
Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

_Adres: İzmir ikinci Beller sokağı 
Abone şartlan: Seneli~i 700, altı aylığı 400 kuruş 

• ULUSAL "' •- Amerika da - -· 
Korkanç sıcaklar vardır. 

Ret1mi ilanlar için: Maarif cemiyeti illinat 
bürosuna nıiiracant edilmelidir. 20 kişi ölmüş, 100 kişi 

Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılı~ 
B"a-s;ldığı yer: - (ANADOLU)Matbaası 

bayılmıştır. 
fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Yıl : 4 - No : 1042 Telefon: 277 6 - Cuma - 2 Temmuz 1937 Fiati (100) Para 

Uzal<. Vaziyet ol<. Gergindir 
Rus-Japon münasebatı çok . . Hük~.~e~i:°izi~ yeni _ka~arı 

gergin bir safhadadır 3 Mılyon Lıra Sarfıle Dersımde Mek-
Mancuko ordusu, Amur .. nehri sahillerinden çekil- tep, Hastahane, Yol Yapılacak 

t ·-·-· miştir. Hadisat, Tokyoda dikkatle takip olunuyor Kutuderesini tamamen tutanfkıtaatımız, ablokahat 

.. 

Rus tankları 
Moskova 2 (Radyo)-Ame- anlamak: istemiştir. 

rikanın Moskova sefiri, dün Tokyoda, umumij bir heye· 
gece Japon sefirile konuşmuş cci"n •. hüküm sürüyo;-:--:Siyasal 
ve son vaziyet etrafında Rus ve resmi mahafil, hadiseleri 
hükümetinin ne düşündüğünü büyük bir dikkatle takip edi-

------------•~~ ·~·~----~-------

lngilterede çelik ve de-
mir buhranı var 

-------------------Gümrük resmi yeniden indir~lecek, oto. 
mobil fiatleri de~arttırılıyor 

Londra, 1 (A.A) - Silah· gazetesi yakında hurda demir 
lanma programının tatbiki ne· cemine başlanacağını yazmak· 
ticesinde gitgide artan bir tadır. Diğer taraftan Ausin 
Çelik buhranı baş göstermiştir. t b'l f b 'k ı d l'k 
B .. d f' 1 d "h' o omo ı a rı ·a arı a çe ı u yuz en ıat ar a mu ım 
surette yükselmiştir. Demirden fiatinin yükselmesi üzerine oto· 
alınmakta olan gümıük res· mobil ve saire: fiatfilr'i;.- yüzde. 
tninin yeniden indirileceği tah- beş i1a on--beş nisbetindel 

inin ediliyor. Morning Post artmıştır. 

-------------~~ .... .-.----~-------
Romanya ... k ra h, Ağu~~~ 
ta Londraya ·gidecek _ 

--------.-...-----------~------~-
Lehistandon ayrılan' kral Karol, 

merasimlej [teşyi edildi L . t;.,. _ __ _ 

Dün ..._____ 

Romanya kralı Karo/ bir ziyafette 
Londra 1 (A.A) - Deyli dan hareket etmiştir. 

~ elgr~f gazetesi Romanya k~alı Kral; Polonya Cuınhuneisi 
I arolun 15 Ağusto5a dogru B. Mosiski mareşal Riç Migl 
ngiltereye geleceğini ve bu ' ' 
~İYaretin hususi mahiyeti haiz Polonya baş ve dış hakan-
0lacağını bildirmektedir. ları, askeri rical tarafından 

Bükreş 2 (Radyo) - Ro- uğurlanmıştır. 
llıanya kralı Karol, Krokova- Kral, istasyonda askeri kıtat 

yotlar. -- • • --
- Askeri harek~~a b~ıa;lanmak -ı .. tını_ daraltmıştır.:Şeyh,Rıza ot-fırarçarelerı arıyor. 
uzere olduğu soylenıyor . 

Mançiko ordusu, (Amor) sa
hillerinden çekilmişlerdir. Ka
nallar, tamamen kapanmıştır. 

Londra, 1 (Radyo) - Uzak 
Şarktan gelen son haberler, 
endişe verecek derecede ehem· 
miyetlidir. 

Amor n~hri sahillerinde ve 
Kanemolo ile Kampeço ada-
larında kanlı çarpışmalar ol· 
maktadır. Bu adalan, Ruslar 
işgal ve tahkim de etmişlerdi. 

Son haberler, 15gündebu adaların 
etrafında, kırk Rus gambotu 
toplanmıştır. 

Dün saat 17 de Rus kıtaa
tının bir kısmı, Mançuri ara· 

Sultanbaba dagında tarassut mahalli ve Mehmetçiklerimiz siperlerde 

zisine girmişlerdir. 

İstanbul, 1 (Hususi) - Ela- ı rimiz Kutuderesini tamamen Kalkınma ve umran pro· 
zizden gelen haberlere göre, tutmuş ve muhasara hattını gramının başında, büyük yollar, 

Tokyo askeri mehafili, Rus Dersim harekatı son safhaya daraltarak, son nefesini ver· köprüler, okullar ve hastane· 
mek üzere bulunan sergerder- ler bulunmaktadır. 

- Devamı 4 ncii s<1ltijede - girmiştir. Kahraman askerle-
------------... .--~-----------

Fransız frangı m.ütema
di yen sok.ut ediyor 

-·-· Dört gün içinde Fransadan mi
liyonlarca frank harice aktı 

Paristl'd bir görünüş 
Bükreş, 2 (Radyo) - Para harice !akın etmiştir. 

borsasında, dün Fransız Fran· lsterlin 129 frangında ka· 
gı üzerine muamele olmamış· panmıştır. 
tır. Hükumet, Fransız frangını Nevyork, 2 (Radyo) 
muvakkaten borsadan çıkar- Amerika mali mahafili, Fran· 
mıştır. sız frangının, Amerika tara· 

Paris, 2 (Radyo} - Para fından himaye edileceğini bil-
ve kıymet borsaları dün açıl · dirmişlerdir. 
mıştır. Esham fiatlerinde İs· A lma_n __ _ 
tikrar kaydedilmemiştir. 

Yapılan bir hesaba göre, 
pazartesinden düne kadar, 
Fransadan 162 milyon fraı k 

Kuılüs'te 
Arap Liderini 
yaraladılar 

Kudüs 2 (Radyo) - Arap 
Cemiyeti Lideri, meçhul bir 
şahıs tarafından yaralanmıştır. 

ve binlerce halk tarafından 
selamlanmıttlr. 

gazeteleri 
İtalyan matbuatına 
ayak uyduruyorlar 

Berlin 2 (Radyo) - Alman 
matbuatı, ispanya işlerir,e ade
mi müdahale komitesinin gö
nüllüler hakkındaki tasavvu· 
ratı etrafında uzun makaleler 
yazmakta ve gönüllülerin Fran
ko ispanyasından geri dönmi· 
yeceklerini ileri sürmektedir. 

leri dar bir sahada sıkıştır- Hükumet, bu havalide baş· 
mıştır. . ladığı büyük işlem bir an evel 

Şeyh Rıza da burada sıkış- ikmali için husene bütçesin· 
mış bulunduğundan firar ça- den üç milyon lira sarfede-
releri aramakta, genç karısı cektir. 
B~i de onu buradan kaçır· Şeyh Rıza ve tevabiine uy· 
mak için uğraşmaktadır. mıyan halka şefkatle mua· 

lstanbul, 1 (Hususi} - Hü- mele edilmesi ve ancak ma· 
kumetimizin, Dersim havali· sum ahaliyi iğfal eden serger-
sinde başladığı büyük işler, derlerin cezalandırılması için 
süratle ilerlemektedir. lazımgelenlere emir verilmiştir. 

------------·--·~·~·.-..4~----------

yeni bir cere 
yan alacağı kanaatı var 

Paris, 2 (Radyo) - ltalya 
ve Almanya hükümetlcri, bu 
gün Londraya birer nota ve· 
rerek, lngiltere ve Fransa ta· 
rafından kontrol sistemine dair 
bulunan yeni şekil hakkındaki 
fikirlerini bildireceklerdir . 

Londra siyasal mahafili, bu 
meselenin, ispanya işte yeni 

Von Ribentrop 
bir cereyan vereceği kanaatini 
besliyorlar. 

Roma 2 (A.A}- iyi Malumat 
alan mahafilden öğrenildiğine 
göre, kontrol hakkında lngil· 
tere ve Fransa tarafından ya· 

pılan teklifler hiçte memnuni· 
yetle karşılanmamıştır. Fakat 
bu gayrimüsait ilk intibaa rağ
men Alman hükumetile tam 

bir mutabakat ve temas halin

de bulunan ltalyan hükumeti 
bu teklifleri hüsnüniyetle tet· 
etmekten hali kalmıyacaktır. 

Ancak lngiliz · Fransız teklifi 
esasına müstenit bir tarzı hal 

bulunması güç gözüküyor. iyi 

mahafilden ltalyan harp gemi· 

lerinin İtalyan menafiini koru
mak üzere lspanyol sularında 

Kamaya devam edt!cekleri öğ· 
renilmiştir • 

Paris, 1 (A.A) - Kontrol 
meselesindeki derin bedbinlik 

devam etmektedir. Gazeteler 
ispanya hududlarında filen 
hiçbir beynelmilel kontrol 
mevcut olmadığı kanaatini 
gösteriyorlar. lngiliz menba· 
)arından gelen bazı haberlere 
rağmen ademi mudahale ko· 
mitesi reisinin önümüzdeki 
celsede iki taraf için muharib 
sıfatının tanınmasını teklif 
edeceği de zannedilmektedir. 
Buna mukabil diğer devlet
lerin tam bir bitaraflık muha. 
faza etmeleri istenecektir. 



Sahile 2 (Ulusal Birlik) 

'--------------------------------------------------------------------------
• 2 Temmuz ıJ37 __.., 

kazan<; vergileri na 
sıl tahsil edilecek 

Anasını CiOr __ 
___ Kızını Al 

ltalya Habeşistan için 
bir plan hazırladı 

~~~---------~~-
_Yı_az_a_n_: _se_r_m_e_t _M_u_h_ta __ r _____ .....,,.~ ____ !Vı __ ~---· _2_s-........ ~~ Bu altı senelik plan İngilizleri 

ve Fransızları telaşa düşürdü 
hu· Maliye Vekaleti, bu 

susta Defterdarlıklara mü· 
him bir ta.mim gönderdi 

Bir iki lirayı mecidiye yaptırıp 
pantalonun cebine atsam, eli 
daldırıp daldırıp şıkırdatsam. 
Sarı lira sesi daha başkadır, 
alimallah din iman bırak
maz ama fazlaya da gitmek 
doğru mu ya?. Mangiz tutu
yora kalkıştımı liraları sümür
meden yumuşamaz. (Gene ken· 
dine hitap:,, Bre nabekar ko
duğum yerde otluyorsun. Ebu
lebut paşa mısın be?. Fıtnata 
(yani Macuncudaki meşhur 
evin elebaşısı Fitnat), kay· 
mağa (Şekerci sokağında kay
mak tabağı), Hürmüze (Ak
sarayda ev işleten Benli 
Hürmüz) bir görün, bir iki 
lira ada be adam!. Daha kes
tirmesi, Asalı Mollaya, Kör 
Abdürrahmana, Leylek Nazife 
işi havale et; kızın adını söy
le .. Koftiden takma bir ad da 
olabilir, belki tanıyamazlar. 
Tarif et yüzünü, gözünü; hiçi· 
mini, şeklini.. Ne bilirsin, belki 
akşamları oralara düşüyor; 
oralarda otluyor. 

Bu kafada olan kırmançolar 
oldukça eski kurtluktan yetiş
me olan kimseler.. lıvanı ta· 
marn, f ngiliz tabancası gibi 
kurulu, rütbe mütpe de yerin· 
de olduğu halde hebennaka 
olanlar da çok Onlar da ku· 
lağı ters tarafından gösterme• 
de, ele gfü enerek gerdeğe 
girmf";ğe kalkışmada: 

işe, evvela bıyık altından, 
badehu apaşikar gülümseme
den girişmeli. Mukabele ederse 
febilıa. Saniye fevtetmeksizin, 
derakap açılmalı. Söz arasında 
açıkça çatlatıvermek en ma-

kulu .. Fakat ehli ırza da ben
ziyor. Köftehor öfkelenip möf
keleniverirse; kaş yapayım 

derken göz çıkarırsak .. Fakat 
bu işle iki kere iki eder dört 
hesabı da olmaz. Gönül rızası 
da şart.. Ya beni ekşitiverirse; 
(büyük babam yerindesin be 

adam!) deyiverirse .. Tü Allah 
Allah müstahakımı versin, akıl 
akıl değil ki.. Kolayı varken 
nerelere gidiyorum?.. Rüsu· 

mattaki bizim Bedrettin, Zam· 
para Bedrettin ne giina duru· 
yor?. İşi açarım ona; köftehor 
burada iken odacıyı salarım 
dairesine; çağırtırım çapkını.. 

Bir defa görsün, kafi. Elinden 
uçan, kaçan kurtulmaz vallahi. 
Lahavle vela kuvvete; benim 
sahiden beynim sulanmış .. 
Bedrettin teresi, lalmcı keseri 
gibi kendine yontar mı yontar; 
bize de avuç yalatır mı yala
tır. Aah haşa, Zampara Bed· 
rettin keratasından elbazer .. 
Yarabbi sıkıntımdan bunala· 
cağım . . "Önünde zil ~varken 
odacıya şap ~ap el vurarak:,, 
Veli ağa!. Aman bana bir 
okkalı kahve. Bir yığın evra
kın arasında başım beynim 
sersemledi. .. 

Aman Veliciğim çabuk 1. 
işi azıtmış olan en büyük· 

lerle en küçükler. Orta tabaka 
yani sermümeyyizler, mümey
yiz saniler ve salisler, yalnız 
içlerinden pazarlıkta.. Edayı 
görünce dudakları birbirine 
yapıştırıp bıırundan soluyarak, 
bel bel bakma da. Şirdene 
dönmüş boyunlarındaki yum· 
ruk kadar gırtlaldarı, aşağı 
yukarı inip kalkma da ve bo
yuna da yutkunmadalar .• 

Zibidi denilen ve çoğu kül
hanhğa ve omuzdaşlığa yel· 
tenen küçük katiplerdeki dü· 
şünüş ve tertibat şekli de şu: 

- Ekremciğim haberin ol· 
sun, bu akşam çalacağım dü· 
düğü, bon keyif yaşıyacağım . 
İlik Hafize kodoşile beraber 
oturuyormuş. Evin yerini öğ
rendim. Cerrahpaşanın ileri· 
sinde; Avrat pazarının az öte
sindeki Çifte fırınlarda. Dün 
akşam, etrafa belli etmeden, 
sağa sola iyice bir dikiz geç· 
tim. Evin bitişiğinde bir virane 
var, orta orta katında da bir 
tahtaboş var. Viranenin duva· 
rından tahtaboşa atladın mı, 
(Ulan kıpırdamayın. Basılmayı 
Zaptiyeye posta olmayı göze 
aldım. Şimdi narayı atarsam 
billahi mahalleyi size haram 
ederimi) i yapıştırdım mı koca 
karının da, iliğin de yelken· 
leri saya iner! 

- Hırbodaki akla bakın 
bel. Senin Hafize dediğin ko· 
cakarı kıpırdamayın mıpırda
mayına, naraya maraya, ma· 
halleyi haram etmeye maram 
etmeye metelik verir mi hiç? 

Hem onun zaptiyede, polis
te nice arkaları vardır. Senin 
eline papuçları öyle bir dayar 
ki alamadan gidersin. Önce· 
den acuzeyi peyliyebilirsen an
larım; peyliyemezsen yayan 
kaldığının resmidir . 

(Sırıtarak:) Yanlış alayıp 
günahıma girme, vallahi mak
sadım o değil; bir ayak ev· 
vel işin düzelsin diye söylü
yorum. Kızın hüsnü anı, miş· 
var ve reftarı dolayısile de
dikoduyu, medikoduy:.ı kale 
bile alma demek isterim. Çiğ 
yemiyecekisin ki karnın ağrı
yacak. Vız gelsin, bacağını 
kaşı .. (Takkeyi yıkıp kır bı

yığa el atarak ve salyalarını 
yutarak:) Lakim mezkure de 
mal mı mal.. Şehir çocuğu
yuz; bu yaşa kadar nelerini 
gördük, öyle ya .. Bilhakki hü· 
da böylesine müddeti haya· 
tımda rastlamadım .. 

- A Zibanımcığım, ahret 
kardeşciğim ne diye boş yere 
nefes tüketiyorsun? Gözüm 
tutmadise tutmadı. Nikahla 
oğluna alacak değilsin, bila
derine de hiç. Şeytanın aya
ğını kır, şu iliği peyle. Kork· 
ma, beratını, mührünü de tes
lim et. Neme lazım, yarın 
ahrette iki elim yanıma gele
lecek; eminliğinden yana pek 
emin!m kızağız. (Onların do· 
kuz donu oluf. Birini kendi
leri giyer, sekizini başkalarına 
giydirir) derler amma bu o 
takımından hiç değil. Gösteri-

şi enikunu namuskara benzi
yor. On paranın bile hesabını 
veriyor. (Bir mangırımızın bile 
bana geçmesini istemem. Ge
çerse dizime dursun!) diyor. 
Emanet aldığı evrakları, mü
hürleri, senetleri sepetleri göğ
süne bile sokma yok. Düşer 
müşer diye ne korku, ~e kor· 
ku Mektep çocuklarının cüz 
geseleri kadar bir çantası var 
onun içine istif etmede. 

Kemankeş Eşref bey 
Dör beş ay kadar geçiyor. 
Eda, genç, gürbüz, sıhhatli. 

Civanlığı iktızası, ötedenberi 
sürüp giden huyu icabı da, 
boğazına fazla dü§kün. 

Maliye Vekaleti, kazanç ver
gisinin daha dört gün ve 
esaslı olarak tarh ve tahsili 
için defterdarlığa mühim bir 
tamim göndermiştir. Bu ta· 

ligat tarihine kadar vergleri 
( Devamı4 üncü sahi/ede ) 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 

mimi aynen yazıyoı tız: ROYAL NEDERLAND 
"Her kazada gayri safi KUMPANYASI 

irad Üzerinden vergi veren "TRiTON,, vapuru 9 Tem· 
mükelleflerin (serbest meslek- muzda gelip BURGAS, VAR· 
ler dahil) kazanç vergileri NA ve KÖSTENCE için yük 
tarhiyat ve tebliğatı en geç alacaktır. 
hangi tarihte nihayete erdiril· SVENSKA ORIE.NT LINIEN 

Adis - Ababadan bir görünüş miştir, Henüz tarh muamelesi "BIRKALAND,, motörü 5 
Romadan Fransız gazete· telefon ve radyoya,(493,000,000) yapılmamış olan bu nevi mü- Tenımuzda beklenmekte olup 

ı kellef var mıdır? Varsa mik- ROTTERDAM HA.MBURG lerine bildirildiğine göre talya liret askeri tesisata verilmiştir. • ' 
darı nedir ve bu mükelleflere GDYNIA ISKANDINA' "'A. hükumeti meclisi vükelası son Bu arada Libya unutulma- ve .vır 

günlerde dikkate değer bazı mıştır. ftalyadan buraya geti- aıt tarhiyat ve tebliğatın za· limanları için yük alacaktır. 
kararlar vermiştir. Bu karar- 1 rilmiş olan muhacirlere tahsis manında intaç edilmemesi se- ZEGLUGA POLSKA A. B. 

b b. d' H k d · KUMPANYASI 
lar mucibince bütün devlet için yeni arazı tevziatı yapıl- e 1 ne ır. er aza a aynı "LECHISTAN" moto"ru" ıt 

1 yıl içinde beyannameye tabi 
memur arının maaşları ve üc- mıştır · Temmuzda beklenmekte olup 

1 1 1 d H b · d · mükelleflere aid ilk tarhiyatın 
ret eri yüzde on nisbetinde ta ya a a eşıstan a ınşa· ANVERS, GDYNIA ve DAN· 

k d ... · · ll mükelleflere tebliği hangi ta-
artırılmıştır. Bu suretle zam sına arar ver ıgı yenı yo ar ZIG limanları için yük ala· 

F l ·ı l ·1· 1 · k rihte ikmal edilmiştir.? He· gören memurların mikdarı 900 ransız ar ı e ngı ız erı ya ın· caktır. 
d l"k d d k h" · nüz ilk tarhiyat muamelesi SERViCE MARIT E 

bin kişiyi bulmaktadır. Bundan an a a a ar e ece ma ıyetı iM 

b k k 
haizdir. Zira bu yollar Habe· ikmal edilmiyen mükellefler ROUMAIN 

aş a es i mütekait memur- var mıdır?- Varsa mikdarı "SUÇEAVA" vapuru 14 
ların terfihi için de bazı ted- şistan hahilinde beynelmilel Temmuzda MALTA, CENO· · il · 'k · · ve tarhiyatın teahhürü neden 
birler alınmıştır. Diğer bir tıcaret yo arının ıstı ametını VA ve MARSILYA limanları 
kararname ile herhangi bir değiştirecektir. Daha şimdiden mütevellittir? Bu umumi ya- için yük alacaktır. 

C'b t" D" "d . y 1 .. . zının alındığı tarihe kadar 
müessesede ücretle çalışan 1 u ı • ırı acıa 0 u uzerın· Yolcu kabul eder. 

de kamyonlar işlemektedir. tarhiyat ve tebligatı ikmal j 
müstahdemlere izdivaçları ha· Bu yol yakında Adis·Aba· edilmiş olan beyannameli mü· landaki hareket tarihlerile 
linde on beş gün mezuniyet kelleflerin adedi le ı"lk tarhı'_ navlunlardaki de~işikliklf"rin· 

l ya kadar uzatılacaktır. Bugü- den acenta mesuliyet kabul 
veri mesi kararlaştırılmıştır. Son- ne kadar Fransızların elindeki yata müstenid vergi mikdarı etmez. 
ra imparatorluk müstemleke- Adis-Ababa · Cibuti şimendi- ve bu tarhiyata aid tekalif Daha fazla tafsilat için 
lerinin istismarı için mühim feri vasıtasile nakledilmekte cedvelinin tahsilat idaresine FRA TELLi SPERCO vapur 
karar verilmiştir. olan ticaret eşyası ondan tevdi tarihi nedir? Gayri safi · 

B 
acentasma müracaat edilmesı 

u maksatla altı senelik bir sonra yol üzerinden sevk ve iradları üzerinden vergiye tabi rica olunur. 
plan hazırlanmıştır. Bu planın ihraç edilecektir. Bu takdirde tutulan mükelleflerden bu teb- Telefon: 4142/4221/26~ 
tatbiki onbinlerce işsize iş Fransızların elindeki şimendi· T 
temin etmiş olacaktır. Planın fer idaresi işsiz, muattal ka- ürk Hava Kurumu--· 
tatbiki için devlet bütçesinden lacaktır. Diğer taraftan ltal· B •• •• k ' 
on iki milyar liret tahsisat ay- yanlar İngiliz Somalisi tarafın· U IJ U p i ua n g O Su 
rılmıştır. Bu tahsisat şarki dan da yeni yollar yapmak· , ~ 
Afrikanm adi bütçesi bari- tadır. 3 ci keşide 11 Temmuz 1937 dedir 
cinde olacaktır. İtalya yarım Burada yollarla Habeşistan 
adası bu işe her sene bir mil- Berbera ve Zevla limanlarına Büyük İkramİye45,0001İradı 

• Yar liret ile ı'ştı'ra"k edecektı'r. bağlanmaktadır. İngilizler da- B d b k un an aş a: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik-
(12) milyar liretlı"k tahsı"sat ha şimdiden burada yapılacak . l 1 ( 

k ramıge er e 20,000 ve 10,000 J liralık iki adet mü-
şu işlere taksim edilmiştir: nakliyat hususunda yeni om- ka/at vardır. 

(7, 730,000) liret yollara, şuları ile bir mukavele akdet- Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü· 
(670,000,000) limanlara, 300 mişlerdir. Fakat Sudan ile in- '"k k" "k b" k k b l giliz Kenyası tarafındaki bu yu ve uçu ırço i ramiyelerle amortileri havi olan u 
mi yon su ve elektrik tesisa- vaziyet böyle değildir. Bunun· zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· 
tın, 550 milyon sıhhat işleri- · kinmeyiniz. 

la beraber: ltalyan hükumeti, -======================= ne, 100 milyon madenlere, Habeşistan dahilindeki yolları * --
(1,890,000) adliye işlerine, Gandelaya ve İngiliz • Mısır 
(200,000,000) ziraata ve or· hududuna doğru inkişafını te· 
manlara, (60,000,000) telgraf, min için tedbirler düşünmüştür. 

Vakıa eskisi gibi, aklına testi pekmez. Turşuculardan 
eser esmez, sokata mokakta şişe şişe turşu. 

abur cubura yanasmaktan mi- Umumi maaş çıkıp Edanın 
desini Kasımpaşa çöplüğüne kesesi daha topluca para gör· 
döndürmekten hemen hemen dü mü, evin aylık nevalesini 
tamemile vaz geçmiş gibi. de bol boluna tamamlamada. 

Kazancı yerinde ve cebi Avrat pazarının ilerisine ku-
para srörüyor a, Koska cadde- rulan Perşembe pazarından, 
sinden, Aksaray çarşısından yahut Şehzade camisinin avlu-
almadığı yok. sundaki Salı pazarından ala· 

Manavralardan yaş ve kuru caklarını ucuz ucuz alıp arka· 
yemişlerin çeşidi. Turfanda- sındaki hamalın küfesine dol-
lardan başlıyarak ibadullah durup haydi ev. 
haline gelmiş yaş meyvaların iki kelle şeker, dört okka 
türlüsü; kuru meyvaların hepsi: sibiryağı, iki binlik zeytinyağı 
Ceviz. diş bademi, kuyu fın- yarım kazevi pirinç; 6, 7 pa· 
dığı, iğde, abdülleziz kuru ket makarna; bir teneke gaz: 
incir, kuru üzüm, dut kurusu, bir sepet yumurta .. 
pestil. Hulasa bakkaliye eşyasının 

işportacılardan: Fındık, fıs· en lüzumluları .. 
tık, Amerikan fıstığı, sakız Beğendiniz ya, ispinoz, Piç, 
leblebisi, kabak çekirdeği. . ilik diye türlü türlü adlar ta· 

Bunlar yemişe müteallik kılmış olan dünkü pasaklı, 
olanlar. Bakkallardan çerezin kirli kukla, delişmen, arsız 

kızın becerikliğini; değme ete-
envaı: Tuzlu, tuzzuz tere-

ği belindeleri mat edecek 
yağlar; kaşar, dil kirlihanım, evcimentliğini. 
hamalökçesi peynirleri; siyah, Bunları işitin ve inanın. 
yeşil, salamura zeytinler; la· Hepsinin ayni hakikat oldu· 
kerdalar, sardalyalar, çirozlar; ğunu da bilip şaşın! 
çanak çanak bulama, testi (Arkası fltll') 

lzmiı· Yün l J nstıcatı 

Türk Anonim Şirketi 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur ·----...:-.. ,----------------~ Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniı 
~ 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRİ KANDEMiR o2'h1 

1 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak iz---

..... 
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' -~.~~l'~~~~~~~~~,~-~N~.~v~.~ı~~ft~- ild~~~me~~n 
~ikctge Beyaz karanfil J W F ff Van Kapalı eksiltmeye konulan iş: Cumaovasmda Hava yollan is· 

'"-------------------- • • • rekisı Limited tasyonu hangar yapısı. 
- Al Bıktım artık, bıktım! erkek için. Bu ancak, ilk de- Der Zee . vapur acentası Keşif tutarı (16403} !ira (62) kuruş. 

8u hayata tahammül edilmez fa olarak blaoya gitmiş olan Bu işe ait şartlar v1e ev-
'rt k & C rak aşağıda gösteri miştir A - Eksiltme şartnamesi 
t ı . Ayrılalım daha iyi. Za· bir genç kızın saklayabileceği O. Birinci Kordon Rees binası B - Mukavele projesi :n sen de bunu istiyorsun. bir hatıradır. DEUTSCHE LEVANTE LINIE E - Bayındırlık işleri genel 
0 Unun için ne yapmak la- Ne yapayım. Fazla hassas Tel. 2443 şartnamesi .. G. M. B. H. B F ~ 
"111ısa yaptın. Evet ... Herşeyi bir adamım ben. Tabiat bu Hamburg THE ELLERMAN LINES LTD. - ennı şartname 
Ylptın. insanın elinde değil ki ahla- "CHIOS" vapuru 2 Tem- "OPORTO,, vapuru 10 tem· istekliler ~u-şar~ne:~evev~la;vrakları lz-

Beraber yaşadığımız altı ay· kını düzeltmek. d b ki . HAMBURG 
danberi kavgasız gürültüsüz muz a e enıyor: muzda LIVERPOOL ve SWEN- mir - Ankara - lstanbul Bayın· 
b Hatırlasın. Hayır, sen ha· ve BREMEN lımanlarından darlık direktörlüğünde görüp 
İr günümüz geçmedi. Fakat tırlarsın tabii. Geçen hafta yük çıkaracaktır. SEAdan gelip yük çıkaracak. inceleyebilirler. 

bu seferki sonuncusu olsun 
lttık. bir akşam beraber sokağa çı· 

Beni ne yerine koyuyorsun mağa niyet etmiştık. Çılgınlık 
•en? Oyuncak mıyım senin tabii. Esasen kararımızı ya
elinde? Yoksa karagöz mü? pamadık. Bandan ikimizde 

liiç kıymeti olmayan bir dost müteessir olmuştuk. Evet evet 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

"POLO,, vapuru 10 tem

muzda LONDRA ve HULL ve 

ANVERSten yük çıkaracak ve 

ayni zamanda LONDRA ve 

HULL için yük alacaktır. 

Eksiltmenin yapılacağı yer ve 
tarih günü ve saatı 

Eklsitmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

10 Temmuz 937 cumartesi gü· 
nü saat 11 de lzmir Bayındır· 
lık direktörlüğündeki komis· 
yon da. 

değil mi? Bir iki saat benimle 
2eçirilen bir saat mukabilinde, 
Çaylar, balolar, mağaza ma· 
hza dolaşmalar. 

s~n de müteessir olmuştun. 

Sen beni seviyorsun amma 

istemiyorsun. Amma ne de 
olsa ben biliyorum. 

CORPORATION 
"EXCHANGE,, vapuru 20 

Temmuzda bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman-
ları için yük kabul eder. 

THE GENERAL STEAM NA-
Bayındırlık Bakanlığından alın· 
mış müteahhitlik ve Ticaret 
Odasında 937 yılı için alınmış 
belgeler. 

Ne bakıyorsun öyle havaya? 
Cevab versene? Cevab ver
ltıen, birşey söylemen lazım. 

~ayır. Hiç cevab vermeyip 
ışi tatlıya bağlamak istiyor· 
•un. Fakat, sana şunu haber 

Vereyim ki benim kararım ka

tar. Hem de kati karar. Gö
rüyorsun işte: Herşeyi hazır-
ladım. Al şunlar senin mek· 
lubların, fotoğrafların falan .. 

Ne bakıyorsun öyle yüzü· 
ine? Gözlerimde yaş mı var? 

Hayır yanılıyorsun. Sigaranın 
dumanı kaçtı. 

Otursana. Ne ayakla duru
Yorsun öyle.. Çıkar başından 
faplcanı, sanki misafirlikte 
imişsin gibi.. Gülünç oluyor. 

Sonra, esasen bu mesele 
lenin canını sıkıyor, değil mi? 
Anlamıyor gibi görünüyorsun .. 

. Evet, nede oJsa acı birşey
dır bir aşkın sona ermesi 
hakikaten ben seni seviyorum. 
Evet, seviyorum. 

Biliyorsun zaten.. Söyle
ineğe lüzum yok. Fakat seni 
sevdiğimi bir kere daha söy· 
led'x.• O o d ] b'A ılSım ıçın an mazsın ta ıı .. 

Yol Rica ederim: Öyle ma· 
nah manalı gülmeğe başlama 
ıene. Hayır, sesim heyecan-

dan titremiyor .. Sigaranın du· 
inanı boğazıma kaçtı da .. 
h Ne arıyorsun mektuplarda? 
0 unlar senin de benim kadar 
bildiğin şeyler: Yazan sensin 

çünkü. Bir de beni sevdiğini 
Söylerdin hal. 

Erkekler ne ahmak şeyleri 
Bir gün bile, beni hakikaten 
'evmiş olsaydın, şimdi başka 
türlü hareket ederdin. Benimle 
'1ay eder gibi bir vaziyet al

lrlıŞsın, Sanki: .. işin yoksa 
~len, diyorsun. Brn senin 
~kırdılarını bilirim. Kaç kere 
~•rılediml Çünkü sen beni 
ıtakamıyacak kadar seviyor

•un . " 
Gözünün ucuyla köşedeki 

&aate bakıyorsun. On dakikaya 

kadar seni kollarımın arasına 
'lacağımı aklından geçiriyor· 
•un. Hayır yavrum, hayır!. 
Anlıyor musun, hayır! Kara· 
tını karar. 

En son dakikada kalkıp git-

mek istedin. O günü o kadar 
zevkli geçirmiştik kil Uzun 

müddet yan yana, baş başa 
kalm1şhk. 

Nihayet ben kalktım, balo
ya gitmek üzere giyinmeğe 

başladım. Sen bana bakıyor· 

dun ve "Hoşuma gidiyorsun .. 

diyordun. "Elbiseyi kendine 

yakıştırmasını biliyorsun., di· 
yordun. Belki tuhaf amma, se-

nin bu sözlerin hoşuma gidi

yordu benim. En küçük şeyde 

bile senin hoşuna gitmek isti

yordum. Ne kadar isterdim ki .. 

Daha doğrusu. ne kadar iste· 

miştim ki.. Çünkü bugün .. 
Neyse, o gün hoşuna git· 

miştim ya senin. kafi bu be-
nım ıçın . 

Bana haber vermeden aşa-

ğıdaki çiçekçiye gitmiş, bir 

beyaz karanfil almış getirmiş
tim. 

Karanfili aldım, ceketimin 
yakasına taktım ve bütün gece 
kokladım. 

Bana öyle geliyordu ki ce

ketimin yakasındaki bu karan· 

fil senin bir parçandı. Kok· 

ladığım bu koku senin ko· 

kundu. O akşam bu karanfil 

hakikaten çok güzeldi. 

Fakat, ne yaparsın? Çiçek· 
ler solar. Onun gibi aşklar da 

ölür .. Fakat bu zavallı solmuş 

solmuş karanfili saklıyorum 

ben. Hatırası ondan daha çok 
yaşıyacak. 

Ne oldu? Neye öyle bana 
birdenbire garip garip bak· 

mağa başladın? Ağhyor mu
sun? Sevgilim .. Yavrum .. Ben 
mi ağlattım seni?. Çocukluğu 

bırak. Kabahat benim. Doğru 
hareket etmedim.. Ben sensiz 

yaşıyamam.. Seni sevıyorum. 
Hadi, somurtma.. Gel.. Gel 
buraya.. Yanıma gel.. Gel 

kulağına birşey söyliyeceğim: 
.. Bana bir beyaz karanfil daha 

verirsin.. Bu sefer baloya be. 
raber gideriz.,, 

Catherine Koninğ-Sisos 
Bırak o zarfı, rica ederim. 

O. bende kalacak. O benim 1 
0

•• içinde ne mi var? Şişkin :•? Mektubtan fazla birşey mi 
Yorsun? Olabilir. Senin üze-

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkl~rı 

" EXCUTIVE ,, vapuru 2 
Temmuzda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Pireden aktarması seri seferler 

"EXCAMBION,, vapuru 2 
Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXHORDA,, vapuru 16 
Temmuzda PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR., vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÔS· 
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması TU-
NA limanları için yük ala· 
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 

LiMiTED - LIVERPOOL 

"DROMORE,, vapuru ~2 

Temmuzda LIVERPOOL ve 
ANVERS limanlarından yük 

çıkaracak ve BURGAS, VAR· 
NA, KôSTENCE, SULINA, 

GALA TZ ve IBRAIL liman-

larma yük alacaktır. 

SOCIETE ROYALE HONG

ROISE DANUBE MARITIME 

"DUNA., vapuru 10 Tem· 

muzda bekleniyor. BELGRAD, 

NOVISAD , BUDAPEŞTE , 

BRA TISLA VA, LINZ ve VI-

YANA limanları için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE • OSLO 

"BAALBEK,, motörü 23 
Temmuzda bekleniyor. PiRE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ Ji. 
manian için yük alacaktır . 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez.,, 

Birinci 

Birinci 

Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

~ne aid değil. Fakat .. lster-
8'n .• Al bak ... 
~ Beyaz bir karanfil. Evet. 
\JOlmuş bir Seyaz karanfil. 
~Ayıp değil mi? Hele bir 

mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 681 
I Telefon 3452 -

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

VIGATION L TD. 

(1246) lira "AD JUT ANT,, vapuru Ha· 

ziran sonunda gelip LONDRA 

için yük alacaktır. 

Muvakkat teminat 
İstekliler Teklıf mektupları 5 nci mad

dede yazılı ihale gününde ta-

Tarih ve navlunlardaki deği

şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

yin olunan saattan bir saat 
evveline kadar komisyon baş• 
kanhğına vererek makbuz al-
maları. 1997 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
1 bulunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~ 

1 

._ __________________________ ~SWlil!üBD~~J 
liürı• en Şahap Tesiri t•bii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 

rahatsız ff tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Fransada müşkül işler 
birbirini takip ediyor 

--·-Şimdide, Lokantacılarla otelcilerin ve 
bar sahiblerinin tDtil faaliyet işi çıktı 
Paris 2 (Radyo)- Lokanta, sını arzedecektir. Israr eder-

bar, kahvehane ve otel müs- lerse, Pariste üçyüz bin mües· 
tahdemleri, dün gece toplan- sese kapanmış olacaktır. 
mışlar ve patronların, tatil Paris, 2 (Radyo) - Fransız 
faaliyet hakkındaki ısrarlarını kabinesi, dün öğleden sonra 
protesto etmişlerdir. 

Müstahdemlerin, haftada 40 toplanmış ve vaziyeti müzakere 
saat mesai hakkındaki kanu· etmiştir. Bu müzakereleri mü· 
nun tadiline itiraz etmekte· teakip bir resmi tebliğ çıkmış 
dirler. ve Hariciye Nazırı bay Del-

Müstahdemlerin, müessese· bos'nn harici vaziyeti izah et· 
leri işgal etmelerinden endişe tiğini bildirmiştir. 
ediliyor. Kabine, bugün tatili faaliyet 

Paris, 2 (Radyo) - Kabine, etmeleri mukarrer olan otel, 
dün otelcilerle lokantacıları ve gazino, lokanta ve barlar mes· 
bar sahiplerini kabul etmiştir. elesini de müzakere etmiş ve 
Bu esnaf, bugün tatili faaliyet bu işe büyük ehemmiyet ver· 
takdirde Paris, ölü manzara- miştir. 

~~~-------........ .....-.··-·~-... --~~~~-
Kanada Başvekili 
Berlinden ayrıldı 

Mac Ke~yie King, ziyaretimin gayesi mü 
tekabil bir anlaşma teminidir. Diyor 
Berlin, 1 (A.A) - Kanada dostluk yolundaki gayretleri 

başvekili Mackenzie King dün teşci etmek ve hüsnü niyet 
akşam Berlinden ayrılmıştır. sahasında terakkiler temin ey· 
Hareketinden evvel Alman ve 

lemekti, ümitlerim fazlasile 
ecnebi gazetecileri kabul ede· 
rek demiştir ki: tahakkuk etmiştir. Ziyaretim 

_ Ziyaretimin yegane ga· fevkalade memnuniyeti mu· 
yesi mütekabil bir anlaşma ve ciptir. 

~~~~·------~~ 

Düngeceköriezdevapur 
gezintisi yaplldı --·-lstanbulda Hasköyde inşa edilen 75 nu

maralı vapur merasimle denize indirildi 
Kapotaj bayramı münasebe- Denizciler birliği reisi ve 

tile dün sabahleyin yapılan Ege vapurunun süvarisi Bay 
tezahüratı dünkü nüshamızda Said bir nutuk irad eylemiş, 
yazmıştık. kabutaj hakkının bize geçme-

Denizcilerimiz, akşam Kör- sindeki ehemmiyeti tebarüz 
fez şirketin~ aid iki vapurla ettirmiş, Türklerin denizcilik-
körfezde geç vakte kadar ge· teki muvaıfakıyetlerini kaydile 
zinti yapmışlar, eğlenmişlerdir. bize bu hakkı kazandıran bü· 
Gece, Liman idaresi, Körfez yüklerimize minnet ve şükran-
Müdürlüğü, iskeleler ve acen· larını sunmuştur. 
talarla körfez vapurları tenvir Öğleden sonra Şirketi Hay-
edilmiştir. riyenin Hasköy imalathanesin· 

İstanbul, 1 (Hususi) - Ka· de Türk işçileri tarafından 
butaj bs.yramı bugün büyük inşa edilen 75 numaralı vapur 
merasimle kutlulanmıştır. De- denize indirilmiş ve bu müna-
nizciler kafile halinde Taksim sebetle tören yapılmıştır. 
meydanına gelmişler, abideye Gece lzmir vapurunda veri· 
çelenk koymuşlardır. en suvare çok parlak olmuştur. -----------. .-.--~--~ 

Zehirli gaz G. Göı-ing 
kursu Dün kongre azala. 

Evvelce açılacağını yazdığı· 

mız zehirli gaz kursları, kursta 
konferans verecek muallim 
hasta olduğu için iş'arı ahara 
kadar tehir edilmiştir. 

Bul münasebetle şehrimize 

gelmiş olan kazalar doktorla· 
rı da işleri başına dönecekler· 
dir. 

• ·•.-ı· ----
Hilal çayı 

Bir genci dahayuttu 
Kahramanlar mahallesinde 

Güven sokağında 20 numa
ralı evde oturan devlet de
miryollan kondoktörlerinden 
Celal oğlu 16 yaşında Hayri, J 

Hilal çayında yıkanırken yak· 

rına ziyafet verdi 
Berlin 2 (Radyo) - General 

Göring, dün, beynelmilel tica· 
ret kongresi azasına mükellef 
bir ziyafet vermiştir. Bu ziya
fette, ecnebi elçiler ve fabrika 
torlar da hazır bulunmuşlar
dır. . ···-Hakaret etmiş 

İkiçeşmelikte bakkal Meh· 
med, kahveci Giridli Ahmede 
hakaret ettiğinden adliyeyE" 
verilmiştir. 

~~~~~~~~-

sek köprüden suya atılmış, 
başı toprağa çarpmak suretile 
ağır surette yaralanmıştır. Ya· 
ralı çocuk, nakledildiği Mem· 
leket hastanesinde ölmüştür. 

(Ulusal Birlik) 

Amerika'da korkunç 
sıcaklar başldı 

••• 
Midlevest'de 100 kişi ba-

yıldı. 20 kişi de öldü 
Nevyork, 2 ( Radyo ) - ( Midlevest ) şehrinde yüz 

Amerikada görülmemiş dere
cede şiddetli sıcaklar başla-

mıştır. Hararet, Misispi hava· 
lisinde 40 dereceye kadar çık
mıştır. Mağaza ve dükkanlar 
kapanmış ve halk, serin yer· 
lere iltica etmiştir. 

Sıcak dalgası, dün çok feci 
bir vaziyet ihdas eylemiştir. 

kişi sıcaktan bayılarak yollar· 
da düşmüş ve bunlardan yirmi 
kişi ölmüştür. Halkın büyük 
bir kısmı, denize ve göllere 
hücum etmişlerdir. Serinlemek 
için denize girenlerden yüz
mek bilmiyenlerin çoğu bo· 
ğulmuştur. 

(Kansas) ta vaziyet daha 
fecidir. ·-· Pl8nöristlerimiz yarın in

önü kampına gidiyorlar 
••• 

Geçen sene C brövesi almış olanlarda, mo
törlü tayyaı-e kampına girecekler. 

Şehrimiz Türkkuşu şubesin· Geçen sene lzmirde birinci 
de bir haftadır devam eden devrede yetişen ve İnönü 
imtihanlar sona ermiş ve mu· kampında yelken uçuşları yap-
vaffak olan genç planörcülere mış olanlar, C. Brövesi aldık-
Brövesi verilmiştir. Bunlar, lan için, bu yıl Ankara mo· 
yarınki trenle İnönü yük- törlü tayyare kampına gire· 
sek uçuş kampına gidecekler ceklerdir. Bunlar da Pazartesi 
ve üç ay kalacaklardır. İn· günkü trenle Ankaraya gide-
önü kampına, bu sene de İs· ceklerdir. 
tanbul, Edirne, Bursa, Adana Bu suretle her iki kampı 
ve Kayseri Türkkuşu üyeleri bitirmiş olan gençlerimiz, ha· 
gelecek ve buralarda uçuşlar va ordumuz için her an emre 
yaparak motörlü tayyare kam· amade bir kuvvet olarak bu· 
pına hazırlanacaklardır. lunacaklardır. 

--~----~--·-~·--·~ ... ~----~~-~---
Rus-Japon münasebatı 

-Baştarafı 1 inci sahifec!e- makta ve Uzak Şarkta baş 

generalı Bloşerin, Moskovada gösteren hadiselerin, vahim 
Rus askeri ricalile uzun mü· neticeler vermek istidadında 
zakerelerden sonra, uzak Şark bulunduğunu ilave eylemek

tedir. 
Rus ordusu kumandanlığını 

Şankhay, 2 ( Radyo ) -
deruhte eylemek üzere Mos· 

(Amor) nehri Rus donanması. 
kovadan hareket ettiğini ha· 

(Senege) adası etrafında top· 
ber veriyor. lanmıştır. 

Paris, 2 (Radyo ) - Paris Gemilerin, (Sike) kanalını 
matbuatı, Rus - Japon müna· zorlıyarak geçmek istedikleri, 
sebatının gerginleştiğini yaz- Harbinden bildirilmektedir. 

~~----------·--------~ 
kazan~ vergileri na 
sll tahsil edilecek ·-Maliye Vekaleti, bu hu
susta Defterdarlıklara mü
him bir tamim gönderdi 

( Baştara/ı 2 inci sahi/ede) 
itirazlı veya itirazsız tahakkuk 
ederek rekalif cedvelleri tah
silat idaresine verilmiş olan· 
ların adedi, vergi mikdarları 
ve tekalif cedvelinin tevdi ta· 
rihi nedir? 

4 üncü fıkradaki mükellef-
lerden matruh vergilerine iti

raz edip de henüz itirazları 

komisyonca ve karara rapte· 
dilmemiş olan mükellef adedile 
vergi miktarı nedir? 

Beyannameli mükelleflerden 
beyannameleri kanunun 42 nci 
maddesi mucibince defterdar 
ve evrakı müsbitelerile tetkik 
edilenlerle henüz edilmiyenle
rin ayrı ayrı miktarları nedir? 

Bu noktalar üzerinde, mül
hak kazalarla da muhabere 
edilerek vilayetin bütün kaza· 
larına aid malamat hep bir· 
den nihayet Temmuzun 15 nci 

günü akşamına kadar postaya 
verilecektir. 

itiraz komisyonları aleddevam 
içtima ettirilerek, komisyonda 
mevcut ve geçen seneden dev 
rolunmus itiraz evrakı ile be· 
raber 1937 mali yılı tarhiya· 
tına ait itiraz evrakı en kısa 

bir zamanda karara bağlattı· 
rılacak ve mükelleflere tebligat 
yapılıd tekalif cetvelleri tahsi
lata tevdi olunacaktır . 

Bundan böyle her ayın 15 
de geçen aydan kalan tahak· 
kuk ettirilmemiş vergi miktar· 
larile mükellef adedi de (be
yanname ve gayri safi irat· 
lılar ayrı ayrı ) muntazaman 
merkez ve mülhak kazalara 
aid malumat hep bir arada 
olmak üzere, Vekalete bildi
rilecektir. Şimdiye kadar ik· 
mal edilmemiş tahakkukat 
azami temmuz sonuna kadar 
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Mahkemelerde: 

Kız kaçırmak yüzündel1 
çıkan cinayet .. --· -· Vak'anın yeganeşahidi Ayşe, dün mah-

kemede neler anlattı. 
Kemalpaşa kazasının Halil· 

beyli köyünde bir kız kaçırma 
yüzünden Nuhoğlu Mustafayı 
Çifte tüfeğile öldürmekle maz· 
nun Mustafanın muhakemesine 
dün şehrimiz Ağırceza malı· 
kemesinde devam edilmiştir. 
Bu celsede şahid sıfatile, roak· 
tul Mustafanın kaçırdığı Arife 
adındaki kız dinlenmiştir. 
Uzun boylu ve güzel bir kız 
olan Arife vak' ayı şöyle an· 
!atmıştır: 

- Ağabeylerim, annem ve 
babam tarlaya çalışmağa git· 
mişlerdi. Ben kız kardeşimle 
evde kalmıştım. Evin avlusunda 
bağlı bulunan bir oğlak vardı. 
Pencereden baktım, ipini ko
p~rmış olduğunu gördüm. 
Odadan avluya çıktım, oğlağı 
bağlamağa çalışırken ansızın 
belime bir el dolandı. Korku 
ile dönüp baktım. Bu, Mustafa 
idi. 

- Haydi yürü, beraber 
gideceğiz. 

Dedi. 
Ben korktum. 
- Olmaz, dedim ve: 
- Aman! diye bağırmağa 

başladım. 
Mustafa: 
- Ne yapsan nafile, dedi, 

güzellikle gel, sonra fena olur. 
Belki bir fenalık yapmağa kal
kışır diye düşündüm, kendimi 
yere attım, elinden kurtulmağa 
çalıştım, fakat kurtulamadım 
ve eli belimde olduğu halde 
beni zorladı, birlikte evden 
çıktık, yakındl\ bulunan Zaimin 
evine gittik. Sonra kardeşim 
Mustafaya, tarlaya haber gön
dermişler. Mustafa, çifte tüfe
ğini yanına alarak gelmiş. Za
imin evi yanındaki Abdulla
hın evinin kiremitliğine çıkmış 
beni kaçıran Mustafa, karde· 
şime tabanca ile ateş etti, isa
bet ettiremedi, sor.ra kardeşim 
çiftesini ateş etti ve Mustafa 
yaralandı, yere düşerek öldü. 

Reis - Maktul Mustafa ile 
senin aranda sevişme, filan 
gibi birşey var mıydı? 

- Hayır. Beni anamdan, 
babamdan istemiş diye duy· 
muştum, fakat vermemişler. 

Cemal kızı Raşide ve Ha
nife adında iki ihtiyar kadın 
şahid sıfatile dinlendiler. Türk
çe bilmediklerini söylediler, 
mahkeme bir tercüman ge· 
tirtti, doğru tercüme edeceği
ne yemin ettirdi, Raşide de· 
di ki: 

- Zaimin evine gitmiştim, 
Mustafa ile Arifeyi orada bul
dum. Katil Mustafa ile kar
deşi Hamza, ellerinde silah· 
!arla geldiler, Zaimin kapısını 

kırıp içeri girmeğe çalıştılar, 

giremediler. Sonra Mustafa, 
bizim evden duvara çıktı, av· 
luda duran diğer Mustafaya 

ikmal edilecek münferid hu· 
susi hadiseler veya ihbara 
müstenid haller müstesna ol
mak üzere, ağustos başında 
tahakkuku tahsilata verilme· 
miş mükellef bırakılmıyacaktır. 

istenilen malumatı zama· 
moda bildirmiyenlere tekid 
telgrafları tazmin ettirilecek· 
tir. Kazalardan zamanında 
malumat alınması halinde tel· 
grafla tekid Y t lgraf ücreti· 
nin müsebbiplerine tazmin 
dtirilmesi icabeder.,, 

iki defa çifte ile ateş etti, 
Mustafa yaralanarak öldiİ· 
Arife ile Mustafanın seviştik' 
leri köyde söylenip duruyordu· 
Hatta Mustafa ölünce Arife: 

- O öleceğine keşki beJI 
ölseydim. 

Dedi. 
Arife çağırıldı, şahidle yiit' 

leştirildi. Arife, böyle bir sôt 
söylemediğinde ısrar etti. rla' 
nife de aynı şekilde şahidlik 
etti. Maznun Mustafa: 

- Bunlar ölen Mustafanıll 
akrabasıdır, yalan yere şabid· 
lik ediyorlar. 

Dedi. 
Daha sonra Arifenin kaçı· 

rılışını gören yegane şahid oıı 
yaşında Ayşe Yıldırım adında 
bir çocuk dinlendi. Reis 
dedi ki: 

- Ayşe, sen bu vak'aoııı 
yegane şahıdisin, yalan söyle· 
me, vak' ayı gördüğün gibi ao· 
lat. Sen Türkçe biliyorsu0 

değil mi? . 
- Biliyorum. Mektebe gı· 

diyorum . . 
- Sen şimdiye kadar müd· 

deiumumi ve müstantik tar'' 
fından isticvab edilmişsin, ora· 
da Türkçe bilmediğini söyle· 
mişsin; doğru mu?. 

- Beni kaçırılan Ayşe kor 
kuttu. "Sen Türkçe söylerse~ 
ananı, babanı asacaklar,, ded1• 

Ben de bunu sahi sandııtı• 
onun için Türkçe söylemediıtı· 
Yanımda muhtar Arif vardı, 
boşnakça söylediklerimi, oıub· 
tar Arif Türkçeye çevirdi. 

Maznunun vekili, ayd• 
kalktı, müsaade istedi: 

- Bu hadise çok mühiıtı' 
dir. Müddeiumumi ve ınus· 
tantik isticvab edilsinler. 

Dedi. 
Vak'anın on yaşındaki ye: 

gane şahidi Ayşe, gördüklerirı1 

şu suretle anlattı: 
- Sabahleyin erkenden ot 

toplamak için Arifenin evirıe 
gitmiştim. Arife, oğlağı ba~· 
lamak için avluya çıktı. B!' 
de baktım, Mustafa, Arife1110 

yanına geldi. Arifeyi kolundsfl 
tuttu. Arife: . 

- Bırak beni, kendim gı· 
deceğim. Dedi ve birlikte k0' 

şa koşa Zaimin evine gittiltf· 
Şahid kız ilk ifadesirıdeı 

Mustafanın, Arifeyi sürükleye 
sürükleye götürdüğünü söyle' 
mişti. Kendisine soruldu: 

- Hayır. Btn böyle birşei 
söylemedim. Dedi. 

Daha bazı şahidler dinlerı· 
dikten sonra muhakeme, bBf 
ka bir güne bırakıldı. ~ 

-izmir ikinci icra memurlır 
ğundan: 9022-937 tı 

Bir borçtan dolayı tab 
l e' hacze alınıp paraya çevri ırı ·: 

sine karar verilen 1 adet dik• 
makinesi ve 1 adet gramofoJI 
birinci artırması 717 /937 ç1r 
şamba günü saat 15 de IW~ 
cada istasyon civarınd~ jcfr 

kılınacağından mal 1 ncı 8 

tırmada yüzde 75 ini bulatıl11~ 
dığı takdirde 2 ci artırmasııı• i 
12/7 /937 pazartesi günü ıı~, 
saat ve mahalde icra k•!.''Je 
cağından talip olanların yuı .. , 
iki buçuk dellaliye resmi rıııı~
teriye aid olmak üzere mııb',1 
linde memuruna müracaatlll 
ilan olunur. 


