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lngiliz ... Krah 
Bugün] bütün,:donanmayı 

tef tişJ~edecektir 

Dünkü gençlik bayramı intiharı ve Valimiz Bay Fazlı Güleç nutkunu irad ederken 

Gençlik ve jimnastik bayramı çok parlak oldu !----------------------, 
Türkiye./ngiltere münasebatı 

3 bin talebenin yaptığı beden ha- lnönü lngiliz ricalile sık 
sık konuşuyor reketleri heyecanla alkışlandı 

~il - -
--------·-------

iki memleketi alakadar eden mühim 

alkevinde Valimiz.·B. Gülec, 19 mayısın manasını veciz bir 
' 

meseleler, memnuniyet verici ve sami
mi bir hava içinde devam ediyor 

,.. . ~alkeviue &on günlerıic hiı; 
.,ıttıA•oi 
dil ~ var mı? Eğer yolunuz 

f1Qedı8e · . . 
söylevle tebarüz ettirdi. Sahada 50000 kişi vardı Londra, 19 (A.A.) - Türki)e Ba,vekili G. ismet İnönü He Jn . 

ailtere devlet adamları arasında sık sık temaslar tlevam etmektedir. 
" ti . $ızc tavsıye ederım vak· 

ııızden h .. 
or ıraz fedukftrlık ~derck 

•ya u& . 
rı'- ı;rayınız, pışman olııııyu· 

.. 81nız! 

Orıda 1· u· k L ını ı ~o haşka Lir lıa\'u, 
ı.0ş aatlerioi memleketin ,,·ük ek 
"Gltiirü • 
vakfı . ve parlak aıuıı naınıııa 
'- et11ıı1 feragatli ve imanlı insan· 
'iltıo ü 'd 

ını veren havası eBivor 
a..ı Kdapıdan giriyorsunuz, 'b~yü.k 
,on an b' 
._ ır konferansçının mille· 

zı, fakat il . l . 
OQ be g r ICSı tatıyor. B~ kı 
P.tla 1 gilo, belki daha fazla kafa 
.,.. ttık.tan, gi)z nuru sarfettikten 
..,ora hu fi 
hild' . •rıgatli adam tophya· 
ltlJı?' nıalOınatı kar§mndakilere 
dıı ın etınekle, aıılamaklll meegul· 

'·Yarı koer. lll •at .aonra bu faydalı 
itile e;:- bitince bu geni~ salon 
btıtllıı 1~ nelki gibi memleketin 
bir ~il at nilmuneleriai toplıyan 

reıun ee . . h . . 
~ • rgısı alıne gırecek ... 

hcnfiı jki odadan ince, mütevazı, 
llıiy atı. ta~maya ceearet ede· 
&eal~~ ınan~olin ve muhtelif çalgı 
recebi .gelıyor. Kapıyı iliniz, gö· 

oır. ki b·ılın h · " steed em angı m ues-
d .. b~ ~~yatını kazanan bir yurd· 
.,. d ç ır karıılık beklemeksizin 
~ .. Q e hirk 
trkeldi . ·~.saat burada İz mirin 
dersi ~ııilı çocuklarına müzik 

•erıyor. 
l(•pının d • 

tıı1111 • yanın akı odayı unut· 
tea hır d fi d SeL• e a a oraya bakınız. 

~& OQ g ll , 
lal'f•lıklı • enç e ennde def terler 
Yor'- Jettlerle hi11eyler konuoa· 

'-
1

• Bunl b' 'L· lllllteVi ar ır ı .. ı akeam sonra 
ril-....L ... ıonlarında halk için ve· 

~"'C .. bır t ·1· 
}lan emsı ın provalannı ya· 

te111ai} it 1 B 0 u mensublandır. 
otalh 

11a odanın yanındaki kahve 
&<n 8'l g • • 

k6ıkte i . eçınız; arkadaki, camlı 
l'it11ı' b~dıalı bir müsabakaya gi· 

11 ıllrdo LJ 1 tcnie' nıera .. ı arını, salon 
ı IDildavi ) • · 

n.ıı. be . m ennı bulacaksınız. 
Odad rıde merdivenin dibindeki 
eUer~;ell~mlar, resim meraklıları 
ltvgn· ~ hır. palet; kimbilir hangi 
ten1ı.ı ı • 1~ alın peıini kovalamakla, 

eruıı te·b· k 1 ~ ıt ı•tme le meşgul... 
•terseo· d' . çıkalılQ ız mer n·eolcrı beraLt>r 

dı 6 ' Bakınız ıol taraftaki oda· 
tıGn t heı genç llalkcvi müdürü· 
llclc 'laıına toplanınıo, yaz.ı maki· 

rı e b 1 Yor} arı harıl Lirıeyler yazı· 
ır. Ba 1 

•iıi h'l O arını kaşıyacak, batta 
Oörı ı e görecek vakitleri yok. 
hın glln •oora toplanacak Lir ko
davetj;~un_ıi b~yet içtimaıua aid 

}\ e .erı teksir ediyorlar. 
ik· b Orıdor bile boı değil. Bura)·a 

1 üyült . 
birçok ıı nıaeası, etraflanna da 
koı110 landalye koymuılar... İki 
keb ~çer ~e~ kioi~en mürek· 
'Wlkar komueıı se .. ız sadaıız iş 
Pro llllıya, yannld faaliyetlerinin 
tırı~ranıını \İzmeye çalışıyorlar. Sol 
l\ita~a btıyGcek bir kitab odası .. 
ley odaıı deyib de alelade bir
iU1tı &ınnetmeyinia. Burada her 

1altın'"~•ine aid beı hin cilde 
tafıtıd kitab vn. Y eıll maHmn et• 
oku 1 ııralanmıı ekserisi genç 
Yarı~ucular önlerindeki kitablardan 
to..,1 llleınlekete hauedilecek irfan 

r •torlar. 

._ Sona 4 neli salıi/ede -

19 '.\layıs lıarek.t•t ve gençlik 
güuü, yurdun herıarafında olrluğıı 

gibi şehrimizde de pek parlak Lir 
~ekiltle kuılulıınnıışllr. 

Bütün fzıııirliler, Lizi rıınılıu· 
riyete kavuştıır:ın Büyük .:;-.-f Ata· 

tlirkün, tasanurlerıııı f iiliyııt ııaha· 

sına ge~irmek üzere Saııısuııa r;ı k· 
tığı Lu büyük güoü, em nli gihiil· 
memiş Lir !-Ureııe ıe,'it etmi~tir. 

Sabahleyin ş<'hrin hcrtıırafı 

Layraklarla donatılını~, tnm lıir 

bayram giinii yafanmışıır. J\lı·kıch· 
lilerin yapacakları jiıuııaı-ıik hare· 
kellerini görmek üzere, binlerce 
kişi daha sabahtan yeml·k· 
lerini alarak &tadyomu llolılurınu~ 

bulunuyordu. .l\lerasim bn~lıya· 

cağı 6lralarda stadıla yer bulmanın 
imkinı ) oktu. Trihünler \'c snha 
ba§tanba~a dolnıuf, stada clJi Lin 
kioi toplanmıştı. 

Merasime, hazırlanan program 
mucibince kışla meydanından Lao· 
lanmı§, mekte.blilu, izciler, ba§ta 
bando muzıka oluğu halde birinci 
kordonu takiben yürüyerek Alsan· 
cağa gelmi~ler ve eahaıla yer al· 
mıolardır. 

Saat tam 15 J,., ilbay ve parti 
reisi B. Fazlı Giileı;, lıcraberinde 

komutanlarımız olduğu halde stad· 
yoma gelmiş ve !abada yerlerini 
almış olan izcilerle, mcktehlileri 
ve sporcuları teftiş elmi;tir. 

Bay FHzlı Gülcı;, talebeye: 
- Günaydın çocuklar! Bayra· 

mınız kutlu olsun! 

sesle: 
- Sağol! 
Mukabclesiude bulunmuşlardır. 
Tefli~i müteakıb resmigeçid 

yapılmış, evvelli Kız lisesi izci ve 
talebesi, Kültür li&esi izci ve tale· 
besi, Karoıyaka kız muallim melr· 
tehi, Kız ııan'at enetitüsü, Buca 
orlamektelıi izci ''e taleLcleri geç• 
mişler: sonra dı& Erkek lisesi, Tica• 
ret ti sesi, Kültür Jieeei, San 'atlar 
mektebi, Buca ortamtktt>bi, Kara· 
taş ortamektehi, Karşıyaka orta· 
mektebi izci ve talebeleri alkı~lar 

arasında geçerek ~alındaki yerlerine 
dönmüşlerdir. 

Merasime i§tiral.: eılen Türk· 

resmi · 
kuşu üyeleri, rcsmigeçıdde şıdcıetıe 
alkışlanmışlardır. Türkkuşu tale· 
beııi, önde paraşütçüleri, arkada 
bir tayyare ve ona bağlı iki pla· 
nör temsili ile geçmioler, co~kun 

al5.ka \'e tezahüratla kar§ılanmış· 

}ardır. Spor klüLleri men!lubları da 
resmigeçide iotirak etmiılerdir. 

Bundan sonra hazırol kuıuan· 

dası verilmiş; istiklal marşı çalın· 

mış ve şaulı bayrağımız, stadda 
hazırlanan bayrak direğine mera· 

- Sonu 5 inci sahi/ede -
-

Ayın 14 ünde Hariciye azırı B. Eden ve Maliye Nazırı Ç.cmberlayn 
ile yapılan konuşmalar müteakıb günlt'rde B. Baltlvin, B. Çember· 
)avıı ve B. Eden ile tekerrür etmiştir . 

. Bazı defalar uzun süren bu temaslar esnasında Tiirkiye ve fn. 

giltcreyi alakadar r.ılen meselelere temas edildiği ve konuonıaların iki 
tarafı memnun edici bir lıa\'a içinde yapılmakta olduğu anlaeıl· 

maktadır. 
B. Lit\·inof Pari c b:ırcketiaden - Sonu 4 üncü sahifede -

'--------------------' Tahdidat kalkıyor 

Yeni ithalat rejimimiz 
haziranda başlıyor -Hükumet, ihracat mallarımızın sarf 

; .. ,.; 1.lnl,; ;<'; .. .:.ıon: 
An.kara, 19 (ffusoıi) - Yeni 

ithalat rejimimiz, haziranda baş· 

lıyacakbr. 
İkı·-d Vek&leti, yeni usule 

tevfik~. l itha\atı t~hdit eden hü· 
tün tedbirleri kaldırmaktadır. 

Alakadarlann verdiği maluma· 
ta göre, yeni ithalat rejimi, mem• 
leketimizin iktısadi vaziyeti üze· 
rinde daha geniı bir iokioaf saha· 
sı açacak ve bu ıuretle, ihracat 
mallarımızın, hariç memleketlerde 

lorilt; .. lo• nlı'1nr 
ve 

Mehraceler Londradan 
Hindistana dönüyorlar 

B. Baldvin, başbakan Si- Kral altıncı ~orjun Hindistanı zi
fatile son söylevini verdi yaret edeceğınden memnundurlar 

Bag Gelal Bayar 
mütekabilen d41ha fazla sarfedil· 
mesi imkanı bulunacaktır. 

İktısad Vekaletince ahnılD ted· 

birler sayesinde, mahsuller!uıiz .iç~o 
bercrün zuhur eden )CDI yenı ıs· 

tihlnk kapıları, Lundan sonra bil· 
yük kolaylıklarla nıewle~etinıiz~en 
. d'kl . malları temın edebıle· 
ıste ı · en 

-------
Herkes sulh isterken, İngilterenin 
silahlanması cok acı bir cevabdır 

• 

B. Baldvin 
Londra, 19 (A.A.) - Baovekil 

H. Bald,·in dün genç ını·ktt-bliler 
önünde söylediği bir nutukta Baş· 
vekil olarak bunun son ııııtku ol· 
doğunu kaydettikten sonra Pzcümle 
demiıtir ki: 

- Sulhu sevenlerin sarfellik· 
leri gapetlere kartı biıim bugGDkG 

silahlanmamız esasen çok ncı bir 
cc.vabdır. Fakat Lunun dalı:ı fenası 

bazı mabfcllcrıle sullı bir kötü rii· 
ya gil.ıi ilan ediliyor. Ve h:ırlı ise 
akıllı adamlar için Lir idral olarak 
giisteriliyor. 

Büyük Britauya imparatorluğu 
yaşadı~ı mü<lJctçc biz hu sahte ı;İ· 

lahlara kareı ~ı~sleriıoizi yübcltece· 
~iz. 1ınp:ıratorlıığun içinıl<• yaşıyan 
bütün ırk.lara mensub milyonlarca 
ve milyunlarca insanın da tell\kkisi 
Lu olduğuna kaııi bulunduğum te• 
lakkimi işte söylüyorum: 

Ilürriyct .. Fakat nizam içinde, 
kanun dairesinde bir hürriyet. Bir 
hürriyet öyle bir cemiyet ki onun 
içinde otorite ve hürriyet aynı se· 
Yiyede birer müttefik bulunuyorlar. 
Böyle bir sosyete .ki onun içinde 
devlet \'e ferd aynı zamanda birer 
gaye ve birer vasıtadır. 

Kralların ilahi halı.lan nazari· 
yeei artık ölmiiştür. Bugiln bunun 
yerine biz, devletlerin ilahi halı.la· 
rını koymak istemiyoruz. ÇünkQ 
hiçbir devlete hiçbir hür inaan 
tap111amu. 

Taç giyme merasiminde bulunan Mehraceler 
Londra, 19 (Radyo) - Taç giyme merasiminde hazır bulunmak 

üzere buraya gclmiı olan Hindistan mihraceleri, bug~n kısmen Hindis· 
tana müteveccihen hareket etmişlerdir. :Mehraceler ıstaıyonda uğurlan• 
mı~lar ve kralın yakında Ilindistanı ziyaret edeceği hak~ınd~ki vaidden 
dolayı memnuniyet hiseettiklerini matbuat müme..Werıne beyan 
e7lemiflerdiı. 

ceklerdir. . 
f h 1 19 (Hususi) - Bırkaç tlan u , • 

~ d ,_ • burada bulunan ve ık· gun enuerı 
d• b meselelerle meşgul olan 

tısa ı azı 

ık d Vekili B. Cetal Bay:ır, öğle usa . . 
.1 Ankara,·a hareket ctmıştır. 

ırenı e ı -------:-
Yugoslavya ga. 

zetecileri 
Milano, 19 (A.A.) - hal· 

yanın başlıca şehirlerini ziya
ret etmekte olan ve seyahat· 
Ieri sona ermek üzere bulu· 
nan Yugoslavya gazetecileri 
evelki gece Torinodan buraya 
gelmişlerdir. Misafirler hüku· 
met memurları ile matbuat 
mümessilleri tarafından kabul 
edilmişlerdir. 

Misafirler en mühim sınai 
müesseselerini ve rejimin vü· 
cuda getirmiş olduğu eserleri 
ziyaret etmişlerdir. 

Misafirler bugün Venediğe 

hareket edeceklerdir • 



Sayfa 2 

~fi.~ 
''Gençliğinizi kutlularım,, 

Atatfirkün çocuktan. dün, Alsancak <98hasında gençlik ve jimnastik 
bayramım yaparken, uyanan ,.e kalkınan bir neslin biitün heyecan ve 
zindeliğini, bütiin gilzeJlik ve gençligini görmek fırsatını bi.r daha ele 
geçirdik. 

Atatürk, ideali ile, ha)atı ve kahramanlığı ile her Türkün gözünde 
geuçli~in bir sembolüdür. Atatürk, herşeyi genç bir karakter ,·e dimağ 

lçinde nıütnlca eder. Atatürk, daima genç olarak çalıımak, daima genç 
olarak duymak, düfilnmck \'C ha:armak prensibini koymufhır. Yaş, hah· 
in mevzuu haricindr.dir. Daha otuz sene cvelki genç yığınların manevi 

varlıklan, hem de adama.kıllı ihtiyardı. Halbuki ogünün manevi ihtiyar· 
ları içinde, bugüne kadar yaşıyarak hakikaten yaşı ile ihtiyarlamıı, fakat 
başı itibarile. düşüncesi, seciyesi, enerjisi, telakkileri, heyecan ve ıevgi· 

leri ile gençleşmi~ ne kadar çok: insan var? Buna, hakikaten genç olma· 

ANADOLU 

Mevlidi Nebevi 
lzmir mUftUIUğUnden: 
Mevlidi nebevinin önü

müzdeki cumartesi günü 
akşamı gani pazar gece
sine rastlıgacağını sayın 

ulusumuza bildiririm. 
lzmir müftüsü 
R. Çelebio§lu 

Büyük ~lektrik -, 
santralının yeri 

Dün bir kariim bana I" 
sa'ırları gazmış: 

Hayvanlara kamçı vur 
mak, artık dünyanın lı~r 
gerinde kaldırılmış olatl 
merhametsizce ve kötü bir 

Gediz veya Büyükmenderes 
hirleri üzerinde olacak 

ne- adettir. Bugün, terbiye edil" ~Q 
miş vah j i hayvanlara bile l 

kırbaç vurulmamaktadır. Bd B .. ls 
kan devletleri, bu megandtlı ı_,uk 

Ege mmtakasındaki bütün ları artan bir nehirdir. Elek· fayton ve arabalarda katti" na 
şehir. kasaba ve köylerere trik santralının Büyükmen· çı kullanılmasını yasak 

' ---------------------nın kıymet ve ağırlığını ela verirseniz, milli bünyenin, tertemiz bir kan .. 
,.e kendi ruhuna uygun bir ahenkle yol aldı~ı istikbali iyice görüreünilz. Odemişli 

Dün, sadece çocuklar değil, çocuk.fon ihaıa eden o muazzam kola· 

elektrik ceryanı vermek için deres nehri üzerinde münasib etmişlerdir. Halbuki metti" 
fktısad Vekaletinin beş yıllık görülecek bir yerde kurula- leketimizde ve lzmirt/1 
iktısadi kalkınma programuıa cağt kuvvetle tahmin edilmek· hala ve hala zavallı lıaY" 
göre inşa edilecek büyük tedir. Bu takdirde nehir su· vanlar kanıçı altında ezil· 
elektrik santralı için müte· larını toplamak ve büyük san· • ? 

lıolığın haleti ruhi)eeine de baktım: 0 kalabalık, gençti. Yetmiş yaşında 15 mahkum 
bir nine ile göz göze gelmiştim: 

!:ianki kamburu yoktu. Sanki cildi sarı bir yaprak gibi buruşmamıo 
ve damarları çıkmaınıştı. Gözleri, genç bir insan gözünün, ruhdan gelen 
bütün sıcaklığı, taze bakışları ve parlak ı~ıldarı ile dola iri. O yetmi§lik de 
benim kodn, çocuklar kadar gençti. Gen~ millet, toplantılara koşar, bay· 
romlarda içini tatmin e<lcr. Ooda cemiyet alaka ve soYgisi, gün geçtikçe 
artar. Yükselen milletler, insan hayatının yOrüyüıüoün ak ine olarak. 
ihtiyorlıımaz, bilakis gençle.irler. 

Hcryıl 19 MayJBta toplandığımız güo, biribirimizi: 
- Gençliğinizi kutlularım. 

Diye kuılnlamalıpz. Çünkü her 19 Mayı arasında, geçecek zaman 
bizi daha c;ok genc;leştirmiş olacaktır. 

Saime Sadi 

--•·•+<• •--- tral makinelerini işletmek için mektedir. Buna ne dersinıt 
J~tanbul hapishane. hassıs heyet tarafından büyük ~u kuvvetinden istifade temini Benim diyeceğimi, arka· '1 

• ki d ·ı · ve küçük Menderes havzala· maksadı ile bir baraj inşa daşımız Orhan Rahmi Gök· 
sıne na e ı ıyor rında tetkiklere devam edil- çe du-nku" nu-shada so'~nledi·· edilecektir. Gediz nehri de 3 

Ödemiş hapishanesinde bu- mektedir. Yapılan tetkiklere kış ve yaz daimi surette ak· Fakat diğer bir arkadaıı· p 
lunan ağır hapse mahkum göre, Küçükmenderes nehri· maktadır. mın söylediğini anlataea· icra) 
15 kişi, Adliye Vekaletinin nin suları, yazın kurumakta, Büyük elektrik santralının ğım: aat 
tensibile lstanbul hapishane- kışın, Bozdağ ve tevabiinden Gediz nehri üzerinde vücude Medeni memleketlerJI ~im 
sine nakledilecektir. gelen yağmur sularile besle- getirilmesi de muhtemeldir. hayvanlara karşı gösterilıll ~sy 

Bu mahkumlar, dün sabah nerek fazla akmaktadır. Mütehassıslar, tetkiklerini bi· alaka ve merhameı, ta•afl• tesj 
jandarma muhafazasında Ôde· Büyükmenderes nehri ise tirdikten sonra raporlarını fk- vurun fevkinde bügüktiV• bar 
mişten şehrimize getirilmiş ve daimi surette akan, kışın su- tısad Vekaletine vereceklerdir. Mesela, mevsim gelir, lel" bek 
fzmir hapishanesine konmuş- leklef', çaylaklar, kırlatr ~an 
!ardır. Buradan lstanbula ııak· Kız kaçırma vak' asından doğan cinayet gıçlar yer değiştirirler·· lar 
!edileceklerdir. 1 d k• k k Halbuki bazı mevsimler~' is 
Turgutlu 5 yaşın a 1 iZi açıran 1ıava1ar çok müsaadısiJ hı 

M t f k h • • olunca, kuşlar bu ~~ ~arı 
6~retmenleri us a a ço aşarı ımış mesafeleri aşmak imkanı"' ş 
Sinancılar köyünde ------• ------ bulamıgarak düşerler ~ bıin 
bir gün kaldılar.. '/AA t r k b .. .. R k ..J • t ölüm tehlikesi karşıs&nJd 

Kalorifer rezaletil tazminata mahkum olmuştur. Turgutlu öğretmenleri, baş· lYlUS aı a, lZln uyu arueŞl Q• kalırlar. insan oğulla''' fare 
Amerikada, köpek kümesle- Gördünüz mü bir milyon ka- larında kaymakam ve ilkted- rafından cifle ile öf dürüldü işte bu kuşları, ta9yarelırl lıya 

rine mahsus kaloriferler yapıl· zanan talihlinin bir milyon risat müfettişi bulunduğu halde ' alarak, hersene gidebil': 1 
dığını okuduğumuz zaman bu yüz bin franklık talisi?.liğinil.. Kemal paşanın Sinancılar kö · Kemalpaşa kazasının Halil- lunduğunu tahmin ettiği Kör cekleri sıcak oega muteJıl ~u 
serlevhayı ihtiyarsız olarak yaz· Hayvanların sUr'atlerine yüne bir kültür gezintisi tertip beyli köyünde bir kız kaçırma Abdullahın evine koşmuş, bü· iklimlere taşırlar. Ve batı' İd i. 
mış bulunduk! t · ı kM l"I ] h b vak'ası yüzünden bir cinayet tün odaları aramış. evde bu· • b ·~ ıot· k dair... e nuş er ve oy u er e as ı· 

1 
k d 

1 
ınsani ir vazı1e sagar Jı r 

K h il d b l 1 d Olmuş Nuh Og"'lu 16 ya nd unan a ın ar: ı ı..ı öpeklere mahsus yerler Asya ve Afrikada otomo· a ~r e u unmuş ar ır. ' şı a Beri tarafta biz, hem lllev 
için yapılan bu kaloriferler biller henüz bizim taraflar ka- Sinancılar köyü başöğret· Mustafa, kız kardeşini kaçıran - Kız burada değil, Zai· hayvanı çok sever ıibi ıi' 
çok büyük bir rağbet kazan· dar çoğalmamıştır; Afrikada meni B. Ahmed. Turgutlu öğ- kör Abdullah oğlu Mustafayı min evinde. rünen bizle,, zaoall~"!~ ~.ışl 

0 • ••• • •• .,. _ •• .... ••• ı-· __ ... .;: 11._.;1 _ L:_ ---'--··· ~ ... kıı.1ıuc ı c:um:uıerını mısatır etmış ve çifte tuftglle öldürmüştür.;Ci- Demişlerdir. Mustafa, ora- ensesinde senelerden,,.,. tın 
adeta kapışılmıştırl uğrıyan bir otomobil, kendi· gezdirmiştir. nayet şöyle olmuştur: dan hızla koşarak B. Zaimin k b . ·ti· " 

A sini bu çöller kralının takibin- amçı ile hdld oza pııı ,a 
rzın bertarafında. kışın en 3153 b J Kör Abdullah oğlu Mustafa, evine giderken hemşiresini ka· goruz. Evet, ba kamçıla!' ıaı 

şiddetli olduğu yer ve zaman- d;nk~obJ~yca I kurtarabilmiştir; ya an aomuzu ask~rliğini yeni bitirmiş, terhis çıran Mustafanın babası Kör· ne ··akı't kıracag"'ız? "a 
ı çun u ır as an. saatte niha· ld ld ., " arda bir avuç yanmış ateş Ö ürü ü tezkeresini alarak köye dön· oğlu Abdullaha rastlamış. Ab· ~APA ... 
b 1 1 k ı yet 50-60 kilometre yol ala· E d il h '" 

u amıyan ann u aklan çın· bilmektedir. Son yıllar içinde vilayetimiz müştür. veldenberi B. Nuhun u a : ------ • •alt 
lasın! h l" kızı ı'le 1 k · t' M O"I b .. "kt.. Ruzveltı·n tel..!lı·Lı •·su . Hindistandaki kaplanlar, Af· ma su atına zarar veren yaban ev enme ıs ıyen us· - g um uyu ur, sen R f ı ıu 

Yankesicilere karşı rıka aslanlarından müthiştir. domuzlarının itlafı için esaslı tafa, köyün haşarı delikanlı· daha çocuksun. Yanında silah reddedildi lcri 
Buda·Peştede Posif Fireder Çünkü bunlar saatte lOO kilo· tedbirler alınmıştı. Bu zararı !arından olduğu için kız tara- da var, başın belaya girecek, pı.ıt# lcr 

adında bir terzi. yankesicilere metre yol alabilmektedirler. önlemek için bir senede 7000 fının red cevabile karşılaş- vazgeç. Nevyork. 19 (A.A.) - i 
karşı emniyetli bir cep yap· Yaban domuzları saatte 50 yaban domuzunu öldürmekle makta idi. Mustafa, son za- Demişse de Mustafa: yasanın tadili müc:adelesi ~; ta 
mıştır. Bu cebe konan cüzdan hecin develeri de 50, fil SS mükellef tutulan vilayetimiz manda bu kızı kaçtrmağa ka· - Görürsün. Cevabını ver· gün başlamıştır. Ayan ın~~-1 r 
veya paraya hırsızlar dokunur- kilometre mesafe katedebil- mÜ!tahsılları 1 ·8-936 tarihin· rar vermiş ve yanına karde- miş ve Zaimin evinin iki ka- sinin hukukçular komitesi yı.ı ~arı 
ken hususi bir tertibat saye· mektcdir. den şimdiye kadar 3153 do· şini de alarak sabahleyin er· pısını da ayrı ayrı açmak sek mahkeme azasının 9 d~o e 
sinde cepte bir elektrik çanı Esrarengiz iki vak'a m1Jz telef etmişlerdir. Bu mik· kenden kızın bulunduğu evin için zorlamıştır. Fakat kapı· on beşe çıkarılmasına dil' tı 
faaliyete geçmekte imiş. . Meşhur. İngiliz tayyarecile· tar, mükellefiyetin yarısı nis· civarına gelmiştir. lar açılmıyordu. Bunu gören Cumhur reisi Ruzveltin yıP Lın 

Dalgınlara mahsus bir usul rmden Mışel Fort bir sabah betindedir. Onun için mükel· Kızın ana, baba ve kardeş- Mustafa, duvardan tırmanarak tığı teklifi sekiz muhalife k.ıt' e 
olduğuna göre, biz bundan ~arısı ile karşı karşıya çay lefiyetini yerine getirmiyen leri, erkenden tarlaya gittikleri eve gireceği sırada beş altı on reyle reddetmiştir. t" 
matlup neticenin elde edile- ıçerken, duvarda asılı olan yerler halkına ceza tatbik için Selma adını taşıyan 15 köylü yetişmiş, elindeki çifte Ruzveltin teklifi aleyhil'I~ i .. 
ceğine emin degiliz. Çünkü... b~yü~ f~toğrafının düştüğünü edilecektir. Bu ceza 3-10 lira yaşındaki kız evde yalnız kal· tüfeğini almış ve kendisini rey verenlerin yedisi demokr' ~.? 

gormuştur. Fakat işin aarib add . d t kd' d'l k S .. .. h . .d. u 
Dalgın bir adamın çanın kendi h f 0 r esın e a ır e 1 me mıştı. aat on raddelerinde oradan uzaklaştırmak istemiş· ve uçu cum urıyetçı ır. _-1 

ci eti, otoğrafın askı iplerinin suretile alınacaktır. Müddet d b 1 ... a 
cebinde çaldığını anlaması da kopmamış ve çivinin de ye- h ev e u unan iki keçiyi, evin lerse de Mustafa bıçağını - ~ · 
biraz güçtu"rl d te enüz dolmadığına göre dışarısında bulunan çı'men- k . rinde elinde silahı ile du~~ 1 

rin en oynamamış olmasıdır. b · k 1 d .. k I çe mtş: 1 "" 
Talilinin talı'sı'zlı' ~,·ı. ırço yer er e sure av arı lig"' e bağlamak u"zere evden T f k küçük ~ustafaya iki e ~ .l 1• 

" O giin bu meseleye bun· t t'b d'l k .. d l - Ü eğimi verin, yo sa 1 d 1 . r· <11ç 
Fransız milli bankasının bir dan fazla ehemmiyet verilme- h~: ıveril:c~kectier. • muca e eye çıktığı sırada Mustafa ve. kar- birkaç kişi ölecek. ettmiş e.rseb e dmermi er ı~.,t Ve 

milyon franklık büyük ikrami · miştir. Fakat ertesi gün F ort deşi, ansızın önünü keserek Demiştir. Onun bu kat'i e memış, un. an sonra JY• ,,r ~e 
yelerinden birisi Sen Nazerde tayyaresi ile düşerek ölmüş ve Vilayetin ziraat işleri tabancalarını çekmişler: kararını gören köylüler, tüfe· tafa ~ diz çökmüş vaziyette e 
Bay Pepene düşmüştür. o anda da evindeki saat dur· Vilayet ziraat müdürü Bay - Düş önümüze! Yoksa ğini vererek: şan almış: 

Talili adam. milyona ka· muştur! Nadir Uysal, vilayetimizin öldürürüz. _ Ne halin varsa gör, Al· - Şimdi sıra bende! 1' 
vuşur kavuşmaz bir otomobil Bu iki garib hadise çok zirai işleri hakkında Ziraat Diyerek kızı zorla sürükle· ]ah belanı versin. kendini!. ·,,ı 
almış ve otomobil idare ve doğrudur. Vekaletine bazı izahat vermek mek suretile o civarda bulunan Demişlerdir. Küçük Mustafa, Diye bağırarak kız karde~ 
sevkini de öğrenmiştir! ( '"\ ve yeni yapılacak zirai işler B. Zaim in evine götürmüş· kız kardeşinin kaçırılması le· kaçıran Mustafaya çifte tüf~ 

Adamcağızın en büyük zev· Bugün doğacak için direktif almak üzere bu· lerdir. kesini temizlemek kararile eve ile iki el ateş etmiştir. ~ I 
ki, kendi idaresi altında oto· çocuklar.. gün Ankaraya hareket ede- Bu vak'ayı gören kızın kom· giremeyince civardaki evlerden tafa, vücuduna dolan kur~.,, 

Ct:ktir. la ta lad b l k b' · · k" · ı· k ve saçmaların yaralarınO:., mobil gezintileri olmuş. Fakat şu rı, r a u unan ızın ırının ıremıt ığine çı mış, .,,.. 
bu zevk ve saadet uzun sür· Bugün ayın tceirleri, hize Mektebler kapalı baba ve hardeşlerine haber bir köşede çömelerek bekle- derhal yere düşerek öl~,., 

beklenmiyen ve iyi bir gün Y•§a· 19 Mllyıs jimnastik bayramı göndermişlerdir. Az sonra kı. meğe başlamıştır. kiremitlikten inen Mus~ 
rnemiş ve "hangi saadet gör· tacaktır; fakat hugüniln iyilikle- b f Y 
dük ki elem ve kederle niha- rinllen istifade edebilmek için lıer münase etile dün ve bugün zın 16 yaşındaki ağabeyi Bay O sırada Zaimin evinde bu- doğruca evine giderek çi ı:,,,. 
yet bulmıyal" hakikatile kar· İ§te çok ihtiyatlı hareket etmek Liselerle Ortaokullar ve Öğret· Mustafa ve otuz yaşındaki lunan Mustafa ile kardeşi de bırakmış, kahveye gelmiş, ,tt" ' 
şılaşmıştır. ınccLuridir. Çünkil ayın tesirleri, men okulu tatildir. ağabeyi B. Hamza köye gel· bunu görmüşlerdi. iki kardeş, da oturan Köroğlu Abdull ., 

E esas itibarile menfidir; i~ yaımr· 'T'akke du .. ştu.. mişler ve kızı kurtarmak için ellerinde tabancalar oldug" u - Ben şana söyleıniştı vet, yeni zengin uçuncü 1. ı d•' 
ken bugün en büyük dikkat \'e çare aramağa başlamışlardır. halde evin avlusuna çıkmış- Git, oğlunun ölüsünü kal ' 

gün otomobilini diğer bir oto· basiret Jfizımdır. kel g6ründu" 
b·ı Har.ıza, kan dökülmeden kız lardır. Demiştir. mo ı e çarptırmış ve karşı Bugün doğan çocuklar çok S 1 k 5"" 

tarafın şoförü bu müsademede kiLirli Ye azametli olacaklar bu a aman a, l9 (A.A.) - kardeşini kurtarmak istiyor. Meydandaki köy kahvesinde Hadise Kemalpaşa kazB le' 
ölmüştür. yüzden hıyaua çok oeyler kaybe· Eski ispanya kralı 13 Üncü fakat Mustafa 16 yaşında ol· oturanlar, bu hadiseyi seyredi- telefonla haber verilmiş, gefff ' 

Tabii, mesele hemen adli· decekJerdir. Mektepte. dairelerde Alfonsun doğum yıldönümü masına rağmen bu işin ancak yorlardı. Kızı kaçıran Musta· jandarmalar, katil Mus~Jıff 
. k l arkada§ bulmakta müşkülata nğ· münasebetilc Gr.neral Franko· kanla temizlenebileceğine bük- fanın babası Abdullah ta ora· alarak götürmüşlerdir. f-la ";.Jı 

yeye mti a etmiş ve yeni zen- nyacaklar aile hayatında ·1a daı'ma nun ı·daresı· altında bulunan d. d M f d d d E 1 """' 
1 u me ıyor u. usta a, oğruca a i i. · vin av usuna çıkan tahkikatına Kemalptııca .,..~ 

~in, Ö en şoförün ailesine tam aldana<".aklardır. b- M "]" 1 _, _ ı 
utun vı ayet erde ruhani ayin- kendi evine giderek çifte tü· Mustafa ve kardeşi, tabanca· deiumumiliği tarafından e-

ir ... mil on ... üüz ... biiin frank ~ 1 ler ı t f x.· · l h b 
--~--...... """"'!!~~~~~~.,,~~'.._ly~a~p~ı~m~ış~ır~·~~~~~~~~e~~~ın~ı~a~m~ı~ş~, ~e~m~ş~ir~e~s~in~i~n~u~-~~l~ar~ı~n~ı ~ç~e~ke~r~e~k~k~i~re~m~i~tl~ik~ü~·z~e~- ~~rn~u~ş~tu~r~. ~.__~~.__~~ 
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Ukreşte, B. A as a any r cali 

86 
a~asında mü im_ ka arlar verildi 
Yrık devletlerin vaziyeti anlrışılıncaya kadar İtal 

v~.t~~sair devletlerle ayrı anlaşmalar yapılmıyacak 
Bükreşt ul, ~9 . <. Husust ) - arasında yapılan müzakereler· taraflı muahede aktedilmeme-
Lı en bıldırıld"ğ· .. d B 1 · t l B Ik d · l'lariciy V . . . 1 me gore, e, u gans an a a an ev- sıne ve büyük devletlerin va· 

·· e ekılımız B T f"k 1 ti · d d t ·· · Uşdü Ar · ev ı e en arasın a os ane muna.. zıyetleri tavazzuh edinceye ka· 
asla R · r b t t · ·ı b b 

it 
. omanya rıca ı se a emını e era er, iki dar, gerek ltalya ve gerek~e 

alya kral li sair devletlerle ayrı ayrı an· 

d 
• . S ' laşmalar yapılmamasına karar 

lİ n p t verilmiştir. 
eş e e 1 Alakadar mehafil, Bükreş 

f\nıir [ u müzakerelerinin büyük ehem~ 
ı. Q .norti, dün gece /ta/ya kral ve miyetini itiraf etmekte ve Bal· 
l(ra/ı•c • f · bı·r kan devletleri arasında gün-

> esı şere ıne suv d · Peşte 
19 

are ver l den güne kuvvet bulan bir te· 

icra! Ve' k 1~Radyo) - ltalya kanyayı kahul etmiştir. sanüd husule gelmiş olduğu 
•aat 

10 3 
ra ıçesi, bu sabah Buakşam da kral şerefine kanaatini gösterm<:ktedirler. 

~hnuşla~d~r d~ .. k~uraya vasıl büyük bir suvare verilmiştir. Bükrcş, 19 (Radyo) - Si-
asy0nda · · . u umdarlar, is- Bugün öğle vakti B. Da- yasi Romen mahafilinde söy· 

Desile Ma~m.ıral Horti ve zev· rani ve Dekanya tarafından Iendiğine göre Romanya kralı 
arani .

1 
arıstan Başbakanı Kont ve Kontes Ciyanoya bir Scmajeste Karol ile Türkiye 

D ı e Ha. . B ekan rıcıye akanı B. ziyafet verilmiştir. Hariciye Vekili B. Rüşdü Aras 
k• ya ve b"" .. k an1 t ulun abine er- Roma, 19 (Radyo) _ Bütün arasında cereyan eden müza-
lar~ır. arafından karşılanmış- İtalyan gazeteleri bugün Ma· kerelere büyük ehemmiyet ve-

ıstasyo d car - İtalyan dostluğuna mah· rilmektedir. 
fız tab n a Senetyen muha- sus yazılarla intişar etmiştir. A ----
danlar Udru ve askeri kuman- u A h bd k vustur ya a h mumı ar e i muvakkat 
Şeh· azır bulunmuc:tur. m h • ld iki bUyük garb devletinin . ır nam P -s u asamanın arızı o uğu ve 

lllıni kralı sci~a l eşte şehre- ve bir daha tekerrür etmiye- diplomatik yardımma 
A.vust am amıştır. ceği zikredilmektedir. güvenebilir 

:atethan~~r~ vek~lmanya se- Milanoda münteşir Koryera Paris, 19 (A.A.) - Fransız 
'Yal nlar ~ras ~ abnı da karşı- Dellesera gazetesi: Hariciye Nazırı Delbos ile 

talya K ın n ulunmuştur. "Umumi harbdeki muvakkat Avusturya Hariciye Nazırı 
~Utrıandı .. r~lı, Macar askeri muhasama istisna edilirse, iki Smit arasında yakında vuku· 
•di. Ma unıformasını giymiş devlet ve millet bütün siya- bulacak konuşmaları mevzuu 

• 1< car ask · b h rat sela 
1 

erı tarafından setlerini dostluğa istinad ettir- a seden Tan gazetesi diyor 
devlet nı anmış ve her iki mişlerdir" demektedir. ki: 

Kral rnarşları çalınmıştır. Budapeşte, 19 (Radyo} - 11 Avusturyanın iktısadi ve 
siyasi istiklali prensibine sadık 

kalan Viyana hükumeti mües
sir bir müdafaa temini ıçın 

garb Avrupasında İtalyanın 
dostluğundan ayrac8. istinat 
noktaları aramaktadır. 

, kışları ave Kraliçe halkın al- ltalya kralı Vikt<ır Emanuel 
ı f rasınd M 1ne ista a acar aske- ile kraliçe Eleninin Budapeş-
, y syonda b" 

aptırm ır resmi geçid tede ikamet programında kü-
l g 1 iŞ Ve i t k a onund s asyonun resmi çü bir değişiklik yapılmıştır. 

" 8 takd· ı apılrn 1 t ım merasimi Hükümdarlar, Macaristan·Çe-
1( ş ır. 

1 
tal ve K . koslovakya hududunda yapılan 

altana.t ralıçe beş atlı tayyare meydanının açılma 
\ısulleri :~~~~sı ile ve teşrifat merasiminde bulunmıyacaktır. 
:erinden K lıl1ınde Tuna sahil- Belgrad, 19 ( Radyo ) -

ı er~ir. ra sarayına gitmiş- halya Hariciye Nazırı Kont 
' ltalyan . Ciano, trenle Yugoslavya hu-
İ' !arafından ~~afirlcr Macarlar d~ıduna girmiştir. Budapeşteye 
· ıanınıştır 111Utcmadiyen alkış- gıtmek üzere mütenekkiren se-

11 "'e kral· · Balkonlardan k 1 yahat etmektedir. 
'( " ıçeye . k . . ra 
1 •eşten· Çıçe serpılmıştir. 

'.tıında, ı\ Mu~solini meyda-
1 hediye vşe r~~>ni, krala bir 

v errnıştır 
''tal . e li ve kraliç · 

" Ve rnad e, amıral Hor-
,ı ıU(i s anıı sarayda o· 

düı;.u·· ab~a heykelinin .. ~:n h ~ ır l gorun-
alkın ge ~~onda meydandaki 

il tllişlerd· çı resmini seyret-
~ Ô ır. 

ı · ğleden 
'Çe, Me h lsonra, kral ve kra-

s· v · ç u k i· e ltalyan as er abidesine 
Çelenk k mezarlığına birer 
<iet· 0Yrnuşt s ınde B ur. araya nv-

t' . Darani ve B. De-

J.\.N ADO L U 
Günı·~· . 

l:Sah~ sıyasal gazete 
Lt ıp \'e h '"18.yd .. aşyazgnnı 

~ ttı~ıntıını ~e ~uşdü ÔKTEM 
r.c. Udu ~rıyat ,.e . . 
ı>f t tü · ı~ yazı ışlen 

Ankara sporcuları 
Güneşle yapılan maçın 

feshini istiyorlar 
Ankara, l 9 ( Hususi ) -

Ankara Gençlcrbirliği, Güneş-
le yapılan maçın feshi için 
federasyona müracaat etmiş
lerdir. 

.Yapılan müracaatta, hakem 
Nıhadın da tecziyesi istcnil-
miştir. 

Çinde demiryolu 
faaliyeti 

Nankin, 19 (A.A.) _ Ma
reşal Şan Kay Şek, Çin vila
yetleri arasında bir demiryol
ları şebekesi inşası için geniş 
bir proje hazırlamıştır. Bu 
projeye göre beş sene içinde 
yeniden 5057 millik yeni dc
miryolları yapılacaktır. 

Avusturya istiklali mesele
sinin Londrada müzakere edil
miş olduğuna şiiphe yoktur. 
Gene şurası muhakkaktır ki 

lngiltere ile Fransa Avrupa 
siyasetinin diğer bütün saha
larında olduğu gibi merkezi 
Avrupada da yanyana yürü
yeceklerdir. 

Avusturya, Çekoslovakya ile 
olan vaziyetini derinleştirmeğe 
çalışmak şartile iki büyük 
garb devletinin diplomatik 
yardımına güvenebilir. 

Paris, 19 (A.A.) - Avus· 
turya Hariciye Nazırı Smit 
dün akşam Parise gelmiştir. 
Yarından itibaren Fransız Ha· 

riciye Nazırı Dclbosla konuş
malara baştıyacaktır. 

Gazetecilere 
Yüzde altmış tenzilat 

yapılacak 

Ankara, 19 (Hususi) -
Devlet demiryolları idaresi, 
Hazirandan sonra gazetecilere 
yüzde altın ış tenzilatlı biletler 
vermeğe başlıyacaktır. 
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Telefon1151 TAYYARE SİNEMASINDA 
Bu akşam 

Muhlis Sabahaddin ve çocukları 
Büyiik Operet Heyetinin ilk temsili 

MON ~~V 
.. . :_ep~ eni wuzikııl~rlo, köçek balctlcrilc süslenen c,ıpcreı 3 ııımle 

lıu)uk bır orkestra Lızzat üsıo<l l\lUHLf::; SAUAllf I'l'l'.\ turafmdıuı 
diriji edilecektir. 

/\1umaralı mevkilerin /iatleri 100 - 75 - 50 - 35 
Tcmeillerın rnuunda lıcr ı . emte otc,ıuüe, Knr~ıyakııyu 'apur val'dır 

Konuşma 
Bir dostum vardır. Onunla, 

hiddetli olduğu zamanlarda 
konuşmağı severim. Dün, ge· 
ne karşı karşıya geldik ve 
kitab okuyuşundan anladım ki, 
sinirleri bozuk.. Karşı karşıya 
oturduk. Elinde, " Avrupa " 
adını taşıyan bir kitab vardı. 

- Avruapa, denince ne an· 
larsın?. 

Diye sordum. Cevab verdi: 
- Küçük bir kıt'a olduğu 

halde dünyanın başına bela 
kesilen kıt'a .. Ve dünya nüfo

suna göre, miihim bir azlık 
taşıdıkları halde ortalığı her· 
bad eden bir yığın ınsanın 
tepindiği toprak., • 

Arkadaşımı, iyi saatte ol
sun, diyebilecek bir zamanda 
yakalamıştım. Devam ettik: 

- Gözlerin fayda~;ı hakkın-
da ne düşünüyorsun? 

- Hiç birşey.. Bakar kör 
olduktan sonra, göz denilen 
nesneye mil vurmalıdır. Hal
buki çoğumuz böyleyiz. 

- Kazanç neye derler? 
- Kimini sefil, kimini ah· 

laksız, kimini şımarık, kimini 
dejenere, kimini de işte be
nim gibi, karısının ihtiyacını 

tatmin edemediği için huy
suz bir herif yapan nesne. 

- "Zevce" mefhumu sana 
ne gibi bir fikir verir?. 

- Zamanına göredir o!. 
Aynı zamanda, dişinin dişle· 
rine göre .. 

- Dünyayı senin idarene 
verselerdi ne yapardın?. 

- Zavallıyı kendi keyifine 
bırakırdım. Muhakkak ki, bu 
günkünden çok iyi oluı Ju. 

- Geceleri şöyle on saat 
rahat uyumak için ne yap· 
malıdır?. 

- Evvela, koyu bir budala 
olmalıdır. 

- Hizmetçi buhranına bu· 
lunabilecek çare nedir? 

- Hizmetçilerle mevki mü
badelesi.. 

- Dünyada en çok yandı
ğın ve kızdığın şey nedir? 

- Fazileti pazar metaı gi
bi ortada satıb biçareyi öl
dürmek, kıyafetle, güzellikle, 
babadan kalma asalet firması 
ile öğünmek ... 

Arkadaşım, daha birçok 
şeyler söylemeğe hazırlanırken, 

birdenbire yüzüme baktı: 
- Kuzum Allahaşkına ·dedi

sen soracak şey bulamıyor 
musun?. Kızdığım şeylerden 
biri de, benim gibi deli bir 
herifi, senin yaptığın şekilde 
istismar etmektir .. Kahve içer 
misin, içmez misin onu söyle!. 

- İçerimi. 
- Söylediklerimi yazacak-

san şunu da ilave et: Kızdı
ğım diğer bir keyfiyet te 
şudur: 

Kahvehaneye gelip te bir 
arkadaşın yanına oturulunca, 
kahveyi bizzat ısmarlamayıh 
onun sualini ve ısmarlamasını 
beklemek ... 

Ve, garsona 
- Kahveci, 

kahve getir!. 

seslendi: 
Baya bir sad~ 

Çimdik 

Bilbao cephesindeki ha~ 
rekat nihai safhaya girdi 
Basklar dündenberi Bilbaoy u tah-

liyeye başlamış bulunuyorlar 

Asiler Milisleri götürüyorlar 

Sen-Jan-Doloz,11 19,:-(Radyo) Fransa yardım ediyor 
- Bilbaodan alınan haber- Msrsilya, 19 (Radyo)- Eko 
lere göre, asilerin obüs ve Dö Pari gazetesine göre, Mar· 
bombaları şehirde·birçok yan- silyadan ispanyaya bir çok 
gınlar çıkarmıştır. silah ve mühimmat sevkedil-

Basklar, karanlıktan istifade mektedir. Son günlerde Fıan· 
ederek sehri tahliyeye başla· sız Golva vapurile ve dört 
mışlardır. Asi topçuları, Bil· fspanyol vapuru silah ve mü· 
baonun birçok mühimmat de- himmat yüklü olarak ispanya· 
polarını berhavaya muvaffak ya gitmişlerdir. 
olmuşlardır. Belçikadan da Marsilyaya 

Bilbao, 19 (Radyo) - Dün 8 vagon silah ve mühimmat 
akşamdan beri Bilbaodan gelmiştir. ispanya-Fransız hu· 
halkın tahliyesine nihayet ve· dudundan hergün kuvvet ve 
rilmiştir. Bilbao limanından yardım geçmektedir. 
hiçbir vapur hareket etme· Salamanka, 19 (Radyo) -
miştir. Bu sebeple halk Sa- Kernikadaki karargahı umu· 
tander i~tikametine kaçmağa miden bildiriliyor: 
başlamıştır. Bilbao cebhesinde harekat 
Yeni kabine beyanname- nihai bir safahya girmiştir. 

sini neşretti.. Umumi taarruz Bilbao müs-
Valansiya, 18 (A.A.) - Bu tahkem siperlerine karşı baş

sabah neşredilen Negrin ka- lamıştır. Nerviyon deresi etra· 
binesinin beyannamesinde ~ez- tında narb devam emıeku:uır. 
cümle şöyle denilmektedir: Basklar, Bilbaoyu tahliyeye 

Hükumet kendisini isyanı başlamışlardır. 
bastırmak ve lsapanyanın is- -
tiklalini iade etmek fikrile bir- Berliner Tağblô.t 
leşmiş olan bütün partilerin Litvinof - Delbos muta. 
salahiyettar mümessili addet- katım tefsir ediyor. 
mektedir. Berlin, 19 (Radyo) - Ber-

Amele sendikalarının hüku· liner Tağblat gazetesi Pariste 
mete iştirak etmediklerini te- Leon Blum ·· Delbos •· Litvİ· 
cssürle kaydeden hükumet sen- nof mülakatını müteakıb neş· 
dikaların hattı hareketini de- redilen resmi t~bliğden bah· 

ğistireceklerini ümid etmek
tedir. 

Hükumet suiistimallerle taş· 
kınlıklara müsamaha elmemeği 
bir eazife addetmektedir. Par-
lamento ile sıkı bir temas mu· 
hafaza etmeğe kat'i surette 
karar vermiştir. 

Hükumet bundan cvelki ka· 
binenin harici siyasetine ben· 
zer bir siyaset takib edecektir. 
Ve İspanyol cumhuriyetinin 
meşru haklarını tahdid eden 
ademi müdahale itilaflarını şid
detle protesto etmektedir. 

Hükumet 10 aydanberi de
vam eden muharebelerde halk 
ihtilali için ölenlerin hatırasını 
selamlar. 

Valansiya, 18 ( A.A. ) -
Başvekil Negrin Divanıhar

bin kaldırılacağını, büyük er· 
kanı harbiyenin ıslah ve sala
hiyetlerinin genişletileceğini 

beyan etmiştir. 

sederek diyor ki: 
• Bu vesikadan daha gü

zel bir hakikatllazım değildir. 
İspanyadaki kanlı hadiseler· 
den sonra Fransız ve Rus ıi· 
mamdaranı eski politikalarına 
dev:ıma karar vermişlerdir ... 

Paris, 19 (Radyo) - Bay 
Delbos Perşembe günü Brük
sele ~idecektir. Bay Oelbos, 
Belçika kabinesi reisi Bay 
V;tnzeland ve Hariciye Nazırı 
Bay Stark ile görüşecektir. 

Bu seyahat yeni Lokarno 
müzakere!erile alakadardır. 

Silah atmış 
Karşıyakada Soğukkuyuda 

Mehmet oğlu Abdullah ile 
Hasan oğlu Fethi kavga et
mişler; Fethi, arkadaşını kor· 
kutmak için havaya bir el si· 
tah atmış ve yakalanmıştır. 

TAKViM 
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Londra, 19 (A.A.) - Ak· 
şam gazeteleri Valftn~ hadise· 
lerine büyük bir ehemmiyet 
veriyorlar. Gazetelerin tahmi· 
nine göre, kabine buhranı 
halledilir edilmez nasyonalist· 
lere karşı umumi bir taarruza 
geçilecektir. 

i 20 ~ İstanbul 
Tramvay şirketi de kaçak 

malzeme kullanmış 
İstanbul, 19 ( Hususi ) -
Elektrik şirketinden sonra 

Tramvay şirketinin de kaçak 
malzeme kullandığı anlaşılmış 
ve takibata başlanmıştır. 

Paris sefiri çekildi 
Paris, 19 (Radyo) - lspan· 

.yanın Paris sefiri B. Lui Ara· 
kisten istifa etmiştir. 

- Perşembe -
Evkat Ezan Yaeat E,·kat Ezıın Vnıat 

Güneş 9,27 4M;k§am 12 19,li 
öğle 5,53 12,l O yatn 1,50 22,06 
ikindi 8,48 16,06 imeak 7,24 2,'11 
.. ..... .., ......... !!mi ... 
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Habeşis an U uslar Sos
, yetes· en çıkarıhyor -İsvicre de dahil olduğu halde bazı 

' devletler buna taraftar 

Negüs , 
Londra, 19 (Radyo) c..... Ha-

lbeşistanm Milletf.et cemiyetin· 
den çıkarılması meselesine da
ir Milletler cemiyeti asamble· 
sinin önümüzdeki toplantısında 
karar verileceği kat'i şekilde 
söyleniyor. Hatta Milletle!' ce· 
miyetine dahil bulunan lsviçre, 
Fransa, Sovyet Rusya ve daha 
bazı mühim hükumetler bu 
noktai nazarı terviç etmekte· 
dirler. Fakat böyle bir teklifi, 
Milletler meclisine kendileri 
yapmak istememektedirler. 

lsviçre azasından bir zat, 

Türkiye.İngiltere 
münasebatı --· .. ··----- Başı 1 inci sahifede -

evel Başvekil İnönü ile uzun 
süren bir mülakat yapmış ve 
bu mülakattan iki taraf beşuş 
Lia Dİma il'" oyı ılıııı~laı Jıı. 

Londra, 19 (A.A.) - Tür
kiyenin Londra büyük elçisi 
dün akşam Başvekil ismet İn· 
önü şerefine bir ziyafet ver· 
miş ve bu ziyafette Hariciye 
Nazırı Eden de hazır bulun· 
muştur. 

f stanbul, 19 ( Hususi ) -
Berlin Radyo haberlerine gö· 
re, Başbakanımız ismet İnönü 
ile Jngiliz ricali arasında ce· 
reyan eden müzakereler, dün 
akşam sona ermiştir. Ayni ha
berler, neticenin, büyük bir 
merakla takibedilmekte oldu
ğunu bildirmektedir. 

Londradan verilen bir Ajans 
haberinde ise, dün akşam 
Londra sef arethanemizde ve· 
rilen ziyafette, f ngiltere Hari· 
ciye Nazırı Bay Edenle Baş-
vekilimiz arasındaki görüşme· 
lerin, umumi mahiyette olduğu 
ve hiçbir anlaşma yapılmadığı 
zikredilmektedir. 

Almanya bir Garp 
misakına girmeğe 

hazır 
Londra, 19 (Radyo) - İn

giliz gazetelerine göre, Lon-
drada Alınan ve f ngiliz siya
sileri arar;ında yapılan müza
kerelerde, Almanyanın bir 
Garp misakı imzasına hazır 
olduğu anlaşılmıştır. 

Bu misak ile Fransa, Bel
çika ve Felemenk hududları 
tamamen taarruzdan masun 
addedilecektir. 

Pariste 
Seylab oldu .. 

Paris, 19 (Radyo) - Dün 
akşam üzeri şiddetli bir fırtına 
olmuş ve müthiş yağmurlar 
yağmıştır. Yağmur, birçok yer· 
lerde seller husule getirmiş 

Milletler cemiyetindeki komi
telerden bi:-i tarafından böyle 
bir proje hazırlanması miita
lcasında bulunmuştur. Habe
ş?stanın, Milletler cemiyetin
den çıkarılacağına muhakkak 
nazarile bakılıyor. 

Negüsün, böyle bir karara 
karşı ne yapacağı merakla 
bekleniyor. 

Londra, 19 (Radyo) - Ha
riciye Nazırı B. Edenin Ce
nevreye gideceğinden ~ Öfl\se· · 
den Deyli Te~raf gazetesi, 
B. Edenin ~ifıetler cemiyeti 
trc;p1antısında bir açılış söylevi 
söyliyeceğini, cemiyetin bu 
toplantısında ispanya mese· 
lesinin görüşüleceği gibi Ha· 
bcşistanın, Milletler cemiye
tinden çıkarılmasının da ka
rarlaştırılacağını yazarek di· 
yor ki: 

"Habeşistan, hukukan Mil
letler cemiyeti azası kaldıkça 

İngiltere ve balyanın arast 
daima açık kalacaktır. 

Halbuki Fransa ve fngiltere· 
nin Habesistan işinde halledil· 
mesini istedikleri bir çok mü· 
him noktalar vardır. 

' Arnavudluk isyanı 
KomUnistlikle alakadar 

değildir ve olamaz 
Paris, 18 (A.A.) - Petit 

Journal gazetesi şimdi Pariste 
bulunan Arnavud ricalinden 
birinin şahsi kanaatini bildir
mt:klt:tlir. Bu zata göre isyan 
hareketi 1935 senesindeki ih
tilalin temadisinden ibarettir. 
Bu ihtilal neticesinde kral 
memlekette serbest temayüllü 
bir kabine teşkil etmeğe mec
bur olmuş ve Ethem Toto bu 
kabinede o zaman ba~vekalet· 
ten daha mühim olan d .ıhiliye 
nazırlığı makamına getirilmişti. 

Toto ile şimdiki ihtilal li
derleri sadece memlekete gas· 
bedilen kanunuesasideki ser· 
bestlikleri iade etmek istiyor
lardı. 

isyanı bir komünist hareketi 
addetmek doğru değildir. Ame
le sınıfının mevcud olmadığı 
bu ziraatçi ve küçük irad sa· 
hiblerile meskun memlekette 
komünistlik yoktur. Karışıklık 
daha vahim bir şekil alsaydı 
ecnebi bir devletin müdaha
lesinden korkulurdu. Böyle bir 
müdahalenin vukubulması için 
şimdi artık hiç bir sebeb kal
mamıştır. 

Belgrad, 19 (Radyo) -Ar· 
navutluktaki isyanın sergerdcsi, 
eski Dahiliye Nazırı Etem 
Toto, yanındaki kuvvetlerle 
Yunanistan hududundan Yuna· 
nistan arazisine geçıneğe te· 
şebbüs etmişse de hükumet 
kuvvetlerinin aldıkları tedbir· 
ler yüzünden buna muvaffak 
olamamıştır. Şimdi Yunanistan 
hududuna yakın bir dağda 
~izlenen sergerdenin hükumet 
kuvvetleri tarafından sıkıştırıl
dığı haber veriliyor. Etem 
Totonun bu isyan hareketi, 
bir delilik addedilmektedir. 
Asilerin ilk muvaffakıyetlerinin 
sebebi Ergiri Jandarma komu
tanı lsmail Bilbek ile civarda
ki bazı kasabalar Jandarma 
komutan ve kuvvetlerinin asi-

ANADOLU 20 Mayıs 9? ı 

Hatay statusunun ihtiva 

Yankesicilik { 
Ramazan oğlu lbrahim ile 

Yusuf oğlu Bekir, Havra so· 
kağında, Ahmet oğlu Meh 
medin yankesicilik suretile 282 
kuruş parasını çalmışlar ve 
yakalanmışlardır. 

jiletle yaralamış 
Gazi bulvarında b:r vak'a 

olmuş, Yasin oğlu Ömer, Is· 
mail km 10 yaşlarında Ce
mileyi jiletle yüzünden ve du
dağından yaralamı~tır. Ömer 
yakalanmış, Cemile tedavi al-
tına alınm1şhr. ' :> t 

Gazoz şişesini atarken 
~araatina Tramvay cadde

sinde Mustafa oğlu Haydar, 
sa .. hoşlukla bakkal Aliye ga
zoz şiŞesi atmak istemiş, fa
kat şişe duvara çarpınca ora· 
da bulunan Esma adında bir 
kadınm yüzünü parçalamıştır. 

Fransa 
Ademi müdahale an. 
laşmasını ihlal etmiş .. -

Berlin, 19 (A.A.) - Deut· 
cher Dienst gazetesi 17 hü
kumetçi İspanyol tayyaresinin 
Pau tayyare meydanına tesa-
düfen inişleri.ıi mevzubahs 
ederek bizzat birçok Fransız 
gazetelerinin neşriyatına isti-
naden Fransanm bu tayyare· 
leri ispanyaya sevke~mek 
suretile ademi müdahale an· 
laşmasını açıkça ihlal ettiğini 

yazıyor ve diyor ki: 
"Esasen bu tayyarelerin 

Bilbaoya gitmek üzere San
tanderden harek'!t ettikterini 
ve yollarını şaşırarak ta Fran· 
saya kadar geldiklerine inan· 
mak için insanın hakikaten 
budala olması lazımdır. Her 
halde bu 17 tayyare lspanyol 
hükumetinin Fransaya sipariş 
etmiş olduğu tayyarelerden 
bir kısmıdır. Bunun böyle 
olduğunu tesbit için 7 mayısta 
gene lspanyol hükumetine aid 
16 tayyarenin aynı şartlar 

altında Touluse indiklerini ve 
gene İspanyaya gönderildikle· 
rini hatırlamak kafidir. 

Londra, 19 (A.A.) - iyi 
malumat almakta olan meha
fil ltalyanın Fransayı ispanya 
işlerine ademi müdahale pre· 
sibini ihlal etmiş olmakla it
ham edeceğini bu babdaki 
istihbaratına atfen beyan et· 
mektedir. 

Çünkü yakınlarda Fransız 
topraklarında yere inmiş olan 
16 İspanyol hükumet tayyare· 
sine gelmiş oldukları Katalon· 
yaya kadar Fransız askeri 
tayyareleri refakat etmiştir. 

İtalyanlar Fransız memurla
rının İspanyol tayyarelerini 
müsadere ve pilotlarını tevkif 
etmeleri İcab ederdi, mütalea· 
sındadırlar. 

Ademi müdahale tali ko· 
mitesi ispanyadaki iki tarafa 
açık şehirleri bombardıman 
etmemelerini teklif etmekten 
ibaret olan planı müzakere 
etmek üzere saat 16 da top
lanacaktır. .................... 
mahkum da asilere yardımda 
bulunmuşlardır. Asiler arasın
da ihtıyat zabitlerinden yalnız 
hir kişi vardır. Şimdiye kadar 
yapılan müsademelerde · hükü
met kuvvetlerinden 2 zabit ve 
2 asker maktul düşmüc;, asi· 
lerden 10 kişi telef cclilnıiştir. 

Asilerin, hundan evci zaptet
miş olduklı Dl!bilna şehri de 

ettiği fasıllar 
Türk ve Arab lisanları arasın· fj' Bagİin'k.u program 

• • ."' , , - , lstanbul radyosu 
dakı gayrı tabıı müsavat . Gündüz neşriyatı: Saat 12,30· 

· · 14 halk türküleri, havadisler, 
Cene;;re, 19 (A.A.) - Jour· me tar~i~ (hafif musiki. 

eal Des Nations Hatay mese· f\na)''sa preiesine gelince, Akşam neşriyatı: Saat 18,30 
"' lesini tetkik eden mütehassıs- ·bu Gla şu noktaları ihtiva ey· dans musikisi, 19,30 spor mü· 
lar komitesinin mesaisini me~v. ( lcmektcdir: sahabeleri (B. Eşref Şefik ta· 
zubahs ederek 1diypr kİL • Umumi ahkam: kuvvetleria rafından), 20 B. Sadi ve arka• 

" Komite M\llet\er' ce illİ· teşkili, teşrii kuvveti, adliye daşları tarafından Türk musi• 
y;,ti kons;yinin rg r n 27 Ka- kuvveti, hukuku esasiye. Bir kisi, 20,30 Arapça söyle"• 
nunu~&ni · i ·rihli kararında zik- de bunlara dil meselesinin ve 20,45 Bn. Safiye ve arkadar 
ı cdHen ı)reı "İplere uygun ola- tahdidi hududun ilavesi lazım ları tarafından Türk musikisi, 
rak Hatayın statusu ve ana gelmektedir. 21,15 stüdyo orkestrası, 22,ıS 
yasası projelerini hazırlamış· Burada dönen şayialara gö· Aians ve borsa haberleri, 23 
tır. Statu projesi şu fasılları re Menemencioğlu Hatayda plaklarla seçilmiş musiki par 
ihtiva etmektedir: Türk dilinin mütefcvvik bir çalan. 

Ümumi ahkam, irtibat, ha- lisan olması Milletler cemiyeti Ankara radyosu 
rici işler, vatandaşlık sıfatı. kararının muktezasından ol· Gündüz: Saat 12,50 plakl 

Milletler cemiyeti konseyinin duğunu ileri sürerek Türk ve hafif musiki, 13, 15 plakla Tür 
umumi kontrolu Hatayın as· Arap lisanları arasında gayri musikisi, 13,30 dahili ve h' 
kerlikten tecridi, Türkiye ve tabii bir müsavat tsisini reddet· rici haberler. 
Fransanın teşriki mesaisi, Mil- miştir. Akşam: ~aat 19 plak ne 
Jetler cemiyeti konseyinin ka- Mesele konseyin 27 Kanu· riyatı, 19,30 Bavan Makbul 
rar ve tavsiyeleri, ekalliyetler, nusani tarihli kararının tefsiri ve arkadaşları tarafından Tür 
gümrük, ekalliyetlerin idaresi, mahiyetinde olarak bu defa musikisi, 19,45 saat ayarı " 
İskenderun limanı, posta ve konsey tarafından halledilmek Arapça neşriyat, 19,50 Tur 
tel münakalatı, meriyete gir- lazım gelmektedir. musiki heyeti, 20, 15 konf 

Kral Jorj, bugün donan
mayı teftiş edecektir. 

------
Dünden yüzbinlerce halk, ( Spitead) li

manına akın etmektedir. 
Londra, 19 (Radyo)- fng;}iz donanması dün öğleden sonra 

(Spitead) limanında toplanmıştır. Üç yüz yolcu vapuru, halkı 
almak üzere üç sıraya dizilmiştir. 

Birinci deniz Lordu Sir Samoel Hoar, dün akşam (Spitead) 
limanına giderek donanmanın bir kısmını teftiş etmiştir. 

Kral, Amiral üniformasını giymiş olduğu halde Kraliçe ile 
birlikte (Kojen) e varmış ve büyük tezahüratla karşılanmıştır. 
Kral, yarın yatına binerek ISpitead) limanına hareket edecek 
ve orada donanmayı teftiş edecektir 

Yüzbinlerce halk, (Spitead) limanına akın ediyor. 

Büyük Okyanus 
Lokarnosıı 

Londra, 19 (A.A.) - Si
yasi müşahidler bir büyük Ok
yanus Lokarnosu akdi için 
Avusturalya Başvekili tarafın· 
dan yapılmış olan teklif hak
kında uzun mütalealar serdet
mektedirler. 

Bu müşahidler şimdiki ah
val ve şerait dahilinde böyle 
bir itilafın tahakkuk ettirilme· 
sinin müşkül olacağı kanaatin· 
dedirler. 

Filvaki bu zevat bahri kuv
vetlerin muvazenesi ve büyük 
Okyanustaki istihkamlar mc· 
seleleri halledilmedikçe Ame· 

rikanın B. Lyonsun tekliflerine 
müzaheret etmesine ihtimal 
vermemektedirler. Büyük Ok
yanusta menfaatleri olan bü-
tün milletler yani Japonya, 
lngiltere, Amerika, Avustu· 

ralya, Sovyet Rusya, Fransa 
ve Felemenk muallakta bulu-
nan müşküller ve bilhassa 
ticaret sahasındaki fngiliz
Japon rekabeti ve Çin-

Jopon meseleleri halledilme· 
dikçe böyle bir itilafı güçlükle 
meydana getirebileceklerdir . 

Çin· Japon meselesinin halle
dilmesinin bilhassa müşkül 

olacağı tahakkuk etmiştir. Zi· 
ra Japonya her türlü tavassu
ta muarız görünmektedir. 

Diğer taraftan Japon·Sov
yct meselesinin lJir hal suı <:.· 

Yunan başveili 
G. Metaksas 
---··-.---

Yunan müstahsılları 
nın borcları hakkın-, 

da nediyor? 

Met aks as 
Atina, 19 (Radyo) - Baş

bakan general Metaksas, zi
rai borçların tanzimi hakkın
daki kanundan bahsederek ga· 
zetecilere beyanatta bulunmuş, 
milli servetin kaynağı olmak 

rans, 20,30 plakla dans JJ1 

sikisi, 21 Ajans haberler 
21,15 stüdyo salon orke 
trası. 

Belgrad radyosu 
Saat 20,45 de Türkçe n 

riyat. 

Halkevinde 
- Başı 1 inci sag/ada 

Bir <le köşedeki otlaya gire 
Kapının yanındaki başkanlık J 

hasını gördüğünüz için ihtiraz 
meye mahal yok. Kapı ardın• 

dar herke8e açıktır. Bir köşede 
ne başka bir komite içtimaı 

Ba~knna gelince bakınız, o ya 
saıının ba~ında önüne yığdıkla 

günkü kağıdları okuyub il'.Jl 
malda yahud da önünde re 

telefon makine~inin başında, } 
akeam \'erilerek müzik kon 

birer birer Ja,etli tedarik ctıt1 

meşgul.. 

Sii: aşağı ininceye kadar 
hcr~ey tleğiami~tir. Biraz evel 

de koııfcran8 ,·erilen ealon C 
modern bir resioı sergisi balio 

ıuıştır. Kadınlı erkekli üı;cr 
kieilik meraklı grublan Ievb 

karşısında ihtisaslarını teati t 

lar. Biraz C\'el i~indeıı ınaı> 

ecsleri toşaıı otla halk: kunJar 
hanesi olınuştur. Şehrin her sıı>1 

kına her çeşit zanaat erbabına 
suh bir akım yurddaşlar i~teri 
ayırabildikleri paatlerle kafa 
doldurma) a çalı§ı)Orlar. 

Çal ıfmı;r. yurdıleşları m, 111 

kcıin sizin gibi dalın yüzlerce 
]erce, ) ü.ı: binlerce va tanıla, 
yacı var. Bu mcmlek,.tte 
eğer umumi ve ınüştrrek bİ 
tür doı<acalua o ancak si:ı:İD 

gııtli, eizin hiçbir mukabele 
miyen mewudiyetlerinizdeo 
racak.. Allah da, vatan da 

razt olsun. 

Hamdi Nüzhet Ç 

Lübnan 
Hükumeti 
Kaçakçılık yapa 
bık nazırı Irak f h 

• • 
metıne vermı 
Bağdad, 19 ( Radyo 

Uyuşturucu maddeler 
çılığı yapması hasebilc 
kemeye verilmiş olan 
nazır Cafer paşa Lübıı 
tica etmiştir. 

-----.ı.....--~-..ı_-.u _ _._-JLL-.......;,ı.ı.a..A.1.r....-ılm.ı~alr..-&ıziı:i..l_bjükiimcLkuvvc ti eri t A ı nf ın darı 

tint• raptın<laki müşkülat yu· 
varlak masa etrafında bir İli · 
lafa varılabılmesini meşkfık 

itibarile şehirli ve amele gibi 
müstahsılların da hühimetin 
tam muhabbetine mazhar ol
duklarını, bugünkü lıi.ikunıef n, 
zi rai borçlaı meselesini söküp 
altığını, alacaklıların mahsul 
yetişince paralarını alabilecek· 

Irak hükumeti arada 
kavele mucibince Cafer 
nın iadesini istemiş, 
hükt'.'ımeti de Irak hükı'.i 
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Dün Alsancak stadında 3 bin talebenin yaptığı 
-beden. hareketleri heyecanla alkışlanmıştır 

. 
11:; Baıı 1 nci sahi/ ede -

e çekilnıittir. 

~ali ~•yralı: rneraıimioden sonra 
\' ay Faıh Güleç hoparlörler 
••ıtaail b ' 

Lattı e • e~kesin ve çok uzaktaki 
h· ~ dınlıyeLiloceği çok veciz 
ır hıtahed , 

fidd tl e bulunmuş, ıık sık ve 
e e •lluolanmlfhr. 

Valimizin hitabesi 
ril1~n Bayanlar, Baylar, sev· 
lulı iirlc gençliği; bugün kut· 
v •makta olduğumuz idman 
e gençlik bayram b .. ··k 

V• ta . ının uyu 
"' rıh· b' O d 1

.. ır hikmeti vardır. 
kurt 

1 
Turk milletini ölümden 

Ve aran, Türk milletine hayat 
hür'..~ ~lu Şefimiz Atatürkün 
•inYu b odevıne, büyük vazife· 

llu 
e aşlamak için Anadolu
n te · bas ınız topraklarına ayak 

Aınıı olmasıdır. tar k" lar ur un Anadolu toprak-
ına ayak b .. 

ıit b· asması, oyle ba-
ır h"d' bi a ıse, ehemmiyetsiz 

d"r 'ey değildir. Bu hadise 
unya t 'h· 

gö .. 1 • arı ınde hiç emsali 
miru ~ıyen, fevkalade ehem· 

Yetı haiz b' h" . d. B ır adıse ır. 
unun eh • . . b rü1 t . emmıyetını te a· 

dom e t;nıek için, buna tekad-
raber e :n günleri sizinle be· 
eder. gozden geçirmemiz icab 

• Atatürk A d 
den r·· na oluya geçme· 
kadd' urlc ulusu kendi mu· 

eratını 1. Anad 1 d e ıne almadan 
o u a t·· k'' Yaraşın ur un benliğine 
ıyan kend· b·· · uyth ' ı unyesıne 

..... Yan z 1.. k" . . hu·k.. u um ar hır ıdare 
unı .. 

milleti 
1 
srnıekte idi. Türk 

llltkta'. ~um altında bunal
ıdı Bu ı·· k" 'd Yaba · zu um ar ı are 

ncı mili tl , 
lışan h'l•f e er hesabına ça
'd ı a et ko .. h .. . 
ı i. Bu .. ne muessesesı 
bir · nıuessese, Atatürkün 

ışarct·ı 
milleti ı e yıkılmış ve Türk 
lllÜnd onun tazyık ve zul

V en kurtulmuştur. 
. atandac:l . 
1tind T" v arım; bu vazıyet 

e urk ·11 . 
lerde ha mı etın~ son gün-
len Yat vereceğı zannedi

ıneş r . 
mili t· .ru ıyet ıdaresi de Türk 

e ının 
olanı yarasına merhem 

aınıştı ç·· k'" re et k · un u milleti ida
nıe · · Yük . ıstıyenler onun bü-

Scz şef~ Atatürk gibi derdi 
nıeınışl mek er ve ona deva ver-

liarbiJ~lud!l gitmemişlerdi. 
'tu·· k . urnıye iştirak eden 

r ınıll r b disin e 1• u harbden ken· 
layık e, ~ahramanlığına hiç de 
çık.... 0 rnıynn bir durumda 

.... ştı o b 
Çıkarın~ . nu u durumdan 
kat k· k ısteyenler çoktu fa· 
sına ınıse onun hakiki yara-

.,, lllerhe ı m o mağı, onun 

• J/ql'l.. ek H e ........, ~evı oşesı 
o·· 

de b~n akşam lzmir Halkevin· 
v .. ,. 1

1~ konser ve bir temsil 
'" 1 nıı r K o ) ş ır. onser ve temsile 

~e eni 
ki• er o kadar çoktu ki, bir 
Qım .. 

lad uyclcr, salonun fevka-
d" c dolu olmasından geri 
onnıe.ır. 

dır B ae mecbur kalmışlar-
li-İ1c u_nu nazarı dikkate alan 
&eri .c1vı reisliği, orkestra kon-

ı e te ·ı· "-t lllsı ın yarın akşam 
•İni ~·30 da tekrar edilme· 

rarlattırmııtır. 

derdini teşhis etmeği :becere
memişti. Bu, büyük milleti 
'kurtarmak için gene bu mil
let kendi evladları arasından 
bir kahraman yarattı, bir Ata· 
türk yarattı. 

Atatürk, bütün memleketi 
ezen, ıstıraba düşüren amilleri 
daha ilk günden keşfetmiş, 
görmüş, alınacak tedbirleri 
tasarlamış bulunuyordu. Fa
kat bunlc.rı tatbik etmek, or· 
taya atmak ıçin müsaid zama
nın gelmesini bekliyordu. Ni
hayet o zaman gelmişti. O 
zamanın ihzarında, içinde te
miz havasını teneffüs ettiğimiz 
güzel lzmirimizin de mühim 
bir rolü vardır. Biz lzmirliler 
de bununla iftihar etmeliyiz. 
lzmirin işgali meş'um hadisesi 
üzerine bütün Türk milleti 
uyandı ve kurtulmak için bir· 
leşti. Fakat bunun için bir 
önder lazımdı, o da Atatürklü. 

Atatürkün Anadoluya ayak 
bastıktan sonraki zamanları 
benim gibi hepiniz bilirsiniz. 
Bunu size anlatarak vaktinizi 
israf etmiyeceğim. O zamanki 
hadiselerin en mühim ve beliğ 
misali Atatürkün büyük nut· 
kudur. Bu nutuk, kitabı mu
kaddes gibi elinizdedir. 

Onu okur ve anlarsınız. Ata
türkün başa geçmesile Türk· 
lük kurtuluşunu temin etmiş 
bulunuyordu. Bugünü gençlik 
bayramı ittihaz etmemizin bir 
sebebi ve manası vardır. Bu 
sebep ve mana, Atatürkün bu 
memleketi, cumhuriyeti, inkı· 
labı Tiirk gençliğine tevdi ve 
emanet etmiş bulunmasıdır. 
Gençlik, bugünü bizim fani 
mevcudiyetimizden çok sonra 
da daima yadedecek ve onu 
koruyacak, bir daha bu top· 
raklara yat~ ayak bastırmıya
caktır. Bunu, buradan bir kere 
daha Türk gençliğine ve va
tandaşlarıma hatırlatmak ıs
tcrim. 

Sayın vatandaşlar; 
Sözüme nihayet verirkt"n 

bize bugünkü hürriyet hava
sını bahşeden, bugünü yaşatan 
Ulu Şefe buradan sizlerin de 
hissiyatına tercüman olarak 
saygılarınızı sizin namınıza ar
zedeceğim. 

Güneş doğup battığı güne 
kadar Atatürkün sağolmasını 
dilerim. (Sürekli alkışlar) 

Valimizin hitabelerinden son
ra Erkek Lisesi son sınıf tale
besinden ve edebiyat şubesin
den B. Namık, şu güzel nutku 
irad etmiştir: 

Nutuk 
Sayın büyiiklerim; 
Büyük uluslar maddi ve 

manevi kuvvetlerle tarihten 
hız alırlar. Bu hızla zaman 
zaman tarihin akışını durdu· 
rurlar, tarihte yeni bir devir 
açarlar, yeni bir medeniyet 
yaratırlar. Hiç ümit edilmiyen 
bir zamanda bu maddi ve 
manevi varlıklarının verditi 

ei1erii ile mağlubiyetten zafer, 
felaketten saadet, ölümden ye
ni bir hayat çıkarırlar. Fela
ketler, onlara saadeti müjde
ler, mağlubiyetler, zaferlerinin 
parolasıdır. Fakat bu uluslar 
köpüren bir umman haline, 
etrafa alev saçan coşkun bir 
volkan haline gelmeden ba
rındann kendine has, ken· 
dine layık bir önder yaratır· 
lar, artık o önderin peşinden 
koşarlar. Önüne geçilemiyen 
bir kudret olurlar, tarihi ken
dilerine destan, kendilerini de 
tarihe kahraman yaparlar. 

Yurddaşlarım; 

Tarih, acun içinde bu şerefli 
mevkie en ziyade layik tek bir 
ulus tanıyor, bu ulusun adına 
(Türk milleti) ve Önderine de 
(Atatürk) diyor. Her çağda 
bu şerefli mevkiini muhafaza 
eden ve bütün acuna Büyük 
önderile son bir imtihan veren 
ulusum daha asırlar geçse bu 
mevkiini muhafaza edecek, 
daima ve daima üstün kala
caktır. Bugün burada topla
nırken bu bü)ük ulusa mensub 
mutlu gençler olduğmuzu bir 
ıeere daha göğüs kabartarak, 
sevinç duyarak hissttik. On 
sekiz yıl evel bugün ulusunun 
başına geçen, bize bu gurur 
ve sevinci veren Büyük Ön· 
dere sonsuz minnet ve mu· 
habbet duyduk. 

Bize bu şerefli günleri ya
şatan ve Büyük bir önder ya
ratan ey büyük ulusum! Sa
na da minnet ve teşekkür .. 

Yurddaşlarım; kalbleri bu 
sevinçle dolu genç ve dinç 
biz yavrularınız yarın omuzla
rımıza alacağımız şerefli vazi· 

feleri iyi ~yapabilmek ve bu 
ulusa layık bir nesil olabil
mek için bugün zevkle dinli
yor, şuurla çalışıyor, büyük 
bir güvenle istikbale hazırla· 
nıyoruz. Yarın biz de çelikle· 
şecek omuzlarımızla altın tari· 
himizi, tunçlaşacak ıröğsü

müzle geçilemiyen hudutları, 

fethedilemiyen kaleleri koru· 
yacağız. Yarın biz de inkılab· 
tan inkılaba, zaferden zafere 
kaşon bir nesil olacağız. 

Yalnız muasır medeniyet 
bunlardan başka bize bunlar
dan başka bir çok şerefli va
zifeler yapmak, başarmak fır
satını vermiştir. Milletler, bu
gün cebhede, cebhe gerisinde, 
borsada, masa başında mü
cadele etmekle kalmıyor, bo
ğuşma ve didişmelerini diğer 

sahalara da intikal ettiriyor. 
Spor sahasında da sanat va· 
disinde de biribirlerine ön 
vermemeğe ,;alışıyorlar. Ata· 
larımızın Altaylarda sarp ka
yaları mesken yaparak, kar
talları oklarına hedef ederek, 
ok atarak, cirid oynatarak, at 
şahlandırarak elde ettiği Üs· 
tünlüğü biz bugünün icabla
rına uyarak spor sahasında 
da, sanat vadisinde de kaza
nacağız. 

Artık bugün sağlam bir vü· 
cudda değil, sağlam bir ka
fada sağlam bir vücud bulu
nur düsturunu kabul ediyoruz. 

Sporun ve jimnastiğin ve· 
receği vücud güzelliği, vücud 
çevikliği ile mutlu bir milletin 
mesud ferdleri olacağız. Yarın 
butün milletlerin önünde bay
rağımızı şeref direğinden in· 
dirmemek, defne dallarından 

Bergamada yeni ilim evi 

' 

Bergamada yeni ilim evi 
Bergama, (Hususi) - Bütün işleri bir iki güne kadar bite

cek olan ilim evi, Bergamanın en güzel, P.n müemmel binala· 
rından birisi olmuştür. 

Bütün konforu havi olan burası, antikiteleri gezmek için 
gelecek kimselerin istirahatlerini temin eden bir yer olacaktır. 
Bergama için büyük bir boşluk bu suretle doldurulmaktadır. 
iskeleti kurulmuş olan bu bina iki yıl kadar metruk kalmıştı. 
Şimdi ilbay Fazlı Güleçin yüksek alakası ile ve sekiz bin lira 
kadar para sarfile tamamlanmaktadır. 

Binanın İçinde altı banyo vardır. Ve her odanın önü bal· 
konludur. Bir salonu, kütüphanesi, yemek odası ve mutbahı 
ve teferruatile en kullanışlı binalardan birisidir. 

Mimar Bay Necmeddin Emre tarafından planı yapılan bu 
bina bu mıntakanın çok güzel bir eseridir. Fotoğraf binanın 
son vaziyetini göıtermektedir. 

yurda ve ulusa yüzlerce ar· 
mağan vermek bize düşüyor. 

Yurddaşhrım; işte bu ga
yelere doğru yürürken ve yü· 
rütülürken sizlere her sene 
bugün küçük bir imtihan ve
riyoruz. Yüzlerce yavrularınız 
genç ve dinç vücudlarile, sağ
lam ve olgun hareketlerile 
gençlik ve hareket gununu 
yaşatıyorlar. Bu tarihi güne 
sıhhat ve dürüstlük katarak 
kuvvet ve kudret günü yapı
yorlar. Bu bir emekleyiştir. 

Senelerin vereceği enerji ile 
bugünkü emekleyiş, yarın bir 
kalkış ve hamle olacakhr. 
Spor ve jimnastik milletlerin 
manevi güzelliklerine renk ve 
hususiyet verir. Sıhhatli bir 
vücud, mütenasib bir endam, 
olgun bir karakter, işte ulu
sumuzun gençliğinde görmek 
istediği vasıflar .. 

Her millet, milli tipler ya
ratmak için sonsuz emekler 
sarfediyor. Irklarının en olgun 
vasıflarını gençliğinde toplıya
rak ona diğer milletler ara· 
sında bir renk ve hususiyet 
vermeğe çalışıyor. Bu hususta 
binlerce müesseseler kuruyor, 
binlerce mütehassıs çalıştın· 

yor, milyonlarca lira sarfedi
yor. Biz henüz bunları yap· 
mağa maddeten imkan bula
madık, biz henüz ihtiyaca 
kafi gelecek kadar müessese· 
ler açamadık, biz henü:ı genç· 
lere yol gösterecek yüzlerce 
mütehassıs yetiştiremedik. 

Fakat, bu şerait içinde dahi 
büyük muvaffakıyetler elde 
edecek damarlarımızda asil 
bir kan var. Öyle bir kan ki, 
yüzlerce defa tarihi durdur
muş, acuna yeni bir yol, yeni 
bir nizam vermiştir. Yapaca· 
ğız yurddaşlarım, yapılacaktır. 
Bizler ve bizden sonra gele
cekler, bu ulusa çok daha 
güzel, şerefli giinler yaşata· 
caktır. Buna emin olunuz. 
Sözlerime nihayet verirken 
Büyük Ônderimin, çok derin 
manalar ifade eden bir cüm· 
lesini tekrar etmekten kendi· 
mi alamıyacağım: 

Ne mutlu Türküm diyene! 
Müteakıben evvela kız ta

lebe, kız lisesi jimnastik mu
alliminin idaresinde lsveç 

. usulü jimnastik hareketleri 
yapmışlardır. Beyaz kırmızı 

elbiselerile kız lisesi ve tama· 
men al renkte elbiselerile Bu
ca ortamektebi talebesi hare
katı gayet muntazam yapmış 
ve alkış toplamışlardır. 

Kız talebenin beden hare· 
ketleri yarım saat kadar de
vam etmiş; sonra saha erkek 
talebeye bırakılmıştır. Erkek· 
ler de aynı şekilde ve büyük 
bir intizamla jimnastik hare· 
ketleri yapmışlar, çok alkış· 
lanrnıılardır. 

Bundan sonra izciler top
lanmışlar, boru, trampet çal
mışlar; tekrar istiklal mırıı 

ile sancak indirilmiş ve saat 
17 ,30 da sahadaki merasime 
nihayet verilmiştir. 

Jimnastik bayramında bu· 
lunan izciler, ıtaddan gene 
başta bando muzıka olduğu 
halde muntazam yürüyüşle 
cumhuriyet meydanına gelmiş· 
ler; merasimle Ataf;rk hey· 
keline üç büyük çelenk koy· 
muşlardır. 
Bayram, lstanbulda da 

parlak geçti 
fstanbul, 19 (Hususi) - 19 

Mayıs bayramı, fevkalade par· 
lak bir surette kutlulandı, öl· 
leden evel Taksim ve Fener 
stadlarında merasim yapıldı 
ve müsamereler verildi. 

Kasımpaşada Gedikli Deniz 
mektebinde Atatürkün heykeli 
dikildi. Vali B. Muhiddin Üs· 
tündağ, bir nutuk irad ederek 
19 Mayısın ehemmiyetini teba· 
rüz ettirdi. Merasimde, bütün 
sefirler ve konsoloslar hazır 

bulundular. 
Ankara baştanbaşa bay

raklarla süslendi .. 
Ankara, 19 (Hususi) - An· 

karada 19 Mayıs gençlik bay· 
ramı, son derece parlak teza· 
hüratla kotlulanmıştır. 

Öğleden sonra Dahiliye Ve
kili B. Şükrü Kaya ile saylav
lardan B. Cevad Abbas rad· 
yoda birer söylev verdiler, 19 
Mayısı anlattılar. 

Stadyomda, bütün okullar 
ve Gazi terbiye enstitÜIÜ ta· 
lcbesi idman hareketleri yap
tılar ve binlerce halk tarafın· 
dan alkışlandılar. 

Stadyomda, bütün vekiller, 
kamutay reisi 8. Abdülhalik 
hazır bulundular. 

Memleketin her 
Atatürke şükran 

geliyor. 

tarafından 
telgrafları 

Ankara, baştan başa bay· 
raklarla süslendi. 

Manisada: 
Manisa, 19 - Manisa bu-

gün spor ve gençlik ba~r~mı· 
nı coşkun tezahürat . ıçınde 
yapmaktatır. Büt~n .. şe~.ır şan~ı 
bayraklarımıza burundu. Vah· 
miz binlerce kişinin huzuru 
ile saat dokuzda yeni Çocuk 
bahçesinin küşad resmini bun 
dan sonra da Parti binasının 
temelatma işini yaptı. Saat 
on beşte sahada çok mükem· 
mel spor hareketleri yapıldı. 
Bu hareketlere başlamadan 
evel Valimiz uzun bir nutukla 
merasimi açmış ve bu nut· 
kun bazı kısımları dakikalarca 
alkışlanmıştır. Valimizin Ata· 
türke hitabları halk arasında 
büyük bir coşkunluk ve Ata
türküınüz için çok derin teza· 
hürata sebeb olmuştur. Bü· 
tün memleket halkı canımız , 
olan Atatürkün mille ve mem· 
lekeli kurtarmak için Samsuna 
ayak bastıtı bu büyük günün 
scvınç ve saadeti içinde yü· 
züyor. 



S:ryfa 6 ANADOLU 

Numara 19 Yazan: Manisa mektubu 

l Manisa Valisi B. b. Kırdar 
Ankarada a·vdet etti 

K. a a, 
Fa at 

ek a : Doğan! diye bağırdı.il 
ne gel n vardı, ne . giden! --=----

Dakikalar geçiyordu. Fakat hadisenin, sana bir ders vere· lafına hiç b~r harekette bulun·' 
kimse görünmüyordu. Ne ka- ceğinden eminim.. Seni a(fe- mamasını söylemiştim ve biz Do· 
pıda bir ayak tıkırtısı, ne dam- diyorum benim güzel kızım .. 1 ka ile münal<aşa ederken onun, 
larda bir ses, ne de pencere- Bu akşamın bütün hadiselerini odada bulunduğunu sanıyor-
lerde bir gölge... unutalım ve sen ise, yalnız dum. Fakat oda bomboştu. 

Sanki her ikisinin de ka\b- hadiseleri değil, onun içinde Nereden kaçtığı meçhul.. 
lerinin çarpışı duyuluyordu. yaşıyan şu sahte kahramanı da Doka, onu sahte bir kahra-

t 'O · ~ b"I man, bir serseri, bir korkak Bu intizar dakikaları, onları unu :. , senın uşagın ı c . 
b h l).,. k k d 1.1 b" olarak tavsife kalkınca herşeyı tasavvur edilmez ir eyecan f:J amıyaca a ar ze ı ır .... 

Ankaradan iYi 'haberler getirdi. Hastane 
inşaatı da bugünlerde bitmek üzeredir 

,..--- seyahat çok hayırlı ve muvaf· 
fakıyetli olmuştur. Vilayetimiz 
Hususi idare büdçesini Vekil
ler heyetine sevkettirmiştir. 

Esasen çok itina ile tanzim 
edilmiş olan büdçe aynen tas
dik edilmektedir. Valimiz bun· 
dan başka Manisada yeni bir 
adliye binası inşası için otuz 
bin lira, İnönü bulvarında gü· 
zel bir akar inşası için Evkaf
tan on beş bin lira tahsisat 

20 Mayıs 93'7 

İmparatorluk 
konferansı -----·-·---

Gizli bir toplantı yaptı 

Londra, 18 ( A.A. ) - İm• 
paratorluk konferansındaki do• 
minyon murahhas heyetlerinin 
reisleri bu sabah toplanmış• 

lardır. Toplantı tamamen gizli 
tutulmuş olmasına rağmen 

halk dominyonların Başvekil· 
lerile Hindistan murahhasının 
dominyonların bayrağını taşı· 
yan lüks otomobillerle saat 
onda Başvekalet binasının önü• 
ne geldiklerini görmüştür. Mu· 
rahhaslar öğle zamanı ayrıl· 
mışlardır, 

içtima esr.asında takib cdi· 
lecek usul ve konferans mesıı· 

içinde bırakmıştı .. Fekat daki-- mahluk imiş .. Artık bu sara· gozume aldım. Adını çağır· 
t f d k d ğ·ı dım, grlmedi. Anlıyor musun, kal r uzadığı halde, hala, ne yın e ra ın an geçme e ı , . 

isinin tanzimi meselelerinin 
temin etmiştir. · 

mevzubahs edildiği öğrenilmiştır. 
1 d ·d V d"ğ b"l k ba ya gelmedi.. Halbukı ben onun ge en var ı, ne gı en.. ene ı e ı e aya smı · 

ğ d . . A lanın ne pahasına olursa olsun çı-Kiyara, gırtlağına hançer ca ın an emınım. rs 
1 ' ı · d d"" t•• k ., d kıh geleceğini sanıyordum .. sap anmış giı.>i: ye esı e uş u, uyrugu a .. 

- Doğan! Onu artık kılıçla değil, sopa -Belki de buradan epeyce 

D k b d .1 d"" k k"'f"d' uzaklaşmıştır. iye tc rar ağır ı. ı e ovme a ı ır.. . 
Doka, acı acı gülümsemeğe Kiyara, yalvararak mırıl- - Belki, fakat bu benı tat· 

dandı ·. min etmez .. Uzaklaşmamalıydı. başlamıştı. Kiyara, büyük bir 
izzeti nefis acısı içinde sarsı- - Beni biraz yalnız bırakın Bunu yapmamalıydı. Ve ..... 
1 d muhterem Doka!.. Kiyara, boynunu büktü ve 
ıyor u.. ı d 

O, gelmemişti. Her şeye Doka, genç kızı selamladı ağır ağır, şez onga oğru yü
rüdü. göğüs gererek müdafaa ettiği ve çıktı. Koridordan geçerken, 

b k b f ld · - Sonu var -ve ölümden bile korkmıya- üyü ir -=a er c e etmış 

Bag Lüt/ i Kırdar 
Manisa, ( Hususi ) - Vila

yetin muhtelif işleri için An· 
kataya giden valimiz doktor 
Lütfi Kırdar avdet etmiş ve 
vilayet hududuna g"r.liği da· 
kikadan itibaren bütün güzer
gahta sevgi ile karşılanmıştır. 

Haber aldığımıza göre, bu 

MAHKEMELERDE rak bir hamlede meydana çı· gibi seviniyor ve mırıldanı· 

kacağını sandığı Doğan, gö· yordu: 
rünmemişti .. Ve işte, Dokanın - Bitti, nihayet partiyi 
müstehzi bakışlarında ve alaylı kazandım. 

alaylı gülüşlerinde, aynı za- Beri tarafta da zavallı genç 
manda büyük bir ifade vardı kız, sessizce ağlamağa başla-
ki, yüzünü tokatlayıp duru- mıştı: 
yordu.. - Bitti, mahvoldum ... 

Doka, kılıcını kınına yerleş· Ve Birdenbire eski bir şiiri 
tirdi ve ağır ağır, Kiyaraya hat:rladı. Bu Latince şiirde 
yaklaştı: şöyle deniliyordu: 

- Zavallı kız, işte, senin Kalb, insanın en çok ve 
kahramanı gördük.. Kılıcını, herşeyden evel aldatılan bir 
bir çocuğun tahta oyuncağı mahluktur. Kalb çok kere 
gibi saklı yarak tabanlarını kal- nurla karanlığı f arketmez ve 
dırdı ve kaçtı. Bereket versin böyle zamanlarda, bastığı ye· 
ki, maskesi çabuk düştü. Ars· rin derin bir uçurum olduğu-
lan postuna bürünmüş olarak nu göremez.. Herkesten evel 
buraya gelen herif, meğer... kalbinize acıyınız. Çünkü bu 

Kiyara, daha fazla dinliye· merhamet, kendi kendinize 
medi. Partiyi kaybetmişti. Do- merhamet demektir .. 
kanın ne isterse söylemeğe O şiiri bir dua gibi okudu. 
hakkı vardı. Çünkü Doğan Manevi bir yorgonluk içinde 
kaçmıştı. idi .. Doğruldu. Çana dokundu. 

- Merhamet ediniz Doka! Rozita göründü. Hizmetçi kız, 
Diye mırıldandı ve kendini telaşla ona doğru koştu: 

kaybederek olduğu yerde yı- - Sinorinam, felaket!.. 
ğıldı .. Doka, birdenbire ken- - Evet, bir felaket kızım .. 
dini topladı. Yeğenine acı- Herşey bitmiştir .. 
mıştı.. Hemen onu kucak- - Fakat birdenbire bu ka-
ladı ve: dar meyus olmayınız. Kendi-

- Hay yaramaz kız hay, nıze acıyınız .. 
başıma neler açtın?. - Ben de şimdi onu dü-

Diyerek onu yatağına uzattı. şündüm. Kendime acımalıyım. 
Konsolun üstünden şark ko- Fakat niçin?. Acımakla acı· 
kusu dolu bir şişeyi aldı ve mamak arasındaki fark nedir? 
Kiyaraya yaklaştı. Kiyara, bir Sinorina pencereye doğru 
kaç dakika sonra kendine yürüdü ve derin derin içini 
geldi.. Sanki bir feci rüyadan çekti: 
uyanmıştı. Fakat Doka, başı - Ben artık her ümidini, 
ucunda idi ve Dokanın gözle- her saadetini kaybetmiş bir 
rinde artık o müstehzi, o za- kızım .. 
lim bakış yerine, bir sıcaklık, 
bir yakınlık vardı. Kiyara göz· 
lerini açınca, Doka yaklaştı: 

- Benim güzel kızım, be
nim zarif kızım.. Seni incitti
ğimden çok müteessirim. Fa
kat bir hakikati çarçabuk mey· 
dana çıkarıp ta seni, gençliği
nin verdiği bir dalaletten kur
tardığım için çok memnunum. 
Senin bütün meziyetlerini tak
dir ve senin mevcudiyetinle 
iftihar ederim. Fakat tccrübQ
lerime istinaden kendime dü· 
şen bir vazifeyi yapmak mec
buriyetinde "kaldım. Bu mec· 
buriyet benim için ne kadar 
ağır oldu ise, senin için de 
o kadar sert geçti. Fakat şim· 
di, vaziyeti tamamile kavramış 
bulunuyorsun.. Ben, fazla bir 

Venediğin saraylarına, ev· 
lerine, balıkçı kulübelerine 
baktı: 

- Şu damlarda, şu fakir· 
!erin oturdukları küçücük ça
tılar altında bile benimki ka· 
dar bedbaht bir kalbin mev· 
cud bulunabileceğini zannet· 
miyorum. Saadet, saadetten 
üstündür. Felaket te felaketten 
üstün amma ... Galiba, benim· 
ki, en üstün ve en kahredici 
felaket olacak .. 

- Bana anlatmaz mısınız 
Sinorina? 

Kiyara, Rozitaya ~efkat ve 
merhamet dolu bir bakış 
fırlattı: 

- Anlatacak şeyler çok ba
sit. Şu odaya saklanmıştı. Do
ka, beni mecbur etti, odayı 

Buca cinayetinin şahid
leri neler söylediler? 

Kocakaf a Mehmed elinde bıcak-• 
la kadınlara hücum etmiş 

Buca nahiyesinde Kocakafa 
Mehmed ile Hakkıyı öldür· 
mekle maznun Mustafa ve kar· 
deşleri Mümin, Rifat ile ar
kadaşları lıyasın muhakeme
lerine <lün şehrimiz Ağırceza 

mahkemesinde devam edilmiş· 
tir. Bu celsede müdafaa şa

hidi sıfatile Salih, Ramazan 
ve f lyas dinlenmişler ve vak'a 
günü kahvede oturdukları sı· 

rada maznunlardan Müminin 
acele evine girdiğini söylemiş· 
ler ve demişlerdir ki: 

- Biraz sonra Kocakafa 
Mehmed, elinde bir bıçak bu· 
lunduğu halde kapıya geldi, 
kapının, içeriden kapanmış 
olduğunu görünce göğüsliye

rek kapıyı kırdı, içeriye girdi, 
aradan bir dakika kadar geçti, 
dışarı çıktı. Sonra ölüsünü 
gördük, fakat nasıl öldürül
düğünü görmedik ve bilmi· 
yoruz. 

Maznun, Mümin ve Musta
fanıo annesi Ümmüş de Ko· 
cakafa Mehmedin elinde hı· 
çakla eve girdiğini, gelini Na· 
zike, Hatice ve kızı Pamuşun 
korkup feryada başladıklarını, 
o sırada oğlu Mustafanın, evin 
üst katından aşağı inip Ko· 
cakafa Mehmedin arkasından 
gittiğini söylemiş, Müminin 
karısı Nazike de: 

- Kocakafa Mehmed içeri 
girdi, bıçakla bana hücum 
etti. Korkarak ferrada başla
dım, düşüp bayıldım, sonra ne 
olduğunu bilmiyorum. Ayıldı
ğım vakit yerde kan lekeleri 
gördüm. 

Dedi. Bazı müdafaa şahit
leri gelmemişlerdi, onların celbi 
için muhakeme, başka bir güne 
bırakıldı. 
Değirmendağı cinayeti 
Değirmendağı mahallesinde 

manifaturacı Bay Muammeri 
öldürmek ve Belediye tahsil
darı Bay Ragıbı yaralamakla 

1 

Yaşarın muhakemesine dün 
şehrimiz AğırcP.za mahkeme-
sinde devam edilmiştir. Maz· 
nun Yaşarın, evinde bir ka· 

nape altına saklı vaziyette bu· 
lunmuş olan kanlı bir bıçağın 
üzerinde bulunan kan lekele
rinin insan kanı mı, yoksa 

hayvan kanı mı olduğunu tes· 
bit için lstanbulda Tıbbıadli 
müessesesine gönderilmesi ka
rarlaştınlmış ve bıçak evelce 
gönderilmişti. Aradan epey za· 
man geçliği halde bıçaktaki 

kan lekeleri hakkında henüz 
rapor gelmemiş olduğundan 
dünkü celsede mahkemece, 
bu raporun acele gönderilmesi 
için telgrafla tekidine karar 
verilmiştir. 

Türkelli cinayetı 
davası 

Maznunun tecziyesi 
istendi 

Menemen kazasının Türkelli 
köyünde dağlı Emini öldür
mekle maznun Yanbastı Hü
seyin ve bakkal Ömerin mu
hakemelerine şehrimiz Ağırce
za mahkemesinde dün devam 

edilmiştir. Bu celsede müddei· 
umumi muavini B. Şevki Su· 
ner, iddiasını serdetmiş ve 
Hüseyinin, bakkal dükkanın· 
dan öteberi alarak evine dö· 
nerken Emini dere içinde sı
kıştırarak taş ve sopa ile öl
dürdüğü şahidlerin ifadelerile 
anlaşıldığından Türk ceza ka· 
nununun 448 inci maddesi 
mucibince on beş sene hap
sine karar verilmesini, diğer 
maznun bakkal Ömerin suc:u 
sabit olmndığın<lan ber .. cl :ıi 
istemiştir. Maznun vekili, mü· 
dafaasını yapmak için mühlet 
istediğinden muhakeme öni.i

a bırakılmı tır. 

Bu meyanda muhtelif de· 
vair için de yardımlar vardır. 
Hususi idarenin Milli emlak
ten alacağı olan vergi para· 
sından yirmi altı bin liralık 
havaleyi de beraber getirdiği 
gibi daha yetmiş beş bin li
ralık havalenin gönderilmesi 
için bütün muameleyi ikmal 
ettirmiştir. 

Valimizin bu seyahati Hu
susi idareye yeniden yüz bin 
lira kazandırmış bulunmaktadır. 
Bu suretle 937 yılı programına 
daha 100,000 liralık inaat ve 
imalatın katılması mümkün 
olacaktır. 
Yeni açılan bulvarlar: 

Şehir dahilinde yapılmakta 
olan parke döşeli bulvarların 
inşaatı bitmek üzeredir. İzmir -
Akhisar yolu üzerindeki bul· 
vara (Atatürk bulvarı) İzmir -
Turgudlu yolu üzerindeki bul· 
vara ( İnönü bulvarı ), adı ve· 
rilmiştir. İnönü bulvarının in· 
şaatı iki gün sonra tamam· 
lanmış olacaktır. 
Memleket hastanesi: 

Manisada yapılmakta olan 
büyük memleket hastanesinin 
inşaatı bir haftaya kadar ta
mamlanacaktır. Valimiz, has
tane inşaatının tamamlanması 

için hergün inşaat yerine git
mekte, İcab eden emirleri ver· 
mektedir. 
Halkevinde: 

Halkevi için yapılmakta olan 
yeni büyük salon ve diğer kı· 

sımlar inşaatı da bir haftaya 
kadar bitecektir. 
Manisa kız san' at enstitüsü: 

Valimizin memlekete yaptığı 
büyük hizmetlerden biri de 
bir Kız san'at enstitüsünün 
tesisine muvaffak olmalarıdır. 
Maarif Vekaleti, enstitünün bü
tün masraflarını .kabul etmiştir. 
Hususi idare enstitü için cum
huriyet caddesinde 75,000 li· 
ralık bir bina yaptıracaktır. 
Perşembe günü ihalesi yapıla
cak, inşaat Eyhile kadar mu· 
hakkak bitecektir. 
Tedkik seyahati: 

Valimizin tensiblerile vilayet 
daimi encümeni azaları, vilayet 
dahilinde '.mahalli işler için 
bir tedkik seyahati yapmış· 
!ardır. 

Valimiz Sındırgıga 
davet edildi: 

Balıkesir Parti başkanlığın
da bulunduğu zamanda ihza
ratı ikmal edilen Sındırgı Parti 
ve Halkevi binasının temel
atma merasiminde bulunmak 
üzere valimiz doktor Lütfi 
Kırdar Sındırgıya davet edil
miştir. 

Çacıığıı dövmiiş 
Necib karısı Ayşe, Karşı· 

yakada Mekteh sokağında otu· 
ran 10 yaşlarında Tlirkilnı 

diivdiiğiindcn Adliyeye veril· 
miştir. 

Hindistan ve dominyon mu· 
rahhas heyetleri şeflerinin ilk 
resmi içtimaı yarın akşam ak· 
tedilecektir. 

Giresonda 
Feci bir otobüs kazası 
Gireson, 19 (Hususi muha· 

birimizden) - Gireson civa· 
rında mühim bir otobüs ka· 
zası olmuş, sekizi ağır olmak 
üzere 15 kişi yaralanmıştır. 

Gebe bir kadın da otomobil 
altından çıkarılmış, derhal öl· 
müştür. Hadise tahkikatına 
başlanmıştır. 

Yaralılar, hastanelere yer· 
leştirilerek tedavi altına alın· 
mışlardır. 

--~----------~----~----lzmir sulh hukuk mahkeme· 
sinden: 

Elbiseci Ahmed Hamdi ile 
Mahmudun şayian mutasarrıf 
oldukları Hasan hoca mahal· 
lesinde kain 343 numarada 
ve 4000 lira kıymetinde bulu· 
nan bir bap mağazanın izalei 

şuyu suretile 21 ·6·937 Pazar
tesi günü saat 10 da İzınir 
sulh hukuk mahkemesi salo· 
nunda satışı yapılacaktır. Bll 
artırmada tahmin olunan be· 
delin yüzde 75 i nisbetinde 
bedel verildiği surette mi.işte· 

risine ihale edilecek aksi tak· 
dirde satış 15 gün daha uza• 
tılarak ikinci artırması 5.7.937 
tarihine müsadif pazartesi gii· 
nü saat 1 O da gene dairemizde 
yapılacaktır. 

Gayri menkul üzerinde hn~ 
talebinde bulunanlar ellerin· 
deki resmi vesaikle birliktt 
20 gün içinde dairemize mli: 
racaat etmeleri lazımdır. Aksı 
takdirde haklarında tapu sicili 
malum olmadıkça paylaşırıa· 
dan hariç kalacaklardır. 

Şartname 10-5-937 tarihin• 
den itibaren herkesin göre: 
bllmesi için açıkça ve gayrı 
menkulün evsafı da şartna· 

mede yazılıdır. 
Müzayedeye işıirak ctrne~ 

isti yenler yüzde 7 ,5 nisbetind.e 
pey akçası veya milli bı~ 
banka teminatı ibraz etmeler• 
lazımdır. . 

ihaleyi müteakip müşterı 
ihale bedelini vermediği veY' 
veremediği takdirde gayri mer 
kul tekrar 15 gün müddete 

r· artırmaya konulup bu art•.
11 

mada ençok bedel veren~. 
üzerine ihalesi icra kılınCB ~ 
tır. Arada tahakkuk edece e 
ihale farkı hiçbir güna hük~~i 
hacet kalmaksızın vccibesı 1 
ifa etmiyen müşteriden ta~~
olunacaktır. Daha fazla ına i· 
mat almak istiyenler dairef11 

~ı· 
zin 935/484 sayılı dosY~,11 
na müracHatları liizumu 1 ' 

olunur. 1548 
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Ölü dirilir mi? 

Karşıyakada dolaşan 
çeşidli şayialar 

B. Liitf inin mez~rı açılmış, cena
zenin nefes aldığı görülmüş imiş 
Ba Kar!ıy~kada ölen kitapçı 
tel~ Lu~ı hakkında hala muh
t d' §ayıalar deveran etmek· 
e ır B . 1 l "tf.' ~ u !ayıa ara göre, Bay 
rn~ 11 olmuş, mezara gömül
t uş, fakat mezarda dirildik-
cn sonra feryada başlamış 

onun b f . . ' u eryadını ışıten me· 
tar bekçisi, karakola haber 
Verd'ğ· h .1 

1 ı alde ehemmiyet ve· 
n rneın· . . 

ış ımış. 

Bu "l" d" 0 um vak'ası hakkında 
onen gar·b . 1 .. Ba .. . 1 rıvayet ere gore, 

d ~ ~utfı, bir hafta evci mi· 
s:sın1ın sağ tarafında şiddetli 
n n~ı ar hissetmiş, Ferah ecza· 
csıne .t . 

b' gı mış, orada bulunan 
ır doktor k d' . b. ·1"' en· k en ısıne ır ı aç 
Je te etrniş. 
Bay L .. fi sa ut , bu ilaçtan sonra 

fakncııının kesildiğini söylemiş 
at taın 

sırada cc~~neden çıkacağı 
kal Yere duşerek hareketsiz 
db~ı,tır. Bu vak'a belediye 
led· oruna haber verilmiş, be-

ıye d k 
Yene e ~ toru, hastayı mua· 
rn .. _ ttıktcn sonra kalp dur
··acıaından .. ld .. 
Ver-. . 0 uğüne dair rapor 

•uıştır. 

Fakat aene .. 1 d'ğ' iÖre az o soy en ı ıne 
len b' sonra eczahaneye ge· 
cesed~r. doktor; B. Lütfiain 

_ 
1~1 muayene etmiş: 

~t d unu~ hiç olmazsa 24 
De e.fnedılmernesi lazımdır. 

çuk rnış, fakat cesed, bir bu
Ylka •aat gibi kısa bir zamanda 
kuk~rnış, kefenlenmiş ve So· 
tek d y; mezarlığına götürüle· 
btti b nedilmiştir. işin gara· B undan sonra başlıyor. 

G.)'rndrrda yeni 
B bir hal yapıldı .• 

d IYJndır (H ") B 
ır beledi;c . u2s5usbı' -: ayın· 

suren sı, ın lıra sarfı 
hali ~ e çok güzel bir sebze 
rıını~n~ ettirmişti. Fakat bi· 
cud k ın,asından sonra, mev
ray1 8~ap ve sebzecilerin bu· 
bi"· rnıyacaklarını görınüc .... yı tuh f' . vı 
racıla 8 ıyecı vr. manifatu-

ra tah · S b . sıs etmiştir. 
e zecılcr k .. 

Yeni b. h ve asaplar ıçın 
l::treı; al daha yapılacaktır. 

aşada posta, 
Posta telgraf şubesi .. 

tef Paşa hvc telgraf idareıi, Eş
ıt.rıitib alkının ihtiyacını na
butıd adra alarak iki gün evel 

a a "E f Yeni b. şre paşa.. namile 
hareket'' ~ube açmıştır .. Bu 
olrnu t cıdden çok yerinde 
7'• ş ur. idareyi takdir ederiz. 

ırede çekirge mü. 

l'. cadelesi 
ıre (H An-..1d' ususi) - Tirenin 

· t' ere k" ·· 
tekiro... . oyu rnıntakasmda 

o"' ısfl"' alınrnı 1 ası olduğu haber 
Şq Ş Ve · ukru Ç zıraat memuru 
kasına •~aroğlu istila mınta· 
halin gonderilerek seferber 
kö,ylüe k~etirilen yüz kişilik bir 
hat lll" utlcsi ile birlikte der-

Ucadel b 1 Üç .. eye aş anılmıştır. 
tekiro &~n .. zarfında 500 kilo 
1 oC ıtlaf d'l . an tetk· e ı mış ve yapı-
olurıa0 ıkl\: sonunda da itlaf 
kitges·) çe ırgelerin (Fas çe-

tı 1 narn ·ı evinde 1 ven en en muzır 
Arp nd oldukları görülmüştür. 

dının ; k creye civar olan Ay· 
>'et va 

1 
atlar köyüne de vila

"erilrnisıt~sile telgrafla haber 
ht1ta ~tır. M~cadelenin bir 
~noı •dar devam edeceği 

unınaktadır. 

Söylendiğine göre, mezarlık 
bekçisi, gece bu yeni mezar· 
dan ses geldiğini duymuş, 
gidip dinlemiş, derha Soğuk
kuyu polis karakoluna gide
rek komisere anlatmış: 

- Mezarı açalım ö'ü d: 
rilmiş. 

Demiş. Fakat komiser, me· 
zar açmak salahiyeti olmadı
ğını söy1iyerek mezarcıyı geri 
göndermiştir. Mezarcı, tekrar 
mezarlığa gitmiş, fakat sesin 
devam ettiğini duymuş, tekrar 
karakola dönmüş, mezarın 
açılmasında ısrar etmiş, komi
ser, bu defa da: 

- Sabah olsun ondan son· 
ra, cevabım vermiş imiş. 

Ertesi sabah mezar açılınca 
B. Lütfinin kefeni parçalanmış, 
ağzı burnu kan içinde olduğu 
görülmüş, hatta cesed nefes 
almakta devam ediyormuş. 
Fakat az sonra B. Lütfi son 
nefesini vermiş. 

Bu şayiaları tesbit ettik. 
Hatta mezar açıldığı vakit o 
civarda oturan bazı kimseler 
de mezarın başında imişler 
ve görmüşler. 

Fakat kendilerine bu me· 
sele hakkında hiç bir şey söy· 
lenmemesi bildirilmiş. 

Bir muharririmiz, bu mesele 
üzerinde dün tahkikatla meş· 
gul olmuştur. Müddeiumumi· 
liğe resmi bir ihbarda bulu
nulmadığı için müddeiumumi· 
lik bu hususta henüz tahkikat 
yapmamıştır. Zabıtaca yapılan 

tahkikatta ise böyle bir vak'a 
olmadığı neticesine varılmıştır. 

Alıb yürüyen şayiaların şe· 
killerine göre müddeiumumilik 
B. Lüttiye aid mezarı açtıra· 
rak cesedine otopsi yaptır
ması muhtemeldir. 

Daktilo 
Aranıyor .. 

Türkçeden Fransızcaya ve 
Fransızcadan Türkçeye tercü
me yapabilecek iyi Fransızca 
ve daktilo bilen bir Türk 
genç kız aranıyor. İsteklilerin 
Şakir posta kutusu 39 adre· 
rine müracaatleri. 
·-~~~1!!11 ........ 
Satılık arsa 
Güzelyahda Recaizade ve 

Selamet sokakları ile mah-
dut köşebaşında 427.75 
M.2 bir arsa ehven fiatle 
satılıktır. 

Talipler T. M. C. resmi 
ilan işleri bürosunda Naci 
Tokaya müracaatları. 

Bozdoğan asliye hukuk ha· 
kimliğinden: 

Kamışlar köyünden kaba 
sakal kızı Ayşe tarafından bu 
köyden Kırlı Halil İbrahim 
oğlu kocası Hasan aleyhine 
açılan .boşanma için ihtarat 
icrası davasının müd leialeyhin 
tegayyüp ederek oturduğu ye
rin belli olmamrJsı hasebile 
tebliğat icrası mümkiin olma· 
dığından ilanen tebliğat yapıl
masına karar verilmiş oldu· 
ğundan müddeialeyhin 14/6/937 
pazartesi günü saat 8 de mah· 
kemeye gelmesi veya kanuni 
vekil göndermesi aksi takdir
de hakkında gıyap karan ve· 
rileceği tebliğ :rerine geçmek 
üzere ilan olunur. 1541 
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dl• Bayan Ruzveltin çok en
Rus yada 

Yeni harp şOrası nizam
namesi neşredildi .. 
Varşov:ı, 19 (Radyo) -

Moskovadan gelen haberlere 
göre yeni harp şurası nizam
namesi neşredilmiştir. Yeni 

Biraz hakşinas 
olalım 

16151937 tarihli Akşam ga· 
zetesinin spor yazısını hayretle 
okudum. Maçı seyredenler ara· 
smda bulunmamış olsaydım 
en kuvvetli dört unsurundan 
mahrum bulunan Doğansporun 
belki biraz sertçe oynadığına 
hükmedebilecektim. 

Maç bitaraf bir hakemlikle 
ve kıymetli antrenörlerimizin 
Türkiyemizde tatbika çalıştıkları 
bir sistem dahilinde cereyan 
etmiştir. Şimdiye kadar görül
memiş sertlikte oynanan futbola 
şayet bu maçta tesadüf edili
yorsa İstanbul futbolundaki 
inceliğe diyecek yokl 

Çok sevdikleri kulüblerinin 
en mühim maçlarından birisini 
seyre gelemiyerek hastane oda
larında ıstırap çeken İzmirli ço
cukların kulaklara çınlasın. 

Neden bu vaziyetleri hake· 
min müsamahasına ve oyunun 
sertliğine hükmediyoruz da on 
beş senedir rozetini iftiharla 
taşıdığım F enerbahçenin o 
günkü fena oyununda aramı· 
yoruz. 

Niçin Hakkının çene kemiği 
kırıldığı zaman Federasyona 
hitab etmiyoruz da Hüsamed
dinin kendi hatalı çıkışı ile 
doğan ve kasd bulunmıyan 

sakatlanmada: 
- Federasyon bu çeşit 

oyunlarm önüne geçmelidir! 
Diye bağırıyoruz. 

Muhakkak olan bir şey varsa 
o da Türkiye şampiyonu F e
nerbahçenin İzmirdeki beriki 
maçta taraftarlarını tatmin 
edecek bir oyun oynıyamaması 
ve birinde mağlup, diğerinde 
berabere kalmasıdır .. 

Galibiyette olduğu gibi mağ
lubiyeti de sportmenc~ karşı-
lamak lazımgelirken 1zmirde 
maç kazanmanın imkanı yok· 
tur, diye Türkiye spor efkarı 
umumiyesinin lzmire karşı olan 
teveccühlerinin kırılmasına se
bebiyet vermeyi ben kendi 
hesabıma F enerbahçeye olma-
dığı gibi, hiç bir takıma da 
yakıştıramam. 

Bugün İstanbul futbolunun 
İzmirden yüksek olduğunu tak
dir, fakat lzmirin de bu saha· 
da kuvvetli bir varlık olduğu
nun kabul edilmesini arzu 
edenlerdenim. 

Milli kümenin gayesi Türk 
fudbolunun ilerlemesini ter.ıin 
ise bu gibi neşriyatın önüne 
geçilmesini ve fudbolumuzun 
gün geçtikçe artan kıymetli 
seyircilerinin sinirlerinin ger· 
ginleşmesine meydan verilme· 
mesini Türk futbolu namına 
temenni etmeliyiz. 

R. Ungun ----Kolonel (Bek) 
Letonya Hariciye Nazırile 

konuştu 
Londra, 19 (A.A.) - Po

lonya Hariciye Nazırı B. Bek 
dün Letonya Hariciye Nazırı 
Muntersi kabul ederek ken
disile mülakatta bulunmuş ve 
müteakıben Estonya elçiliğin
de General Laidonner şerefi· 
ne tertib olunan resmi kabule 
gitmiştir. 

Hapishaneden 
hastaneye .. 

Moskova, 19 (Radyo) -
Gepeo sabık şefi Yakova ha· 
pishanesinden bir hastaneye 
nakledilmi§tir. 

teressan bir teklifi ·-·-· Evlerde 
ücret 

zevcelere, kızlara şura, Voroşilof tarafından ida
re edilecektir. 
...-~~~~ED9--------1• • • ' verme ı ımış ... T eşekkür 

....-------------------- Eniştemiz Bay Emin Güve· 
nin vuku vefatı münascbctile Mesai saati artarsa, onun 

munzam ücret .. de 

• • 
ıcın , 

gerek cenazesi merasimine 
iştirak eden ve gerekse mek· 
tup ve telefonla beyanı teselli 
eden akraba ve arkadaşları· 
mızın her birine ayrı ayrı min
net ve şükranlarımızın arzına 

maalesef imkan hasıl olmad ı
ğından dolayı beyanı taziyet 
eder ve sonsuz saygılarımızı 
sunarız. 1542 

Kantarcı oğlu Rifat ve 
Etem kardeşler 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Bag Ruzvelt ve re/ ikası T defon : 3479 

Bayan Franklen Ruzvelt, Kadın işlerine karışmak ade· 
Birleşik Amerika Cumhur reisi timiz değildir; fakat Bayan Bayın dır nüfus 
B. Ruzveltin zevcesi, bütün Ruzvelte, Amerika erkekleri 
kocaları endişeye düşürecek nam ve hesabına şu suali sor· memur/ uğundan 
mühim bir nutuk irad etmiş maktan kendimizi alamıyoruz: ilçemizin Hacı lbrahim M. 
ve "aile ocağında kadının va· "Bütün gün dairelerde, şi- Hüseyin karısı ve ölü Osman 
zife ve haklarını ve buna mu- mendiferlerde, sokaklarda, de· kızı Haticenin adı Hatice Ce· 
kabil ücretleri"I meselesini nizlerde, maden ocaklarında, mile iken nufus kütüğüne yal· 
halle kat'i surette karar ver- fabrikalarda en ağır işler al· nız Hatice olarak yazıldığın· 
diğini ilan etmiştir. tında ezilerek para kazanan dan Bayındır A. H. hakimli-

Evet, her kadının aile oca· erkeklerin aile ocağına has- ğinin 12/5/937 günlü ve 124/86 
ğında bir çok vazifeleri ve rettikleri paraların hiç olmazsa sayılı ilamile Hatice Cemile 
pek çok hakları vardır. Fa- faizini • hem de mürekkeb ola· olarak tashih edilmiştir. Key· 
kat "bunlara mukabil ücret,. rak değil . kim verecektir?... fiyet ilan olunur. 1534 
meselesi biraz · hatta pek faz· ..;.:;.:,:_~~.....;~;:._~~~.;_.:;.__.;... _________ _ 

la - Amerikanca bir iş teşkil 

etmektedir! 
Birleşik Amerikanın .. baş 

kadını., zevcelerin zevçler ta
rafından istismarı Üzerinde bir 
takım usul ve kaideler koy· 
mağa kalkışmıştır! 

Bayan Franklen Ruzvelte 
göre: 

"Evinin işleri le iştigal eden 
her zevcenin bir ücret alma
ğa hakkı vardır; evin idaresini 
üzerine alan bir kadının bol 
para alması ve günde sekiz 
saat mesai usulüne riayet et· 
mesi ve sekiz saatten fazla 
mesai için saat üzerine mun· 
zam ücret alması lazımdır. 

Ev işleri ile iştigal eden 
genç kızlara da, daktilo veya 
büro katibi veyahud bir man
ken misilli muayyen bir üc
ret verilmelidir. 

Bu tabii hakları Birleşik 

Amerika kocalarının memnu· 
niyetle tasdik ve kabul ede· 
cekleri pek tabiidir . ., 

Bayan Ruzvelti belki bütün 
Amerika kadınlan alkışlamış· 
}ardır, fakat Amerika koca· 
larmın bu talebi bir hak de
ğil, ancak bir şımarıklık ad· 
dettiklerine de şübhe caiz de-
ğildir. 
. . . . '~ ... : - . ' . • 11111111111111111111111111111111111111111111111111 ıın 

FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihadbey caddesi No. 20 

1 flllllll il lill l il l il lll l il l l l l lll il l il l lll l il I il 111111 • 

Açık eksiltme ilanı 
Menemen Urbaylığından: 

Çarşı dahilinde 1237 metre murabbaı .s~h~da 2539 lira 14 

k k 'fl' k d.. esi işi müteahhıdının mukavelename 
uruş eşı 1 par e oşem . . 

h .. k.. I . d . ·a t'nden feshedilerek aynı şeraıt altında u um erme a emı rı ye ı 

'd .. k azedilmiş olduğundan taliplerin ihale 
yenı en muna asaya v . .. 
günü olan . : /6/937 çarşamba günü saat 15 de beledıy;;;S mu· 

racaatları ılan olunur. _ 

Izmir Liman işletme müdür-
lüğünden: . . 

Tersanemizde birikmiş 100 ton kadar hurda d"!mı.r Hazı· 
ranın 7 inci pazartesi günü .saat 10 da açık artırma ıle satı-
lacaktır. 

isteklilerin muvakkat teminat akçesi olan 50 lirayı peşinen 
idare veznesine yatırmaları lazımdır. 

Levazım servisinden izahat alınabilir. 20 23 1546 
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Vapur Acentası- Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri ~ 
ROYAL NEDERLAND = Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında ;;;; 

VAPUR KUMPANYASINJN - -
• GANYMEDES ,, vapuru = _ 

13 Mayısta bekleniyor yükü- - H a m cd Ü NÜ~ G--\1 et fF a fi1 r a lr -
nü tahliyeden sonra BURGAS - V ~ -
VARNA ve KôSTENCEye 

::~i;:~!~s"~~~~~~1~: =Sıhhat Eczahanesi~ 
ve HAMBURG için yükleye- = -
ecktir. - 1 

"VULCANUS,, vapuru 20· = nde bu UDUf • = 
5. 37 de geli P yükünü ta hl i- i fi 11111111111111111ilIJ11111111il11111111111111111111111111111111 il l l l il il lll l il l l il il l l l l I 1 ll l l l l l l l l il l l l l 1111111111111111111111111111111111111111111111 il• 
yeden sonra BURGAS VAR-
NA ve KôSTENCE için yük
leyecektir. ---

SVENSKA ORIENT 
LINIEN KUMPANYASINfN 

"SAIMA,, vapuru 28-5-37 
bekleniyor doğru ANVERS 
ve ROTTERDAM HAMBU· 
RG, GDYNIA ve SKANDI
NAVIA limanları için yükle

20 Mayıı 9~ 

~ 

•1111111111111111111111111111 ıı •. o 0 kt 0 r .1111111111111111111111111ııııt 
= ~ 

~ A. Kemal Tonay i = ~ _ Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın : hastalıkları ~ 

= Birinci Sınıf Mutahassısı i 
= ( Verem ve saire) 1 
_ Basmahane istasyonu kar~ısındaki Dibek sokak baıında 30 eayıb 1 

yecektir. 
SERViCE MARITİME RU· 
MEN KUMPANYASININ 

=: ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den nkoam aaat 6 ya ~ 

1m llllllllllllllllllllllllllllllli"j'lll"jjtıiliffi1i11Mıittt ı{le/on: 4115 I~ 
"SUÇEAVA,, vapuru 19-

5-37 de bekleniyor MALTA, 
CENOVA ve MARSIL YA li
manları için yolcu ve yük ka
bul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/422112663 1 

lzmir Komutanlığı ilanları .-/ 
lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Beher tanesine biçilen ederi 330 kuruş olan 7(')(/J 

tane kilim kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 1 
2 - ihalesi 3 Haziran 937 perşembe günü saat 11 de ~ 

M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - f lk teminat parası 12800 liradır. 
4 - Şartnamesi 1205 kuruşa M. M. V. satın alma koıfl1r 

yonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olfll' 
2 \'I ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun ç 

3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı _ve it 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ıh~ 

~ ~ l/İfJJi P :.._ saatından bir saat evvel M. M. V. satın alma koı1l'f 
W!l!lf .lfll':~ W. ~ yonuna vermeleri. 15 20 25 30 14!!/ 

V. N. 1 ~~~!!!!!~ ~~M!~~~~4~r ~1 ~ r , lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyqnundan: _,.d 

W f ff VAN- j t1'.., 1 - Beher kilosuna biçileP ederi 230 kuruş olan 20U"" 
• e • ~ o ~ ıu ti• kilo yün çorap ipliği kapalı zarfla eksiltmeye kOll' 

_ J1 muştur ı 
t " 2 - ihalesi 2/Haziran/937 çarşamba günü saat 15 de ~ 

TE LINIE r ,_, , ._ . v,., ' J M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 
G. M. B. H. HAMBURG 1 

• ' ~IPCIOIC.0f;NkA1• 3 - İlk teminat parası 3450 liradır. 

"AKKA,, vapuru 15 Mayısta ·--··------------------·· ------------ 4 - Şartnamesi 230 kuruşa - M. M. V. sat. al. ko. dl beklenilmektedir. ANVERS, ı-01. • • 
6 

M b kl 
1 

alınır. "UM DAL U vapuru 2 ayıs e eni • lııı' 
ROTTERDAM ve HAMBURG IVler Ve ,, mu. mekte NEV-YORK limanı 5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı o ,ı 
için yük kabul eder. ş•• k,.. mi Deniz Acenta. için yük alacaktır. )arı şRrt olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2,,,1 "MOREA,, vapuru halen ure aSI 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı \fes1", r d I HAMBURG l ğ ltd "IRELAND,, vapuru 24 $1 ımanımız a 

0 
up Limited l l • Hazı·randa beklenmekte NEV- larla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale "' 

BREMEN ve ANVERSten yük tr A ff il • L• tından bir saat evel M. M. V. sat. al. ko. nuna ~ 
91karacaktır. y apur centası e enıc ınes YORK limanı için yük ala- meleri. 15 20 25 30 14V 

AMERICAN EXPORT Ll· Birinci kordon Rees binası L• • d caktır. -
NES Tel. 2443 ım.ıte Vapurların isimleri, gelme lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

Tbe EXPORT STEAMSHIP THE ELLERMAN Ll- .. GRIGORIOR ,, vapuru tarihleri ve navlun tarifeleri 1 - Beher çiftine biçilen ederi 425 kuruş olan 40000 
CORPORATION NES LTD. hakkında bir taahhüde girişi· erat kundurası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur·~ 

PIREden AKTARMALI '"LESBIAN., vapuru 27 Ma- Mayısın nihayetinde veyahut lemez. 2 - ihalesi 4 Haziran 937 cuma günü saat 11 de M· 
L Haziranın ilk günlerinde bek- B AL SERi SEFERLER yısta LONDRA, HU L ve irinci kordonda "UMD ,, V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

"EXCAMBION,, vapuru 7 ANVERSten gelip yük çıka- lenilmekte ROTTERDAM, UMUM( DENiZ ACENTA· 3 - ilk teminat parası 9750 liradır. 
k d LON HAMBURG ve ANVERS li- ;ı. ıfı~ 

Mayısta PIREden BOSTON raca ve aynı zaman a · Llul L TD. vapuru acentalı· 4 - Şartnamesi 850 kuruşa M. M. V. satın alma ko 
ve NEV-YORK limanlarına ORA ve HULL için yük ala· manian için yük alacaktır. ğına müracaat edilmesi rica yonundan alınır. e: 
hareket edecektir. caktır. PHELPS LINE olunur. 5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı 11 "EXOCHORDA,, vapuru 21 EGYPTIAN., vapuru Mayıs PHELPS BROS & CO INC. Riz binasında No. 166 maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanurıtJ 
Mayısta PIREden hareket ede- nihayetinde LIVERPOOL ve "JACOB CHRISTENSEN,, Telefon : 3171 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazıl~~: 
rek BOSTON ve NEV-YORK SWANSEAdan gelip yük çı· Karşıyaka deniz banyo ve sikalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını 'ııı 
limanları için yolcu ve yük karacak ve aynı zamanda Lf. saatından bir saat evel M. M. V. satın alma kO 
kabul eder. VERPOOL için yük alacaktır. gazİDOSU açılmıştır. yonuna vermeleri. !5 20 25 30 ıf!J;/ 

Seyahat müddeti: TEH GENERAL STEAM l 
PiRE • BOSTON 16 gün NA VIGATION c. L 1 D. Yeni müstecirlerin ihtiyar ettikleri büyük fedakarlıklar sayesin· zmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
PiRE NEVYORK de tefrişat kamilen yenileştı·rı'lmiştir. Belediye tara{ından alı· 1 - Menemendeki kıtaatı askeriye ihtiyacı için 90 tof1 

- 18 gün "ADJUTANT., vapuru 5 k l fi k ·1 k 
AMERf CAN EXPORT Mayısta gelip LONDRA için nan geniş sıhhi tedbirlere inzimam eden müstecirlerin titizliği apa 1 zar a e sı tmeye on muştur. ~' 

LINES yük alacaktır. ve zevk selimi lzmir ve civarı halkına sıhhi ve temiz banyo- 2 - ihalesi 7/Haziran/937 pazartesi günü saat 14 de 
THE EXPORT STEAMSHIP Tarih ve navlunlardaki de- ları temin etmiştir. 6 O. nemen satın alma komisyonunda yapılacaktır. il' 

<; 1 
3 - Evsaf ve şeraiti Menemen piyade satın alma k0 

CORPORATlON ğişikliklerden acenta mes'u- it t •• 
Of NEV-YORK livet kabul etmez. ama 1 uz ası mu . yonunda görülebilir. f 

"E...\ HIBITOR,, vapuru 25 - 4 - Tahmin edilen tutarı 11700 lira olup ilk temirıııt 
Mayısta beklenilmektedir. NEV.I TiME d u•• rl u•• v •• n den rası 878 liradır. ıı 
YORK için yük kabul eder. "DUNA., vapuru 15 Ma· g U : 5 - Eksiltmeye girecekleri ticaret odasında k4ıyıtlı olf111,,t 

SERViCE MARITIME RO· yısta beklenilmektedir. BEL- şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 t 
UMAIN. BUCAREST GRAD, NOVJIZAD, BUDI A- Tuzlamızda tu?: sevk ve toprak i~- maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte teminat vee 

"DUROSTOR,, vapuru 30 PEŞTE, BRAT SLAVA L NZ f k l h l d b t 
ViyENA k k b Jel~ı·nde ı·sıı"hdam edı· ımek üzere li me tup arını i a e saatın an en ~eç ir saıı \( Mayısta beklenilmektedir. KÖS- ve için yü a ul 1 k 

d Menemen piyade alayı satın a ma omisyonu~na 6 TENCE, SULINA, KALAS e er. fJ 
ve KALASta aktarma ile DEN NORSKE MIDDEL- 250 İşçiye ihtiyaç vardır. Yevmiye meleri. 20 25 3o 4 1 . ,.f 

umum TUNA limanları için H~Vfftl~E azam""ı 140 kuruştur. Jzmİr Vİiayeti muhasebeİ Jıv 
yük kabul eder. "SARDINIA,, vapuru 21 ı• d 

JOLHl~VtJE~R~P;:'OT~O~RLEN KMEayNısDtaERbleYkEle,nilmDelkEtPedPiEr. IvSe- Çalışmak İstiyenlerİn ÜÇ adet fo SUSİye müdür Öğün en: P~ 
Alsancakta Mesudiye mahallesinde arazi tahrir komisy0 ~ 

"INCEMO.i<E,, vapuru 30 umum NORVEÇ limanları için tog" raf Ve hüviyet cilzdaulariJe bir- Dora peresi namına yapılan iki parça arsaya ait ihbarf1'~ 
Mayısta beklenilmektedir. Lf. yük kabul eder. ler sahibinin bulunduğu yer belli olmamasına mebni ~~i 
VERPOL ve ANVERSten tar~i~~r1:~ınna~lı:ler~arff:11~r~ likte Tuzla müdüı·Jüğüne müraca- edilememiş olduğundan 2 inci arazi tahrir talimatnaf1le;ı 
yük getirecek veBURGAS, bakında bir taahhüde girişi· tJ 15-16-18-19-20-21 1486 7 in~i m~~desi mucibince tebliğ makamına kaim olma~44,51 VARNA, KôSTENCE, SU- lemez. Telefon No. 2007 2008 a arı. keyfıyet ılan olunur. 1?_,, 
LINA, KALAZ ve IBRAIL • d~ 

Ji;ı~~~rıdSvlt~ka~~N~-r. Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalpıv 
ROISE DANUBE MARI· rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


