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Gıııııhııriycliıı Ve Cıwılııın!Jcl Esenııiıı Bekçisi, Sal.ahları Çıkar Siya8i Gazeledır Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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Büyük 
1' ehlikeler 
Karşısındayız 
(Öngörür - Basiret), ( İçtem -
Samimiyet), (Başarım - Muvaf
fakıyet), ( Serüven-Sergüzeşt) 
( Terkimek - Takip dmek) 
(Koran - Badire), ( Erkinlik -
istiklal ), ( Özverenlik - r eda
karlık), (lzlemek-İıret etmek), 
(Yetkeli - Salahiyettar), ( Sö
zerlik - Belagat), ( Tansık -
Harika) 

•••••••••••••••••••••••• 
D~vle• adamlarının en ge-

rel: .i sıfaliıınndan biri de ör.
l!C ·~ ·ıült ve içtemliktir.Geleceği 
bugilnden sezmeğe çab~mak, 
r,örünürde beliren tehlikelerden 
h ·· birini gizlemiyerek ulusun 
:.. 'zleri önüne koymak ve bun
! ı önliyecck tedbirleri almak 
• k":.ık bir siyasasmın ruhudur. 
O. , an:ı imparnlorıuğu devrin
cle bö:•e realist b;r si asaya 
Yer yo:dı:. O günün devlet 
ıırlamları, iş'eri oluruna bağla
nı., r, yani gündeJ:k bir s'yasa 
g · !meyi haşanın s~yar:ardı. Ba 
Yüzden koc:ı imparatorluğun 
b <>na ~ .. ımedik fe'aket k:?.!
ıı ·-• ... • kendini akın
tıJa kaptıran bir gemıyi ıın
dırırdı. Tali<, yardım ederse, 
gemi sığınacak bir yer bulur, 
b~,maktı:n kurtuldu. Bugün, 
bovle rastgele, serüv nci b'r s'.
ya anınCumhurlukTürl iycsinde 
} c.ri olamaz. Devlet yalnız bu
günü değil, geleceği de koru
ınak, yarınki nesilleri mutlu, 
güvenli bir hayata kavuşturmak 
için çalışıyor. İşler oluruna bağ
lanmıyor. Dünyanın akışı adım 
adım terkinerek, ıürprizlerle 
kar<ılaşmamak için ne yapmak 
geregiyorsa, ona başvuruluyor. 
!?evletin içte ve dış'a barıf 
ııyasası içte ve dışta kuvvetli 
olmak sayesindedir. 

Bizim gibi bir çok kor•nlar
d:ın, zorgeçitlerden çıkmış olan 
~ır_ ulus, erkinliğini ve hürriye
tını kazanmak için o kadar bü
yük özverenliklere katlandıktan 
sbonra, uyanıklık için geregen 
~tün acı denemelerden geç

nı_ış demektir. O kara günlerin 
bır daha dönmesine imkan 
Yoktur. Fakat bu imklin yok
tur sözünü söylerken, bize bu 
ıarsılmaz inanı veren şeflerin 
izledikleri yoldan ayrılmamağa 
da and içmiş bulunuyoruz. 

Kendimizi hayallerle avut
ınak istemiyorsak hakikata 
~arşı .gözlerimizi açacağız.Mem· 
.eketin en yetikli bir ağzı 
''Fena şartlar ve çet:n hadise
lerden uğraşa uğra~a kurtardı
ğımız Türkiyeyi hava tehlikesi 
karşısında kafi derecede ve az 
z~rnanda techiz etmemek yü
zunden tehlikeye maruz bulun
durmamalıyız. ., derse, arlık 
ufuktaki tehlikeyi sezmemek, 
ona göz yummak imkansız 
olur. 

. l}aşbakan:mızın, söz'!rlikle 
ızah ettikleri gibi, biıtün dün
yanın en büyük düşüncesi hava 
tehlikesine karşı tedbir bu'mak
tır. Bu coşkun endişeler yersiz 
değildir. Hava sınırlarını düş· 
man uçaklarının saldırışlarına 
açık bulunduracak olan mem
l~ketlerin kar•ılaşacakları fela-
~ 1 ' :et.er sayısızdır. Korunma ted-
~irleri. i.çinde en değerlisi ve 
onemlısı, şüphe edilemez ki 
hava sınırlarını geçilmez bi; 
hale koymaktır. Başka ulus
l•r, uçak filolarını çoğalt
mak için i!'eceli gündüzlü 

B. Kurultayı dağddı 
Dünkü celsede münakaşalar oldu 

Bütün mazbatalar onaylandı 
Kurultay bir yıl sonra tonlanacak 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• ,.-1: ••••••••••••••••••• 
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J, ı. ııı kırrıtll<ı:J• ıç'wııı Juılıııılı 

Ankara, 27 (Başyazıcımızdan) için gazetecilerden mürekkep 
Basın kurultayı İç işleri ha- bir kurum kurulmasını istiyor-

kanı B. Şükrü Kayanın başkan- du. Bay Necip Ali fırka na-
lıfrında toplandı. Kurultaya ge- mına söyleyerek "matbuata ve-
leıı teller okundu. Komisyonla- rilecek istikametin devrim par-
rın hazırladığı mazbatalar mü- tisinin düşüncelerine uygun ol-
zakere edildi. işbirliği komis- masını izah etti. Atatürkün ve 
yonu devletle basın arasindl!ki lsı:ıet lnönünün hes ~l'ı •e.ne 
temas ve münasebetleri temin önceki nutuklarından parça r J ---

okudu. ''Kamalist rejimi mat
buat hürriyetine kıymet 

verir. Fakat hürriyet amme 
menfeatler;ne uygun çizilir. ,. 
dedi . 

Küçük münakaşalardan son
ra mazbata okundu. Meslek 
komisyonu, merkezi Ankarada 
olmak ve ıereken yerlerde şu
beleri bulunmak üzere Türk 
basın. kurumu kurulma~ını is
tiyordu. Ve bunun temelini si
yasi gazete muharrirleri kur
makla beraber mecmuacıların, 
mürettiplerin, bütün matbaacı
ların birer kol halinde teşek
küle bailanmasını teklif edi
yordu. Komisyon orta gazeteci, 
yüksek g zeteci kursları açıl
mMını ve meslek mensuplarının 
istikballerini temin edici tea
vün ve içtimai yardım sandık
ları vücuda getirilmesini isti
yordu. Buna partiden ve bü
kümetten istenildiği kadar aza 

~onu :J Uuetı "'-..a11fnda 

(;OERI1'G TAYYAREYLE SOFYAYA GELDi -
ralle görüştü.. Komünistler 

Georinge karşı nümayiş yaptılar 
Alman hava bakanı Atinaya gidiyor 

Sofya, 27 (A.A) - General 
Göering ile maiyeti üç tayyare 
ile buraya gelmişlerdir. Dışiş
leri, Sü ve demiryo!ları bakan
larile Sofya şarbayı, generalı 
kabul edeceklerdir. Generalın 

seyahatı özel mahiyette olma
sına rağmen kabuller resmi 
mahiyette olacak ve Alman 
orta elçiliğinde bir di-
ne de verilecektir. Dinede 
Bulgar başbakanı ile dış ba
kanı ve öb\ir bakanlar da bu-
lunacaklardır. 

General yarın başbakan To- JJıılyar Kı·alı t•e Ksaliçeısı 
şef ve dış bakanı, Sü ve şi- yada Bulgar hükümet erkanı günü (bugün) Atinaya hare-
mendüfer bakanlariyle görüşe- ile temaslanna devam etmekte ket edecektir. 
cektir. Kral Sofya civarında bir olan Alman hava bakanı Ge- Sofya, 27 [ A.A J - Komü-
öğle yemeği verecektir. neral Göering Bugün Bul- nistler, karııı ile şimdi Sofya 

B. Göering Salı günü Atinaya gar kralı tarafından kabul da bulunan General Göring'e 
gidecektir. Kendisi hiç bir edilerek u:ı:un uzadiye ıörüş- karşı nümayişte bulunmuşlardır. 
resmi vazife ile muvazzaf de- tü. Göering ıerefine ziyafet- Polis ateş etmiş, nümayişçiltıri 
ğildir. ler verildi. dağıtmıştır. Birçok komüniıt 

İstanbul 27 (Özel) - Sof- Alman hava bakanı salı yakalanmııtır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çalııırken, Türkiye boş dura- üzerine tır tır titrediğimiz sev- ırinlik ve bahtlılıklar vatanın 

maz. Gereien tedbirlerden hiç gili varlıkların korkunç acılarla özvarlığında toplanır. O güven-
birini savsaklıyamaz.. Türk inlememesini istersek sistema- de ise biz ıle güvendeyiz. Onu 
ulusu, böyle bir kaygusuzluğun tik bir yardıma hazır olmalıyız. saran tehlike ilkin bizi sarmış 
kurbanı olmıyacaktır. Eısiz Hava kurumuna, değerli yar- demektir. Yurdsever Ereliler; 
tansıklar yaratan bir ulus, uçak- dımlarda bulunarak, hava teh- siz, her yerden fazla baskın ve 
!arının say_ıs~nı bir kaç katına likesi~i . bilen üye yazılmalıyız. saldırış acılarını bilirsiniz. Yur-
çı~arma~ ıçın .yard.m borcunu ~~lerı~ızde Tü~k ~ava kurumu dun karagünlerinde hangimizin 
esırgemıyecektır. ıçın bırer berıktırme kutusu yüzü gülebiliyordu. Hanırimiz, 

bul~ndurmalıyız. Oraya, gün- kendimizi, hayatla ilgili sanı-
Yurddaşlar, hava kurumuna 

gücümüz yettiği kadar yardım 
etmek bir hayat borcu olmuı
tur. T ehlil'ceden uzak bulunmak 
için vatan borcumuzu ödeme 
liyiz. Şen yurdumuzun yeniden 
yas tüllerine bürünmenıesini, 
yuvalarımızın yıkılmamasını, 

delık kazancımızdan ne ayı- yorduk. Hayat tatlı şeydir. Fa-
rabilirsek onu atmalı, sonra kat o ancak ulusal varlık içinde 
burada toplanan parayı seve bir değer taşır. Onun dışında 
ıeve hava kurumuna vermeli- hayat yoktur. Türkiyeyi, Türk 
yiz. Zenginlerimiz bir az daha uluıuırn el ıürülmez bir kuv-
cömert,-"daha geniş görüşlü ol- vetle techi:ı: etmek ödevi kar-
aalıdırlar. Düşünülmelidir ki, ıııındayu.Borcumuzu ödeyelim. 
bütün varlıklar, en büyük zen- 'il•"Vke1. :ıaı:1.ıa:1.n. 
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Ankaradan sonra lstanhulda 

Hava tehlikesine karşı 
Hararetli bir faaliyet 

l/ııı:a telı/11."e~iııi i'icıret edeıı /;11.~bcrkoıı 

İstanbul: 27 (Özel}- Hava ranmda alınacaktır. 
tehlikesine kart• hava kuru- / B - Hava tehlikesini bilen 
muna yardım için halk arasın- üyelere bir üye numarası ıle 

da, ticaret odalarında, cemi- özel bir rozet verilir ve isim-
yetlerde hararetli bir faaliyet leri ajanslarla yazılır. 
başladı. Tecim ve endüstri C-T eahhüdünü yerine ge• 
odasında yapılan bir toplantı tirmiyeeekler Türk hava kuru-
da çalışma programı•ın esas- auna haber vererek üyelikte• 
ları tespit ediliyor. çekilirler. Üyelikten çekilenlerin 

Gümrük komisyoncuları ile isimleri de ajansla yazılır. 
fabrikalarda çalı,an işçiler de Ç - Yirmi liradan aşağı 
kendi birliklerinde toplanarak yardımda bulunanlar Türk hava 
yardım esaılarını hazırlıyorlar. kurumunun yardımcı üyesi olur-

Ankara 27 (A.A) - Türk !ar. Bu üyelere rozet verilmez 
bava kurumu başkanlığından: ve isimleri neşredilmez. 

Hava tehlikesini bilen üye D - Hava tehlikeıini bilen 
yazılmanın ıartları şunlardır: üye yazılmak için Ankarada 

A - Her yıl en aşağı 20 Türk hava kurumu merkezine, 
lira vermeyi taahhüt etmek, başka yerlerde Türk hava ku- • 
toplama işlerini kolaylaştırmak rumu şubeleri:ıe müracaat edil-
için teahhütler her yılın Hazi- melidir. 

Masonluk kurumlarının 
Dağıtılacağı söyleniyor 

Ankara, 27 (Özel) - C. H. 
partisinin büyük kurultayında 

kökleri yabancı memleketlerde 
bulunan kurumların dağıtılması 
konuşulmuştu. Bu meyanda 
Türkiyedeki masonluk kurum-

!arının da lağvedileceği söyle· 
niyor. Türkiye masonları dört 

buçuk aylık bir tatil kararı 
verdiler. Tanınmış masonlar 
locaların kapatılmasını varit 
görmiyorıar. 

GOnUn bir davası da budur . 
- Bu Daneniım nazariyenizle gülünç oluyorsunuz. nsanl:ırla 

hayvanlar araııadaki yakınlığı bana ishat ediniz ? 
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Sabite 2 

Köylülerin 
r z · ta sitleri 

20 yı a çıkarılacak 
la fım olduğu üzere İlLay

Jık sınırlaı ı dahilinde bir çok 
arazi takdiri kıymetle ve be
delleri sekiz yılda ödenmek 
üzere hi.ıkiimctin muvafakatı ile 
topraksız köylülere tevzi edil
miştir. 

Vukubulan son müracaatlar 
uzerine emlaki milliyeden sekiz. 
yılda ve sekiz müsavi taksitte 
ödenmek fü:ere bilmüzayede 
mal alanların taksitleri yirmi 
yıla çıkarılmıştır. 

Sekiz yılda ödenmek üzere 
toprak alan köylüler müraca
att bulunarak bu kararın ken
dilerine de teşmilıni istemişler
dir. Maliye bakanlığı alakadar
lara verdiii cevapta takdir be
deUe tevzi edilen arazi bedel 
taksitlerinin yirmi yılcla öden
mesine kanuni mesaa- olmadı
ğıaı bildirmiıtir. 

Haber aldığımıza göre Finans 
bakanlığının yaptıi"t bazı tet
kiklerden sonra köylülerin al
dığı arP.zi taksitlerini• de yir
mi yıla çıkarılmasını kabula te
mayül ettiği•İ sevinçle duyduk. 

Belediyeden 
Arsa alanlar 

Şarbaylıktan evvelce taksitle 
arsa almı'l olanlann hazirana 
kadar borçlarını peşin ödeyen
lerden şar kurultayı karan ge· 
reğince yüzde 70 tenzilat ya• 
pılıyordu. Bu müddet birkaç 
pne kadar bitecektir. 

Bu yüzden son günlerde ıar
baylığa müracaat edib borçla
n•ı peşin olarak ödiyenler epi 
çoğalmıştır. 

Sarbaylığın tertib ettiti pi
yan2'onon biletlerinden satılmıı 
olan üçbin tanesinin yüzde 
dok~anı şimdiye kadar şarbay
hğa götürülerek paraları ııeri 
alınmıştır. Biletler parasının 

iadesi için kabul edilen müd
det 31 mayısta bitecektir. Bu 
tarihten so•ra yapılacak müra
caatlar şarbaylıkça kabul edil
miyeccktir. 

Birleştirilen 
Köyler 
Menemen kazasının Emirilem 

naaiyesine bailı Beykoyun kö
yün kaldınlarak bir mahalle 
halinde Dejirmendere köyüne 
baiJandıiı ayni yerde Çaltı 
köyünün de Alaniçi köyüne 
bağlandıiı İçiıJer bakanlığın
dan İlbaylıj'a bildirilmiştir. 

* • • 
• . Berg~ma • llçebayJığı sınırları 
ıçmdekı Çıt ve Abmetbeyli 
köylerinin birleıtirilerek Çit 
adıyle bir köy haline konul-
ll'ası İçişleri bakanhğınca uy
ıun görülmüıtür. 

Yamanlar suyu 
Haziran ortasında 

Akıtılacak 
Yamanlar suyunun Soiukku

yu civarındaki dciirmen tepe
de bulunan büyük havuzdan 
alınan suyun Jon tahJili yapıl-
mış ve temiz bulunmuştur. Şeh
rin bir kaç yerinden alınacak 
roların da tahlili yapılacak ve 
Hnziranda tekrar toplanacak 
ıılan kabulü muvakkat komis
,. ... nu son tetkikini yaptıktan 
•onra Karşıyakada adedi yüz 
ma baliğ olan abonelerin te
sisatlarına saat takılarak sulan 
akıtılacaktır. Bunun için azami 
on gün lazım olduğu söylen-
mektedir. 

Ziyaret 
IJbaylık hukuk işleri direk

törü bay Fuat Yurttaş dün sa
bah ıarmuz Fraaıız ve İtalyan 
General konıoloslarmı ziyaret 

Me urla -···· Saa 14 e kadar 
Çalışacaklardır 
Havaların sıcak gitmeğe 

başlaması üzerine Haziran bir
den itibaren daireler memur
larının çalışma saatleri değiş
tirilmiştir. 

Yeni şekle göre memurlar 
sabahları saat sekiz.de vazifeye 
ba,lıyarak fasılasız olarak saat 
on dörde kadar çalışacaklar
dır. Bu husus İlbaylıktan daire 
direktörlüklerine bildirilmiştir. 

§ Sıcakların başlamış olması 
hasebile Şarbaylık dairelerin-

deki memurların da sabah 
saat sekizden on ikiye kadar 
ve öğleden sonra da !!laat on 
beşten saat on sekize kadar 
çalışmaları kararlaşlırılmı~ ve 
bu kararın dünden itibaren 
tatbikine başlanmıştır. 

lzınir ve Isranhul 
Liıııanları 

Han 

• • e 

enJ n iŞ rı 

i makineler ve parçaları 
Dışarı aıı g·etirtilecektir 

Kontenjan kararnamesi hü- 4 - Bayındırlık, tarım en-
kümlerine göre ısmarlanmadan düstri, madenler ve yapı işle-
önce t-konomi bakanlığından rinde kullanılacak ve gereği 
izin alınması lazımgclen mo- daima kolaylıkla taşınması Ja-
törlerden dışarıda tedarik edi- zııngelen muharrik kuvvetler 
len mahrukatla işliyenlerin için en çok on beygirlik mo

törler. 
memJekete sokulmasına müsa-

d d
'l · ı 5 - Gerek içeriden tedarı·k a e e ı mıyecc ctir. Dün bunun 

için bakanlıktan tecin ve en- edilebilir. Mahrukatla işliyen 
düstri odasına bir bildirim ınotörl.,rin, gerekse buhar ve-
gelmiştir. saire gibi muharrik kuvvetlc-

Ancak bazı :raruretler önün- rin kul1anılması kabil olmıyan 
d l k 

veya son derece anormal du-
e mem e ete cokulına nıüsa- ı 

ru. ır. a.rd. a vazıh işler için moto··r 
adesi şu şekilde veri.ebilir. J sıparışıııe izin istenilen müra-

1 - Balıkçılık, sünı;:ercilik caatlar hakkı da bakanlık araş-
ve tenezzüh işlerinde kullanı- tırma } apacaktır. Bunun sonu-

Sinekli' de izinsiz va-., 

pılaıı evler yıkılacak 
Şarbay Dr. Behçet Uz dün, 

yanında Şarbuyhk mühendis
leri bulunduğu halde panayır 
yerine 2iderek yirmi günden 
beri panayır alanında yapılan 
işleri görmüş, yeni yapılacak 
işler hakkında direktifler ver
miştir. Şarın muhtelif yerleri 
de gezilmiş, Sinekli'de Şarbay
Jıktan hnbersiz birçok sağlığa 
uymıyan evler ve barakalar 
yapıldığı görülmiiştür. Şarbay

lık, şarın bu kısmında hiçbir 
sağJık tesisatı olmadığı için 
burada ev ve baraka yaptırıl
masına müsaade etmiyordu. 
Habersiz yapılan bu evlerle 
barakalar yıktırılaı;akbr. 

1 lacak motörler. c~nda zaruret görüldüğü tak-
2 - Şnrbaylıklar ihtiyacı için dırde ·· d Panayır komı·tesı· 

1 

rnusaa e verilecektir.Ge-
getirtiJccek yangın tu'umba'a- rek nıotörlerin, gerekse yedek ArSt ulusal lzmir panayır 

1 

rma ait motôrler (bunlar için parçalannın mutlaka klering komitesi dün !!laat 17 de bele· 
doğrudan doğruya ekonomi anlaşrnası ile bağlı olduğumuz diyede Şarbay doktor Behçet 
bakanlığına müracaat edilmek memleketlerle yapılması lazım- · Uzun başkanlığında toplandı. 
lazımdır). dır. Yalnız özelliği dolayısile panayır i leri hakkında Anka-

İ:ımir ve İstanbul limanlarının 3 - Yardımcı elektrik te- mutlaka ana makinesinin gcti- rada başkanın görduğü işler 
Ekonomi bakanlığına bağlantı sisatı gibi işlerde çabuk işle- rildiği nıemleketten sabn alın- etrafınd izahat dinlenmiştir. 
masında iktisadi ve ticari ha- mesi matlup olan müteharrik masında zaruret buJ ... nan yedek B - _S.., 
mından daha faydali olacağı kuvvetler için motörler ( bu ~~rçalar için bu kayıt dışında ay ua t 
anlaşılmış ve Finans bakanlığı talepler hakkında yardımcı tc- ızın Verilecektir. Yukanda ya- DUn işe ba ladı 
beriki limanın Ekouomi bakan- sisatm diğer suretlerle temini zı~ rnotörleriu yalnız sipariş Asşarbaylığa tayin edilmiş · 
hgıw na bagw lanm•sı ı"çı"n bı·r ka- kabı·ı olup olmadıgw ı tetk'k edı' musaad · 1 Ş l l d • 1 -

1 1 
esı verilen işlerde kul- o an ar <uru tayı üyesin en 

nun projesi hazırlanmıştır. lccektir. anı ınası şarrtır. brıy Suat dün yeni ödevine 
1 • 1 • • • ~ ba,lamışbr. 

Bozdağda Tahsis Ka~arları . Tireye 
~ay~ksporlarıiçin 11931 den sonra ta~sıs edilen evler Turing kulüp hazır· 
şımdıden hazırlık- Şagillerine temlık edilecek lık1ar yapnıaktadır 

}ara başlandı Şarımızda bine yakın mu- rk·na F Turing ve otomobil kulübü ı 1 • e israr etmekte inans · 1 hacir aile vudır ki bunların bak<!nlın.ı da yine kanuni bir gezınti ere hal n gösterdiği Önümüzdeki yıl Bozdağda 
Çavdar yaylasında kayak spor
larına başlanacağını yazmıştık. 

Kayak spör kulubü merkezi 
İzmirde olacak ve Ödemişte 
bir şubesi bulunacaktır. Kulu
bün esas nizamnamesi hazır
lanmaktadır. Bozdağ ve Çav
dar yaylasında imdad evleri 
yaphnlacaktır. Sporda kaz.aya 
uğrıyanlar bu evlerde istirahat 

edebilecekleri gibi bertür]ü ih
tiyaçlarını da bulabileceklerdir. 
Bu imdad evlerinde daimi su
rette bekçi bulundurulacaktır. 
İmdad evlerinin plan ve kro
kileri hazırlanmaktadır. Bunun 
için Bursa Uludağında yaptırı
lan imdad evlerinin plan ve 
krokil~ri getirilmiştir. Bu gün- f 
!erde IJbayJık mimarı Bay Nec
meddin Çavdar yaylasın? gi- 1 

derek bu evlerin yerlerini tes- t 
pit edecek~- • I 
Yunanistanla takas 1 

1 

411 büyük rağbeti göz önüne ala-
işgal ettikleri evlere aid tah- noktadan muvafakat eyleme- k ra cuma günü için iki gezinti 

d mektedir. en tartip etmiştir. Bunlardan birisi 
evvel olmadığı için kendilerine Sezinçle duydyiumuza göre özel trenle yeşil Tireye yapı-
sis kararı haziran 931 

temlik edilememekte ve bu iki bakanlık arasında bu mes- lacaktır. Tren sabah saat vedi 
suretle yekünu bin kadar ele hal safhasına girmiştir. kırkta Alsancak istasyonu~dan 

Çok yakında finans bakanlı- kalkacak Kemer, Kızılçullu, 
aileye baliğ olan muhacirler • ı f k T ğıncıan ge ecek muva a at orbala duraklarında azıcık 
hakkında Finans ve iç işleri cevabı üzerine emlaki milljye durup Tireye gidecektir. Tire-
bakanlıkları arasında uzun dairesinde birikmiş olan tah- den de saat tam on sekizi yir-
zamandanberi muhabere cer sis karar tarihleri 931 hazira- mi geçe İzoıire dönecektir. 
yan eylemektedir. nmdan sonra olan evler şa- Gezgincilerden dileyenler su 

lç bakanlığı bu evlerin tem- gıllerioe temlik edilecektir. mikyası iki olan Kaplan ve Pa-
• • • • - şa çeımelerine gidebilecekler-

Kızı)a y haftası Okulların dir. 

Bu yll Haziran ortasında 
Yapllacak 

Kızılay haftası bu yıl Hazi
ran ayt ortalarında yapılacak-

tır, Bu yılki kızılay haftası 
geçen yıla nazaran daha canlı 

olacakbr. Bunun için şimdiden 
hazırlıklara ba,Ianmıştır. 

Perşembe günü Kızılay ce· 
miyeti merkez binasında ilbay 
General K. Diriğin ba,kanh
iında bir toplantı yapılacaktır. 

• • •••••• 

Havaleleri
• Buralara ridecek olanlar için 

Tireden otomobil ve kamyon
lar temin edilmiıtir. İsteyenler, 
Fata, Ôdemi~ia Adagide, Ada-

Liselerle Orta ve Öğretmen 
okuUarmm bic Hazirandan Ey
lül 935 sonuna kadar dört ay
lık kad~ola~ile maaş ve ücret 
havalelen ~ultür bakanlığından 
dün Ubay~ga gelmiştir . 

1 1 • 

1 eş~iki sa;~yide~ 
lstıfade edenler 

Şarıınız~a. teşviki sanayı ya
ıasından ıstıfade eden fabrika-

Hükumetimiz1c Yunanistan 
kükümeti arasındaki takas mu
kavelenamesinin müddeti dün 
bitmiştir. Dünden itibaren Yu
nanistanla takas muamelesi 
durmuştur. 

Bu hususta ilbaylık takas 
komısyonuna da emir gelmiştir. .......... 

Bergama tütünleri 
f Bergamanın Kadıköy ve 
j Güçbey.i tütünlerinde Prips 
ı ?astalığı zuhur etmiş ve tarım 

ışyarlarmca savaşa geçil-

törler dün tecim ve endüstri 
odasında bir toplantı yapmış
lardır. Bu toplantıda Ekonumi 
bakanlığı konjoktür servisinin 
sorgularına verilecek cevaplar 
üzerinde görü~melerde bulun-

i'lime, kiraz ve meyvalarile 
me.ş~ur Bademiye örnek köy
l~nn~. de 2örebileceklerdir. Ay
nı gun ikinci gezinti Berga
manın Kozak yaylasına oto
büslerle yapılacaktır. Otobüs
ler sabah ıaat yedide Konak
tan, yedi buçukta Karşıyaka
dan Bergamaya hareket ede
ceklerdir. İsteyenler Bergama
dan kaptıkaçtılarla Kozak yn v
Jasına gidebileceklerdir. Bcr
ıramadan dönüş saat 17 dedir. 

900 metre yükseklikte olan 
Kozak Yaylası milyonlarca çam 
fıstık 0rnıanlarile kaplıdır. Bu
radan Ege denizi ta 

0

MidilJi 
açıklarına kadar görünmektedir. 

Bay Bet 
ŞarımJzda 
On günden beri şarımızda 

bulunmakta olan elektrik ve 
elektrikli tramvay sosyetesi 
yönetim kurulu bay Bet ile 
sosyete direktörü bay Gorme
zano dün Şarbayhğa giderek 
Şarbay Dr. Behcet Uz'u ziya
ret etmişler, elektrik ve tram
vay itleri hakkında görüş
mü~lerdir. 

Bay Bet ile bay Gormeza
no 'nun mecburi tramvay hat
ları hakkında bakanlıkla te
masta bulunmak üzere yakında 
Ankaraya gitmeleri kuvvetle 
muhtemeldir. 

miştir. 

ELHAMRA İ. Milli Kütüphane sın em ası 

30 mayıs perşembe gününden itibaren takdim edeceği 
zengin programda 

Yaşamak korkusu 
Senenin en değerli bir filmi daha; Başrolde 

. FREDERIK MARCH - MIRYAM HOPKINS 
ilave olarak Türk sinemacılığının ilk operet filmi 

KARIM BENi ALDA TIRSA 
'~~'7J••w"'-l!lXPl'-llllt::!!lUCCZAmırmı!P.9--•ca:ı;cGrcıılf!ı:ııı-r.cırı~ 

B u G Ü N 
15.30 18.30 ve 21.30 seanslarında ( GiZLi SEVDA) 

17 ve 20 seanslarında (LEBLEBiCi HORHOR) 

.__ ... 
Göztepeliler 
Su sosyetesinden 

. Şikayetçi 
Yalı ve Göztepe taraflarında 

oturanlar su soıyetesinden şar
baylıia şikayette bulunmuşlar
dır. 

İpiy bir zamandan beri bu 
semtlerdeki evlerin suları günde 
üç dört defa sosyete tarafından 
kesilmektedir. Salıv~rilen su
ların da kirli oldui-u iddia 
edilmektedir. 
Şarbayhk bu şikayeti göz 

önüne almış ve sebebini su 
sosyetesinden .!lormustur. 

1939 

lı 
• •• 

e<çıye ucum 
E i ve yaralandı 

Dün sabah saat beşi otuz 
geçe Çukurçeşmede Fettah so
kağmd ... bir vak'a olmuştur. 

Ödevini bitirmiş olan Çukur
çeşme karakolu gece bekçile
rinden bay Yusuf evine gitmek 
jçin F eltah sokağından geçer
ken o civarda diğer bir sokak
ta üç dört kişinin para taksim 
ettiklerini görmüştür. Bekçi 
onların yanına doğru ilerilemiş 
ve para taksim edenler kendi
sisini görünce ayrı ayrı itika
metlere lnı.çmağa !>aşlamışlardır. 
Bunlardan biri biçağını çeke· 
rek bekçiye hücum etmiştir. 

Bu, meşhur sabıkalılardan ma
nitacı jandarma Mehmctti. Bir 
çok mahkumiyetleri vardır. 

Bekçi Yusuf, bıçakla üzerine 
hücum edildiğini görünce ta
bancasını çekmiş ve Mehmedin 
üzerine iki el atmıştır. Mehmet, 
sağ kalçasından ağır yaralana
rak yere düşmüş ve bekçi dü
dük çalarak devriyeyi çağırmış 
ve gelen polis memuriarın 
vak'ayı anlatmıştır. 

Tahkikata genel Sa\•manlı· 
ğınca başlanmıştır. . ...........................•.••.•....... , 

ücük llahrler: 
<> 

lbay teftişte 
İlbay general K. Dirik dün 

sabah otomobille Karaburuoa 
gitmiştir. General bugün Kara
burundan Çeşmeye geçecek ve 
yaran akşam lzmire dönecektir. 
İlbay iki kazada esaslı tefiişler 
yapacaktır. 

Spor kongresi 
Sah gUnU gldeceklerdlr 

6 Haziranda Ankarada top
lanacak olan Türkiye idman 
~emiyetleri ittifakı kongresine 
Izmirdeki kulüpler delegeleri 
2ideceklerdir. delegeler hafta
ya sah günü Ankaraya hare
ket edeceklerdir. 

Yugoslavya konsolosu 
Şarımız Yugoslavya yeni kon· 
solosluğuna tayin edilen Bay 

Radoviç Marinkoviç dün şar~ 
bay doktor Behçet Uz'u ziya· 
ret etmiştir. 

Aiti ayık yoklamalar 
Yetim, dul ve mütelcaitlerirı 

altı aylık yoklamaları ay sonu 
bitecek ve Haziranın haftasın· 
da üç aylık maatların verilme
sine başlanacaktır. 

Zabıta Haberleri: 
Kumarcı hamallar 

Eski mahkeme önünde Ye
m işçi zadelerin hanındaki oda
da oturan Halil o~lu Mahmut, 
hamal Lütfü, Ridvan oğlu Mcv
Jüt,. Mustafa oğlu Süleyman, 
ve lbrahim oğlu Bayram oda
larında zarla kumar oynarlar
ken bir çift zar ve 769 kuruş 
para ile birlikte yakalanmış
lardır. 

Yankeslclllk 
İsmet Paşa Bulvarında Mccit 

oğlu Mehmedin yankesicilik su· 
retile 650 kuruşunu çalan İbra
him ile arkadaşı Tevfik yaka
lanmışlardır. 

Hırsız yakalandı 

Çorakkapı'da Kayserili Ah
met oğlu Mehmet, Şeyh ma
hallesinde Mustafa'nın evine 
girmek üzere dıvara tırman

makta iken iÖrülcrek zabıtaca 
yakalanmışttr. 

Yaralamıf 
Balcılarda yoğurtçu Hasan 

oğlu Halil, M~hmed oilu Kadri 
ile Kasabalı lbrahim o~lu Sa
libin dükkanına hücum ettikle
rini ve kendisine bıçak ve ta
banca çektiklerini iddia et.it-
tir. Yakalanan suçlulardan Kad
rinin üzerinde bir bıçak bu
lunmustur. 
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raşı D 
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On sekiz yaş.. Hatıralara 
ağ anma işi deği dir Arnaee 

dağıldı Sayg ya 
Gelen cevaplar 

---- -~~---·· +~--~~~~-o hfıla, bir gün düşünme- görmemesi kabil değildi eğer 
den söylediği sözden dönmek o ise!.. 
istemiyor ve elimin uzanmasını Arna heyecanla titreyordu .. z 

•o 
akaşal r 

alar onayla 

Ankara, 26 ( A .A } - Türk 
tecim ve endüstri odaları dör
düncü geneJ kuı ultayınca elbir
liği ile onanan teklif üzerine 
çekilen saygı telyazılarına aşa
ğıdaki karşılıklar gelmiş ve 
kurultayda okunarak alkışlarla 
karşılanmıştır . 

bekliyor. Hayır, hayır onu, ta nı-
Heyhat .. Beni çeken karan- masın Kaya!, Hem olamaz, bu 

lıklarm dibinden baş kaldırıp adam Özer olamaz Erkul? 
K ır tay bir yı sonra toplanacak 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bu ışığa bakmıya cesaretim - Hatıraların dilile anlaşan! 
Yok .. Hayatın bahar ç.içekleriai Zavallı Arnacağım hayat, neş' e 
koldıyarak açılmak ve sevilmek ve zaferle parlayan o güzel 
iıteyen genç bir ruhu hayali yanaklarında göz yaşlarının izi 
fikirlerin felsefesile kandırmak bulunan o başa ne kadar benze-
lllümkün mü? mez sonra!. Fakat demin dediğim 

Biraz soluk aldı sonra dik- gibi on sekiz yaş hatıraya bağ-
katle A.rnaya bakarak acı bir lanamaz .. , Seni ve beni çarpan 
2Ulüşle: tali Kayanın önüne Ôzeri çı-

- lık gençliği geçirenler karırsa!.. 
lıatıralara ba2'lanırlar! Fakat İkisi de mustarip, ikisi de 
on sekiz ya, hatıra ya,ı de- ses çıkarmadan bakıştılar! .. 
Aildir. Artık konuşmadılar. Arna 

Arna .. O, dinamik a~k, ha- yalnız düşünmemek için oda-
yat ve hakikat ister.. sına çekildi. Bir ~eye karar 

Arna : veremiyordu. Özerle Kayanın 
- Erkul.. diye inledi. tanışmasını zavallı kadını tit-
Genç kadın anımlarını sil- retiyordu. Artık }'.erinde dura-

ken tozlar altında kanayan mıyordu. Gerçeği anlamak 
kalbinin uçlu acısını yine his- merakile Kayaya yazmağa 
sediyordu. b şladı. Erkulden ümit verici 

Erkulun sesile ürperdi : havadisler verdi, kendi sevgi-
0, muhakemesini yürüterek sinden dostluğundan anlattı. 

neticeye yaklaşıyordu. Kayanın onu kutluladı, en sonda en 
mektubundan bir satırı göste- evvel sormak istediği sorguyu 
rerek : alaylı bir kalemle ıordu. 

- Bak d di .. Kaya "Hayır - Aman şu Erkulun eserle-
bu adamı değil ben bu yaşı rine benzettiğin adam da kim? 

t Yoksa sen her yerde onun 
anı) or onda sizin san'at elinizi sanatından bir örnek arac.tıra-

g6rüyorum diyor!. ~ 
yım ~eyere k yaptığı heykelle· 

- Ne demek istiyorau• ? ( ö b ) L re z en ghJi bir asıl mı 
- Hiç 1 Demek istiyorum arıyor sun? Fakat eğer varsa 

ki Kaya bu yaşı son d efa stüd- bu aslı İzmirde bulunduğunu 
yoma girerken görmüştlir. Evet hiç sanmıyorum Kaya ! .• 

genç güzel bir baş, (Özer) ol- Kayanın sab;~·~ızlıkla bekle-
masın bu adam? Onu 0 gün nilen cevabı hastabakıcı Erku-
te!efonun yanına koymuş ınn- la verdiği vakit Erkul yalnızdı . 
cı 'arımın ıstırabile örtmeği unut- Yazıyı tanıdı, İçinde müp· 
muşum! hem bir hisle Arnanın bu mek-

- /, ,,~ ıaw11 lfomci srılıı eae 

ile kurultaydan seçilecek yedi 
kişinin iştirakini, bu heyetin 
~ereken proje ve nizamnşmeyi 
hazırlamasını dileyordu. Yakıt 
sahibi B. Hal<kı Tarık, Türksözü 
sahibi F. Celal hükumetle parti 
murahhaslarının da sayılı olma
sını, Fadıl Ahmed işin itimad
sızlık bakımından değil, fakat 
işin selameti noktasından rey
lerin muayyen olmasını müda
faa ettiler. Anadolu sahibi ba}' 
Haydar Rüştü, Yeni Asır baş 
yazıcısı Bay lsmail Hakkı 
Ocakoğ1u kurultayd n yedi, 
Parti ve hükumetten ikişer mu
rahhasın bu encümene iştiraki
ni teklif ettiler. Bay Şükrü Ka
ya müzakereyi uzatmamak için 
kurultayın yedi kişi seçmesini 
bunların ihtisas için istenildiği
ni, nihayet i~in proje ve lfiyi
halarla kamutaya gideceğini 
söyledi. Bay Ziya Gevher bil
hassa gazeteciler cahil olur di
ye yüzlerimize vurulan şamar
Jara nihayet vermek için işle
re mani olmıyacak sur~tte kurs· 
Jar açılarak meslekten yetişen 
gençlerin ellerine diplomalar ve
rilerek, alimler arasına yanaş

tırılmasını hararetle müdafaa 
etti. Ahmed İhsan mecmuacı
ların kol halinde esnstaı ayrı 
alıumasma itira:ı; etti. Bu hu-

sustaki müzakerel r çok dağıl

dı. Neticede kurumun esasları
nı, nizamnamelerini hazırlamak 

üzere Necip Alinin teklifile Fa
lih Rıfkı, Hakkı Tarık, Naşit Hak 
k11 Mecdi, Kirami, Nurettin, Hay
dar Rüştü seçildiler. Üyelerden 
biri ilk günü olduğu gibi ko
misyonlara işari reyle hazır 
namzet gösterilmasinin aley
hinde bulundu. Hafi rey tek
lifi reddolundu. Kültür komis
yonu sahife yarışının aleyhin
de bulunuyor. Kantite gazete
ciliğinden ziyade kalite gaze
teciliğini istiyor. Gündelik ga
zetelerin haftalık gazete sahi
feleri yekununun 94860 santi
metre murabbaını geçmemesini, 
devletin satış ve tevzi işini 
ulusal bir mesele olarak ele 
almasını istiyordu. Bay Hakkı 
Ocakoğlu komisyonun devlet
ten istediği yardımın mahiyeti
ni sordu. Asım Uz cevabında 

devletin bunu ulusal mesele 
olarak tetkiki istenildiğini, ga· 
zetelerin yüz yerde müvezzii 
varsa devletin 600 postahanesi 
bulunduğunu söyledi. Mesele 
bir temenni mahiyetinde gö
rüldüğünden esas bilahare gö
rüşülmek üzere mazbata ay
nen kabul edildi. 

Gazeteciliğin inkişafı için dü
şünülen yardım temennilerinin 
komisyonlardaki konuşma za
bıtlarının hülı::fımcte tevdii onay
Jandı. Ölen gazeteciler için bir 
dakika ayakta duruldu. Hasta 
bulunan İkdamcı bay Cevdete 
ve Celal Sahire k ongre namı-

• Kaya satüdyoma girdiğini tubu görmemesini istiyordu ... 
Cemil Urucun kılığına oradan Kaya mektubuna mazeretle , 
telefon ettiğini yazmıştı. Orada ba,lıyer .. 
karşısında duran bu heykeli 

Dobriç den 
Türklerin muha
cereti kolaylaş

tırılacak 
Bükreş, 26 (A.A)- Roman

);anın Ankara orta elçisi bay 
Filiotti dün akşam Ankaraya 
gitmiştir. Kendisi durakta Tür
kiyenin Bükreş elçisi ile dışarı 
işleri bakanlığı işyarları tara
fından uğurlanmıştır. 

Ayni trenle dı şarı işleri ba-
kanlığı e~onomi şubesi şefi bay 
Kristu da Ankaraya gitmiştir. 
Önümüzdeki salı günü başba
kan bay Tataı t"~konun başkan
lığı altında ve ic ı leri bakanı 
tarı bakanı ve Tütl~iye elçisi 
bay Suphi Tanrıöver·n iştira
kile bir konferans olacak ve 

- 8oııu rm· -

azil i 
Fa rikası 

T emelatma şen
liği ağustosa ka dı 

Ankara: 27 (Özel)- Nazilli 
mensucat fabrikasının temelat
ma merasimi ağustos ayma 
kalmıştır. Bugünlerde İzmir 
arsıulusal panayırını açmağa 
gelece~ olan başbakan general 
İsmet Inönü ile ekonomi ba
kanı bay Celal Bayar İzmirden 
sonra Nazilliye gider~k fabri-
kanın temelatma merasiminde 
bulunacaklardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bu konferansta Dobrice mu-
haceretini kolaylaşhrmak me
selesi incelenecektir. 

•• •• a gunu o 
Bu kanun resmi gazetede çıkınca 

Tatbik • edilmeğe başlanacaktır 
Ankara, 27 (Özel) - B .. yük kamutayın bugünkü toplantısında 

tatil günleri kanunu alkı,Iarla kabul edilmiştir. ( Pazar ) tatil 
günü olarak kabul eclilmiştir. Bu kanun resmi gazetede neşre· 
dilir edilimez tatbik edilmeğe başlanacaktır.Kanunun müzakeresi 
esnasında içişleri bakam ile birçok saylavlar söz almışlardır. 

"'""i!!ltı ........ _ 

içişleri Bakanı ~_,elDm~e-k~et 

Bay Şükr ·· Kaya Duyukları 
Bir ziyafet verdi dl!::!~~~ 

-
Ankara, 27 [Özel] - İçişleri 

Bakanı akşam Basın kurultaya 

iştirak eden ·gazetecilere Kar
piç'te bir ziyafet vermiştir. 

Ziyafet çok samimi olmuştur. 

Çankırıde s cak 
Dalgası 

Çankırı. 26 (A.A) - Sıcak 
dalgası şiddetli geçmektedir. 
Dün sıcak derecesi 36 idi. 

AYYARE 
• 

NEMASI 

Sıcak dalJasının devamından 
üı-etmcnler korkmıya başlamış
lardır. Çiftçiler yağmursuzluk
tan sıkıntı içindedir. Hayvan 
kıymetleri düşmekte, yiyecek 
kıymetleri yüks~lmektedir. 
Ağaçlara klll'tlar zarar ver
mektedir. 

3t5t 

B u G u N 
" Demirhane müdürü ., filminin çok alkışlanan büyük yıldızı Gaby 

Morlay'ın en büyük eseri 

Meşhur Fransız muharrirlerinden M. Groisset tnrafından yazılan 
ve bütün dünya dillerine çevrilen piyesten alınarak G aby Morlay 
Andrc Lug uet - Jean Max ve küçük Jean Bn.ra tarafınd temsil 

edilen mevsimin en büyük film1e:-inden b:ri. 
Ayrıca FOKS dünya tıavadisteri 

FİYATLAR 

seansta 26, 36, 50 kuruştur 
Seans saatları 

Her ün 15-17-19-21 15 Perşembe 13-15 Talebe seansı 

Bir kahramanhğın 
Ha!lrası 

Urfa, 26 (A.A)-Erginlik sa
va mda güney sınırlarında ya
pıian kahra.nanlık destanlarını 
filme alacaklar şehrimize gel
diler. Çok kıymetli sahneler 

. ' t ecp: t e clerel· buradan ayrıl
dılar. 

Viranşehirde l<aşar 
fabrikası 

Urfa, 26 (A.A) - Viranşehir 
ilcesinde köylüler anonim bir 
sosyete halinde bir kaşar pey
niri fabrika~ı kurmuşlardır.Pey-
nirin kilosu kırk kuruştur. 

na heyetler gönderilmesi onay· 
landı. 1çişleri bakanı bay Şük
rü Kaya kap nma nutkunda 
çok e!lkiden gazetecilerin an
cak hapishanelerd~, menfalar· 
da buluşabildiklerini, meşruti
yet gazeteciliğinde irticaa yer 
verildiğini söyliycrek cumhuri-
yet gazeteciliğinden hararetle 
bahsetti. Veri en kararların 
dahiliyeye ilişikli olanlarını ye
rine getireceğıni, diğerleri için 
hükumet ııezdinde kurultayın 
avukatı olaaağını söyledi. Ayak-
ta andığımız ölü gazetecilerin 
yüzde sekseninin feci mahru
miyetler içinde can verdiklerini 
seçilen heyetin bu mahrumi
yetlere son verecek tedbirler 
alacağını, elbirliğile memleketin 
istediği yük~ek mevkie g ze-
tecilerin çıkarıJacağını ilave 
etti. Bay Şükrü Kaya sürekli 
alkışlandı. 

f ç işleri bakanı iki sene sonra 
toplanmak üzere kurultayı ka
parken Bay Hakkı Ocakoğlu 
buna itiraz etti. Basın kurumu 
için komisyonun hazırlıyncağı 
proje ve nizamnameyi görmek 
üzere kurultayın gelecek yıl 
toplanmasını ve teşekkül yara
tıldıktan sonra iki yılda bir 
içtimamı teklif etti bu teklif 
kabul edildi. Gelecek yıl top
lanmak üzere celse kapandı. 
Amerikalı gazeteciler müzake
releri dinlediler. Basın kurumu-
nun ba rolar, ctibba odalari gibi 
salahiyeti olacakbr. 

c 

B. Celal Bayar Ekonomi 
bakanı 

C. Türk tecim ve endüstri 
odaları genl!l kurultayı müna· 
sebetile hakkımda gösterilen 
candan duygulara teşekkür ede· 
rım. Rei icümhur 

Kamal AtatUrk 
B. Celil Bayar 

Tecim ve endüstri odaları 
genel kurultayı başkanı ve 

Ekonomi bakanı 
Tecim ve endüstri odaları 

genel kurultayının hakkımda 
gösterdiği duygulardan ötüHt 
teşekkürlerimi sunarım. 

Kurultay başkanı 
AbdUlhallk Renda 

B. Celal Bayar .. . 
Dördüncü tecim ve endustrı 

odaları genel kurultayı başkam 
ve Ekonomi bakanı 

Tecim ve endüstri odaları 
genel kurultayının hakkımdaki 
içten duygularına teşekkür 
eder çalısmalnrının yurd eko
nomisi için verimli olmasını 
diler va sayın kurultay üyele
rini sevki ile selamlarım. 

Başbakan 

İsmet lnönü 

A karada 
Belediyeler kurultayı 

Tonlanacak 
Ankara, 27 (Öze)) - Önü

müzdeki fıkteşrinde Ankarada 
belediyeler kurultayı toplaRa
caktır. 

• o 
Basın kurultayına gitmişti -

Sektesinden öldü 
alp 

Ankara 27 (Özel) - Basın 
kurultayı üyelerinden eski ık-
dam gazetesi sahibi bay Cev
detin rahatsızlığı üzerine hatı
rını sormağa giden heyeti ka
bul ettikten beş dakika sonra 
kalp durmasından ölmüştür. 

l!ttanbul 23 (Özel) - Basın 
kurultayına gitmiş olan eski 

ikdam gazetesi sahibi bay Cev
detin ani ölümü Ankarada ol
duğu gibi burada da derin 
teessürlerle karşılanmıştır. 

o an yada 5 o 
g çmen g e e r 

Romanya sefiri Ankaraya gitmiştir 
İstanbul, 27 (Özel) - Romanya hükumeti ile \laki anlaşma 

üzerine Haziran ayından sonra bu memleketten Türkiyeye elli 
bin göşmen gelmeğe başlayacakbr. Bu hususta lazım gelen bü
tün hazırlıklar yapılmıştır . 

Yeni Romanya sefiri şehrimize gelmiş ve hemen Ankayaya 
hareket etmiştir. 

parta 

lalk sevine sevine 
iabrika ya 

• 
ı-

la 
h ·itiiu çiçekler· ni 

ern eİi.i di ". 
Isparta, 27 [A.A] - Beş yıllık endüstri proğramma giren lı· 

parta Gülyağı Fabrikası tamamen bitmiş ve ;şe başlamışbr. Fab
rika bu~iıne kadar çok miktarda çiçek almıştır. Halk sevine se
vine bütün ç"çcklerini fabrikaya vermektedir. Fabrikanın çalış
ması buralarda büyük sevinçler uyandırmıştır. 

• rg ın 

r ürk pavyonu çok güzeldir 
Brüksel 27 ( A.A ) - Brüksel sergisindeki Türk hükümetinir 

genel komiseri Türk Devlet inhisarı pavyonunun bitmesi müna
sebctile ba~ın oruntaklarım ça2'ırmıştır. 220 metre murabbaı tu
tan Türk pavyonu çok güzeldir. Ve tütün yaprakları siiaralar, 
şaraplar ve likörler sergileriyle Tiirk endüstrisi hakkındaki bel
geler 2öze çarpmaktadır. 
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• • • • • ve sonra 
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yazan ; Si.i.Ieyma:n. Sırrı -
Macar Mehmedali Paşa kimdir ve nasıl öldürüldü -
Saray ve Babıali Kitradağa toprak vermemek için 

Ayaklanan halka ka şı feci bir vaz·yet takınıyordu 
-3-

Macar Mehmet Ali paşanın Ali paşa üzerinde resmi elbi-
ismi üzerinde idi. Nihayet bir / sesi ve niş nlan takılı olduğu 
Macar. bir din düşmanı telakki halde kulenin üstüne çıkmış 
ediliyordu. ve ahaliye: 

Bu aralık bir gün Pizren - Ey ahali müdafaasız bir 
telgrafhanesinde paşa ve rüesa misafire böyle mi alçaklık edi-
beraber bulunurken Fransızca lir? diye bağırmıştır. 
bir telgraf keşidesi lazım gel- Bu sadayı işidenlcr paş~nın 
miş.. Fransızca bilen bir telgraf üzerine yaylım ateı etmışler 
me-.muru olup olmadığını sor- ve üç . kurtunla paşayı yere 
muş. Mevcut olmadığı cevabını sermişlerdir. 
ahnca ( zaten Müslümanlar ne Mehmet Ali paşa ve aynı 
bilirler?) Diye bir cevap vermiş.. müsademede ölen alayemini ile 

işte bu cevap paşanın feli- beraber ehali tarafından yakı-
ketine sebep olmuttur. lan kule önündeki arsaya gö-

Etrafında bulunan rüesa esa- mülmüşlerdır. 
sen koşkulandıklan bu adamın Bililıare bu mezar Yusuf 
bu ifadesine derhal bin türlü çawş namında bir ihtiyar tara· 
manalar, tefsirler ili vesile ef- fından ttlrbe haline konulmuş-
kln umumiyeyi tahrik etmiı- tur . 
terdir. Padişaha gelince: 

Garip bir te5adüf eseri ola- Berlin kona-reıi ~zasından 
rak, telgrafhanede bulunan olan Mehmet Ali paşayı Arna· 
Avusturya memurlanndan biri vutlia muahedenin tatbiki için 
paşanıa Fransızca telgrafım göndermesi el altından: 
~ktiğinden paşa merkomu ma· - "Ne yapalım işte muahe-
iyyetine alllllfbr. Bu edam iki deyi imza eden adamı gönder-
iç g6n sonra Pizrenin Meraş dik. Kozunuzu onunla pay edi-
kahYeainde Ramazaa Zaykok niz.,. Minasını mutazammındı. 
tarafından taammüden katledil- MUfUr Mehmetall 
mittir. Pafayı tanıyallm 

Pap maiyetindeki 20 taburla Mehmet Ali paıa Prusyalı 
Pisreni sarmıı katili_ tutmak bir muzikacının oğludur. 1262 
istemipede R•maun kadın senesinde Mehmet Ali iamile 
elbisesile Lmna1a kaçmağa mektebi harbiyeye girerek er· 
muvatfak olınUfbu'. klnı harp çıkmııhr. 

Aahk mtifir Mehmet Ali Rusya •uharebesi açılmaz-
pap ile halkın arası açılmıştı. dan evvel ferik idi. O sıra'da 
Pap da bunun farkına vardı- Karadar cenklerinde temayüz 
jı içiadir ki, Ramazanın doku- ederek Abdülkerim paşanın 
zuncu pnü Yakovcya aitmek azlinden aonra müıür rütbe-
arzusunu izhar •tmİf ve bir ainde bulunduğu halde Tuna 
redif taburile süvari 18 nci garp orduıu baı kumandan-
alayın birinci taburuadan bir hjına tayin edilmiş Ye bir 
blltljtln muhafazuı altında müddet sonra da mevkiini Sü-

memnun etmek istedikleri için 
küçlik bir çeteye karşı mağlü
biyetini bile nazarı dikkate 
almıyarak kendisine toprak 
verilmesinde israr edildi. 

Bu ısrar karşısında sıkışan 
babıali Gusinya ve havaliqi ye
rine lşkodra vilayetine tabi 
Tuz kazasının Karadağa veril
mesini teklif etti. Devletler 
bunu kabul ettiler. Fakat bu 
teklif te İşkodra ve Malis'ya 
ahalisince şuyu bulunca Tuz 
halkı sila a sarıldı. 

Babıali 96 enesi Mayısında 
lşkodra vali ve kumandanı olan 
İzzet paşaya Tuz kazasının Ka
rad .... ğa test' mi emrini verdi. 

O aralık İşkodra jandarma 
alaybe i olan İşkodrah miralay 
Hodo bey Karadağlılara karşı 
koyacak kuvvetin kumandan
lığım deruhde etti ve askeri 
üniforma ını atarak padişaha 
karşı isyan etti. Dağlılar vazi
yeti bilmediklerinden Tuz'u 
teshm almağa giderken kartı• 
sında müsellih ve mukavemet 
eden bir kuvlet buldular. 

Gusinya havalisi halkının 

mukavemeti ıtibi burada da 
ayni mukavemete maruz kalan 
Karadağlılar işi padişahın bir 
eyunu addederek büyük dev
letlere feryatlar yatdırmağa 
başladılar. 

96 senesi Temmuzunda er· 
kanı harbiye mirlivalarından 

Rıza paşa ile dört tabur 
nizamiye kuvveti müsellih mu
halefet mevkiine geçerek mu-
kavemet edenleri iknaa çalış
mışsa da muvaffak olamamıı
Iardır. 

olarak Yakovaya gitmiftir. Ma
car Mehmet Ali pqa, Abdal· 
lalı pqanın eviade mtıaafir 
iken dvari blllii8 de kalede 
Wunuyordu. Redif taburu ise 

Nihayet Tuz kazasının tes-
leyman papya terk etmiştir. liminden de sarfınazar edilerek 

kqlada yerle.-ifti. 
Riza bey namında Y akovah 

bir bey papya 24 saat zar
fmda tekrar latanbula avdet 
etmediji takdirde akıbetin 
fena olacağım ve mea'uliyetin 
kendi ıahsına inhisar edece· 
iiai anlattl. 

Paıa kulak asmadı. Yako
vablar ıayan ettiler. TelifJ'af 
tellerini kestiler. Halk ile paşa 
aruında Lukalı bir müderris 
elçi olarak gidip geliyordu. 

ilk ateş nasll bafladı 
Bu adam 9 defa paşa ile 

halka ~dib geldiği için mu· 
hafızlardan biri: 

- Eh ... Senden b ktık hoca. 
Gibi bir söz söylemesinden 

dolayı hır dil kavıası olmuş 
ye muhafızlardan biri müder
rise bir silah atmıştı. İşte mu .. 
sademe bu şekilde başlamıştı. 

Paşanın misafir oldnğu kule
ye de abaJi ateş etmeğe baş
lam ştı. 

Muharebenin sonuna kadar yeri-_e Olgün ve ahalisinin Ka-
Orhaniye. Sofya, Edirne taraf- radağa teslimi tekarrür ehnit 
lannda kahramanlıkları Körül· ve Ri.za paşaya talimat veril-
milftür. miştir. Riza paşa Hodo paşayı 

Mehmet All pafanın mirliva yapmak ve diğerleı:!ni 
ÖIUmUnden sonra de tatmin etmek ıuretilc Ul-

Guaunyab Ali pqanın ve ıün havaliıini Karadaia teslim 
tevabünin mllaelllh muhalefeti etmittir. 
Uzerine, Karadağ hliktimetinin -Sonu Var-

iırarına ve Berlin muahede- D •• t .. • • Dünkü fık .. 
sinin ahkamına raimen Gu· UZe me: ramızın ba-
sunya ve havalisinin Karadağa şında kolağası Rasim beyin 
teslimi imkansızlığı sabit oldu. başka bir memuriyete nakli 
Halbuki büyük deyJetler bebe- yazılacak yerde ( nefyi ) yazıl-
mehal Karadağı büyUltmek ve dığından düzeltiriz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransada .......... ., 
Frangın kıymetten 
Düşürülmemesi 
istenmektedir 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan &atıflar 
~ 

üzüm 
Çu. Alıcı 
190 F Solari 9 

Fiat 
13 

63 Koo ittihat 8 75 
48 H Z Ahmet 10 
33 K A Kazım 8 50 
17 S Slileymano 9 50 
1 G Abdullah 6 

352 Yekun 
Zahire Borsası 

11 50 
12 50 
8 75 
9 50 
6 

Son Dakika: 
Gazeteciler şerefine ziyafet 
ismet lnönü çok neş' eli ve heyecanlidi 

Ziyafette Amerika 
Kilosu 

Gazetecileri 
( 3 ) Kuruşa 

de Vardı ·- Tuzun 
inecektir 

Ankara, 27 ( Baı yazıcımız müjdeyi istedi'er. rahatsızlıiı dolayısile buluna-
telefonla bildiriyor) -Basın ku- Bunun üzerine başb&.kan al- mıyan Maliye vekilinin sıhbatı· 
rultayı üyeleri şerefine iç işleri kışlar arasında söz aldı dedi na hep beraber içelim. 
bakanı bay Şfakrü Kayanın ki : Başvekil çok alkışlandı. Aka-
verdiği ziyafet çok parlak ve Arkadaşlar, kartı karııya giindüz ile bir çok gazete-
heyecanlı olmuştur. Ziyafette toplanmamız dolayısile sevıi.. ciler söz söylediler. ismet in-
başbakan General ismet İnönü }erimizi ulqbrrnağı iyi bir fır- 6nil çok neıeli ve çok heye-
ile Adliye, Ekonömi, Bayındır- sat telakki ettim, Karıı karşıya canlı idi. Bütün ıazete.cilerle 
bk, Kültür ve Ziraat bakanları aynı yolda giden adamlanz. mesleki latifeler yapıyorlardı. 
bakanlıklar erkim Ankarada B b' · · d · • · ·• Ü Reım'"ı bir ziyafetten ziyade i ırımıze aıma ıınn gor n· 
bulunan Amerikan ve bütün memizi dilerim. Souk kanlı bir aile toplantı halini almışb. 
Türk gazetecileri bulunuyordu. Ziyafette hulunan Amerikan 

davranırsak birbirimizi çok aev-
Ziyafet esnasında Atatürke gazetecilerinden Barho Anka· 
çekilen saygı telgrafımn cevabı memek için hiç bir enğel yok- rada iken bükümetinden ha· 

tur. birbirimizi seYmek içi., riciye aazırbg"' ına tayı·n edil .. geldi ve okundu: 
"B' söz verelim. Souk kanlı ola- dir"' ine dair emir aldıgı"' ndan ır'nci basın kurultayı mü-

nasebetile bana gösterilen te- cağız, geniş adımlarla yürüye· dış iıleri bakanı genel kltibi 
miz duygulara tefekkür eder ceğiz. Numaa Rifat Menemencioğlu 

ff Birbirimizi seveceai., ve yar- Türk hUldlmeti namına ken· mu•rı akiyetler dilerim,.. •-
c dım edeceğiz. Size güzel bir disiai t~brik etti. 
llnıhuriyetçi Bay Yunus • 

hı..vadis"' yetiıtirmek fırsab Bunun tlzerino Sendo•inıg 
Nadi bu telcrrafın verdiği he· 

• düştü. Şimdiye kadar devlet hlikftmetinin yeni hariciye na-
yecaıı ile ayaga kalkarak mat- inhisan tarafından alb kurup zın ayaj'a kalkarak tefekkür 
buat ailesinin bu toplantısını 

1 sahlan tuzu üç kuruşa satmak etti ve Tilrk inkılibım ve eseı-
se anılarım. 

T için karar verdik. Bunun için lerini heyecanla kartılaclığlnı 
iirk gazetecilerinin bu in-

k 1 meclise bir kanun llvibası ve- söyledi ve alkıflandı. ı. ap yolculağunu Atatürke 
b ld• riyoruz. Cumhuriyet maliyesi- Geç vakt istiklil martı ile 

ı ırınegv i teklif ederim dedi. 1 
nin idaresini ftzerine alan ar- ziyafete son verildi. Genera 

Yııııua Nadinin bu sözleri müt• kadaş bunun bütün aesuliye- ismet lnönü tezahüratla uğar· 
bit tezahürata vesile te•kil etti. 

Y ti11i ilzerine almııbr, aramızda landı. 
Ve İanıet İnönü ziyafet masa- • • • 1 • a 
sındaa Atatürke tunları yazdı: D . seferlerı· .. .. 

"Telgrafınızı toplu bulunan eDJZ gunu 
ark'«laşlara okudum. A tatürkün · 

& 

b•iı albnd• ve yiiriidüğü yolu- H b--, ----H-a-ns-----h-o-lu··nde 
UDJa ebedi yolcusu olduklarını an urg un 
~~na;~.y::-: istediler. Bu Büyük T oplanb yapıldı 

İSMET İNÔNÜ Hamburi, 27 (A.A) - De- salonu en kiçük köıesiae ka-

Kurun gazetesi sahibi bay niz seferleri ıüntl mllnueb... dar doldurmakta idi. Bakan 
Hakkı Tarık hayahnı gazete- tiyle diln Almaayama ea bü· Dr. G&Hla'in muvaaaliti sonu 
clliğe bailamıf bir arkadaş sı- yiik toplanb salona olaa pl.Uyen coşkun alkıflarla 
'-tile Baıbakanın beyanatta bu- Hanı holtınde yapılan tezahilr karşılanmışıır. Bölge uluıal 
lunnıasını ve öğrendiği bir ha-
beri bildirmesini söyledi. Alman ulusunun en muazzam ıoıyalist ıefi Bohle ile Bay 

" Ağzından işitmek isteriz, tezahiirlerinden birisi olmuı· G8belı birer söylev vermiı· 
aadalarile ismet İnönünden tur. Otuz binden fazla Alman lvdir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Komşu İllerde: 

Maıiisa muallimleri Salihli ve Sart 
Harabelerine bir gezinti yaptılar 

fAaniaa 27 
(özel) -Kaza 
merkezQerini 
teftişe çıkan 
maarif 1!1Üdlirü 
Naili Özeren 
vilayet merke
zine donmiif. 
tür. Bir haf
tadan beri vi
layetimiz orta 
ve ilk okulla .. 
nnı teftiş eden 
kültür genel 
müfettiflerin • 
den bay SaJih 
Zeki, F etbi Ia-
mail yanların. 

Manisa müzesinde bir tetkik 

Paşanın yanında bulunan 
rüesadan bir kısmile bazı ya
Yerler gene onun emrile kule
den çıkmışlardı. Mlltebakisi ve 
bilhassa ev sahibi Abdullah 
paşa mukavemete girişmitlerdi. 

Paris. 27 (A.A) - Bir kaç 
&ündenberi bir çok ekonomik 
gruplar başkanlığa müracaat 
ederek para isti rarmın yürü
tulmcsini istemekte ve frangın 
kıymetten dütlriilmesi hakkın
da her hangi bir projeyi pro
testo tetmektedirler. 

Çu. Alıcı Fiat 
393 Buj'day 4 15 

25 ton Balda 4 37 

da nıaarif mli
dürüN ailiÔze-

5 ren olduğu hal-
: 37 de 5ay.n valimiz 

Bu aralık 'Küçük Ç&rfldaki 
cami minaresinden bir Malisö· 
riin atbğı kortunla AbduJlab 
pata yaralanmışhr. 

Macar Mehmed AH pa
pntn halka hitabı 

Erteai e ahali bu 111iaafir-
~~ilteliiırıeria em dairesini ateş-

kudula Ç4-

T emp.9 gazetesi diyor ki: 
Hazinenin kurtuluşunu ve 

frangın korunmasını, teknik 
tedbirleri toplu bir tekilde tat
bik etmek suretiyle elde etmek 
mümkündür. Bu teknik tedbir
leri ise devlet masraflannıa 
azaltılmasından ibarettir. 

Gazete bükfametin istediği 
finans bakımından tükel yetke· 
yi doğru bulmaktadır. 

P · )- A1in ... 

5 ç. " 6 
64 Arpa 3 30 3 30 

bayMuratGermen'in değerli yar-
49 dıınla~ıyla kurulan Muradiye 137 balye pamuk 49 

14429 kilo yapak 42 
148 harar " 

50 caınisındeki viliyet müzesini 
gezmişler dlizeni, kuruluşu, 

50 ç. " 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
şarbaylığı genel kurulunda se-
çim yapılmıştır. Bu seçimin so
nuçları komünistler için açık 
bir muvaffakıyettir. Komünist· 
ler birinci turda 12 üyelik al
...ıardar. Bualann aekiıi ytm 

değeri üzerinde konuımalar 
yapmıılardır. 

Sayın kültürcüler villyetimiz 
genel kültür giditini inceden 
inceye tetkik ederek iyi his
lerle aynlmışlardır. 

Bir konterana 
Gazi ilk okQl 6~ealerin· . 

.Jlanisa muallimleri 
rans salonunda "Cumhuriyette ludır. Gezintiye maarif müdü· 
kadın,, başlıklı bir konferans rü, mıntaka ilk tedrisat müfet· 
vermiılerdir. Bu değerli kon- tişleri merkez ve kaza mual· 
feransta birçok bayan ve bay- !imleri iftirak etmiftir. 
lar bulunmuı, mevzunu• olsıun- Gezintinin verimli programı 
luğu dinleyicinin izerinde te- yöndemli işlerinin mesleki ko· 
sirler bırakmış ve sürekli al- nuşmalar yapılarak samimi da· 
kışlarla karşılanmışbr. kikalar geçirilmiştir. Deierli 

Sallhll ve Sarta faydalar bırakan vebüyük neşe 
Maniıa muallimler birliii meı- ve kıYanç içinde geçen bu ge· 

leki tetkik ve müphede ge- zintilerin dördüncüsü hafta için-
zbatileriain lçbcllliaü Salihli • ~ ~ 



'' Normandi,, de yanacak mı? 
!'i!>rmandi çelik divarlarla dört dilime ayrılmıştır 
Uç binden fazla nüfusu olan yüzer bir şehir 

Sarhoşluk yüzünden yanan ''Morov - Kostl,, vapuru 
" Fılipar " ve " Atlantik " 

•apurlarmclan IODl'll Amerika 
bandıralı " Monw-Kutl " va
PQnmun da aual yandığını 

lirelim: 
Eğer bu yangın filme çekil

leydi, bu korkunç bir film 
olacakb. Geçen MDe 8 Eyliil
de çıkanı.. atq, deniz yu· 
lllllanmn yalaız Fransız npor
lanaa mhham olmadıjını 
~. Ba JUPlann 
.. çeteain İfİ ohucLiı belli
dir. Zatea b&yle bir çeteyi 
idare etmek murafh ve karşı
ldıaız bir İf olurdu. Fakat özel 
laika•tlar hervakıt mümkün-
dlr. 

Morov·Kutl, Havana' dan 
Nevyorka ıicliyordu. 318 yolcu 
•• 240 tayfaa vardı. Yangın 
l>irinci aımf ulo111U1dan çıkmıı 
ola gerektir. Neden çıkbğı
nın eheımiteti yok, zira va
purun ku-.+nlan ve zabit
leri vazifeleriaı slnelerdi bır
ıey olmıyacaktı. 

Fakat o akşam, ••yahatin 
ıon ge esi olduğu için, bir 
Şenlik ecesi idi. Erkek kadıa 
b"r çok yolcular körkütük sar
boı olar k kamaraluına gi
türiilmu ivdi. Şenliğin daha 
batında zabitler yolculara ka
r m a ı. Onlar da içiyorlar, 
f ört yorlu, sizlice yolcu 
bmaral naa •Ylflyorlardı. Dü
.-ende bir aclma, makinelerde 
bir k ç adam. Vapur, gece 
karanbilnda, taliine doğru 
koşuyor. 

ne de bir kutu kibrit, ne bir 
çakmak sokmayınız. 

Fakat bu "Allaha sığandak" 
demek deıildir. Bır teblikenia 
iyi tanınması, yarı yanya uzak
laştınlması demektir. Normandi 
çelik duvarlarla başlıca dört 
dilime ayralmışhr ve bu dilim
lerin her biri de ikinci dere
cede 36 dilimden ve yüz ka
dar ayn kompartmandan te· 
rekküp eder. Böylece yangını 

.andGrmek imkim olmazsa, ya
kacaiı sahayı tahdit etmiş 
oluyoruz. Bir "ada" yanabilir, 
bir dilim de yanabilir. Fakat 
bütiia vapur yanamaL Vapurda 
hir güven merkezim· z vardır. 

a.Elektro • e l 7 1 

Atet ....... ._..~ ..-~":ıf.·~'7i·~ 
du anı içinde l'eç• bu sevimli 
dakikalarda onunla uinfacak 
kimse var mı? Saat 2,45 de 
ıemiyi kvtanuk için arlık 

•akit geçnaiftlr. a- di.ip
lin içinde 7olcalan çıbrmak 
ıerek. Kapta Robert VU.ot 
be,.Ue bir kur.- pkiıor. 
O, hiç olmana, arbk prehiz· 
ee tiirlen deYUI etmiyecek. 
~ kapta Vormı aut 3,lS 
~ ıemiJl -- ..nai veri· 
Jor. Çok pç. ıc-.. tebl'-
ke dldlilal da1m1or, At•
tin kapladığı dehlizlerde va
pur prsonlan arbk dolqamı
Jorlar. Yolcular, alevler tara
fıııdan uyandınlarak yataklan 
lzerinde kil oluyorlar. 

F ellltet Amerika mikyuın
dadm lkiyaz &IB; sağ kalanla-
1'111 da hepsi yaralı ve yanık 
1'iriki•tiler halinde. Keadi h•
lbae bıralnlıb tlten tebe sa
hile abbyor ve merakhlann 
..,..._ttikleri bir manzara olu
Yor. Bir dolar verenler, koca 
Yaparan denizle kayalar ara
lllldaki .on mUcadeJe ini takib 
edebllmiflerdir. 

Netice de Amerika mikya
lllıdadu. Tahkikat koıaiaronu 
iç haftada işıai bitiriyor. Sekiz 
lia sonra, vapmun sağ kalan 

hlttn zabitlen. .JUgm saatinde 
larhotluk ~ dolayı, 
leaucilikten çıkanlıyor. 
ltormahdl yanacak mı? 
DGnyanın en büyük, en lükı 

ıe en yeni vapuru olan 11Nor-
D\ .. -...1! • b' . . k • !l
--.Ww mn ll'lDCJap •a• ... 
kartı karııyayız: 

- Neraalldi'ein yaamaz mal 
Zeme ile Japıldlfuıı ..,Wiler, 
doğru mu? 

- Y-.1acak vapur yok
!'ar. Bir vapurun 1anmamasını 
ısterseniz, .. *41( salcina Jai
larJGı, boyalan, l'ik'ert• tabta-
1-rını, yolculann baiajlaruu, 
lcaaaarafardaki yatak ve mal-

11 ortadan kaldınmz ve 
hir paket. sıpra 

~!oro Kast l ıµ r t 

makinası, kontrol devriyeleri, 
223 tehlike bildirim makinuı, 
yalmz yangına mahsus 99 tele· 
foa Yardır. Vapurun her yerlıı
de, 15 metrelik her ıaba için 
iki ateı söndürme makinası 
vardır. 15 metrelik iki hortum 
da Normaadinin her noktaauıa 
eripbilir. Nihayet gemide çe
kirdekten yetitme 22 tulumbacı 
ve bunlann kendilerine mab
tuı kıılast vardır. 

-Yani gemicılerin İfİ emi
cilik, tulumbacdann da yangın 
slncliirmek. 3000 nüfuslu bir 
felırin tulumbaalan olur. Nor
mandi gibi bir w.apurda b·r 
ıehir sayahr. 

Hem de 3000 den futa 
a&fuaıu 

Vapur ..... tasa 
- Vapurda bir kıJIDlll ha

ne ıeçebilir misiniz? 
- Neb'çim kıyın? 
- Atlaotik vapura.mda ya· 

pıldığı gıbi dümeııiu bozulmqı, 
veya ateı verica Aletlerin va
pura •okubnafl. 

- Tayfalarla yolcuları birbi
rinden ayırmalıdır. Vapurun 
makinalannı ancak tayfalar bo-
zabilir. Bunlarsa elekten geçi
rilerek ahmyor. Yolculara ge· 
Jiuce, her biri kelldi kamarası
aa kondak koyabilir. Fakat ..• 

Kaptan müpbem bir tavırla 
cllmleıini tanw•lacla: 

- Evet, yalaaz bir Wtaiçin 
vapurda yqayaa 2000 ki1iyi ge· 
ce ~iiz kOllUol etmek müm
klln değildir. 

- f:tyalanm arayamayız. 
-Sabtkalanm da araştırama-

sınız. Fakat meslekten yetiı
me hir poliı olsa. 

- O da araşbramaz. 
- Hiç olmazsa, bir teşeb-

büs karpaında izleri, ip uclan
m toplayabilir. 

- Vapurun zabıta • iflerile 
..,..,. idare laanaumu var-

- Amma bun- _ ,.,, .. ,.", 
lar gem'cilerdir. 
Açık sam'mı in
sanlardır. Kimse
den kötü u um
muzlar. Meseli 
Atlantik vapuru
nu yakan adam 
sizin vapurda o'
sa da yangın kun 
dakları yerleş
tirse ne yapar• 
ımız 

- Tuumbacı
bk yapanz, t b'i. 

- Ayn t lum
bacı kabul e · -
yorsunuz da ayn 
po ·s e ı--

(l J '(I 

rr t 
zum görmiyo sunuz ? Debde- Fakat iyi korunan bir vapurun 
besi, lükı6 ile anarş"stlerin her kundakçıdan korkusu olmar.. 
halde gözüne batacak olan Normandi vapuruna, insanca 
böyle bir vapurda?... ve malzemece, biittin gtiven 

•*• araçları verilmiştir Eğer va· 
Netice: Atlantik vapurunu purdakiler vaktinde vazifele-

yakan adam veya onua g"bi rini yaparlarsa yangın Norman-
bir baıkası Normandı vapuru- diyi harap edemez. Yalmz 
na da sataıacakhr. burada hususi zabita teıkili· 

Şimdjya kadar bu vapura tı olmaması bir noksandır. 
karfl birçok suikastlcr itfenit- Üç bin nüfuslu b"r şehri ko· 
mittir. Vapur yangınlarında ru)' an polis kuvveti vardır. 
gi>riUmilttilr ki ya gemiciler Bu derece önemli bir geminin 
biti iflemitler, veya vaktinde bundan mahrum olması kabul 
vazifelerini yapmamış.ardır. edilemez. . ...................................................................................... . 
Hava Tehlikesi Kamutayda 
C. H. P. Kamutay 

Grubunun karan 
A-bra, 26 (A.A) C. H. 

P. Kamutay grubu Türkiyeoin 
hava tehlikesine karfl açık 
oldugunu yurttaflara anlatmak 
için tayyare kurumunu her su
retle arkalamaiı l<ararlaştırmıı
br. Tthtriyenin hava tehlikesine 
kartı ghenti Ye savgalı olmaıı 
için grup 4'i1Mf.en !c~!n bütün 
emekleri sarfeclece · • 

Grup üyeleri hava tehlikes;ai 
bilenler arasında çalıfmaja da 
aynca karar vermitlerdir. 

Ankara, 26 (A.A) - Bugün 
Hasan Sakanın baıkanhjmcla 
toplanan Kamutay toplanbaında 
1935 yıh muvaıenei umumiye 
kanununun varidat kwnı üze
rindeki gi>rüımeler tamamlana
rak kanunun heyeti umumiyesi 
reye konmuş ve onaylanmııbr. 

Kamutay yartn topJaaacakbr. 

Gezme trenleri 
Çankn, 26 (A.A) - Aaka

ra ile fehrimiz aramnd• pz
me trealeri buay sonunda baflı
yacaktır. 

Şehir Gazinosunda 
Sehir gaU.0.u, körfeıia ea güzel manzaralı yeridir. De

nize karta, gül kokulan anısında, serin serin temiz, iyi ve 
ucuz yemek yimek için &ğle ve akşam behemehal Şehir 
gaziDOIUlla gidini~. 

lstanbuldan sureti mahsusada ge[rllen 
bir ••ç• tarahadan en nefis 

yemelder hazar1anmaktadır 
Yeni aşçı Türkiyenin en tanınmış ve 

sevilmiş bir aşçısıdır 

D•kı~ t: EOEPALAS oteltnde kalanlar INlh..f:; 
1 Ka • c1ea amsr.tsız lsllled!! edelllll 
o.tJarıw ea güzel oteli EGEPALAS'ı taniye e•· iı 

ı-ao 

Gangsterler kralı 
Al Karo:~n maceraları 

-39-

Kolonel Tumer 
Turne-r-öl_m_iı_~-·~-öÇ alınmışb. iki 

Gangsterin son güPleri 
Çinli reis s6zfinde deTam uğradı. Orada, Amerikaya I' 

etti : miş, Şıkagoda yapmış ?'-
- M. B'Ibo ne siz, ne de kimselerle görüştfik. Amerika 

arkadaşınız Wilyam Mac Hom, daki hayattan bahsederken ii-
kendiniıi yormayınız. Bu düşun ren erini göstrnaek için yere 
celerin yeri yoktur artık. Dos- tükürüyorlardı. içlerinden hiri 
tunuz Tedin de fikri bu mer- - Sizin J\merikanız, 9dlD 

kezdedir. Amerika havasının, pis Amerikanız diye baİ'ft 
bu sırada size yaramıyacaiı, yordu. Alkapondan, Gange9-
sıbhahnızı bozabileceği kanaa- terlerden o kadar hakaretle 
tindedir. Bunun için iki gün bahsediyordu ki Vilyam da,. 
ıonra Şanjlhaya gelecek ol:ın namıyarak herife bir ywww.k 
BefKenland vapuru ile Marsil- indirdi. 
yaya gitmek tizere biletlerinızi Monte Karlo, Nis Ye Mar 
aldım. Li sizi Jiaanda bekliye- sil adaki hayatımız: baştan ba 
ce tir. Kanda veya Niste bir şa k rı ık bir maceradır. 8a 
muddet kalırsanız çok i tıf ade maceradan yalnız şunu habrk 
edersiniz. Orada zc ce e - oru : Kadınlarla bol bol • 
1 nmenizi ve çabuk iyi o ma- yor myor, dolarları serpa 
nızı dilerim. yord m. Nihayet Parise Gitti 

- Teşekkür ederiz. Fakat Vilyamla ben, burada durma 
bu tek nizden istifadeye ·m- dan döndük. Bard n ba 
k n g rmftyoruz. Zira b"ze ra, buvattan buvata ::: 
kar ı bir teahhüdünüz var ki herkes b d tanıyor, 
h n-z yer'ne getiri me "ştir. Amer kah ar diye et hm 

Vang·K ng-Şu hayret c a a- do ord . K"mi huyu abr 
k ktı. Adeta sbz er m zi ka ör r o du umu u a Y 

stab k ayan bir hali vardı. de konserve ıtl u 
K şlannı çatarak "ordu : ra ıgımıza bllkmediyordu. B' 

- Bır teabbnt mü? Vang- den itleri hakkında D "hat al 
Kiog-Yu'nun tutmadıgı bir maja gelenler bile çoktu. E 
angajman mı varm ş? C"dden raf ızı aJmıtJardı. Z"ra d 
m rakı ı tahrik ed · or nuz. lar mız vardı. 
Ne imiş bu t abbüt ? · yam · çiyor, ben · çi o 

- H hranı a m r c t ed- b d cü ha "çia 
r'm. S z ne gorütt ya dk. Bir 
b · ze de niz ki : · r mektup eh& 

J~o:unamz:;~:.:~ol·on~e·T~lill~İİl=ti~:~~'t,~111!'~ ~ Jdü ı~ ~ a da 
namıyacagını bıldıriyordu. balaCaksmız. " Tamcrle bcsa

bımııı i5rmedik. Onu ne vakıt 
bize teslim edeceksiniz ? 

- Bunu mutlak surette is
tiyor musunuz M. Bilbo 1 

- Bu aualinizi anlamıyo-
rum. 

- Bea u ıarannı anlamı

yorum. Koloael caas1J: cese~ile 
ne yapmak istiyorsumm. 

- Koloaelin çeseclini ne 
yapayım. Ben Koloncli canlı 
olarak iaterim. 

- Ben de bu cesetle ne 
yapacağınızı soruyorum. Te
din bana tevdi ettiği bir ha 
beri de size vermekliğime 

müsaade ediniz. Arkadaıları
nızın intikamım almak ıçın 
Koloneli 6ld8nalf bulundup
nuzu unutmanızı sizden rica 
ediyoıuz. 

- Fakat ODU kim öldünaüş? 
Wanı Kinı Yu cevap vere

ceii yerde tebessüm etti. Ba
şını eierek odadan kayboldu. 
Odamızda yalnıı kalmıftık. 
Anlaflhyordu ki Tumer 61-
mllıttlr? Fakat 61diiren kimdi? 

ViJyam bu cinayeti işlemeleri 
muhtemel olanları ıu suretle 
saydı: 

- Ya Ted yui kolonel Lav 
rens, yahud da Dul T ehin, 

W ang King Yu, altı Çinli di
lenci ve Dihayet Liden biri 
aldiirmüş olacakbr. 

ş.,.uı mulaakbk ki, iw5ı
tJlr. Verilm dolarlan met.Mik 
bir .. ette uyan Wilyam ini 
neticeclen memnmıdu. 

- Hele jaok, ne düşiinü
yonun. Patron bizi intikam 
•lmaja p.dermişti. Başka
lan llu lci almflar. İtimiz 
okıb bitwiflir. Haydi l,u a.k 
_.ata l.nak. Biraz da laa1ata 
bnfÜm. Şaag'hay serıüzet
tiapıa. reyici farelerden sonra .,._ 
~-p~idi. 

Glaıl 

Şikagodaki baskın gecesı 
iÖzlerim önüne geldi. Zavall 
Dandiye söylediklerimi habrla
dım Oilumu Ganıeıter deyil 
hoca yapmak istiyordum. Vic· 
elan azabı çektiğim için mi ? 
Hayır .. Ben haksızhğa kartı 
mücadele ettiiimi sanıyordum. 
Bir senedenberi artık bu zum 
tqamıyorum. Buraya geleli bir 
yıl olmuttu. Ne felaketli bir 
yıl.. Paralarımaz da suyunu çe-
kiyordu. Bir it yapmak lazımda 
Zıra Amerıkaya d6nemezdik. 
Şikagoda çıkanlan t~vkif ml
zekkere!'inin hülcmti geçme-
mişti. Almanyaya ıeçtik. Ber
lınde yaşadık. Nihayet ıe,,,ar 
çıkulatacıbk yapmaja karar 
verdim. Bir p bir kadın yanı-
za plerek bana bir çok şeyler 
sordu. ilk defa olarak 1ıtir ga 
zeteci kadınla karfdapmftml. 
Hatıralarımı yazmak fikrini de 
bana o verdi. 

Li Berlinde bir çiali kahftll 
açb. Vilyam bir iş buldu. 

Şimdi ben de Akdeniz kıyıl 
larında Sitııerde bir bar aÇllUf 
butunuyorum. Burada lSO çept 
kokteyl yapmaktayım. Bann 
· · · "S O S - "Can kur-ıamım • • " 
taran,, koydum. Meyus bir in-
sanı içinde baruıchrdıjı için 
deiil, burada blt&n daYetlere 
hösnti kabul ıa.terdiğim için 
Ba kadar glrlltllll •erıGzqtler 
den 90Jll'& b9 hvjunca bir 
aldlMt uJılabilir. Banunla be
aber hAli kendimi maceralara 
...,..•i• amade bW.yoraa. 
Belki bir gün yenidea bir ma
cera arkasmda kotum· 

. ........................................ . 
Avusturyada 
Askerlik 



Türk Tecim ve Endüstri 
Odaları kongresi 

tandarizasyon miitehas ısı tanclarizas
yonnn neden zaruri o]duğunu anlattı 

Ankara, 26 [ A.A J - Türk dilmiş zamanları te fi etmek 
tecim ve endüstri odaları 4- istiyoruz. 
dl ııenel kurultayı son toplan- Standarizasyonu birdenbire 
bsını bu sabah saat 1 O da bütün mallanmıza şamil bir 
başkan ekonomi bakanı Bay tekilde yapmeayı idd'a etmek 
Celal Bayann baıkanhğında kimsenin aklından geçmemiştir. 
yapmıstır. Yalnız şu muhakkakbr ki bü-

Standarizasyon komisyonu tün istihsali birer birer elden 
raporu okunduktan sonra mü- ieçireceğiz. Hepsinin özel şe· 
ukere açılmış, tarım bakanhiı raitini tetkik edeceğiz. Ayni 
adına Saim Atasagun Standa- zamanda rakıp memleketler de 
rizasyon tarım alanındaki yeri tibi oldukları feraiti de tetkik 
Ye tatbik yolJarı hakkında iza- ettikten sonra varacağımız neti-
Lat vermiştir. cenin uhual ekonomimiz için fai-

Şerif Remzi ( lzmir) rapor deli olacagına kanaat getirirsek 
hakkında bir takrir vererek onun üzerinde irkilmeden yü-
npordaki fikirlere tamamen rüyecejiz. Böylece gayet pra-
iftirak ettiğini ıtandarizasyo- tik fakat kat'i bir neticeye 
nun bütün mallara birden ve varmış olacağız. Binaenaleyh 
evvelkinden verilmiı bir karar- bize siz bütün mallanmızı stan-
la dejil ancak tetkik netice· darize etmeie karar verdiniz 
einde Jizım ve mlmkünse tat- mi? iibi bir sual tevcih edil· 
bik edilmesi husuauada atan- mıemelidir. Böyle bir ıuale mu-
darizaıyon komisyonu ile hem- hatap ancak amatör insanlar 
fikir olduğunu ve bundan bah- olabilir. Biz ciddi esaslarla uğ-
tiyarbk duyduğunu, takririni raşıyoruz. Teknik uaslan an-
bu fikirlerin kendis tarafından cak memleketin ulusal ekono-
anlaşıldıiı gibi anlaşılsın, an- misine hadim olmak şartile ele 
laşımadığmm belli olması için almak istiyoruz. Kurultay buna 
verdiğini soylemiştir. kanaat getirmelidir. Ve bu 

Müteakıben birçok hatipler sağlam kanaatini muhitinde 
so a mış ve takrir sahıbi ile yaymalıdır. (Alkışlar) 
bu ar arasında sorgu ve ce· Bundan sonra Turııut ( Ma-
vap şeklinde konuımalar ol- nisa ) Nazmi TopçuoğJu söz 
m ur. almışlardır. Ve raporun kabu-

u rada ekonomi bakan- 1ünü teklif etm'şlerdir. 
lı ı standardizasyon bürosu 

Bade 
Müzakerenin kifayeti hak-

mü cbassısı B. doktor lundaki takrirler üzerine rapor d.e standardizasyonun neden 
aynen kabul edilmiıtir. Takrir

zarurı o duğunu izah etmişti,ı:. 
Ekonomi l:aakanı B. Celil lerin de raporlarla beraber neı· 

Bayar esas itibariyle bir ih- ri muvafık görülmiııtür. 
ti i mevzuu görmediğini ıöy i- Tecim ve endüstri odalan 
yerek demiftirki: kanun ve nizamnamesinde ya-

B n kendi hesabıma Stan- pılacak tadilat hakkındaki ra-
dardi asyoo için şunu şöyli- porun müzakeresi e geçilmiş 
yecegim ki bu husu11ta alacağı- ve rapor aynen kabuJ edil-
nız karar kurultayınızın en mü- miştir. 
b"' kararlanndan birisi ola- Kurultay Reisicumhura, ka-
c r. Çünki memlekete eko- mutay başkanhğına, başbakana 

ik alanda ilk ve mühim bir çekilen saygı telyazılanna ge• 
ad m atılmıı olacakhr. Standar- len kartdıkları büyük bir te-
ıza yonun yapılması lüzumuaa ıahürle karşılamıştır. 
kan'iz. Bunu ifade etmiş bulu- Müteakiben başkan B. Celil 
nu oruz. Ancak standarizaı- Bayar şu sözlerle kongreyi ka· 
yonu yapmak · çin amat3rce pamıtbr: 
fikirlerden de çok uzaaız. Baş· Ruznamede başka it kalma-
ka memleketler yapıyor, veya m1'tır. Ciddi çalışmalarla mü· 
yapnuyer, biz böyle bir fikrin him kararlara vardınız. Karar-
pet"nde koşmıyoruz. Memleke- lannızın ulus için daima oldu-
tin hakiki menfaatlannı bu iu sıibi hayırlı olmasını diler, 
yo da gördüiümüz içindir ki, memleketlerine di>necek ilye 
bunun ciddi surette tetkiki Ue a.rkadatlara ıelimetler dilerim. 
agraııyoruz. Beyhude kaybe· D6rdüncü kurultay kapanmııtır. 

Basın Kurultayında 

ç komjsyonun toplanb
sında kabul edilenkarar 

ültür komisyonunun ileri ördüğü 

Dilekler SR) fa yarışı ve tevziat işi 
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kurultayı genel toplantııı ta
rafından üyeleri seçilmit olan 
üç komisyon toplanarak gl
riiftiler. Bunlardan gazeteler
le devletin birlik olarak ça
lapulan yoJlannı arıyan ko_..,on 6fleden evvel müzake
relerini bitirmit ve genel di
rektirlük ile gazeteler araım
da sıkı bir çahfma birliği ya
pılması uygun oldupna karar 
yermİf, bu it birlijinin pratik 
bir yoldan yerine getirilebil
mesi için bükümetle bum ara
•nda bağlantı işini görecek 
bir orıanın yaradılmasını onay· 
lamlflr. 

Kllttir komisyonu Istanbulda 
..... olarak sörOlen sayfa 
~ lnbe geçilmesine ve 

ueteleıia - .,.. 

liizum g8sterilmittir. Tiirk ga· 
zeteciliğinde kaliteden ziyade 
kantiteye mevki verilmekte 
bulunması, komisyonun aynca 
16dnlnde tuttup bir nokta 
olmuştur. Komisyon itana kartı 

genel direkt&rlükçe teklif edilen 
sekiz maddeyi kabul etmiştir. 
Bunlar; f nkılip ve memleket 
daYalarının halkı daha iyi ve 
canlı olarak verilmesi, memle
ketin ve halkın yakından bili
nerek takip edilmesi, çeıitli 
malzemenin mimari ahenfİDİn 
ve manevi inıicamının gtızel 
bir tarzda temin edilmeai, doi
ru ve ciddinin aannaiyon ve 
laubaliliğe feda edilmemeai. 
Cihan meseleleri ve bahuaua 
komşu memleketler haldmada 
en doğru ve en faydah tarzda 
halkın aydınlablma11. Memleket 

• 

Parise davet edild 

Venizelos diyor ki: 
rejiminin yıkılması 
için f elik etli olur! 

-----------------
umhuriyet 

Yunanistan 

Eski kıral yakında tekrar hüküm
darlığa çağnlacak gibi görünüyor 

Londra as Mayıs 
Yunaniatanda Krallık mese

lesi giblln itidir. Y unaa tah
bna eski Kral ikinci Y orwioia 
yej'eni Prenses Mariun ile ev-
lenmiş olan İniiliz Kralımn oğ
lu Kent Dukasının geçirilmeain
den bahıedildi. Bunun lzerine 
fikri sorulan ln.W ıaray na
zın Sir Basil Tomaon demit· 
tir ki: 

- Bu hikayenin doğru hiçbir 
tarafı yoktur. Bir defa 1830 ıene 
ıinde Franıa l•ıiltere ve Ruıya 
araıında imza edilen bir pro
tokolla Y unaniatan tahbaa bu 
iilkelerin hanedaaları erkinın
dan hiç birisi geçemez. 1862 
de Y unaniatan bu protokola 
raiuıen, kraliçe Viktoryanıa 
ikinci oğlu ve fimdiki Roman-
ya •alide kraliçui Marinin ba
buı olan preas AHredi plebi
aitle kral aeçtiji halde lap
tere kat'iyen reddetmiftir. 

Diier taraftan, mertliği ve 
aile ıörenelderine riayeti atalar 
a6zll dereceaini bulmuı olan 
kral befinci Jorj nuıl obuda 
yeieninia yerine k•di otlu· 
ama keçmesini kalnd eder? 

Soara. ben v.... itleriaba 
iç JldDe walofm we bu mem
lekette bir çok doıtlanm var. 
Size şunu aöyliyeyim: On bir 
aene evvel Yunanİltanda cum
huriyeti kuran lı. V eniıeloı 
onu keneli elile tehlikeye dn
fllrdl. 

Soa isyan deliliiiacien 10nra 
salb ve alkb içinde çahf818p 
ihtiyaa olan Yuau milleti 
1914 ten sonra ıiyual mr.ı...; 
yabıtıracak bir kiyaHt ıaater
miı olan eski krallanm hatır
ladı. Bunun meşruti bir krallik 

re jiminc dönüşe karar verilmiş 
gibidir. 

1922de babasının yerine geçoa 
ve 18 ay saltanat süren ikin
ci Y orgi bu yere geçecek zat-

L~l.ı } amm l.t olı 1orgi 
tır. Perikles'in ahfadı arasında 
bir parti kavıasmdan değmut 
olan fU cumhuriyetin korucu· 
ları tarafıadan bile onun tah• 
ıına karşı bir tenkid yapıla· 
mamıttır. Genç Kralın vakarh 
yaşayııı, kendi iıtetiJe silik 
bir hayat ıürmesi herkesin te· 
vecc&hlnü arbrmıı olduğundan 
Y unanhlann s&veni ona dotru 
ptmektedir. 

ikinci Y or&i'nin henüz ço· 
cu;u yoktur. Fakat kralhia 
ıeçerıe, kardeıi Prena Pol, 
banedamn deva•ı•ı te•İ• 
edellilir. 

9 Haziranda yapılacak ıeçim 
ve bunu takip edecek olan 
p!ebiat eminim ki imal 
Yorginin hemen tahta cajı· 
nlması neticelİDİ verecek we 
bu hem Y unaaiatanın iyilipe, 
laem de yakın tark banflll• 
temin eden Balkan udlq••" 
ıının aelitmesine yardım ede
cektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Koşuların en zoru 
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Bir şey deiil anacığım. Üzül

•• sakın ... 
Şimdi ameliyabmı yapacak· 

lar. l:.u, burada her gün yapı
lan işlerdendir. Çok ıyi bakı
~cak, kurtulacaiJm. Sen hiç 
merak etme Öbürgün babamla 
lıtirliktc e»lar k beni görmeie 
gelince iyileşmiş bulunacağım. 

M ctanetiae rapen, beyaz 
yatakta kıvranmaktan kendini 
alamı)ran oğlu üzerine, şefkatla 
eğilen bu ana kendini kaybet
miş gibiydi. O da oğlunun 
&özünü tekrar ediyordu: 

Öbürgün ... 
Apandisit buhranı geçiren 

oğlunu bu klinikte yalınız bı
rakarak İstanbula döneceğini 
mi sanıyorlardı? 

Bir hasta bakıcı ~aygı ile 
ıiilerek: 

- Çocuğunuzun sağlıiı için 
metin olunuz madam diyordu. 
Bu on dört yaşındaki hisli gen
~i operasyon masasına götüre
~ek olan sedye b<!kliyordu. 

Bir dakikalık gecikme Gül
tekinin hayatına mal olabilirdi. 
Bayan Eralp, bütün kalp ağrı
lannın tiddetine rağmen bunu 
anladı. Yavrusunu sonuncu de
fa olarak kucakladı. Gültekin 
anasının titreyen ellerini sıktı. 

- Anne, dedi. Beni ameli
yat masası başına götürmeden 
önce şunu söylemek isterim : 
Babam hasta olduğumu bilme
melidir. Zira... Bi iyorsun ya 
anacığım .. Yann, o kadar çok 
beklediiimiz ymm .. . 

- Evet yavrum ... Fakat bu-
nun ıte ehemmiyeti var ?pek iyi 
bilirsin ki baban seni bu halde 

bırakarak konser vermeyi dü
şünecek değildir. Buraya. se
nin yanma koşacaktır. 

Gültc.kin, yaşmdan beklenil
miyecek bir katiyetlc devam 
ett: 

- Böyle bir şey istemiyo
rum anne. Babının yarın kon
serini vermesi ve mvaffak ol
ması lazımdır, anladın mı anne? 
Ancak beklediğimiz muvaffa
kiyeti kazandıktan sonra ona 
herşeyi söyleyebilirsin. Fğer 
benim yüzümden o bu zaferi 
kaybederse.. Bu çok acı bir 
oey o~ur cone, çok acı .. 

Sabırsızlanmağa başhyan o
peratör: 

Pardon bayan, dedi, ço
cuğu alıp götürdüler. 

Bayan ErAlp bu beyaz 
salonda operasyonun neti· 
cesini bekliyecekti. Teessür
le, o kadar kendinden 
geçmişti ki, bütiin hayatı 

bir panorama şeridi gibi 
gözleri önünden geçiyor-
du. 

Kacası bay Eralp bir müzik 
dahisi sayılabilirdi. Fakat onun 
yüksek dehası henüz tanınma· 
mış bulunuyordu. Büyük bir 
kompozitör ve müzik şairi olan 
bu adam ne diye kendisini 
sevmişti? Kermastinin bir kö· 
yünde doğmuş, bilgisiz bir 
kızdı O.. 1 k defa olarak 
Buraada taoışmıılardı. Koca
sı onun yanında ne kadar 
me!>'ut görünüyordu. Belki 
de artistik bir şahsiyeti ol
maması, bu coşkun artistin 
rahatca çalışmasına imkan ver
diği için onu seviyordu. Bilgi· 
sizler iddiacı ve kaprisci ol
mazlarsa sevilebilirler. Bayan 
Eralp yahut ta eski adıla Gül
kadın hiç birşey bilmediğini 
düşünerek kocasını tanrı gibi 
büyük görmeğe, ona karşı 

ilahi bir sevgi ve saygı besle
meğe alıımıştı. Kocasına büyük 
erim, diye hitap ederdi. Artist 
piyanonuh başına geçerek bıı
ladlarından veya senfonilerin
den birini çalmağa başladı mı, 
kendini bambaşka bir a!emde 
yaşıyor sanır, küçücek ellerile 
onu alkışlar, alkışlardı. Bnzan 
da Eralp kasten notahm yan· 
Jış çalar, şirine birçok ahenk
sizlikler karıştırırdı. Gülkadın 

kocasını yine aynı hızla, yani 
iştiyak ile alkışlardı. O zaman 
karısını kolları arasına alır, 
"küçük çapkın. biraz dikkatlı 
olsana derdi. Fakat bütün 
bunlar bu iki genç ruhun bir 
birlerini anlamalarına, sevmc
lcri11e mani olmamıştı. Yıllar 

geçiyor, eralpın saçlarına kır 

düşüyordu. Böyle iken hiçbir 
orkesta onun senfonilerini ya
şatamıyor, hiç bir ~ahi onun 
melodilerini e.nlamak ve on· 
ları bütün kudretile yaymak 
yükünü üzerine almıyordu. Bu
nunla beraber Eralp Beyoğlu
nun en tanınmış orkestraların
dan bir!ni idare ederek haya
tını kazanıyordu. Mesuttu. 

Zira oğlu büyük umutlar 
uyandıracak bir zeka taşıyordu. 
Müzige o kadar kalbini vermişti 
ki, piyanonun tuşları üzerinde 
uçan parmakları babasını hay
ranlığa gömüyordu. Gültekin, 
Eralpın bütim eserlerini bir 
müzik üstadı gibi çalıyordu. 
Böylece baba oğul arasında 
anayı hariçte bırakan bir saa'at 

Y'ent AalP 

kaynaşması vardı. Gültekin ba
basının dehasına inanmıştı. Mü
zik reformunu henüz yaratmağa 
muvnffak o1an Tütkiyede bu 
dehanın takdir edilmemiş bulun
masına hayret ediyordu. 

1945 yılının birinci Mayıs 

gecesi İstanbul operası kcmpo-

zitör Eralpın eserlerini dinlc
meğc razı olmuştu. Bu bekle
nilen zaferi kazanmak için bi
ricik fırsattı. 

Gülkadın bu fırsatı yok et
mek salfıhiydine malik midi? 
Şimdi işte bunu düşünüyordu. 
Ansızın kapı açıldı. Bursa mem
leket hastanesinin baş opera· 
USrQ ır~rUndil: 

- Ameliyat yapıldı bay n .. 
Çok iyi ol rak yapıldı. Oğlu· 
nuz bu geceyi sükunetle geçi
rirse tehlikeyi atlatmıs demek
tir. İsterseniz burada kalabilir
sınız. 

- Hayır doktor, bugece ka
lamam. 

- Şu halde yarın sabah 
geliniz. Erkenden merakınızı, 
endişelerinizi dağıtacak malii.
mat verirler. 

- Şimdi İstanbula gitmcğe 
mecburum doktor. Oğlumun 
sağlığı hakkındaki telyazınızı 
İstanbul Operasına gönderiniz. 
Kocamla birlikte döneceğiz. 

'it 

"'. 
Gülkadın acılarının henüz ilk 

safhasında idi. İnsan ıstırap 
çekmekte serbe.5t oldukça elem 
duymnk mühim birşey değildir. 

Fakat ıstırabı saklamak i~ken
celerin en müthişidir. Bütün 
yolculuğu esnasında serbestçe 
ağhımağa hakkı olduğu müd
detçe ağladı. lıtanbula yalda
şınca göz yaşlannı sildi. Haline 
tabiilik vermege çalıştı. Eralp 
son provalarla o kadar yorgun

du ki, eve i'eç lıfeldi. Ertesi 
sabah ta heyecanından yerinde 
duramıyordu. Çok sevdiği ka
rısının hüzünlü bakı,Iarını tabii 

görüyor, bunu da kendi heye
canının aksülimeli sayıyordu. 
Bir aralık sordu: 

- Gültekin nası~? 
Eralp, hayabrun bu dönüm 

noktasında, sanat yoldaşı olan 

muvaffak olmalıyım.Bir muvaf
fakıyetsizlik onu bütün bütün 
yeise düşürebilir. 

Ben herkesten önce onunum. 
Ah bilsen. gül, oğlumuzdaki 
cevheri bilsen.. Dehası ile ge
leceği lrncaklıyan oğlumu

zun abası ile övünmesini iste
rim. Beni iyi dinle.;: Bu akşam 
hayatımızın en güzel, en mesut 
dakil.a!arı olacaktır. 

Gül kndın feryat etmemek 
iç:n mendi ini ısırdı. Bu akşam, 
be l i de biricik yavrularının 
ö' ım .. nü h ldirecek olan bir 
a. m o ac~ ktı. Eralpın hiç.bir 
eyden habari yoktu. O sevinç 

dalgaları ıç'nde yüzüyordu. 
.hh hakika ona söyli} ehil

se ... Bir dakika oldu ki kendi 
ı kendine isyan edeceği geli

yorJu. 
O~ lu ölüm döşeğinde kıvra

nırken kocasının senfonileri 
on m umurunda mıydı? 

Gültekinin hayali onu ye
rinde mıhladı. Hipnotize ol
muştu. 

Eralp gelince o bu akşamki 
konser hakkında izahat veri· 
yordu. Kemanlardan, kontbas
tan, fadiycz majörden bahse
diyor. Konserin teknik görü
nüşünü anlatıyordu. Gülkadın 
her zamanki gibi tevazu ile 
cevap verdi: 

- Kocacıiım bilirsin ki ben 
bunlardan anlamam. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Eralp son mossosunu bitir
mişti ki salon alkış tufanı için
de çalkandı. 

İstanbul operası o güne kadar 
ne böyle bir konser dinlemiş, ne 
de bu kadar parlak ve duygulu 
tezahürata şahit olmuştu. Ernlp 
yorgundu. Orkestra :trkadaş
ları da şeflerini alkışlıyorlardı. 
Yıllardan beri beklediii zaferi 
kazanmış, günün en büyük 
müzik üstadları, onun dehası 
önünde, hayranlıkla eğilmiş

lerdi. 
Bu alkış tufanı arasında bir 

kadın bayılmıştı. Ağızdan ağı
za şu haber yayıldı : 

- Eralp'ın kansı heyeca
nından bayıldı .. 

Eralp karısının yanına koştu : 
- Gül, yavrum Gül, diyor

du. Dinle beni •. Beklediğimi% 
muvaffakiyeti kazandım işte ... 

Kçırısmın par aklan arasın
da sıkı sıkı tutmakta olduğu 
bir telyazısını alarak okudu: 

Bu telyazı, Bursa memleket 
hastahanesinden gönderilmişti 
''e şu kısa cümleden ibaretti: 
"Oğlunuz kurtuldu.,, 

Eralp haldkah kavradı. 
Gülkııdın da yavaş yavaş ken
dine geldi. Kocasını yanında 

göriince müsterih oldu. Elleri
ni onun avuçlan içino bıra
karak: 

Büyük erim... Bu daki-
kalar hayatımızın en mesut 
dakikalardır dedi. 

Eralp etraftan gelen alkış 
seslerine kulaklannı tıkamıştı. 

- Ben birşey bilmiyordum. 
Niçin haber vermedin diye 
sordu. 

Of lunu Bursa ya gönderdiğine 
pişman olmuştu. Onun bakış
larından, sözlerinden kuv~ et 
topl yabilirdi. Fakat Gültekin 
fazla hassastı. Çocuğun bir sur- ı 

prizle lrnrş1laşmasını istemiyor
lardı. 

- Gültekin öyle istemişti. 
Ronserini vererek muvaffak 
oln•am istiyordu. Hakkı varmı~. 
Fa1rnt ben neler çektim bi.iyük 
erim. 

- İyi dayanabilmişsin sev
gili gülüm, nasıl sabrettin? 

Gülka9ın başını eğerek, 
- Çok sıkılıyor, dedi. 
- Şüphe etmem... Gül, bü-

tün bu çalışmam onun için de
iil mi? O ist'vor. Su halde 

- Senin için ve yavrum için .. 
Neye boyun eğmem ki ... 

1 
- F nkat giil... ABlamadığ-ım 

birşey var. Sen oğlumaıun kur· 
tuluş telyazısını konserden önce 

' 

• • 
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almış bulunuyordun. Niçin bana 
göstermedin? 

- Zira benim büyük çılğı
nımı bilirim. Bu haberi daha 
önce alsaydın o kadar heyecana 
kapılacaktın ki, orkestrayı ida· 
re etmiyecektin. 

Eralp karısının gfö-üşlerinde· 
ki derinliğe hayrandı. Hiç mü
zikle uğraşmamış olan bu ka
dın, nasıl an!amışb ki, Eralp 
kon erini verirken bir dakika 
oğlunu düşünecek olsa bütün 
ilhnm perileri dağılacak, bu
günkü yaratıcı kudreti göstcr
miyecektir? 

Gülkadın esrarından kurtul
muştu. T cbessümle konuşuyor
du: 

- Yavrumun arzusuna bo
yun eğdim. Bu çok ağır bir 
şeydi. Fakat oğlumuzun kur
tulduğunu" sana duyurmamak, 
emin ol ki, anlatamıyaca2"ım 
kadar müthiş bir işkence oldu. 
Felaket kadar saadeti de pay
laşmamak boğucu bir şeymiş .. 
Bunları bırakalım, Erim. Bak, 
herkes seni alkışlıyor. 

Bir kaç dakikadan beri meı· 
hur olan Eralp, eğilerek karı
sının elini öptü. Şimdi şaheıe
:ini .teşkil eden senfonilerin üç 
varbktan doğduğuna inanmışb. 
Yaratan yalnız o değildi. Oi
lunun verdiği ilhamlara karısı
nın sessiz ortak oluşu ona bu 
zaferi kazandırmıştı. Eralp ha
yat arkadaşını kocakJarken ku
lağına fısıldar gibi : 

- Gül, :sen büyük bir artist
ein, diyordu. 

\~~---öz Dil 
Sözlüğü 

Hergün beş kelime 
On birinci llste 

l: 
Müzakere - GörU~me, gö· 

rüşü 

Örnekler: 1 - Bükret göriif· 

melerinden sonra .. 
2 • Bu iş için daha hiçbiı 

görüşüde bulunmadık. 

2: 
Münakaşa :_ Aytışma 

Örnek: Bu iki adam arasın 
da her aytışma, kavgava varır 

Münakaşa etmc-k - Aytış· 
mak 

3: 
T eatiyi efkar etmek - Oy 

Iaşmak 
Teatiyi efkar - Oylaşma 
Örnek; Uzun uzadıya oyla~ 

madan sonra, istediğiniz s:-i 

karar verebildik. 
4: 
Efkarı umumiye - Kam .. 

-Knmuğ oy'dan-
Örnek: Almanyanın silahlanm 

davasında tngiltere kamoy 

ikiye ayrılmıştır. 

5: 
Basiret - Öngörü 
Örnek: insan hiçbir işte ön 

görüsünü kaybetmemeli .. 

Not: Gazetemize gönderile 

cek yazılarda bu kelimeleri 
Osmanlıcalan kullanılmamasır 
rica ederiz. • ......•............................••.. , 

Özür dileriz 
Ya:r.ılarımızın çokluğundaı 

"Taçlı deliler" "Borjiya,, "Al 
tan ve ırüzel kızlar,. roman 
)arımızı bugünkü .sayımızd. 
koyamadık. 

• • bilen a ı esı ı 

Uyelerin sayısı· artıyor 
Ankarada başlıyan coşkun ilgi 

Her tarafa sirayet etmelidir 
Ankara, 26 ( A.A} - Hava ve ailesi ( T. H. K. teftiş ıu· 

tehlikesini bilen üyelerin sayısı besi işyarlarından ) 50, Ccma 
dört yüz yirmiyi bulmuştur. ve ailesi ( AnkarR piyan~o 
Üyelerden general ismet İnönü 100, Server Ziya Gürevin ( 1 
ve nileai Türk hava kurumuna H. K. tahrir ıube direktörü 

20, Sabri Sargın ( T. H. K 
tahrir şube ) 20, Raif Ongu 

yardım olarak bin, kamutay 
başkanı bay Abdülhalik Renda 
beş yüz, Ankara tüccarların

dan b y Vehbi Koç beş bin, 
Türk havacılık kurumu başkanı 
bay Fuat Bulca ve çocuklaıı 

beş yliz, Erzincan s yJavı bay 
Saffet Arıkan yüz, İş bankası 
ger.el direktörü Muammer Eriş 
beş bin, Erzurum saylavı bayan 
Nakiye Elgun yüz ve C.H.P men
&up bütun üyeleri on iki lirası 
Türk kuşu için olmak üzere 
senevi 62 ,.er lira venneği ta
nahhüd etmişlerdir. 
Başbakan İsmet İnönünün 

işaret ettiklf!ri hava tehlikesi 
karşısındn memleketin berta
rafından Türk hava ku umuna 
yardım etmek üzere hava teh
likf'!;İni bilenler üyeliğine kayd 
için büyük b'r harel et vardır. 

Anadolu Ajansı yeni üyele
rin adlarını ve yaptıkları yar
dım miktarını muntazaman neş· 
rcdecektir. 

Feridun Dirimtekin ve ailesi 
( Türk hava kurumu yarbaş-

1 anı ) 50, Fikri Oran ve ailesi 
( Piyango direktörü ) 100, Ca
vit ve ailesi ( T. H. K. teftiş 
şube i direktörü ) 50, Sami ve 
ajlesi ( T. H. K. teftiş şubesi 
iş yarlarından ) 50, Ferit ve 
ailesi ( T. H. K. teftiş şubesi 

işyadarınchm ) 50, Kutsi ve 
ailesi ( T. H. K. teftiş şubesi 
isvarlarından ) 50. Hadi Kocak 

( Türk lıava kurumu mubaseb 
şubesi direktörü ) 20, Hüsm 
Karan (T.H K. muhasebe iş 
yarlarından) 20, Hikmet Yener 
(T.H.K. muhasebe işyarlann· 
dan) 20, Hakkı Koçar (T.H.K 
muhasebe işyarlarından ) 20, 
Fuad Ganman (T.H.K. muba· 
sebe işyarlarından) 20, Orharı 
Ayçar (T.H.K. neşriyat şefi)20 
İsmail Hakkı Başak ( T.H.K 
lstanbul şubesi direktörü) 20 
Şevki Demir (T.H.K. İzmir şu· 
besi direktörü) 20, Hakkı Çak
mak (T.H.K. Gireson şubes' 
muhasibi) 20, Mustafa Yayalar 
(Uzunköprü çiftçilerinden) 20, 
Ekrem Demiray (T H.K. Edirn~ 
şubesi başkanı) 20, Riza Akalp 
(T.H.K. Manisa şubesi muhasib 
20, Hayri ('f. H. K. neşriyat 
şubesi işyarlarından) 20, Şefik 
Orbay (T. H. K. neşriyat şu· 
besi işyarlarmdan) 20, Bayan 
Saime Yetkin (T. H. K. neşri
yat şubesi işyarlarından) 20, 
Zekai Akar (T. H. K. muha
sebe işyarlarındaıı) 20, Süley-
man Sırrı (T. H. K. nşriyat Ş. 
işyarlarından) 20, İbrahim Ba
şaran (Veznedar) 20, Alaeddin 
Tuncok (T. H. K. hava Ş. iş· 
yarlarından) 20, Hilmi Alsan 
(Piyango umumi murakibi) 20, 
Bayan Halide (lstanbul Şişli) 
20, Vedid (Başbakanlık özel 
lcalem direktörü) 20, Rüştü 
Argun (Kamuta} daire direk
törü) 20 lira. 
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Biitf n zıııirliler burada 1 uluşurlar 

:::::::== T epebaşı Beyoğlu === 
Müsteciri: Bütün lzmiriilerin teveccühünü 

LÜTFÜ' dür 

·r raya ge ınezler, Zıd şey er 
GRiPil i e ha a~rı~ ı • 

1 

Bir tek 
ka e 

GRIPİN 
Sazan 
Baş, diş, 

sinir ve ada
le ğrılarını 
dind\rc re k 
gü 11 Ü l1 Üz u 
ku tarır. 

Bn,a a 
Nezle, bron
ıt gripi CTC· 

· ·rek bun-

r n do •U

racağı bü
yük hasta
lıkları önler 
Ye hayatını
zı kurtarır. 

Yeni Asır 

AÇ LIYO 
Ba çova Ağa emn kap ıcaları 
.. ağ k,sağlanıhk ve c ·uç ik kaynağıdır 

Romatizma ve siyatik ağrılarına ve sinir ve cilt hastalık
brına ve kum sancısına birebir olan çamur çukurları ve 
mermer banyoları temizletildi. Yakında açılacaktır. Çamur 
çukurlarının ve mermer banyoların kaynar suları bu sene 
şaşılacak kadar boldur. Tahiatın bu kaynağından herkes 
istifade etmelidir. H:ız.iranın birinden itibaren hergün saat 
başında Konaktan Uıcalara kadar otobüsler devamlı ve mun
tazam servis yapacaklardır. 

Sağlık ve sağlamlığını korumak istiyenler mutlaka bu 
banyolara koşmalıdır. 

Dr. C E M S'in 
1 IR LACI 

En eski nasırları bile pek kısa bir zamnnda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 

Umumi deposu : İniiliz Kanzuk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur. Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

lzmir Defterdarlığından: 
İssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

ı tecrübe ediniz ! haczedilen Oruçreis mahallesinde cedit sokağında kain 15 ayılı 
Bütün eczanelerde bulunur. Fiall 7,5 kuruştur hane t&rihi ilandan itibaren yirmi gün müddetle satılığa çıka-

RQ p• N • Radyolin diş macunu fabrikasının mutahas~ıs rıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine 
1 • kimyagerleri tarafından imal edilmektedır. gelmeleri. 16-20-24-28 1425 (675) 

~~Eo:r.:~illlllil--~:UD~a:J1-. ... ~.-~:.:s;:n~mm:ii!E11:&EU::f....G=..1-

.::>ıra ikrazedenin ismi borçlunun ismi ikraz edilen Gayri safi Vergi Bir misil zammı Yekün 
No. miktar kazanç 

Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 
104 Hasan Hamdi ve Şükrü 800 144 10 8 10 8 20 16 
105 Cemil ismet 400 72 5 4 5 4 10 8 
106 Nadide Nail 1000 180 12 60 12 60 25 20 
107 Etem kahya lsmail ve lbrahim 1700 306 21 42 21 42 42 84 
108 Etem kahya Hanife ve Ahmet 1700 306 21 42 21 42 42 84 
109 Rifat Mustafa Bektaş Zeki 200 36 2 52 2 52 5 4 
110 Hüseyin Halim Çavuş 600 108 7 56 7 56 15 12 
111 Bedriye Hafız Mehmet 109 19 62 1 37 1 37 2 74 
11·> Isa Zekeriya 100 18 1 26 1 26 2 52 
113 M. Halim Şerif Ali 250 45 3 15 3 13 6 30 
114 Mehmet Osman 2800 504 35 28 35 28 70 56 
115 Hasan onbaşı Kazım 280 50 40 3 53 3 53 7 6 
116 M. Nusret Efe Mustafa 359 64 62 4 52 4 52 9 4 
117 Şeyh Kadr: Hayriye, Müstakim, Latif 300 54 3 78 3 78 7 56 
118 Abdülkadir Hıfzı Şakir 400 72 5 4 5 4 10 8 
119 r"ı . .ı .• \..n Hilmi 500 90 6 30 6 30 12 60 
120 Mehmet Ali Burhancttın 500 90 6 30 6 30 12 60 
121 Hasna Sabire 600 108 7 56 7 56 15 12 
122 Hacı Ali Mahmut 250 45 3 15 3 15 6 30 
123 Hafız Mehmet Ali Riza 650 117 8 19 8 19 16 38 
124 Mehmet Emin Nuri ve Hatice 250 45 3 15 3 ıs 6 30 
125 M. Zül<tü Ali 2120 381 60 26 71 26 71 53 42 
126 Eının Cavat 300 54 3 78 3 78 7 56 
127 Ahmet Reşit Mahmut Celal 300 54 3 78 3 78 7 56 
128 Ali Zebra 400 72 5 4 5 4 10 8 
129 Ömer Ali 70fi 126 8 82 8 82 17 64 
130 M. Nuri Salih Remzi 575 103 50 7 25. 7 25 14 50 
131 M. Hayri Mustafa 1322 237 96 16 66 16 66 33 32 
132 Tevfik Kemal Vamık ve Mahmut Şekip 200 36 2 52 2 52 s 4 
133 Cevdet Hasan 200 36 2 52 2 52 5 4 
134 İbrahim Etem Osman 673 221 14 8 48 8 48 16 96 
135 Osman Hüseyin 450 81 5 67 5 67 11 34 
136 M.Abdullah Kamil 310 55 80 3 91 3 91 7 82 
137 Kadir zade Süleyman Yako Ganon 2800 504 35 28 35 28 70 56 
138 Safiye Mehmet 1300 234 16 38 16 38 32 76 
139 Alaettin Mehmet 275 49 51 3 47 3 47 6 94 
140 Fuat H.İbrahim 104 18 72 1 31 1 31 2 62 
141 Haydar Hulusi ve Salih 1300 234 16 38 16 38 32 76 
142 Zekiye Abdülkerim 500 90 6 30 6 30 12 60 
143 Ümmügül.iim Hasan 1000 180 12 60 12 60 25 20 

Yukarıda isimleri yazılı mükellefler adreslerinde bulunamadıklarından namlarına tarh olunan kazanç vcrıisine ait ihbarnameler 
kendilerine teblii edilemediğinden hukuk usulü muhakemeleri kanununun 142inci maddesi mucibince tebliğ makamına kaim olmak 
iiıere ilin ve bu tarihten itibaren 30 gün zarfında itiraz cdilmcdiji takdirde verginin kesbi katiyet edeceği ilan olunur. 

1554 (738) 

SahHe 9 

KA5E 

NE KA A 
arlıuından: 

fssisinin vergi borcundan ötürü t~hsili emval yasasına göre 
· d s l. · k .. d kiin 8 haczedilen donanmacı mahallesın e e ımı so agın a • 

·h· · ~ d · "b · · b" ·· mu·· ddetle sahlıga sayılı ev tarı ı ılan an ıtı aren yırmı ır gun . .. k _ 
çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsılat a 
lemine müracaatları. 20-24-28-31 1462 (701) 

• 
ır 

• u a<Qle eı 
• s e •• u-

• e . 
Bedeli sabıkı L. 

60 İkinci kordon 2 numaralı dükkan 
20 Aras mektebi nltı 35 numaralı dükkan 
40 Ali paşa meydanı 26 numarnh " 

130 " " " 30 " " 31-5· 
İdarei hususiyei vilayete ait binalar 1-6-935 tarihinden .. 

938 tarihine kadar üç sene müddetle kiraya ~erilm~k uz.~e 
cvelce 20 ~ün müddetle ilan edilen artırmaya ıstekh çıkma :
ğından 10 gün müddetle uzadıl n ve ilan edilen arbrmaya rag
men istekli çıkm dığından arbrma ve eksiltme yaıasınm 43 
üncü maddesinin son fıkrasmd tevfikan bir ay içinde pazarlık 
suretiyle kiraya verilmesi onanmıştır. İstekli olanların Encüme-

. b ·· ·· at 9 dan 12 Y• nın toplandı2'ı her pazar ve çarşam a gunu sa 
gadar yatıracakları depozito makbuzları ve yahut banka mektup-
lan ile birlikte müracaatları. 1541 (740) 

• • z ır 

ilan 
uhasebei ususıye 

Müdüriye i 
Bedeli sabıkı 

L. 

d • • 

45 Balıkhanı çarşısı 32-28 numaralı maza 
200 Yolbedestanı 26 numaralı maza 

8 Karşıyaka Nesimiye sokağı 10 numaralı baraka 
15 Bakırbedestanı 29 numarali dolap 
12 Kızlaraiası hanı içinde 25-52 numaralı oda 

İdarei hususiyei vilayete aid yukarıda yerleri yazılı binalar 
1-6-935 tarihinden 31-5-938 tarihine kadar üç sene müddetle 
kiraya verilmek üzere ilan edilen .1~-5-93~ . tarihinde a~hrmada 
istekli çıkmadığından 27-5-935 tarıhınden ıtibaren 10 gun daha 
uıadılması onanmıştr. Artırma şartlarını görmek istiyenler her 
gUn Muhasebci hususiye müdürlüğüne ve pey sürmek iıti~enle~ 
de 5-6-935 çarıamba günü saat 9 dan 11 re kadar Encumenı 
vilayete yabracakları depoı to makbu%ları veya banka mektubları 
ile birlikte müracaatları. 1540 [739] 

lzmir Muhasebei Hususiye Mü
du r öğünden : 
Bedeli Verilen • 
sabıkı bedel 

L. L. 
50 30 Bekir paıa hanı iç.inde 3 No. mağa:ıa 

195 120 Yol bedcstam 59 No. mağaza 
İdarei hususiyci vilayete ait yukarıda yerleri gösterilen bina

lar 1-6-935 tarihinden 31-5-938 tarihine kadar üç sene müddetle 
kiraya verilmek üzere ilan edilen 19-5-935 tarihinde arhrmada 
seneliklerine verilen kira bedelleri muvafık görülmediğinde• 
artırma 27·5-935 tarihinden itibaren 10 gün müddetle uz.adıl-
ması onanmı~tır. Artırma şartlarını görmek iste1enlcr b~rgün 
muhasebei hususiye müdürlüğün~ ve pey sürmek ısteyenlerın de 
ihale günü olan 5-6-935 Çarşamba günü saat 9 dan on bire 
kadar encümeni viliyete yatıracaklara depozito makbuzlara ve 
yahut banka mektupları ile birlikte müracaatları. 1542 (741) 

iç Ticaret Un. um 
ğ··oden: 

Müdürlü-

30 İkinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil 
edilmiş olan ecnebi şirketlerinden " Singcr Dikiş Makineleri 
kumpanyası ,, nm Türkiye umumi veki!i haiz olduğu selahiyete 
binaen bu kerre muracaatla şirketin iz.mir acenteliğine şirket 
namına yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün mabkemt
lerde dava eden edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulun
mak üzere İ:ımirde mukim Ali Rıfkı oğlu Meh~et Ali Cangaza
zı tayin ettiğ ni bildirmiş ve lizımgelen kigıtlan vermiştir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla ilin 
olunur. 1544 (745) 

c=-

l\7aaisa müddeiumum·ıiğinden: 
Manisa ceza evinin 935 bir senelik ikinci nevi ekmeği 20 

Mayıs 935 te 15 gün temdit ve kapalı zarf usulile münakasaya 
konuldu. Şeraiti anlıyacak taliplerin bedeli muhammeneden °o 7 
buçuk kuruş teminat akçesile müddeiumumilik dairesine müra
caatları ve S Haziran 935 saat 15 te ilıale edileceği ilan olunur. 

1545 (744) 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

UMPA YASI 
CE ES va uru 10 mayıs 

ta ge ıp yuk nü boşal ıktan 

aonra Bur as, V arna ve Kös
teace limanlan için yük ala
cakbr. 

GANYMEDES vapuru 18 
.. yısta gelip 23 mayısta An
en, Amıterclam •e Haaal>urs 

&manian için ,ek alacaktır. 
CERES vapuru 1 haziranda 

pp 6 haziranda Anvers, Rot
terdam. Amsterdam ve Ham
hrg limanları için yük ala
cakbr. 

VENSKA ORIENT LINIEN 

• F. H. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTSCH ELEVANTE LINIE 
AKKA vapuru 19 mayısta 

bekleniyor. Hamburg ve An
vcrsten yük çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

ARTA vapuru Ti mayısta 
bekleniyor. 30 mayısa kadar 
AnYen; Rotterdam, Hamburg 
ye Bremen için yük alacaktır. 

TROYBURG vapuru 21 Ma
yısta bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük çıkaracakbr. 

TISZA vapuru S ha7.İranda 

bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük a1a
cakbr. 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekleniyor. Budapette, Bratis
lava ve Viyana için yük ala

' cakhr. 

.. •nlan için vük alacaktir. JOBNSON ~ ARREN Lines L TD 
TIONAL STEAM NAVIGA Uverpool 
TION Co. OF GRECCE QUERNMORE vapuru 18 

mayısta bekleniyor. Liverpool lzmir - Nevyork arasında 
ayda bir muntazam sefer 

RINOS vapuru 14 mayıata 
( Doğru ) N evyork için yük 
alacaktır. 

T AMESIS vapuru 20 hazi
IUda lzmırden (doğru)Nevyork 
JPa yük alacaktır. 

QRV CE MARİTIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda 
mantaz am sefer. 
PELES vapuru 16 mayısta 

plip 27 mayısta Malta. Bar
llelon, Marsilya ve Cezaire 
laareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 20 ha 
manda gelip 21 haziranda Malta 
Ceaova Manilya ,Barselon ve 
C...ire hareket edecektir. 

dindeki hareket tarihlerinde 
1ıi deği "kliklerden acenta mea
.&,et kabuJ etmez. . 

Faz a tafsilat için ikinci kor
.tleada Tahmil Tahliye ~rketi 
Waaaı arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 

acaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2050 

dan yük çıkaracak ve Burgas 
Varna, Klatence, Galaç ve 
Braila ıç·n y&k alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORA TION 

EXARCH vapuru 2 hazirana 
do w ru bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri zerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. V/. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Doktor 

. Riıa Unlen 

Zoncruldak 
}(ide Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teılim 

Lira: 13 
Perakende satış ı ilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her aevi fe, k'lide kömürü yalnız 
Kestane pazannda Barda çı ar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Majazasında bulacabamz 

Telefon 3937 

En ufak yedek parçalairyle beraber ... ptaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni .............. çarpsı Saffet sokağı No. 3 

P. K. No .... ız•R 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

ALGERIAN vapuru 18 ma
yısta Liverpool ve Svansea'dan 
beklenmektedir. Ve ayni zaman
da doğru Livcrpool için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru mayıs niha
yetinde A11vcrs, Londra ve 
Hulden gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Loodra 
ve Hull için yük alacaktır. 

OPORTO vapuru mayıs ni
hayetinde Liverpool ve Svan· 
sea'dan beklenmektedir. 
THE GENERAL STEAM NA

VIGATION Co. L TD. 
Adjutant v•puru 7 mayısta 

Londra için yük alacaktır 
DEUTSCHE Levante LINIE 
ULM vapuru 15 mayısra 

Hamburg, Brcmen ve Anvcrs
ten beklenmektedir. 

ANCORA vaparu haYen li-

Ademi 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastaneıi 

Roatken m&tehaauısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yllriiyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak hnn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1-13 (281) 

manımızda olup yük başalt
maktadır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurlann isimleri &zerine mesu' 
liyet kabul edilmez. 

iktidar 
-VE 

\" r-kitsiz ilıtiyarlık 
OBllOBIN 

H b• t bl ti • • Erkeklerde Orlfi O 10 a e erı • Yakıtsız ih-
tiyarhgın önüne geçer. Sinirleri kunetlendirir. Bel gevşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat" 

Her eczanede bulunur. Flab 190 kuru.tur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

(376) 

Satılık gaz •• •• motoru 
Onaltı beygır kuvvetindedir. Pek ~ gaz sarfeder. Doyç 

fabrikasının en meşhur mo elidir. Tellala bakılmııtır. En 
ufak bir kusur ve anzası yoktur. İşletip görmek şartile 
tabhktır. 

Zinet mobilye fabrikasına müracaat ediniz. 
S.10 17-26 (636) 

Umum Hastalarm azarı Dikkatine 
En- son sistem mide, kann ,bapsak, babrek ve d~

neticesi glilzum österilen p~l~tlu, pilotsuz kauçuk ko~! 
kasık baglan, düztabanlar ıçın taban korsalan gayrı ta ~1 
doğan çocuklann vücutlarındaki iğrilikleri d~ b cı
haZlan, kemik haatahldan neticesi husule cel• kam ur
luklan doğrultmak için konalar ve kendi ibtirallDIZ olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çahım• ~ında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmeaine manı olmak 
için korsaJar. . 

TuRKıYEN N YEGANE MuESSESESI ~E ESERLERı 
LE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN 1 AZA AMıL 
e Mu TEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafından ,.-pıhr 

Kabul -tleri : 10 ill 12,30 a;teden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: lzmir K•ymakam Mihat bey 
22-20 

Eczacı başı 
Süleyman Ferit 

Si fa 
Eczanesı 

f zmirin en temiz en ucuz ve 
en taze ilaç satan bbbi lüks 
mllessesesidir. 

Fenni Gözlük 
Sıhh ~ korsalar 

Barometre 
Tuvalet çeşitleri 

Lastik etya 
Termozlar 
Yerli, ecnebi muatahzarlar 
ender bulunan illç çefitleri 

daima birinci mal •e her yer........ ,. 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamay• 
A e 

LAKTI~ 
ile baflayınız. 

Çocuk haatahklan mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti huıusiyede hazırlanan 

LA kt • · Çocukta hazımsızlık, a ın sana, iıhal ve ku~mal~ 
varsa onları ııdenr. 

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri 111uttmr. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtanr • 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
ECZA DEPOSU , 

Kırddık, bat aınaı 
Ye bilhaua 

81TMAYI 
kartılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

ahaız. 

ARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz ••ya sizde bir ıite alınız 
Her ecz•nede ....... 

' , ıms , 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TORLO TUVALET ÇEŞiTLERi 

Bamt1i R6.zlıet 

Sıhhat Eczanesı 
Bqdurak Büyük Salepçıoğlu hanı k&rflaında 

...................................................................... 

Eczacı emnl Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koku, ze•k, merak, uğratma işidir 

Eczaa Kemal Aktaı diyorki : Çocuklu· 
samda, ıençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacıhk hayatımda 
hep keku ile u;rafbm. 

itte uerlerim: iddia edİJOl'Ulll benim 
kokulanmdan daha 8at6a bir koka bulup 
gidermek imkimnı vermiJOl"'ID· 

IZMIR~ILER 
Şahidiımiais değilmi ? 

Glnil, Baharçiçeği, Albnruyı, Y aıemin, 
Fulya, Leylak, Akpmglne•i, Sonhabrır, 
Menekıe, Amber. 

25 - 35 - S0 - 7S - 100 
200 kurutluk titeler. 

Dikkat edeceiüıiz iki nokta 
vardır. 

Birili Eczaa Kemal Aktaş 
markaıı. 

ikincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yeldur, ç&nkll yapı

lamamakdadır. 

l.imıerini benzetenler aaıl
lamun kıymetini ptermeye 

JallJOrlar O kaclar" • 


