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Çin hükumet merkezini bom
bardıman etmişler, ecnebi kon

'- soloshanelerini tahrip ettiler ..1 

--------------~----~ _.._.._......_.. -·-----------~-.-· - ........._, .~ -· 
• 1 

Saida misalir iremiai ıüvarisi;vali ve müstahkem mevki kumandanımız Atatürkün tahsiyeti maneviyesini se l&mhyorlar, ortada heykele kone.n çelenk, ıolda pmi ıüvarisi çelenıi koyduktan sonra 
. 

TRAKYA MANEVRALARI Türk- lngiliz dost[u.ğunun 
Kahraman ordumuzun·sen'""lik büyük manev· 

raları T rakyada yapılacaktır 
dünkü parlak tezahüratı 

,--------------------------------------~---------------.... 

Ordumuzun manevraları 
altı gün devam edecektir 

1 
Misafir gemi süv risi Ebedi Şefimizin heykeline ·çe.· 

\. lenk koydu. lngiliz denizcileri hararetle alkı~l~ı:-dıla~· 

''Çemberleme,, 
sulhün tam 

bir garan'tisidir · 

Büyi:ik manevra1ard~n sonra Mıre
. " şalımızın huzurunda muazz m 

. Milli Şefimiz dün Ankara~a lngiliz 
am!ralını kabul ettiler 

-Orhan Rahmi GÖKÇE 
,. otaliterleffn ~ •·•••. L!

tar-aftan yumruiu atıp difer taraf-
tan ayaz avaz «yetifin, beni dövü
Yorlar» diye baiıran yayearacıJan 
hatırlatmaktadır. 

Dört beı senelik hadiıelerin bilan
çoıu 1röz önündedir: 

Almanya, Veraay muahedeainin, 
ırayri tabii olan hüküm ve 4artlarını 
tek taraflı olarak bozmağa batlayın
ca, be4eri bir insaf ve mantıkla, '<Bu 
milletin de bir hayat hakkı vardıı·. 
ICendi ırkı ile meıkun olan yerleri 
İ:.tirdad etmesi biraz müsamaha ile 
tetkik edilmelidir.» Diye dütünü•
hlüıtü. Alman devlet reiıinin oli.nı 
da bu eaaaı ihtiva ed;yordu. Al~an
Ya, o çehresi ile, kendi haklarını ela 
leçirnıek istiyen mağdur ve mazlum 
i'İr ınillet çehrcıi gÖderiyordu. Fakat 
... lalya için vaziyet hiç te böyle de
Cİidi. 

·. · .geÇid .resmi yapılac ktır 

Büyük Erkanı Harl>:ye Reisimiz 
Maretal Fevzi Çakmak 

Ankara, 4 (A.A) - Her sene mu
thrl ol<luun .aiLl,-ı.~nc ac Tr:ıfcyn 
mmtakasında bir"nci ordu kıtaatı 

tarafından büyiik mikyasta bir ma
nevra yapılacaktır. 

15 ağustostan 21 ağustosa kadar 
olmak üzere altı glln de\'Unı edecek 
olan bu manevra, Kırklareli - Edir -
ne aragıncla ve Hasköy şimal mıntn

kasında yapılacaktır. 

25 ağustos giinü mf!nevraya işti -
rak eden bütün kıtaat tarafından 

Edirne civarında , Büyük Erkfmı Har 
biye Reisimiz Maı·e~al Fevzi Çak -
mak'ın huzurunda yapılacak bir ge- 1 

çid resmi ile manevraya son verile- • 
cektir. 

Ecnebi ataşC'militel'lcrin de davet 
edilmiş bulundukları bu geçid res -
minde ga::1.eteciler de hazır buluna -
bileceklerdir. 
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1, halya, laıizmin hasta misyonu ve 1 t b 1 ı 
\l devleti idare edenlerin hülyape· s an u manevra arı 

r 

~•at ihtirası ile doirudan doiruya ATA TORKE SELAM 

1 •• ıc. milletlerin istiklal ve toprak- B l d b r d · B ·k · 
... ltıa aaldırmak İstiyordu. Nitekim, H k .. h e e i)'e gece ir ziyaTet ver ı. ugün l ınci maç 
"ıiUetler cemiyetu;in kargaıahk ve a Va taarrUZUOa arşı teCf U e d 
~\lVazeneaizlik içinde bulunduğu bi,. l ı k oynanacaktır. Misafirler yarın gi ivorlar 

evirde, adına cLavab denilen ser- manevra arı yapı aca tır 
le Misafir ingiliz denizcileri riün öğ-ı ·ı etmişlerdir . 
.. ~~bir Franıız diplomatını ilet ede- leden evvel merasimle Cumhuriyet O sırada Malaya fırkateyn komu. 
l.. faaliyete ıeçti. Eğer 0 

tarihte meydanında Atatürk heykeline çe- i • tanı Kapiten .Tover ve maiyeti erkfı.-
1-ı "alın Fransız tarihine budalaca lenk koymuşlardır. Merasim, çok par 1 nı, vali Ethem Aykut, müstahkem 

_•rı Yıı-hlan 1935 Fransız - ltaJy1U1 d ~ ,::...-- mevki komutanı tümgeneral Rasim 
d ediye ettiği ve burün İtalya tarafın- lak olmuş, binlerce halk do~t ingiliz ' ~ 
·•tu h onanması komutan ve siJahendazla- • Aktoğu, müstahkem me\•ki komutan-" a ede.ine mütekaddim yakın! k " "4 • 

~ rrı·· ı·ını alkışlıyarak selamlamıştır. 1\ia- lığı piyade ve topçu komutanları, ~· llsamaha olmaaaydı, zecri tcd-
1 

•, 
._:ıe., tatbik edilecek ve ltalya, çiz- aya gemisinde bulunan piyade silah · - deniz komutanı, mayn grubu komu-
Qld den yukarıya çıkamıyarak gene endazlardan bir kıta da merasime iş- "'· tanı ve yüksek rütbeli zabitler, bü. 
t., Ufu Yerde oturup kalacaktı. HRt- tirak etmiştir. Merasime iştirak ede- yük üniformayı Jabis olarak otomo _ 
~ "e hatta, ne Çekya, ne Avusturya, cek olan iki bölilk İngiliz deniz silah- .J - Devamı 2 nci Sahifede -
... ~~·~dluk meseleleri patlak ve- endaz, saat 10 da motörle Konak va- j 
~t, kt.ı. Çünkü her iki totaliter dev- pur iskelesine çıkmış ve rıhtımda ~ 
~ ~lletler cemiyeti denilen mües· Cumhuriyet meydanına doğru yürü-
.-.._~rıirı, ~Ümrudanka kutunun ba-
'w\ 1iı bar yuva olmadıiını görerek yüşe başladıkları sırada bir bölük 
~~~ fili •e cezri müdahalelerinden Türk deniz silahendazları tarafından 
~tu"e~kti. Fakat tek adam (laval} selamlanmşılardır. İngiliz deniz ve 
~ " bır Avrupa ve sulh nizamının piyade silahendaz kıtalannın başın-
"~kll.lınası için zaruri olan ga(ı bile- da Malaya gemisi bandosu bulunu-
~ "eia bihniyerek itlemekte hiç Bevazıd meydanı yordu • 
.. '1 ~düd göstermedi. Neyse, bunlc İstanbul, 4 (Hususi) - Dahiliye Dahiliye Vekili, şehrimizde yapı- Bir:ncikordonu dolduran binlerce l•M~ 
.ı, 

1 

1 1'onutulmaaında mana ve (ay: Vekili B. F ait Öztırak, İktısad Vekili laca~ hava ta_arruzu denemelerini halk, dost ingiliz denizcilerini atkış-
tt., 

0 
lllıyan acı hatıralardan ibaret- B H"' .. Cak M 'f V k"l" B tetkık edecektır. lamış, samimi tezahürat yapmıştır. 

\~ dA.:ttcak, hu hadise, diplomasiye · usnu • ır ve aarı e 1 ı · İktısad Vekili B. Hüsnü Çakır da İngiliz ve Türk kıtaları, Cumhuri- lnıiliz amirali Cunninıham 
Ankarada 

' \ in önü 
lngiliz amiralını 
kabul buvurdu 

Ankara, 4 (A.A.) - Reisi -
cumhur İsmet İnönü bugün saat 
15/15 de Çankaya kötkünde ln
ıiliz Akdeniz filosu batkumancla
nı amiral Sir A. B. Cunninghamı . e.,. olabilirıe, mü~t11.khel h~djs~- Hasan Ali Yücel buiÜn Ankaradan derhal yerli mallar sergisini iezmiş- yet meydanında Atatürk heykeli et-

-nevatnı 2 inci ıahifede- ieldiler tir rafında yüzleri heykele müteveccih olarak bir aamimiyet !ıalkaaı teıkil ._.k.a11111b11ıuıiııl .,b .. u ... _.rmııiııııliııiuıiııl._rıııııidıiıiııriiıiı. ___ _ 
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Aman baban gibi olma! 
BAHRl SAVCI 

Umumi hayatın kahırla, c'lf a ile ve talihle çarpıtan ordularının 
baıkumaodanı Enver «pnşanımı çocukları Türkiyeye gelmişler. Kanun 
ların bu toprakta yaşamak saadetfoi bahşettiği herkes bu nimetten 
ömrünün v'efası nisbetinde istifade edebilir. 

Şunun, bunun sulbünden geldiği düşünülmeden, karakter ve gönül 
bakımından, bu memleketin evladı olan herkes, onun ana kucağında ya 
§ıyabilir.Ve onun hakkında istediğ: hayırlı dileği besliyebilir. Bu arada 
«Enver paşanın» genç oğlu da kendi çapında bir meslek ve dolayısiyle 
yurd ideali güd biJir. Buna kimse karııamaz. Bu sebepledir ki cEnver 
ı:aıanın» henüz lise tahsili yapmakta olan oğlu eben de asker olaca· 
iım» dediği zaman onun bu dileğini nihayet maıum b7 arzu ıwyanz. 
F~kat sayısı milyonu aşan umumi harbin kahraman •ehidlerini, 

re ebedi haraplık içinde yn~amağa mahkUm fedakar gazilerini düşün· 
düğümüz zaman dudaklarımız ihtiyarımız dıımda klpırdıyor ve fU 

yah•anş ürpertili bir korkunun dehteli ile ağzımızdan fırlJyor: cAmnn 
baban 1tibi olma b 

Bu ı.özün, boğnzımı:r.dan korku ile döküldüğünü sövledım. Fakat 
bu kokrku gerçek bir hakikatin tahakkuk imkanlarından kuvvet ala· 
rak ~uurumuzu bürüyen bir ürküntü değildir. O, geçm:f harp yılla
rında; ainirlerim=zin dayanma kabiliyetini yıkan f adalı günlerin ıstı· 
rap dolu tarihini hatırlamaktan gelen bir üzüntü ve dehıet hissidir. 

Biliyoruz ki, Türk içtimni heyet.!, arbk, bir 1914 ün politika ve ida
re kahramanlarını bir daha yetiştirecek bedbahtlığa uğramak talibin• 
den uzaktaır. 

Çünkü o bünye ile bu bünye arasındaki fark buna müsaid değildir. 
Cö:ı:ler=nizi t 914 ün içtimai nizamına. çevirinu. Göreceğiniz manzara
nın tek ifadesi şudur: De-h§et .. Bu cdehıet» bütün kemalini «Enver 
paıu da buldu. Ve Türk bu dehıeti ael gibi akan taze kanlariyle öde
di .• Tarih son osmanh ordularının aadece bozgunluklar kahramanı olan 
baıkumandanını muhakepıe ediyor, ve edecektir. Belki onun müdafaa 
delillerini tarih kendisinden daha iyi bir şekilde meydana çıkaracak
tır. Ben buna karıtmam. Yalnız «Enver paşanın> oğlu «ben de asker 
olacağım» dediği zaman, göğsümün içinde yüreiim, kartal ağzındaki 
yavru \uş yüreği gibi titreye titreye çarpıyor ve ben haykırıyorum. 
cAman baban gibi olma, Jster isen asker ol.. Fakat onun gibi değil .. :ıt 

Bu milletin tarihi kan ve ateşin Örsünde dövüle dövüle meydana gel
mittir. Hiçbir milletin eli, bizim kadar kılıç kabzeıi tutmadı. Hiçbir 
köylü çağırıldığı zaman bizim köylümüz kadar, hududa koıarak git
medi. Eğer icap ederse bütün dünya bizi ıahJanmıf tek bir göğüa ha· 
linde gene görecektir. 

Fakat ...• Artık damarlarım1zda çılgın hülyaların cEnver pap.lanıı> 
için akıtacak tek bir damla kanımız yok •. O zamanlar buzlara ve çöl
lere dinç kafileler göndermiıtlk. Gel'\:ye bir avuç bozgun geldi ve Ana
dolu bu bir avuca hayretle baka kaldı. Çünkü onda; giden dinç kafile· 
lerden en küçük bir iz bile kalmamqh. Fakat ortaya itin adamı çıkın
ca ve millet çılgınlıktan uzak bir mukaddea kavıaya baılaymca nere
den çıktığı b:Iinemiyen yeni kahramanlar kafileleri yarattı. istiklal 
harbini bunlar kazandı. Şimdi anayurd geleceğin muhtemel güçlük· 
ferini efilmez omuzlannın mukavemetinde eritecek nesiller hazırla
makla meşgul. Bu neailler icap ederse, tarihin daha göremed=ği muci
zeler yaratabilir. Fakat artık onun bu mucize.ler yaratan aırrını iaraf 
etmemek kararı verilmiıt:r. Onun için tekrar ediyoruz: cKendi ka'bl
liyetlerinin müsaadesi derecesinde asker ol •• Fakat memleket delikan• 
lılannı ölüm •iperlerinde bofuna harcıyan bir müsrif ribi olma •.• 

~~~--ece***>>>~----

T ürk-lngiliz dostluğu

nun parlak tezahüratı 
!erdir. 

(ANADOLU) 5 Ağustos 1939 Cumartesi 
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"Çemberle men 
Sulhün tam bir • WE 

Bir kaza 
Bir İfçi aRır surette 

yaralandı 
Şehitlerde pamuk mensucat fabri

kasında fabrika tavanında tamirat 
yapmakla meşgul Rasım Gökçe Kor
kud, altı metre yükseklikten yere 
düşmüş, ağır surette yaralanmııştır. 

Yaralı memleket hastanesinde te
davi altına alınmıştır. 

** Seferihisar ve Kuş• 
adası kaymakamları 

Mutkj kazası kaymakamı B. Şük
rü Zeki Uğurtan Seferihisar kazası 

kaymakamlığına tayin edilmiştir. 

Bucak kazası kaymakamı B. E -
tem Necib Yetkiner terfian Kuşada

sı kaymakamlığına, Burnava nahiye 

müdürü B. Halid Gök 1.Ianavgat kay 

makamlığma tayin edilmişlerdir. 

o 

ZABITADA 
Döimek 

Karantinada 43 Oncll sokakda Ha

san kızı Fatma ve Ahmed oğlu Ah

med Fırtına, alacak meselesinden 

Şerü kızı Haticeyi döğmüşlerdir. 

Kendiliğinden hak ihkakı 

An af artnlar caddesinde Ahmed 

oğlu B. Ali Veren, malı olan bir dük

kanı Numan oğlu B. Mehmede kira 

ile vermiş, bilahare tahliye etmesini 

bildirmiş ve dükkandaki eş:,-aları so

kağa atmak suretiyle kendiliğinden 

ihkakı hakka teşebbüs etmiştir. Suç

lu tutulmuş, adliyeye verilmiştir. 

Esrar 

Damlacık ıyokuşunda Feyzullah 

oğlu Osmanın üzerinde 90 santigram 

esrar bulunmuş ve zabıtaca alınmış

tır. Osman, bu esrarı 50 kuruş mu -
kabilinde Küçük Hasandan aldığını 
söylemiş ve tahkikata başlanmıştır. 

t E • 

garantisidir Deniz yarışları· Gene bir badın 
• - Baştarafı 1 inci sahifede -

Gare,ler yarın Denizde boRulmak ıer namına bundan belki biraz te .. ı. 
yapılacak üzerP. iken kurtarıldı li duyabiliriz. 

. . . Yani o tarihlerde Almanya sadece 
lstaııbulda yapılacak olan Türki- Bırıncı kordonda tayyare sineması reyİzyonistti. 1taı • . tiJA b" 

ye birinciliklerinde bölgemizi temsil önünde deniz kenarında dolaşan 20 muhteris.. ya ıae ıa acı ır 
edecek birincilerimizin tesbiti ıç.ın yaşında Bn. Ha)Tiye. ayağı kayarak Almanya, HitJerin planını tatbik 
939 - 940 bölge deniz birincilik mü- deniz edüşmüş ve orada bulunanlar edip bitirdikten sonra bütün cihana 
sabakalan bugün yapılacak olan şar tarafından kurtarılmıştır. Genç ka - birdenbire madalyonun öbür tarafını 
pi yarışlariyle başlayacaktır. dın, mc~l~e.k.et hasta~esine kaldırıl- göstererek, aynen İtalya gibi, ba~k:ı 

Bu mtisabakalara iştirak edecek mış, verdıgı ıfadede zıhnen çok meş- memleket ve milliyetlerin hayat ve 
muhtelif kulüblerin şnrpileri tam 14 gul olduğ~nu. muvazenesini kaybe- istiklal haklarına doğru hücuma geç
de Konak vapur iskelesi önünde top- derek denıze düştüğünü söylemiştir. ti. Bu auretle Berlin _ Roma mihveri 
lanmış bulunacaktır. ece**>» tabii ahenk ve karakterini bulmu; 

Yarın bölge yüzme birincilikleri J •h J fı oluyordu. 
yapılacaktır. Yüzme yarışları Karşı- Ş l ti a Mihverin son darbesi Amavudluk-

yakada Osmanzade mevkiindeki ha- Hakem kurulu ta kaydedildi .. Şimdi karıımızda bir 
vuzda yapılacak ve tam saat sekiz- D b anzig, ir Balkanlar hadisesi var-
de başlıyacaktır. Bu müsabakalann toplanacak dır. Almanya, Danzigin bir Alman 
birincileri bölge şampiyonları olaca- 1 · tr . ·ı · 1 . nı ı k ti. ld - ·ı · ·· ı • ib. !st b ld zmır amvay ışçı erıy e ış veren em e e o ugunu ı erı aurer c 

kg~ gı bı . . a~l.ukl a. yap~la_cak olan Tür müessesearasında ötedenberi ücret buradaki müdahalesine makul v~ 
ıye ırıncı ı erme ıştırak hakkını . ' haki b" ~ 1 k k kl d . ış şartları meselesinden mevcud ihti- 1 ır mazeret vermege ça ı§mn . 
azanaca ar ır. Yapılacak müsa - Iaf, uzlaştırma ve tahkim nizamna- ta, fakat Danzigten sonra ihdas ede. 

bakalar şunlardır: . .. . • · k k • • • 
00 

mesj hükumlerı dahilinde hakem ku cegı en or unç vazıyetı ~ızlemek-
l metre sar~t, 200 metre sürat • ruluna intikal etmiştir. İhtilaf hak - tedir. 

400 metre yarı sürat, 1000 ve 1500 kında mıntaka ticaret müdürlü~ il i - Fakat İtalya, bu imkanlardan da 
metre mukavemet ufizme yarı .. ıan . g h 

.; Y ' cabeden tetkıkatı yaptırmıştır. Ha _ ma rumdur. Çünkü her taarruza, 
~O~ metre sırtü:stü, 200 metre kurba- ber aldığımıza göre hakem kurulu her a1keri ve siyaai harekete taka-
ga ama ve bayrak yarışlan.. pazart · ·· ·· ı· B Et A ·k cağı kulpun, asıl meseleye yapı•mı-G" .. bak 

1 
esı i'Unu vaı . em )' u- y 

uret musa a arı: t . ı·-. d t 1 k b yacaaını ya pek h t l . , un reıs ıgın e op anaca , u me8e- • • an a ve acemıce 
'ı arın Demirspor kulübü salonun- 1 · ·· k d k b' k i•lenmiı, yahud da pek ku··çu··k ve me-.. eyı muza ere e ere ır arar ve- -s 

da lıol~e güreş birincilikleri de yapı- recektir. selenin ahengine uymak kabiliyetin-
lacaktır. Güreşlere iştirak edecek o - T"· k" d . k k l be . den mahrum olacağını düşünrek 
1 k l .. b .. il . . ur ıye e ıs anunu çı a ı rı 
an u ~ gureşç erının ta~·tı mu~ - hakem kurulu~a intikal eden ilk ih- şimdilik auam.akla iktifa ediyor. De-
melelerı sabah saat 11 de ıcra edı - t·ı~f b d mokraıiler ve müttefikleri ise aeçen 
1 k 

ı a , u ur. • 
ece , tUı·eşler de öğleden sonra tam -=*=-- sene aiuatos ayında ihdas edilen va-

15 de lıaşlıyacaktır. )lilsabakaların ziyeti acı acı hatırlıyorlar .. HadisP. 
neticesinde en iri derece alacak gii- Ziraat tav inleri lerın verdiği kuvvetli intibahladır ki, 
reşçiler İzmir şampiyonluğunu ka • Nazilli pamuk tohumu ıslah is _ Danzig, Tunus, Mıaır, Balkanlar, ada 
zanmış olacaklan gibi 1 tanbulda tasyonu mütehassısı B. Tahsin Bali- lar sıkı ve kuvvete dayanan bir has. 
yapılacak olan Türkiye güreş birin- kesir ziraat müdürlüğüne, Burdur ıasiyetin nezareti ve müıahedesi nl
ciliklerine iştirak hakkını kazanmış ziraat müdürü B. Suphi Nazilli pa- tında bulunmaktadır. istikbalin ern-
olacaklardır. muk tohumu ıslah istasyonu müte- niyeti, nikbin değil, enerjik ve lcuv-

o hassıslığına tayin edilmişlerdir. vetli olmağa bağlıdır. En küçük bir 
Orman yangını Yüksek ziraat enstitüsü mezun_ tereddüd ve müaamaha, telafisi im-

. larından Bn. Sabahat İzmir bag-cılık kanı pek ümidaiz v.aziyetler ihdas 
Evvelkı akşam Torbalının Karakız . . ' d b'I' M·· • _ ... · ıstasyonu asıstanlığına tayin edil- e e ı ır.. utemadıyen aldatılan ve 

!ar, Çengele ve Dagteke ko)' Ü. s~nır- mişlerdir. hüsnüniyetleri istiskale uğrıyan cfe-
larında orman yangını çıkmış, ıkı !'la- ooooo mokraailer, artık Roma - Berlin mih-
at devam etmiştir. Yangın, köylüniin verinin faaliyet •İstemini ve maksa-
gayretiyle söndürülmüştür. 2000 de Çirkin bir VQ k 'Q dını iyice anlamış olmalıdırlar .• Ni-
kar, fundal~k Y~~mıştır. Yangının tekim mihverin, kendi arkaaında çok 
sebebi tahkık edılıyor 14 yaşında bir bıza mütereddid davranan yÜz yirmi, yüz 

... hücum etmisler otuz nlİ17onluk bır kiueyı ıcanaırmaıc 

H 1 f k b 
=~=- .. 'i'Oaııberleme» iım' i verdiii si· 

a ı• a sın ey an '!ltı l\fersinli ,. Karşıyaka arasındaki yaset, bu anlaYl§m mukabil hir ak· 
"- şosede bir vakn olmuştur. Asım Gill- sülamelidir. Bu aksülamel ;~ aulh 

müş ve yoğurtçu İbrahim adların - bekliyen hütün inaanlık aleminin, 
da iki kişi, Karşıyakada annesinin hatta Alman ve İtalyan milletlerinin 

Amerika m eha filinde çok iyi yanına gitmekte 01an u yaşında derin umid ve i,tiyaklarmı nefsinde 
Zehra adındaki kızın yolunu keserek toplamaktadır. Çünkü Alınan milleti 

intiba/ T bırakmtsf tr ağzına mendil tıkamak suretile kı- olıun, ttalyan milleti olsun, «yıldı-
, za taarruz etmek istemişler~ir. Kı - run harbi» eftaneainin kısa bir za-

Vaşington 4 (A.A ) - Avrupanın da akdedileccık itilaflarla, dolayısi- f d t• 1. b k . • · . . . . zın erva ına 'l·e ışen po ıs ve e çı- man ı·çı·nde sukutu d o d • - Baıtaraf ı 1 inci aahifede -
billerle Cumhuriyet meydanına gel
miş, Atatürk heykeli önünde yer al
mışlardır. Valimiz de merasim elbi-

vaziyetine ve bilhassa bir ingiliz - , le tehdıd edılebılecek olan Amerıka.n - .J n an • nra og -
Belediyenin tahsis ettiği miltead- Fransız _ Sovyet itilafı vücude geti _ menfaatlerinin müdafat.<-;ını istihdaf ler, onu kurtarmışlardır. Suçlular, cak olan yeni vaziyeti ve kendilerine 

did otobüslerle misafir İngiliz deniz- rilmesi için yapılan müzakerelere da- etf ğini tebarüz etitrmektedirler. yakalanmışlardır. düşecek korkunç hisseyi de düşün-
cilerinden mürekkep gruplar, şehir- ---oooooo--- mek mevkiindedirler. 

ir Lord Hnlifaks tarafından yapılan --------·-------
sesini labis bulunuyordu. de .. gezi~tiler. y_apa.rak K~ltürpar~ı, beyanat, Vaşingtonda müsaid bir şe- K d. Kar sıyak ~ avcıları «Çemberleme - sulh~ siyaseti, ndll-

Saat tam 10,30 da ingiliz armada- muzelerı, eskı ızmır hafrıyatını, ın- k.ld k 1 ştı B d bük"' U Üste let, wlh ve nizam davalarını ihtiv:ı 
. it ı~. K k K d"I ı e arşı anmı r. ura a um y .nl k l smı temsilen taze çiçeklerden yapıl- cıra ı P aJını, arşıya ayı, a ı e- G k t ~ t t l"t 1 . t W-:'.l i pazar günü Karşıyaka av eder. Rusya ile ngiltere ve Frans:.ı 

k 1 . . . 1 d" s ren anaa e gore o a ı er erın t?- Jki /dşi idamcı mah- 1 U 1 G ba mış büyük bir çelengi, bizzat Malaya a esını gezmış er ır. . cavüz teşebbüsleri ancak c nizam ve cı an, r anın ül hçe nahiyesi da- aratmda sen aafhaları hazırlannn e.n-

fırkateyn komutam Kapiten Tover, Fırka~eyı: ko~u~am ~a.pıten To- asayiş taraftan olan devletlerin> kati kum oldu hilinde bir av tertip edeceklerdir. Av latma dahi, her iki tar fın hu idenl 
Ebedi Şefimiz en büyük Türkün he\·- ver, maıyetı erkanıyle Sı\•ıl olarak b" t h k t" .1 b t f d"l b" )' l l d d ·ı d"l k · üzerinde fikir iıtirakinin bir ifadc::i-• . .r arzı are e ı ı e er ara e ı e ı Londra, 4 (A.A.) _ Kudüsten ı an ıa aya a teşmı e ı ece tır. 
keline hürmetle bırakmış ve Ebedi rıhtıma çıkmış, otomobılle Bucacla dir. 
Şef Atatürkün manevi şahsiyetini e- İngiliz ceneral konsolosluğu •'İllacıı- lir. . . . bildirildiğine göre bir Arap nasyona- Vali, Ziraat ve Orman müdürleri de Hatta bu siyaset, yave. yava.-, ken-
limlamıştır. na g"tmiş, öğle yemeğini orada hu- lngıltere hancıye nazırı tarafın - list çetesinin iki reisi dün sabah di- avcılar tarafından davet edilmişler - di menfaatlerinin de tesiri ile hu~ün 

Sonra meydanda yer almış olan susi surette yemişlerdir. dan yapılan beyanatm ingiliz japon vanıharp tarafından idame mahkum dir. için Balkanlarm bir kısmında k<>ndi-
münasebetlerine taalluk eden kısmı cdilmistir. - ---cc~>>>---

milstahkem mevki komutanlığı bnn- Belediyenin ziyafeti: ~ aini RÖ~teren vuzuh,uzluğa bile mii
dahale etmeğe mecburdur. dosu İngiliz milli marşını, İngiliz ban DUn akşam saat 20 de belediye ta- hakkında yapılan tefsirlerde ihtiyat- -=*=- Gelenler, gidenler 

lı da\•ranılmaktadır. S d 
dosu da Türk milli marşını çalmış- rafından dost ingiliz donanması ko- Amerikan d iplomatik mahiillerı- Q msun Q lzmir mebusu B. Mustafa Bengi-
lardır. O sırada heykel önünde bulu- mutanı şerefine Kiiltiirparkta Ada 1 su Ankaradan, Mug·Ia mebusu B. 

Roma - Berlin mihverinin nıh ve 

kanaati ortada bulundukça, - onl•
rın tabirini de kullanarak aöyliyeliın 
bu iki devleti kımıldamıyacak dert" 
cede çemberlemek ve onlara ~ntl 
dikte ettirmek lazımdır: 

nin kanaatine göre japonya i e mü- S ] " ld 
nan erkan ve ingiliz, Türk denizcile- gazinosunda 150 k"şilik bir ziyafet ey ap za.kereler cereyan ettiği şu esnada O U Cemal Karamuğla Manisadan şehri-
ri selam resm:ni ifa etmişlerdir. Mey- verilmiştir. Ziyafette misafir donan- ingilterenin iki memleket arasındaki · l · B l k · b B Samsun, 4 (A.A.) _ Biı: kaç gün_ mıze ge mış, a ı esır me usu . 
elanı dolduran binlerce halk, bu ha- ma komutanı, maiyeti, mihmandar- milnnııebetlerde görülen g~rginliği H 1 dl d D 

le l 
dür fasıla ile devam eden '-'ag-muı·lar imi Şereme i Ay ına, enizli 

re eti dakika arca süren alkı.ş tufa- lan, vali, müstahkem mevki komuta- artırmamak arzusunda olduğu lord .; b B F h k ak D 1 
· l k 1 l d dün saat 16 da ı:ıiddetinı" arttırmı .. ve me u. su. · a_ ri A ç oca eniz i- cRahat oturanla konutabiliriz. A.!:· 

ai takdirde asla!» ıuy e arşı amış ar ır. nı, beled'ye reisi, ingiliz konsolosu, Halifaksın nutkundan anlaşılmakta- +_ w w ye gıtmışlerdır. 
Daha sonra merasimde 'L.'.ulıınan d Bafranın ısmetpac:ıa Tabakhane v~ 

IJ maiyeti erkanı, yüksek rütbeli su- ır. w • -
ingiliz deniz ve piyade sJiheındazJ:ı- Fakat Amerikan mahfelleri 9 dev- Gazipaşa mahallelerini su basmıştır. 
rı önlerinde bandoları olduğu halde baylar, hGkOmet ve belediye erkanı, 
bir geç.id re mi yaparak vali ve ko- protokola dahil zevat, vilayet daimi let muahedesini imza etmiş olan Her hangi bir kazaya mahal verme -
mutanı selümlanuş, Türk deniz lnta- encümeni ve şehir azası ile gazeteci- memleketlerin Çindeki haklarınııı mek için derhal gereken tedbirler a
sı da geç.id resmine i tirak eylemiş_ ler bulunmuşlardır. "Misafirler, ye_ çiğnenmesin'n önüne geçmek üzere lınmış ve su basan mahallerdeki ev
tir. Merasimden sonra icJiz -qe Türk mek yend kten sonra şehir gazinosu- bir harekete başlamak zamanının ler tahliye edilmiş, içinde oturanlar 
deniz kıtaları, önde banc;Jan oldu- na gelmiş, geç vakte kadar burada 0- yaklaşmış olduğuna kani bulunmak- emin yerlere yerleştirilmiştir. Zarar 
ğu halde muntazam 3ürüyüşl<si Birin- turmuşlardır. tadırlar. l\Iuhtelif demokrasiler nra- tesbit edilmektedir. 
cikordondan hükOmet önüne avdet lnsiltere kraliçesinin doğ11m yıl. sında bir dereceye kadar bir menfa-

000 

etmişlerdir. Konak önünde dost ing!- dönümü: at tesanüdü mevcud olduğunu kabul Londra 'da 
lız ve Türk kıtaları, biribirini selam- Dün ingiltere kraliçesinin doğum etmekle beraber bu mahfiller, u?.ak 
lamışlardır. yıldönünmüne tesadüf ettiği için sa- şarktaki Amerikan teşebbU ünüıı Müthif bir inf i/ak 

İngiliz kıtalan, halkın tezahüratı at 12 de Malaya gemisinden 21 atım münhasıran Çinde japonlar tarafın -
arasında motörlere binerek l\Ialayn top atılmış ve bu güzel gün, tes'id e- dan doğrudan doğruya veya japonytı 
dritnotuııa, Türk kıtası da kışlaya dilmiştir. Ayni zamanda Malaya ge- ile diğer aliikadar devletler arasın -
dönmOşlerdir. misine donanma bayraktan çekilmiş-

Gezintiler, tetkikler: tir. 

ve yangın 
Londra, 4 (Radyo) - Bugün, Sen 

Pol kilisesi ci.-arında şiddetli bir infi
gemiye taşımış, orada mihmandarlar Hlk olmuş ve büyük bir bina yıkıldığı 

o Orhan Rahmi GÖKÇE 
----il«««>>»•-~-

Şehrimizdeki ilk mekteplerde ta- Sin o ta 
lebe kayıt ve kabul muamelesine 1 S T L' / 
eylulden itibaren başlanacaktır. Or- uranas ı yağmur at 
ta okullarla liselerde talebe namzedi yağdı 
kayıt muamelesine eylulde balana - s· 3 (A A ) B ·· sa" 

kt B.. .. k lla d b" . . ınop, . . - ugun 
ca ır. utun o u r a ınncı teş- d" tt ha l b' t dev.ofl 
· d d 1 ba l k M on or e ş ıyan ve ır saa 
rın e ers er ş ıyaca tır. aama - d t f - 1 h taraft 
f
"h . ... . e en u anasa yagmur ar er 
ı maarıf şurası kararıy)e okullarda 11 h 1 t' k t'"t"" ıneZ!ı.ı 
d 

· k se er usu e ge ırere u un . 
te rısata er en başlanması muvafık t .. h · 'kt d verJl'lış 
görüldüğünden Maarif Vekaletinden t~na5~~-lunl mı <>br a zarbar ..nizdetl 

. l . d h . ır. o.ır.u ~ an su asmış u J - .. 
ayrıca emır ge mesı e mu temeldır. dd 1 rd tla ·· k 1~t d\J * ca e e e saa rca muna aıı:ı 

B
• • h•d muştur. Nufusça zayiat yoktur· 

ır ın ı am ***=--
:Malaya gemisi ikinci ve üçüncU Donanmayı ziyaret: 

kaptanluı ,.e yüksek rütbeli bir in- Diln saat 15-18 arasında halkın 

vasıtasiyle gemiyi gezdir~rek izahat gibi, lıir de yangın çıkm1ştır. Dört Berlin. 4 (A.A.} ......... Vuppertal tnş 
vermişlerdir. yüz kiş:nin yaralandığı ve yangını oca~ında vukubulnn b"r inhidam ne-

Kız kaçırma J\ıi 
• :Menemenin Türkelli köyilnde 01r 

O 
e,,Je!l 

giliz subayı. dün otomobille Berga - Malaya gemisini ziyaretine mfisaade 
maya giderek oradaki harabeleri, ed ' imi tir. Asil ve nnzik ingiliz de -
kaleyi ve Eskülepyonu ziyaret etmiş- nizci!eri, nhtımdan motörlerlc halkı 

Dün gemiyi ziyaı et eden halk, pek 

1 

söndüı mek için bir itfaiye alayının ticesinde 8 amele taşlnr altında knl -
çoktu. geç vakte kadar uğraştığı görü~müş- nııştır Bunlann beşi yaralı olarak 

- Ilevamı 12 inci sahifede - ı 1 üı·. . 1 çıkal'ılmıŞ diğer tiçü ölmüştür. 

man kızı Dn. Memnune, J>ıı· 

\'adiyle Ilifat Demir tnrafındıı::ur• 
çırılmış ve zabıtaca yaknianil'I • 
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1 
J : -, Ankaradan lzmir. 

~iŞ POL TIKA lilere hazin bir 

Sırp· Hırvat davası •• H •• d k . . ı r d A mektup 
Sırp~i~~~~ıd!~~~,.~~:~:ı::7!'°~ onumuz e ı ay ar zarTın a vrupa- nıy~~:;·~~:::.k~::.ı~:.u~~n~.: 
litikasının mihverini teşkil etmekte· d b h d • l k b •ı • beraber yaşadığım fzmirliletin elemi-
dir. Hatta bu dava, Yugo,lav dış po· ~ ne iştirak ederek ağlıyorum. Tek şa· 
lit~.kas~ üzerine de büyük ölçüde a az l a l s e er c l a l l r hıs düşünemem ki onun sevgisi ile 
mue1Sır olmaktadır. Yugoslavyanın J gönlü dolu olmasın, ve bugün çok 
en ehemmiyetli iki unsuru arasında- az kimse tnhmin ederim ki lzmirde 

ki an1a§maz1ık. devletin kuruluşu Çemberlayn, lng· iterenin, en büyük dikkatini Avrupaya atfetmiş ol- ondan gördüğü bir iyiliğe minnettar 
l'arihine kadar geri gider. Yugoslav· bulunmasın. Babasını lzmirde göm· 

ya büyük harbi takip eden on sene . dug ... unu söy~üyor . J"ürk - lngiliz müzakereleri normaldir düğü.~~z gü.~ m~zarın ~aşında boy-
içinde Sırplar, Hırvatlar v~ Sloven· • nu hukuk, gozlerı nemlı duran Cev· 
ler krallığı adiyle anılırdı. Bu, yalnız Londra, 4 (Radyo) - Avam ka. nın isteklerini kolaylıkla kabul et - li milmkilndür. Uzak şarkta zarar zim münferiden karar vermemize iı?ı- det Fuad gözümün önünde! Şimdi 
bir jsim değil, üç unsur arasındaki marası, bugiln toplanmış ve muhte- memesini ve Amerika ile bu husus- gören tebeamızın vaziyeti gözilmilz- kan yoktur. Zira diğer devletler de Cevdet onun yanında yatıyor.. Bu 
münasebetlerin mahiyetini izah eden lif meseleler etrafında müzakere - ta mutabık kalmasını istemi~tir. den kaçmamaktadır. Bunun için, ja bu isteklerle alakadardır.> facia bu kadar erken mi olacaktı? 
bir siyasi formüldü. Fakat devlet lerde bulunduktan sonra, yaz tatili Noel Ilekerin sözlerine cevab ve- ponyanın göstereceği hüsnüniyeti Noel Beker, tekrar söz almış ve Babası ile Cevdet Fuaddan evvel ta· 
makanizması iyi yürümedi. Kral için kapanmıştır. reıı başvekil Çemberlayn, Fran~a ve beklemekte ve herşeyi müzakere yo- japonyanın, (Briyan Kelloğ) misakı- nışmış ve dost olmuştum. İzmir vila-
Aleksandr 1929 senesinde başka Bugünkü celsede mu halef et lider- Amerika ile daimi bir teması mu ha- lu ile hnlletmeği tercih etmekteyiz. nı ihlill ettiğini, Çine tecaYüzde l.m - yeti muhnsebc mümeyyizi idi. Bir 
bir tecrübe yapmıya karar verdi. Ve !erinden .Noel Beker; uzak şark me - faza edildiğini söylemiş ve şunları Bununla beraber, uzak şarkdaki me- Junduğunu söylemiştir. gün bana dedi ki 
devletin teşkilatında esaslı bir inkı· selesini mevzuubahis ederek japon- ilave eylemiştir: nafiimizi korumak için bizim de o - llaşvekil Çemberi ayn, tekrar ce- 4:E.şrefpa ·a hastahanesinde bir 
lap yaparak Yugoslavyayı tesis etti. yanın şantaj yaptığını söylemiş ve - japonya hükumeti mutedilane raya gönderecek gemilerimiz vardır. vab \'ermiş ve ezcümle demiştir ki: doktorluk açılını , benim oğlum züh-
On aenedenberi yapılan tecrübe, bu hükumetin aldanmamasını japonya. hareket edecek olursa ihtilafın hal- jnponyanın istekleri hakkında bi • - Sözlerim yanlış tefsir edilme - reviye mütehassısı, onu buraya ala-
aistemin de devamlı olamıyacağmı J h l l melidir. Biz, uzak şark hadiselerine lım.> 
Sırplara ve Hırvatlara anlatmııtır. aponya • v • lüzumu kadar ehemmiyet vermekte- Cevap verdim: 
Bunun için bu defa Hırvatlara ol- mı ercı er e as- yiz. Ancak, en büyük dikkatimizi, - Güzel amma dedim. Orada 
dukça geniş otonomi temin eden bir ' Avrupaya atfetmiş bulunuyoruz. sertabiblik münhaldir. 
sistemin kabulü kararlaşmıştır. Yu· k ~ k k ? A vrupada önümüzdeki aylar içinde - f yi ya· dedi - işte benim oğlum 
goslav hükumetini eline aldığı gün· erı~ ı•ttı• a mı· yapaca e vukubulması muhtemel hadiseleri da Kastamoni teşkilatında sertabib-
denberi başvekil Svetkoviç ile Hır· önlemek "çin fevkalade müteyakkız tir. 
vat lideri Maçek a~sında bu hayati bulunmamız Jazırndır. Hala hatırımdadır: Bu muhave-
mesele üzerinde görüşmef!r yapıl- l\lebuslardan biri, Alman, İtalyan rede hem sevindim, hem kend:•ine 
maktadı ı · hayet geçen nisan sonu- ve Portekiz askerlerinin İspanya • biran olsun tereddüd vaziyeti göster 
na doğru bır nnlaşmıya varılmış ve General lnagaki, dün Başvekil lranoma ile konuş- dan tamamen ' çekilip çekilmediğini diğim için utandım. Cevdet Fuad 
anlaşma tasdik için Prens Pole tak· sormuştur. Cevab veren Butler, Al· geldi. Muntazam, çakşkan, yanlış 
c1imedilmişti.OndansonraSırp~Hır muş Ve bu fikri ortaya atmıştır man ve italyan askerlerinin tama- veyolsuzşeylerekarşıçelikgibisert 
vat davasının üzerine bir esrar per· m.cıı çekildiğini, Portekiz askerlerin idi. Küçük bir suça karşı en ağır ce· 
desi çekildi. Hırvat gazeteleri Prens Tokyo, 4 (Radyo) - Başvekil Ba- mihver devletleriyle biran e\'\'d a~ • miişterek bir rapor tanzim ederek, ja den İspanya topraklarında tek fcrd zayı bizzat tatbik ediyordu. Bunun 
Pol'ün anlaşmayı tasdik etmediğini ron lranoma, bugiin harbiye nazırı keri bir ittifak akdetmesi lüzumunu ponycı. hariciye nezaretine göndermiş kalmadığını söylemiş, Türk • İngi • kendisine de zararlı olacağını hisset-
yazdılar. Sırp gazeteleri bunu inkar a-eneral lnagakiyi kabul etmiş ve u- ileri sürmüştür. lerdir. Sefirler, bu raporlcı.rında ja. liz siyasi müzakerelerinin ne radde· tim ve dedim ki: 

ttiler. Fakat anlaşmanın meriyete ponyanııı biran evvel mihver devlet- de bulunduğunu anlamak isteyen c - Bu hastahane ve teşkilat SC4 
- zun müddet konuşmu~tur. Roma, 4 (Rndyo) - japonyanın 1 · 1 d l k · 

geçmediği de muhakkaktı. Zaman erıy e a ıa sı ı munasebat tesis et- Hendersona verdiği cevabda, müza- nindir. Seninle beraber çalışanlar· 
zaman bu mesele tazelendi. Bir ara· Alakadar rnehafilde söylendiğine İtalya ve Almanya sefirleri, bugün me i ve askeri bir ittifak akdeyleme kerelerin gayet normal bir halde de- dan, hekimden hademeye kadar kim-
lık eski baıvekil Stoyadinoviçin göre; general İnagaki, japonyanın Kornoda toplaıınrnk konuşmuşlar \'e :,i fikrini orta~·a ntmı~lardır. vam eylediğini beyan eylemiştir. den memnun olmazsan iki satır yazı 
Sırp • Hırvat anlaşmasına mani ol- - • • ile senden ayırabilirim. Bizzat ceza· 

mak için entrikalar çevirdiği söylen- Satı·e mes~elesı· . ltalvan manevralar· ı )andırmak külfetiyle üzülme.> 
di. Sonra eski başvekilin bu entrika· Vasi salahiyetten memnun oldu; 
farı f talya namına yaptığı iddia edil- a 8 uzun seneler ayni his ve fikirle müş-
di. Bu rivayetlerin n• dereceye ka •• ·ı ırıan evra/arın ikinci safhasına terek çalıştık. Herkesle olduğu gibi 
dar doğru olduğu bilinemez. Faka• Ziya Oniş ve Kevkep için istenı en b b daima artan bir sevgi ile yaşadık. 
ltalyanın Sırp. Hırvat anlaşmasın- Uf!Ün aş/anıyor Ben resmi işimden ayrıldım, o bu-
dan memnun kalmıyacağı aşikardır CeZ cY, 5-JO sene hapistir Roma, 4 (Radyo) - İtalyan ordu Viktor Emanuel de bugün manevra- güne kadar lzmiri şereflendirdi ve 
l"':;,..1,;; hu Atıls:ısmAlar yapılmadıkt:a l d } b" • • fh a·· l t ·~ b l nihayet ebedi ayrılıkla hepimizi yak-• lstanbul. 4 (Telefonla) - Sa • ve pazıu tesi günü itiraz arını erme- manevra arının ıııncı sa ası un arın cereyan e tıgi ava iye muva- . 
Yugoelavyanın dahi]i vaziy"ti kuv· tı gıtti. 
vetlenmiş olmaz ve binaenaıeyn uı· i,. "':'n1An7lııaundan maznun sabık yan edeceklerini bildirmişlerdir. sona ermiş v.e ikinci safhaya ynnn !salat etmiştir Cevdet Fuad nev'i ~-1.sına ben· 

)enızbank umum müdUru Z:t)'ll ö- T-ıslc:pnnmeae Ziya Öniş ve Tahir başlanması karnrlaştırılmışbr. Kari ~' 
politikası da mefluç olmaktan kur I ziyen kamil bir insandı. Hususi ve 
tulmaz. ltalv~nın Yugoslav politi lİŞ ile Tahir K~vkebin avukatları. bu Kevkep için istenilen ceza. beş sene- Tı· car et Odaları resmi hekimligwinde, Kızılay ba!::kan· 

.ün talcpnameyi tebellüg etmişler den on sen~ye kadar hapistir. :.' 
kası, bu devleti parça1amamak f? * lığında çok yüksek muvaffakıyetle 
kat kendi nüfuzu altında zayıf Lir * çalıştı. Ağır vakur, munis, nes'eli 

vaziyette yaşatmaktır. Yugoslavya· Moskova mu·· zakerel~ ·,rı· 1stanbtl 4 (T 1 f l ) T' ti t d 1 d yaşardı. Düşkünlere karsı daima- ra· f • ' 1 • e e on a - ıcaı·e re o n arın an az iş gör<!nler kul- • 
n n parçalanması talyanın işine el odaları kongresi, birinciteşrinin 28 1 dırılacak ve kalanların da teşkilatı him ve kerim bulunurdu. Bugün 
vermez. Çünkü bir parçasını mutla. ünde An karada toplanacaktır. Ticn- genişletilecektir. onun yokluğu lzmir deyince gönü]. 
Jrn Almanyanın alması lazım gele- Askeri hey' etler gelinceye kadar =oo leri karanlık bir boşluk haline geti-
cektir. Halbuki Almanyanın Adri- H .., , rerek elemle, ümidsizJikle doldur-
vntik denizine doğru sarkmasmı siyasi müzakereler durdu ortinin og ıu Propagandacı muştur! Bunu herkes bilir. Meslek 
ftalya istemez. Şu halde ltalya Yu-

1 ık 1 Londra, 4 (Radyo} - Moskova- iki heyet, yarın Moskovaya hare- Tayyar, ,·ıe lstanbula M carla aşkiyle çalışması son güne, yani bas gos avyanın mü i tamam ığına ta- l 1 c;. a r 
raftardır. FakRt kuvvetlenmesine as. ya gidecek olan Fransız askeri heye- ket edecektir. v:ırdı B d hekimi olduğu Eşrefpaşa hastahane-
ıa taraftar değildir. ti. bugün buraya gelmiş ve İngiliz Moskovadan haber verildiğine gö ve ~ _apeşte· Slov:ık hü kiımeti tara· sinde ha~ata gözlerini yumuncaya 

erkanı harbiyei umumiye reisiyle u· re askeri heyetlerin muvasalatına in- ff k d d ç k 
Diğer taraftan sulh cephesini Ye g l l f d f T • f d ·ı · a ar evam etti. o sevdiği hasta. 

teşkil eden devletler kuvvetli bir Yu- zun müddet konuşmuştur. Fransız tizaren siyasi milz~kereler tevakku· İı<tunbul, 4 (Tclefonl.ı) - Alaca- ın ~n ev ~ l e l ıyor hanede hastalandı ve orada öldü. Ar-

gosıavyada Orta Avrupa Ve Balkan heyetine bu gece mükellef bir ziyafet fa uğramıstır. · t ı. 1 "b" · 1 H rt' . ğ Bratıslavya, 4 (Radyo) - Slovak. t k b . .b. 1 . f . k 
rıs nn Kra naı ı amıra o ının o • . ı enım gı ı zmır uarına gıtme 

aulhunun garantisini görmektedir· verilecektir. in bugün Afrihtdan tauyare ile şeh yn aleyhıne propagandalar yapan f t k il ı h d A 
, • J - ırsa mı o ayan ar ve ya u n· 

ler. Bunun içindir ki her şeyden ev- oo::;::: rimize gelmiş ve derhnl Budapcsteye l\fac:ırlardnn otuz üç kişi bugün ya- k Ar S hh t A l 
vel, Sırp - Hırvat davasının hallini hareket etmiı:ıtir. ı> kalanmış ve tevkif edilmiştir. ar~ . 

1 
•• 

1
1 

a l şurasın~. onun ge • 
1 B Pı l ' t t · J mesını goz eyen er onu goremiyecek 

istiyorar. elgrattan gelen son ha- o onya nın pro es osu B ·· ı t b 1 h ı . azı muessese er s an u maç' ler ve atıra arı gönüllerimizde ycı· herler, artık bu davanın nih~i ola- nar duracak. 

rak halledilmek üzere bulunduğunu Yerli nıailara ecn2bi Yavuz futbolcuları Jzmirde maddi manevi derdin, 
bildirmektedir. Bu haberlere göre, D • ' L h}" .. •• k . . ] krızandı merhem arıyanlar koşar ona, en gız.. 
Svetkoviç ile Maçek arasındaki gö- anz:g te P 1 gumru men1Ur arına tamga ı;uruyorfardı ~ 1 r 

l 1 1 1 t b 1 
ı ve samimi sırlarını söyler, hayatın 

rüşme er an aşma i e netice enmiş- b •• •• k ·· k ··] " ·· • l · ldtanbul, 4 ('J'elcfonla) - Bazı stan u ' 4 (Telt.:fonla) - Limanı- acı hadiseleri karşısında onun fikri 
tir. Ve bu anlaşma tat~ik :dilir edil- uyu, ffiUŞ U at gostert !yOr müe e·elerin, ~erli mallara ecnebi mızda bulunmakta olan ingiliz drit- ve reyi ve yardımı ile ateşlerl.,i sön· 

İ~ w:'~~~1Iavya 1i:bı~esınde esas- Varşove, 4 (Radyo}_ Polonyaırm uğradıkları biiyük müşkülattan damğa vurdukları hakkındaki ha - notu futbolcuları ile Yavuz futbolcu- dürürlerdi. Onun dostluk neş'esi don 
ı ;sıfı ~ er yapıl ca tır. hükümeti, bugün Danzig senatosu! şikayet eder~k protestoda bulunmuş- ber üzerine başlıyan tahkikat bitmek !arı arawındn bugün öğleden sonra muş hislerin yüzlerini eritebilirdi. 

ırp • 1.~vat ~~.aşması, ~ekos~o- riy:asetine bir nota vermiş ve güm - tur. . . üzercclir. bir maç yapılmış ve sıfıra karşı birle O her zaman muhitine teselli, ümıd 
vakyanın tuylerı urperten akıbetın· rüklere tayin olunan Lehli memurla- . Bu: 2' ar gazeteleri Yavuz futbolcuları lehine bitmiştir. ve İmdad havası nefhetmiştir. 1nsan 
de, garp Slavlığının uğradığı fela· '-" Maç, fevka!Rde heyecanlı olmuştur. onunla konusurken derdini sess·z, 
ketten cenup Slavlığını kurtaracak· Bu haberi net eden sarfsız, kelimesiz anlatabilecek bir 
tır. Ayni ırkın iki kolu olan Çeklerle Sigara kutular l Şl k ifade kolaylığı duyardı. Ailesine k r 
Slovaklar, biribirloriyle gıeçineme· • uydurmuş/ar olacak şı çok sevgi ve şefkatle bağlı idi. Ay. 
dikleri için bugün her ikisi de Al- ....,,. lstanbul, 4 (Tele fonla) _Bulgar f 

1 4 (T l f . rıca bir mevzu teşkil edebilen fenni 
manyanın yumruğu altında inle- I . d b l . . . . stanbu • e e onla) - Sıgara kudretin yüksekliğini tekrarlamıyo-

k .:ı 1 B "k' kd il ~azete erın en azı arı, ıkı askerımı- kutularının daha güzel ve şık olma· C d F d h k' l"W. . me teair er. u ı ı ır aş mi etin · h d d •w · . . l · rum. ev et ua e ım ıgın ınsan· 
feci akıbetleri, Sırplar ve Hırvatlar zın u ~ u .gedçtıgb~n.ı ~e teatılo udn~n sı için sigara fabrikalarımızca terti· lık cephesini temsil eden bir varlıktı. 

k l ate netıcesın e ırının yara an ıgı· bat alınmıştır. A"l . · 1 k k d 1 · · f · 
için acı bir ders teş i etmiş olmalı· nı ve di_ğerinin de topraklarımıza • • • • • ı esını mes e ar eş erını: zmır 
dır. döndüğünü yazmışlarsa da, Bulgar D!yanet ışlerı reısı halkını ve onu tanıyanları tazıyc ede~ 
vat ~~!;;1ı:~~:ıı:~:i~::: :~~r~ ~ı~~ hükümetinin, biribirini takiben neş· /stanbula gitti rım. Dr. Şükrü Şenozan 

rettiği iki resmi tebliğle bu haber 1 t b 1 4 (T 1 f 1 ) o· Esbak lzmir Sıhhat müdürü 
rici politikasında da daha müstakil resmen tekzip edilmiştir. s an u . e e on a - ıya· 
hareket edebilecektir. Esasen sulh } k d V , "'ı t• net işleri reisi bugün Ankaradan bu. 
cephesinin vaziyeti kuvvetleztikçe • t ı sa e ka. e 1 raya gelmiştir. 
Yugoslav dı§ politikasında da istik- Arpa, tiftik ve yapahı ih· Js · •• d fa 
lal temayülü kuvvetleşmektedir. Ar- ,..,... ~ VJÇre IDU a aya 
navudluğun ansızın işgaliyle Yugos- racatmı kontrol edecek h J 
lavya eıir vaziyetine düşmüştü. İstanbul, 4 (Telefonla) - lktı ad .azır a nl yor 
Prens Pol'ün Berlinde mihver dev vekaleti, Arpa, tiftik, ve yapağı ibra- Berlin, 4 (Radyo) - lsviçrenin 
Jetlerine karşı taahhüde girişmek- catını kontrole tabi tutmağa karar müdafaası için geniş tertibat alınmış, 
ten kaçınması ve şimdi de Londraya Tayyare ile Ankaraya giden ingili~ amirala Cunningham Ankarada tay- vermiş ve bunun için geniş tertibat i tihkamlar inşa ı kararlaştırılmış ve 

- Devamı 5 inci aabifede - ~are istaayonunda karıılandıktan aonra almıştır. lazımgelen tah isat ayrılmıştır. 

o 

Darüıbedayi 
Yakında şehrimize 

geliyor 
1stanbul, 4 (Telefonla) - DaTü\. 

bedayi bugünlerde iz.mire hareket e
decek ve fuar münasebetiyle orad 
virmi gün kalacaktır. 



Zahire &onata 
IZMIR 

• YAZANi Avni Altıner 459 ç. buğday 4 5 48'%5 

IİllliJ .. MiMM ..-· So~ dJ hoca ef eadl. denm etmiye fakat kutuyu verme- 38. ,. arpa 8 JO Sterlin s. i 91 
~ l°•rbJ i.a,u.u .,..,.,." - Yeillelr yeteeebe apğı cami mefe azmetmiş ~rünüyordu, sanki 140 ~- K. dan 6 1215 Dolar 116 675 

Mecik apnu deailea Wr imamı hafız. Hilsey·n ile biıün mü- dedikleri zibi aiızlannı bıçak açmı- 13194 kilo yapak 46 54 LF;_:rangı 3 355 
~t 6 6625 

.,.._1..,t.-. h kö7tia tui•- ezzin hafız tbrabimi de fialeytve'" yordu, bınılar 1'öyü <Jola§ıyol"du ve .. li i F 28 575 
meamqallQA tefriQ la•- (çağır) gelin kızımızın yemekleri• asaııdarümap uğfaşılıyordtı ••• DiJer AJ d ;~ ç:e · • 67 395 

Y•Zıl~t·~·· .. .. den -~imetlensinler.. . tarafta~ oda~akfl'V'den birkaçı bun- man onanma. RaOl'l~ark 50 835 
. S n~qip hır loş ıunu, kay Çomez yanındakı adama yemden lan takip ediyor, bir kwnı da kara- •• •• yş 

b yaz hır örtü lltında .. Gökte biri- birşeyler get"rmesini tenbih etti ve göz kuzunun yemek işleri ile uğraşı- SJDID USSU Belga . 
21 515 

b in ~ovalı fn bulutlar arasındam kendi de acele apdeatini alarak nıt- yordUı, bazılan da meıhar yüzük o- Drahmı 1 0825 

J--·--·a· sıy I> ay karlar üzeriDde.ki mazını kıldı .. Biraz sonra yere sofrn yununu oynuyorlardı. Bu sırada 1'ir Leva 1 56 

Qak belirtiyor. Buna raj- örtüsü yayılmış, kasnak koıunut "fO kaçıda çıtırdıyan -00afın içine attık- Heıı· goland Çekoslovak kr. 
4 34 

nıaıle karşı yağ kanc;lilin: üzerine sini yerlettirilmifti. lan et parçalarını daha pipeden Peçeta 14 o35 

e a rak sallaya sallaya sa9ak M"nderlere bağdat kuran hocaJar alarak, pehlüan ifi diye çeke çek~ Zloti 
23 845 

alttarmd hızlı hızlı ilerlemeye ça- sofraya yaklaştılar ve yeni aelinimiz yiyorlardı, birden bir aürültü koptu, Pengil 
23 4525 

11ta bir kadın birdenbi~ kapıaın kınalı elleri ne piıirdiii aanııaıı h•· bir aııda od• ka1 içinde kalmıttı: Almanlar tarafın· Ley ~ :~;5 ntınde«furdu kulağını dayayarak kikatte kaynanasının hazırladliı en- - Tutun, koıun diye yıldınm aıbi Dinar 
8'nh e dinledikten sonra yuınru- vai çeş't yemekleri methede methede arka tarafa çıkarak atıldılar zira Jan tahk. m ediliyor i:::,. kr. :: ::2ıs 

le vurmafa başladı. tıka basa yediler.. Duvadan sonrn baıka aadıçlar kendileri davet ediJ. ,.. 
- G im, gilm, rom. siıaralar tellendirildi. kahveler içil- medikler"nden dayanamıyarak onla~ Berlinden verilen bir habere aörc Ruble 

23 90 

dıme molla, Fadime molla . di ve bermutad &"elen birkaç kiti ile ra bir mendil kül atarak ka~m11Iard1, !lir kaç aydanberi, Şimal denizinde ESHAM ve 'f AHV LA T 
G~ öl6mil ttnttz ayol hu, hu. dlnt mubahi'selere baılandı.... şimdi 2 inci bir alem başlaDUftı. Run- .::Ibc nehrinin munsabındaıa pek A N K A R A 
ft ka ının açılıp kapandıfı du- ••• !ar tutulaaydı bi• eteğe ten bindirt- .ıiak hir yerde olmıyan Heli11olanc:l 1938 Tilrk borcu ı. 19 35 

uldu, Cami odasından pek uzakta olmı- !erek çıralarla köy dolaştırılarak su .ldaaına, burada yapılmakta olan tah- Sivaı • Erzurum hattı istikrazı 2. 
- Varı. om, yan basık tavanlı ve ründüzden beri ya batınlacaklardı.. Pakat &nlard: cimat cloiayıaiyle, yabancılann çık· 19 98 
Diye e.vap verildi ve bir nalın sc- sigara dumanfyle doJmuı delikanlı- bir tftrl1l tutulmuyor, bulunmuyordt1 :nası menedihniıtir. Sivas_ Erzurum hattı istikrazı s. 
tşitild' .. Kapı aralandı. lar odasında bu aece mutaddan faı- saklandıkları yerden bulunmazlardı Almanlardan da adaya çıkmak 19 99 
- :Aaa Hatçe aba sen mi idin hJt Ja bir kalabalık var.. Çfinkil Adet da.. ve orada oturabilmek için fotoğraflı Cumhuriyet merkez bankası 

8ugünkü program 
1138 M. 183 "9a.J120 Vw 

Kw. 
T. A. Q. 19.74 1ı1. 1519& Kos./ıO 

Kw. 
T. A. P. 31.70 M. -46& K.oa./2\ 

"'"'· 
TDRKIYE RADYO D1F0ZY01' 

POSTAi.ARi 
TORKlYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Öile aetriyab: 
13.30 Proıram. 
13.35 Türk müziği 

14.00 

) - ..... , . - Bayati peffeVİ. 
2 ~ Bay Rahmi - Bayati 
şarkı - Gül hazin aünbiil pc-
ri,an. 
3 - Selaheddin Pınar .. Ba
yati prkı • Delisin deli aön
lüm. 
4 - Muatafa çavut • Baya. 
ti prkı - Canım tezdir aab 
redemem. 
5 - ........ Tanbur taktimi 
6 - .......• Halk türküsü. 
Ey serenler serenler 
7 - ....... - Snz semaiei. 
Memleket saat ayarı, ajan. 
ve meteoroloji haberleri. ..,.in, buyur &"et·· veçhfle sabahleyin hepsi karnanala- :. bir resmi hüviyet varakua iatenmek- 108 lira 50 kr. 

- Hafız nasıl epi düzeldiml binı nnm damlan tıatilndekl karlan kO- Hafı• •uttata zayıf etbz 12 ya tedir. 14.1 O.. 
~..,. Jleteyim dedim. remiıler onlarda buna mukabil Adt"t şında hafızlığını d"nletmiş ömriind' Adada reaim çizmek, fotoğraf al-'•·---11111!!1-_, ______ .. l 15.30 

Diyerek konuşa konuşa taıhkta veçhHe tatlısı ile, tuzlusu ile birer hocaların ·yanından ayrılıp kahvey mak veya fotoğraf makineai götür- O k t O r 
~r. sofra göndermfılerdi. 'Ostelik yukal'l bile çıkmamıı. delikanlılara karıı:: 'llek yasaktır. Yalnız, adada oturan- B. Behçet Uz Alqam nepiyab: 

Müzik (Dana müziii • Pi.) 

- 9Gn tece eabaha kadar kork odadan Hasan usta bu odadan Ödek mam11 onlann Adetlerinde• u:ak ks' ara hükOmet bazan mül&Bde vere- 18.30 Program. 
k, bufln iyice. Mehmedfn idd"alı horozlan ınreşti mış biltiln günlerini medre<:.ede g <' >ilir. Ç O C U K 18.35 Müzik (Küçük orkestra • 

e olmuı dün avıam tyf saatt'1 rilmiş ve Ödek Mehmedln horozu y9 çirmiş korkak, saf 25 yaşlarında bi 1900 senelerinde de adada ayni Hutalıklan mütehauısı Şef; Necip Aşkın) 
olaunJara iraıtlamıı yalım, bfr yeri nfldiğ'fnden, kurban için beslenen adamqı. ekilde tedbirler alınmııtı. Heligo- Hastalarını 11,SO dan bire kadar J - Brahma_ Macar dan• 

ılmamış ya. karag6z kuzuyu anasının kardeşinı- O gece cami oda!lındu yemekter ond adasında, birer kule üzerine çok Beyler sokağında Ahenk matbaası No. 1 - 2 
- 80tt.ar yok, iıtbı •ene kar yafdı- ır"tm~sinden hemeıı o gt1n istifa.de sonra mubahise döne do1n,a cin-per >üyük kalibreli üç top yerleıtirildi ve • ;.y_a_n_ın_d_a_k_a_b_u_ı_e_d_er_.______ 2 _ Spero Kochmann • 

f ına seviniyordu~ ~8f1mısa bu rel- ~derek kesmiş ve ar uğruna arkadaş. ~ytan hikAyeler·ne i'j!ln1i~ \'e bun oplar ufka çevrildi. Adanın cenu- Ebedi arkadaş 
di •• Bubam yazık kuyulara vanp tı larına un helvası ile bfrJfkte ziyafe" lar bir bir arkasına anlatılmı~tı. yat mnda bir hafif top batary881 bulu- 3 - f ranz Königachoffer 
kar gömemedi fllerf gönderdik kirn çekilmesi kararlaştnca o akşam ev- sı namazından sonra da Lu hikaye luyordu kibu da, cenubu ıarkic:leki Eleksir Şahap Tirol entermezzo 
Bilir nasll yapmıflaıdll'. )erden gelen yf'meklert yediler, ku- lerin daha korkunçlarına devan -leligoland tehrini müdafaa içindi. 4 _ f redefik Hipmann . 

Bu aırada o4aya stı'aifJerdl. Geleıı zuru fıııe gece yan!"1na hazırlayıp da- olunmaş ve söz uzamış gecenin yan"' ::.aaen adanan yana,.bilecek bir telr Basar mt!melnini gi· Seyyahat şarkıları (fantazi) 
kadıa haatanm Y~ ç6ktl Jron~ ğıJmadan az önce yemeğe karar ver- olmuş. 10ktası burasıydı. Diğer noktalar- 19.1 O Türk müziği (ince aaz: fas-
tu .. Okudu üfledi .. GiW.. diler.. 4kh fikri evıieki yeni gelinde olar la sahil dik bir yar halinde yGbeli- dair, Kuvveti, Er kek• h) 

B&ı lla,ta dünyanm •• garip ha~ Bu sebepten iki oda yaranı (merr- hafız bfr tffrlft ıöz bitirilmeden bı vordu. /iJıfri. İ•tilıavı nrttırır. 20.00 Memleket aaat ayan. 
tahtına tutnMaWf .• ltOBXU t supları) bir araya toplandığındın çeneler yarışı sona ermeden m8saadf' Büyük İngiliz ve Alman filoları 11' ~ 20.00 Temsil 

A.eaba neden Jıorkıauıtu. Ve na.- delikanlı adası atzına kadar dolınat- isteyemiyor, biri bitmeden bh'incı ba uaaındaki 3 J mayıa 916 deniz mu· 20.40 Ajana ve meteoroloji ha· 
••1 oluyordu da !ııöyle yatakta kend'- tu .. Tufeyli geçinmiy• alışmış kör tanılan bu hadiseler, hikayeler om• larebesi adanın şimalinde ve, tah-•-------------••I berleri. 
nf aapeıeleeel& kadar bir erkek knr- Recep, Gökgöz Ali, Kare• !brahtm çok fena korkutuyor, hafif tertip t"t elbahirlerin sahillere büyük bir me- Uox.ıor 21.00 Türk müziği (Eski eserler· 
kaklaeıyOPdu, huta 1'6riDU7ordu •• 2 inci bir kuzu yemek iç·n 9ıtırdı1•" remeye batlatm11tı bile. Eve rıası ·afeye kadar mayn dökmüş olmasın- Bakteryolog den mürekkep program.) 
Bunun "ti.ta bir ab ewele d6Mllm. ve kızıl alevler uçan oÇ&im öulM .Wece~i d~~yordu .. ı.aıe K.aaıı' lan dolayı, adadan oldukça uzakta v l rr 21.40 Konuşma 

:. nskosa dalmışlar hileler dGtOntıyor llocanm aençt ~ ~:-..iılr ... 'I' A • .n.ema 1. onaı 1ZY .5' Ne9eli p .. lar- R. 
Kar .. Bı,ı kelime aoğuıt kelime bu ı•rdı. viranhktan geçeı·ken birkaç çıpln l 31 Mayıı muharebesinin neticesi 9a1a~cı. aalpı butalJklar 22.00 Haftalık posta kutuıu (Ec· 

kl))"de o kadar sıcaktır ki kar yağma- Odada tam 27 kişi idiler ne yapıı gölgenin kendis"ni eve kadar taki• "l"lalum. Amiral Jellicoenun idarnin- aıteısam. nebi dillerde) 
tblı Mne bereketaiz •• 1mll' yıldır ve vapmah bunlardan bir ni kaleslem~- ettiğini ve ardına bakmı1arak çar leki İngiliz filosu muhakkak suret- (Verem ve saire) 22.30 Müzik (Operet ve saire . 

1atdıiı S(la aataa ı.öy n8fe için- i, yan• akpmkf afyafetl huırlam'l pahnaktan kurtulchağunu ıöylem"ı:zi .. muzaffer bir vaziyetteydi. Bunun- Bumahane polil karakolu ,.. Pi ) 
dedir. lı diyorlarch, birden k6r Recep atı1 hafızı fena ltalde ıaprtmıştı, çfiıık"\ · 

O aece ıiyafaüer. etJence.ler S'ef dı: 0 da bir viraabktaa saçec.U.. aeced+ " berabcl', harp sahasına bu filonun mplda-9" 23.00 !Qn ajans haberleri, ziraat, 
takte kadar de"Vaa "9r ve ~k re~ - Sadıçlar bu akpm tam havası karlı deiil mi idi? IFım ~·iddia edemerlı. Telefon: 4115 eaham, tahvilat, kambiyo • 
wak"t uyu1111ok hatıra •elir .. A.-caba tar ebecik oyunu oyııuak naaıl olur, Ancak geeı yansında 1 ıaat sonr:ı 'lira İngiliz amirali ertesi aün filo- . nukut boraaaı (fiyat) 
bu .av·nç nedea? .. Betli kU" glme. kendine güvenen var mı? "' 

1 1 
ü .. il d f 1un Üzerlerine çekilmiftir. ~ett9Ucr.AI d . k . . 23.20 Müzik (Cazband ·Pi.) 

'- . b . 1 B k 1 k" "b" .oea ar manga ın çuc e a Al la k .
1 

. . _ .. u, man enız uvvetinın so- 23.5S-24 Yannki propm. 
rea ıeçıne• u luaıt ar bqün kuyu- - ana a ırsa gece ı gı ı gene .. . il . d "'ılah"lm" 1 d" man r endi erını maglup ol- !l•L- • d 1 _ _ 
ı H sonınesı zer ne a. ı iŞ er '·· uanaız ve eaır onanmanın n •ı....!.. L--&-LLL_ -L---•ruu. yazın satmak Oaere doldur- asan usta ile Las Arif tutupunlar lard G k Vilh 1 nu • • .;Jlllll" nuuamuan lftÜtaJU1H111 

muşlar ıevfnmesinfer mi.. Bir evd ki bakalım bu sefer kim yanılır. Hafız Mustafa evinin yolunu tutmuı:ı nuş saymıyor ı. ere . e ma- gilizler tarafından Scapa Flovya ge· Doktor 
c . . "diyonl ld k kt "di f afende, ıerek (o zaman yenı yapı· .. 

Jlefe -.e A"e~lerte yaşhlann toplan- Bu sırada biriai atıldı: gı u ve 0 u ça uıa a ı n- b .. ..k ka lla Şimal den. . tirdiii hatırlarız. Hala da kısmen ora- JZ T I 
dliı köy odalanntlaJrJ pazamlr: Jtep - Ulen frcep şu oy~nu ilkin an- kat aksilik müthiş surette karnı dı :~ıa:~~t ola:; Kielde aon ıay=~ da bulunuyor. Zira gemilerden bir lsmai iya regu 
IMmdan.. lat ta teberden selen mısatırlmlz Ali sancılanmağa başlamıştı, öyle bir ça}ıft lar kıımını bizzat Alman askerleri lmir 

Bütf;bl i8CI yajan V: aiJadkln efendi de Öğrensin. sıra gel diki yürilyemlyordU, belin - BI 
0 

•• • ı il' Alın l • • • •• • ad L_ t Memleket hutahaaeaİ l:mruı 
4uran kaır &"ene aece1i karplaıaala Etraftan anlat anlat seslerf Oze~ deki kuıaiı naçar biraz faydası olu!" •. 

1 
la unun uz~ın~, k na ız ve aL:: erının emrı uzerıne or a l.lllltınnıt- akli7• .. uabİ)'e mltehauın Dok-

hazırlanır 8'ibi lapa lapa yatına~n ne odanın ortasına &'etti ı..tctaı kur- diye çizdi yeniden balladı, derenin 
1

1~ nF a~a:ı~ 9~ 7 e rar .~rpıı.h lardır. tıor la.ail Zb'a Tnpl ikinci .. yler 
incelen beyaz kOrkilnQ kahnlaştıra. du, uzun bİI' nutka hazırlanır ria,i dh- oğultuda.ıı ıacenin seaaislijiııden da- : ;· ~ .~ Aı'eneaın~n nk. aye- Bu gün Alman harp filoeu, 1916 ......... 21 N........ıı buaa1 _... 
mata to}')l"ağn ~z verm t g-fbf duran tündü. ~ldü .. Bir aiaara yaJRı ulat- ha fazla örperdi korkmağa titrem&- 1~ enhıtı. reden . man!.ab~· unhac- daki mevküni bulamamakla beraber, yeeehaaeeincle hutalarım mua,.. 

Aw.... d ki x. b 1 d . w • ,ın ta mın emıyecegı ır fey u· L-...1- • 1 Yaara v.opn a llH•eJ'f bırakma· maısa 8f a ı. ğe başlamıştı ve acele ıle kuıagın b r l ld"· - tekrar Avrupa sularında görihıüyor 1,_n_•_•_•_-__ Yı_•7_•_· ______ ,._ 
• ..aiyle fırtınada laaybnnk - Şeherl"Jer buna dilsiz oyuau da. ucunu sarmadığmın farkına varama-

1 ec::~ '· 1 Al filo k ve tekrar bu filo için Heliıolandda 
,M.-Mlta Ntla41ı_ • halile sa1tlri seniz daha iyi olur derler, bilmem ne- ıal§tı, içine bilinmez bir kol'ku sin- •. . !'uze m~ m~un u~: .. 

yığınlariyle bllD&tuak 119a- den biz (kör ebecik diyoruz) tfmdı mitti. Adeta bayılacak gibi idi, fakat ı;:~b~kkefdı ask~r~ ve İtçılerı .uı yapıyor. 
•uı• •..ıv l'ihi iHanlancla yıldıt- iki Ut olacak bu baı ne yaparsa ~ eve rlbnek Jbımdı. SarkaB kuşak • u. er. e~ a:emı e en çıktılar, Amiral l>etouJ' 

--,Operatö,..---. 
Ceotlet Muatala 

GÖNENDEN 
aak v.& seoeyi o4aU. mıarıtta ••- teki baş ta 1amna ıeçeceti aç arka- 111111kleniyordu, korkudan mütema- ersanelerdekı ııçıler çall§mayı red- (La Tribune des Nadana) 
tlırtmeıuık Wd · am41a. daşla hiç sôz söylemeden onu taklid diyen yasfni ıerifi okuyan hafız ardı- .. Memleket hastanesJ tiaftablbl 

Birk.ac yara.a,a e......._ &ıbde etleeek, etmezse ve atzun açar itiraz •• bile bakmıyordu, sürOklenen ku- daha tekrarladı. ı su kabalı gibi sallanan başına, mo- 2 inci Beyler sokak furma karpaı 
llndb ajabeyleriaia TA•lı libi b"- eftene o safhf Jrnayu kaybedecek. Pir hansl yaramaz ~oeutun athiı - lnmiıiniz, einmislniz. raran dudaklann, sapsan rengJ:ni No. 25 
llblrine ka"F tepa ab.J'Or ...,....... el- kovu toalayaeak •• .Aqık9an 3'&1tm- .. ya l'ksbnt ldmbilir nereden sa- Gene eevap veren aldırıt eden bile aeyrediyorlar ve hafızın bu çok bit-
leriai ikide bir koltukllmll aJtıu ıe. dakilerl• ;,um avtaıa laepimiain k•rek ,,o1 •• ertaama .ortıklediit di- yok, daha fazla korktu botun kuvveti kin haline hem acıyor, hem ,Wtıyor .-•A-iiliN~A-~!!!!!!!ID•Ql!!!lml!L!!"-'!IU1!91-'I 
karat aoi'uia aaka•Ultte oaı.- karmnı doyvacak.. kenli bir karaçalı &'1lveyili)r bu ipek ile uzaklanndan dolaşarak hızh ae- hem de onu dinliyorlardı.. 

ot. - Hasan uata, Arif, imanı 7oldar kuıala takılDUf ve Y11t11rken : çerek koıup uzaklaşlJllfb, fakat ar- .: * 
Koca pl kutaiı heynau. blüla- ortaya çıkın batalım, bu U. bakam Çut, ~. ~ut 4lye &'flrllt8 çıkar- kadaki çıtırtı keıilmemfı daha faz - Tesadüf en dilsiz oyunu ile çırıl- ottMLttx 8f'r.AB! o:AZ'rl'W 

sararak yalım aiaı ile -6atı.tiaf kim yenilecek. mata bqlamıftı. Bu•un üzerine ha- la artım, ıatelik kahkahalarda geli- çıplak hafızın önüne anlattıtımız şe-ıL-------------ı 
~da bırakaa aıCttuia akıam eaa- S11leri yillgeldl metali} knya ı- fız alabildlfine koıuyordu. yordu de?Mk pytaıılar takip ediyor- kilde gıkan Laz Arif ile arkadaılan lalalp • .............. 
.- mfılaren ~uak cami aY- tıldı, yazımı turann bakıldı.. Hents 18& metre koşmamıştı ki lardı ha.. Eve ••idi anahtarı bin ve Huan usta aavallmın bu )1lzden BAYDA& B'OfTO OKTBll 

._,._.......,....nda okudu.. Nihayet Hasan usta emredici Laz öatıade Kasım hoeanın bahsettili a1lçlflk1e çıkardı, kapıyı dratle qta 16 atan huta 7atmaama Hbep olmu~ 11..., .,.,.,,.. • ..,. ,,... 
Artık 80.kaklartenlıal .. 11111ve.yat- Aarlt ~ tatlitçillif kabul etti \'e ya- hayaletler belirdi, & anadan dotma herk11 uykuda, kapıdan foeri sinne. lar, fakat llafuım bu tuadftttınden _..,. 

makta elan kardaa ayak faleride mu limıllr H011ytn, GOQOll Allyl, çıplak adam karın ostUne hemen diz siyle kapamuı bir oldu, hızlı yftrtl- 16• perhisbai dayanamıyarat daJıın- HAMDI N0ZH&1'i ÇAJIÇAl1 
'kaı.lıolm.ata bq)&JNttı OD aflnJUk Kanal Omaaaı ...... ç0kt1ıler, önlerinde bir tanesi vücu- mık istedi bırakmı1orlardı, biTas lıkla boun Laz Arif Hasan uat&nm 
Jeni ~veyi olup balapıı y...,-an Kör Recep, Kırçe lhraMm, Ödü dunu karla ovmaia batladı, diferle- zorladı belinden yak&lantlardı nSJla. bahsi kanamasını temin etmJttf. 
Hafa Mustafa da b4J1lk bir lild be- Kehmed de 1'&kem aeçildiler.. ri de onu taklid ediyordu.. 7et feryadı butı. O st1D hafımn alyaretfne sidenle-

de dolu sahanları yanında taf11aJı Oda içinde başladılar, anadan Haf'lzın kalbi duracak rfbi çarpı- - Yetlfln bittim. rba ~otu bahsı kqbeden Haaan us-
' adam.la Dirlikte eHnde ekmek tı- dolma 107Unup cınadalaP. kül yed!- yor korkudan yQkseJr: sesle 8 üncfi Demaf 1)1 dflıttp baJ'lbam bir ol- tanın tıruıda Pifen lavıl"Clk kuzusu-

IMa Ua h•~• ve imam JCuım hocanın ler, tepe taklak aUll&I\ Huu usta defadır yaafn okuyup öflllyordu, nf- •tatta. Bvin halla kOf111Qp .. idiler nun Jessetini dlfGnerü alıslarım 
enına gelirken camiden çıkan imam •e yaptı ise bütiln tald~U.uia• anı- hayet seslendi cevap veren yok. .. batısın l&l'lıan lıqalmJa ppmlatıJorlardı •• 
R ve kırçıllışnut sakalını aol elf Ue dfirflcn hareketlerine ratm.a aiıaJa- - lnmWıaiz cinmisinia? 

1 
ld h ide acuna Budn hlll bu OJ11D .. m k5ylerl-

tara1aalr reienleıi bqladı ve bir nnı kıpırdatmadan yaptılar. Semra o Hiç bir hareket yok, sanki onu gör- ça ı talalmıt 0 utu • ' kapı ara- mizdı oynanıyor fakat mda oınl
Jlafta sanra. bile yemek sırasııua kiwı. _,Hela ınfnareye çıktılar Pil• aa- mof( .. afhi ifJ.erine devam ediyor- blında alapp kaldılmı ve on11n ı;ıplak •ececek •Jd babayifltler va 
•• .ıacat- JteaapWllt halfi bil- dı ataca çıkıldı çıktılar, çamur Yen- lardı.. .A.e.aba Ka&lDl hooamn k•l'fl•- bmıu tallmm edemi)'enll dalw tan. nplmı loatırıp, lsatıs sfi,I can kur-
1111Jormuş. afbl: dl yeeler velhamt 1a1nJmıyacak bu na gıkaıı bunlar mı idi? Tamam 6 tından twtuldutmıu snarak baılı- taran 7ok mu d ye batıran kabadayı-

- Oflum hafız af aıruı bu .. n itleri taklit ettiler, itiraz etmedller. kiti ldl. sat tarafta virşnlıkta vardı, muı lsertne saı ıulan ile 19rbetıer- Ju; s6rthunlyor. 
lllHte Dil ltlf? Ber :lçf tarafta icap ederse hayat- titreye ttıre7e tekrar 3 Kulhuvallahi le haflaı ayılttıklan zaman bfltun Jlanfu: 22/1/930 

- .._.anclu '°*' bfsde- lamı v•ıınfve llfalr ~ .. blle luad' ok•1duttan IOU& ]gaık 'bir Halı bir koıneular hafızın aövde.ıi U&uinde Awal ALT,ND 

lD~aBll~MBll 
lnar ...,. • ..,.,. aoW 
c .•• hr&t WMn ~ 
Telgraf: hmlr - ANADOLU 

n:ırıroN: mı. l'a.tc httın:IM 

ABON& IM&Al'll r....,. ı•. AUa • ..,. • . ....,,... 
yaban• .-nleketler Scla -neUI 

abone Gc:nti 17 l!Ndlr. 
G'1nl pçnıi• ntılhalar 21 kuruttu. 

ANADOL'IJ JIA'l'BAASINIM 
BA ~!1 M l~'l'IR o. -- • 



5 Ağustos 1939 Cumartesi 

General Metaksiı
sın beyannamesi 

Alman 
Tayyareleri 

(Al'IADO": 
;ı.. ... .;., ... ...ı-.. ......... ,,... ..... ~~~ 
I ÇİMDİ~l;.ER 

Polonya hudutlarını Oğluma mektup 
geçmek istemişler Yavrum; .. 

Varşova, 4 (Rad.} o) - Beş Alman Otuz altı yaşında, az çok ~ecru- • 
tayyaresi, bugün Polonya hududları- be görmüş, hayatı tanımış: ~agarcı-

d •• d .-. •• Jd •• nı geçmek istemişlerse de, gördükle- ğma da bir tutam olsun bılgı koya- ,. . 
1 

• • 

4 Ağustos rejiminin or uncu yı o- •i mtimnnaat !!zerine geri dônmü?Ier bilmiş bir baba sılatiyle sana şu sa· Avrupanı 1 mukadderatı birkaç adamın 
Y • d h dir. Bu hadise, alfıkadar ınahafılclc tırları karalıyorum.. · • . • 

nümü bütün unanıstan a a- fena bir tesir uyundırmışbr. Sen, sen ol, şunlıır olma, şunları cesaretine bağlı bulunmaktaöır 
tl k t1 oo yapma: • 

~ rare e u tanıyor Fransız mebuslari 1 - Miden aç, pantalonun delik 
A. 4 (AA.) -4 Ağusto~ re- t:r. Ta ki uzun bir itiyad ile bu, Liz- olduğu zamanlarda •. saçlarını u~atıp yazan: Piyer Dominik' 

J.. • t.ın~: .. .: 1 dönümü münase- de ikinci bir tabiat haline gelsin. \vam kamJ.rasında onlara avuç biryantın, yahud ~ımon • ımının uçuncu yı . r .. .. k f ·· .. artıstlere b ks ~ d ki Bu böyle olursa aslı va,;ıflarınıız · surup a anı sozum ona ---------------
etiyle başv~kil Meta. s ~s .aşagı a hadisatın ilcaatına' ve mütehalif rüz- lll g i ! iz mebuslar ile benzetme .. Hatta, kıyafet.in temiz de Almanya 15 martta yaptığı kuv-ı duğu .şeye. aşi~~r surette ~e ma.lik 01• beyannmncwı neşretmı:.:Ur. kA 1 t b' 1 kt k .. · I b nu vet daıbesinin tesirlerini hissetmiye mak ıstedı. Nıçın? Hangı tahrıp, ta-

cBugün ~zun süren makus bir ta- ~r ~r~ : 
1 0 m~ an~ ~.~ve -~:1~ konııstufar 0 

sa, geyne ya~ma ~ d'W·: k't ar· - ve tabii ölçmiye _başlıyor. Çünkü hakkUmU arzusiyle? Hangi költle§-
lihin yükü altında eğilen Yunan mil- :ımızm dum l"ıgın~n.a k' eg; ~ag -· Londra 4 (R;dyo) - Fransız kd 2 -1 alpu~ araJ!ır ~gm/a ı, t her hareket bir takım akıbetler ve tirmek lhtiyaciyle? Hangi işkenco 
letinin kalkındığı ve başını kaldırdığı ır es~sa layb~l~a.ra ~n ı~~ .· e. ec~ .. ~ı- l>arlameniosu azasmdan mür_çkkep a aş ann ak kerb~ı- r . adyı sız,hşar~ her darbe bir takım mukabeleler do- hırsiyle? 
g·· .. .. .. .. ld" "münü kutlu- ne emın o a ı ırız. er uıınız ı~ıu t 

1 
sız, utanma a ı ıyetın en ma ru _ . . . 

unun uçuncu yı onu. . hasedi hırsları ve kustah hodbinli- olup dtin buruya gelen heye , yon . 1 'b' ba w a w ra kahkaha- gurur. Bl!· ıns.mın sıhhatı hususnda 
luyoruz. İktidarı kralın ıdaresı altın- _. k 11• ktü :11A nf t .. .. d Delbosun riyaseti altında bugün A - ınsan ar gkı 1

' gıkrla ç gı k• 
1 

da vaziyet ayni değil midir? Kendini H 'ç şüphesiz l G mart kuvet darb~· d ı k 1 k 1 aldıgwı- gı o e mı ı me aa onun e ,. 1 . . lar atara ava arını anape ere . . . n· til A . t 
a tam ve muta 

0 

ara e e t d t k h . · · •t t t vam k'ıımwasına gelmiş ve ngılız d' · l h k . b ifratlara kaptıranlar evvela bundan sını yaptı. il n vrupa emaye .. d be-"- .• eçmict ar e rne ve epımızın ı aa e - ' ' atıp kun uranın a tını er esın ur- d h f . i h t d. tnız o gun en n uç sene g ıı· kl .. k llef ld y k • _ mebuslariYle görüşmüştür. Fransız- d yalnız haz duyarlar; fakat sonunda ve - a a ena ı - sıyas a a n·e 
tir. Zaman itibariyle pek kısa olan m\. e. ;1~d~ t 

0 

k ~:.um.u~~nt ~~ t İngiliz do~thrğu parlamento komite- nuna ayama!. d ayyaş veyn frengili bir hastalık ne- haykırdı. Almanya giildü. Siyasi ha-
bu üç eene, neticeleri itibariyle oka- ~~·ını a 1 ır l~dr:'e Bı ı~C:1 •1 ır t ıa lerinin müt~kabil ziyaretlere bun - 3 -Adi sokak çalgıcıların .an ~a: ticesinde ölürler. ta mı? Sanki Şansöliye H'tlerin h:ı'"l 
dar mühimdir ki, bizi bugün 1936 a ıne ~e me ı ır.. u ~l e 

0 
.. unc.a d t d ha bO~·ük ehemmiyet ~rak cemiyetin nez~ket çerçıvesını etmesi mümkünmüş gibi! O zamana ~ . lık b' d da hakıkaten hakim ve fılen bur bır an sonra a .ı • 

1
. k 

1 
.. - · w d . . . . . 

aguatoaundan bır asır ır evre- .' k . t d" d h"' . .1 . t k il ylemşitir oıs ıyen şar ı an ogrenıp agzın a ge- 1938 ilkteşrinin birinci günll, Şan- kadar hıç hata ışlememıştı. Asla ış.. . w d b·ı· . mıllet oluruz. A sı ak ır e, urrı- verı mesı., ~ arr r e · l K hk h ·ı k k . _. nın ayırdıaıını zanne e ı ınz. . . _ ve eme.. a a a ı e arışı • sölive Hitler filen Çekosldovakynya l lemıyecegı de sanılıyord. Kalkınma eserini izaha lüzum 7et para~a~dası aradsı~da anb~rşt!yıkve 00*0
o-- - Şimdiki kızlar zanparal hakimd·. Bu memleket Almanya ile 

. l k k.i ıtaatsızlıgı ı are e erız ve u un ıy B J} k •• ~ k · k' · 
Yoktur. Tek bır Yunanı yo tur • . .. - f . e. a UD Diye bağırma!... Sakın ogluml.. iktısaden mutabık kalmadıkça yaşıya Fa at burada? Bır Alman he ım •• b b .. .. h . ti metlen altüst eden haset butun eıt · · k · ı ı k .. tl d' ·. 

unu, hayatının utun ususıye e- . - . J • ~/ • ? 4 - Banyolara giderken, çıplak, mazdı. Stratejik bakımdan rnemleke- nın enJe sıyon ar a UV\ e en ırmı~ e . d w• zihn' lerın munasebatına bakım olur. v ı ızı mıs 1 t ~ b" h t d b' . t'l" tınde ruhunda ve egı§en ıye- • . . . . n.urs. una m. . •... k b' d ı· g'ıb'ı yalınayak tin mildafaası imkansızdı. Bunun de- ça ış ıgı ır asa an ır lS 1 a31 · ' .. .. .. Muvaffak olmak ıçın en ıyı yol u- _ _ pmı ırmış ır e ı , _. • . . . . tınde duymasın. Dorduncu seneye . l\I . 1 Paris 4 (Radyo) - l\loskovadan 1laşı kabak değil banyo gömlegın ve lili de ~udur ki Çekoslovaklar geçen mümkün kılacak ımza) ı kopaıma~ 
hak'kA b' '11"" h'"'k' . t 'çinde gi- zerınde bulunuyoruz. amasız o mı- , k , d • , , için ihfyar B Hacha il dış bakanı•ı 
• 

1 1 

ır mı ı a ımıye 
1 

yan ve fakat zevks!z de bulunmıyan alınan haberlere güre. meşhur ·o - '1antalonunla git.. Sokaklar a çıp- kış, Almanların biıi memleketi baş- B 
1
. d bUt.: lı' et th' t , tıyoruz . T k' t k d 1 k'l t 1 a çıp er ın e un ır gece e ış c n.c-.. · . .~ . ... .. bu çetin yolun bizi nereye götürece- münistlerdeıı Bellakün, ıoç 1 a- a 0 aşma, na 1 vası a arın • tan başa kateden, öteki de Avstıırya •. p b b d d -· · Bırıncı sene mınetın umumı ıtı- . . k. . . ı k b' E- f k" ok sı, ragı om ar ıman e ecegır.ı 

11lad ·ı t b .. tt' lkı'nci sene mil- ğini millet tamamiyle idrak ctmıştıl'. raf darlığı yaptığından tev ıf edılmı La ınme .. l ger a ~.rseln~ ~aralr y , :p Silezyaya bağlıyan iki otostrad in- söyliyerek tehdid etmesi icap etti. ı ı e e aruz e ı. . . k. y ·ıı t' ı .. 1 k k "Jeyaz panta on ve gom egın omayı-
lef n müttefik heyecanı ile geçti. \f1! Şuna emıruz ı, unan mı e 

1 
as .n ve mahkemeden gcçırı ere urşuna . h .. k'" .. 

1 
k t şa etmelerine boyun eğmişlerdi. Al- Führer bu işte ne mi kazanıyordu? 

·· .. . · · d" · · kt' V şarkın bır . . ersın, er gun u gom e ve pan a- . . . . . . 
Uçuncü senenin bariz vasfı halk kıt- ger~.} e on mı) ece ır. e f _ dizilmıştır. 'onunla git... maıı kıtal arının, mesafeyı uzatma- Hıçbır şey, Çünkü Çek fırka)~ ılk 
lesinin rejimin hedefi ve icraatı tas- sevınçle, cesaret.re. ve !ahsi men .~k 00000 

5 
H f d 

1 
k ahI·k zl w mak, için, bunlardan istifade etme- teşrindenberi aciz bir vaziyette bu-

. . . atler gözilkmeksızın daıma daha) u - ar en azı , a sı ıgın . . 
1 

d H tt k d' . b d , 
v r.> etmesi ve bu tasvibin mılletm • . biltü D p • t• k . . . f d B k t'· h !erini de kabul etmışlerdı. Almanya lunuyor ar ı. a a en ısı un a.ı 
tturunda derin bir yer tutması oldu. seğe ?!~n.caktır. Yunanıstanın ~ n iŞ 0 1 1 a mıncı vaskı ır, l unu a ıyyen a- ölçilyü kayb-Otmemek şart'yle her şe- zararlı çıktı. Çlinkü Habsburglar za-Ö~J k' b .. h y l b d - gençlıgını sevkeden mukadde:; heye . "'mndan çı arma . k d' d. manmda olduğu gibi hapishanelerini .ı e ı, ugun er unan ı u ev . d . ı·-. . 'il t' . Baıtarafı 3 ncü Sahifede - d .. Ye a ır ı. 

1 ti k d' · l tmi bulunuyor can ımammızm erm ıgını, mı e ım, - . 6- Bana hürmet etme en once, berha,·a etmiye veya icap ederse bir-en ısıne ma e ş . . t'kb ı· . b' k • 'b' . -ı . . y l tık esır- . . .. B b' . 
Ve b b" l t Iakk' etmekte de zın ıs ı a ınııı ır a) a gı ı :sag am gıtmesı, ugos avyanın ar "T\ualhmıne hurmet et. en sana ır Slovakya ile Karpat ukranyas;!1ın likte berhava olmıya azmetmış, sonu-unu oy e e ı ld - d'" .. d"WU .. 'b' ld d ı·ı d k l b' b' lo"'ıuniyle haklıdır. Biribirimizden ° uguuu_ ve .. uşu~ı ug ~uz g, 

1 
ve likten kurtu u"una e a et . e_ er. öğde :'erdim. Bu • •p, >r ter •ye Çeklerden ayrılması da Münib enla,. n~ kadar '."ukavem_ct edeeek ve pas'.f 

'-'aktiyle nefret eden bizler, ırkımızın yarat~cngı~ız gıbı oJacagını herşey- ondradan gelen haberler, f ngılte- \·e .bılgıye muhtaçtır. Or.u sana ben masının çiğnenmesine hacet kalma- hızmetlerıyle garnızonların manevı
"~sfı ikilik olduğu söylenilen bizler, den zıya.~c ısbat ecleı· . ., renin Yugoslavyaya sHahlanmak vermiyeceğim, muallimlik . .':.erecek .. dan husule gelebilirdi. Slovakya ken- yatını kıran 7 ~il.yon Çeki n:zarct a~-
b.r kap iç'nde yoğrukluk ve müte- İşte boyle mesut alametler altın - . . k"Il' ti' 'kt da para ikraz Onu say, onu sev, onu sogme .. O disinden ayrılınca, Çekistan her yan- tında tutmak ıçm batün Jandarrıı~ Ccaniı h 

1

k)' d. · ı· ı· 1 ~ladır ki değişikliğimizin dördüncü ıçın u ıye 1 mı ar k d' l B ".l'eçerken, ağız dolusu alay etme.. dan çevriım:ş olacak ve ister iste- lannı seferber etmesi icap etıni~tir. a en ı, ısıp ın ı ve parça an 1 .. d ceğindcn bahsetme te ır er. u ' 
1 

k dü 

1

- ~ 
llltı.~ bir kitle halinde tekrar meyda- yı ına basıyoruz. . A • , e . . . ibi 7 _ Jhtiyarlara karşı saygı gös~ mez Almanyaya boyun eğecekti. Fa- A manyaya arşı nyanın o nrnrv 
rı." çıkhlc B . h ... t hlik _ Atina, 4 (A.A) - Mıllı gençlı~ .ıaber, para ıkraz ve ıstıkrazı g .. • Ayaklarım daima biribiri üze- kat şiddetten hoşlanan Almanya, ta- tan evel oldukça zayıf olan, bugnı 
krJc · uh~~~;ce: arıcı .k~ ite dün akşam saat 19.SO da başvekıl basit bir mali muameleden çok şu- .~r d t tm - a değil biraz da indir- bii meylini takip etti. Ölçüsüzlük ih- artık hiç mevcud olmıyan itimadın-
da de ~~lya ~~ hı erınkatalykızı ı a ı~- l\Ietaksasın önünde ve umumi bir he- mullü manaya delalet eder. Yugos- ın .. e Y ag ' tirasına ve aşikar bir tahakküm zev- dan hiç bahsetmiyordum. Gerçi :;an. . gı , mun aaıran nmayı ıs- d 1 k erit yapmıc:tır 'llege a ıs. • • h'f d hyeıı v ff k la ·w hun yecan için e par n g r :.- · avyanın tabii yeri de oradadır. - · kine karşı koyamadı. Filen sahip ol- - Devamı 8 ıncı aa ı e e -~1trı,,,1e 1~~va a 

0 
n m.ı ı r~ • Atina, 4 (A.A) - 4 Ağustos bay- " . . 8 - Sokaklarda ar§ın arjın dola-

edıl.ıi )"'~ı ... u ~f!Lil ında elde ~ b t' 1 k 1 n se :nrp _Hırvat anlaşmasının tatbikın- ~p se...da .oytansı ohnaf Sana sev- ccc***n>-----. ramı munase e ıy e ra , geçe - J't'ka ·· 
lia . t ehl"kd Jd•w• k. nekı .ıuncuya ıayamtıdan dolayını-• ..ı--- v_ ... .-v--dıt po 1 1 smın :ladan evvel, kitap ve terbiye lazım-.l l e 

biı:· h rıcb tld 
1 

Ger ge. ıgıd kv.a ıt kum olanların geri kalan cezalarını daha ziyade vuzuhlaşması beklenir. dır. ap on tay ya re e rı ı azır u u. eçen nısan a ı en- ff t . t' A Ş rcMER 
~ . . a e mış ır. · · ~ 9 G"I k .. 1 .rnaayonaı buhran hızı sıkı sıkıya - u, oyna, şa.r ı soy.e, gez, 
bırlef?nif, lcu"" ti' v h 'ht' l ' 

00 ~anış, tanı .. Fakat nezıh ol, kıbar ol, 
~ e ı e er ı ıma e z • e k d •ı • b' · · · d d w b' 
b rşı koyabilecek vaziyette gördü. l ra ı ·re ı e ~ı ır cemıvket ıçıbn e ya~. ıgımı ve. ır b d 
~Undan sonra da fırtına devam etti- I şe~w~a~arb.en, akunudn ıbyılo ması ıc1ay Çin hükumet nıerkezini bom ar l• ~ tnüddct rt k h b ·· l 1 • ~ttıgını, ır m sa ı u unmaaı a-

~ hu bJ:tt.: ge:::kt~~ :~y::~l~ 1 zımgeldiğini düşün.. man ve ecnebi konsoloshane/erini 
rı n:ş~ ile dağıtıldıktan sonra da ge- H •• k"' k d·ı . f • l . • • 'd• • Görüyorsun ki oğlum; bunlar .,•hi:ı:ıhiçbirşeybiribirimizdenayır U Umef, re l erJil :UZ erilli 10 lf hem kolay, hem güç şeylerdir. Fa- tahrip etmişlerdir 1

Yacaktır. Nifak tohumunu ekmi- • z· b k kat sana şunu şimdiden söyliyeyim . . atılan 
;oe ~~ltc.n eni boğacağız. meg"' e karar vermIŞ Ve traat an a · ki, bunları yapamazsan, şimdi bir- Sunkın, 4 (Radyo) - dokuz 1a- Alman konsoloshanesi, 

ı, çoklarına yaptıkları gibi, arkandan; pon tayya. resi bu.gün. ~hri bom·ba· rdtı- bombalardan tamamen harap olm1§-le""'· :Pımiz anladık ki, Akdeniz a- bJ•" t h il t 
}'~·tı.ırı~n ortasındaki coğrafi vazi - Sina te 1gat yapm1$ l! - Serseri.. Terbiyesiz .. Asri man etmış ve yırmı ava torp ı a - ur. 
~" 

1

-ı.,. v t ki ki. b" · K"Ih b .. k ·ıh mıc:tır Bombardıman esnasında havala-··• , e opra arımızın şe 1 ızı u an ey. zuppe, sımarı , ı .. ~ · J • • 
"'"'-eti' _ . Ankara, 4 (A.A.) - Haber aldı - münasip yerler·nde mcyvacılık ~·etis- • T l · t ki w b ç· t pon tayyare 
"· v J - b d k " • Diyecekler .. Kulağında küpe ol- ayyare erın at ı arı agır om- nan ın ayyare erı, Ja .. • : 

•i takd· 
1 0 

mag~ mec ~re ıyor. A - ğımıza göre ticaret vekaleti tarafın- tiı mek maksadij l.e başlamış olduğu wl balardan biri lngiliz konsoloshanesi- leri ile çarpışmışlar ve duşmanın ıkı •J.ı •• ırde, eskıde n bır çok defalar dan zirai kredilerin açılmasmdaki teşebbUsat ve faaliyeti de esaslı su- sun og um. Ç l M Dl K ne düımüı ve iki kapıcıyı öldürmüt- tayyaresini düşürmüşlerdir. 1•h~r. _Ozere, ortadan kalkmam,. fo,.maliteleri azaltmak, krediyi ge • retle takviye edilmiş olacakbr. tür. Diğer bir bomba da Fransız kon- Bombard•mandan ıehrin muhte-
"E:..,,," ;-ardır. . . n"şletmek ve mOmklin olduğu kadaı· Zira! kredilerin ueuzlablmasına • soloshanesine düımüı, binanın bir lif yerlerinde yangm çıkmış ve yüz-~ı~ l~~la askerlıkçe kuvv.e~lı ~Jm~- ucuzlatmak mahadiyle yapılmakh dair olan bu kararın tatb k şekli iize- u kt kısmını yıkmı§tır. lerce insan ölmüştür. ···~ ..ı.:::dır:. ~!te bunu~ ıçmdır k,, olan tetkiklerin krediyi ueuzlatmağ> rinde de bazı terti~at _ayni zamanda şa a ** 

l>ı)0 butun fedakarlıkları ya- taallük eden kısmı neticelenmiş ve alınacaktır. Kredılerm behemehal 

~~- Fakat askeri kuvvet kiifi bir karara bağlanmışbr. istihsalde sarfolunmalarmın temini Feci bir otobüs F ı · 
~tı dır .• H:r şe?'den evvel ruh~mu- Bu karara göre ziraat bankas1nm ,.e kendilerine kred· açılacak şahı3- ransız genera ) 
!tendi :~~ıkl_e~de? geJ:n bızzat kredi ve satış kooperatiflerine ekse - lara kredinin toptan verilmiyerek kazası 
~~ ica cdcnıyetımıze sahıp olma - risi yüzde 7.6 faizle açmakta olduğu pevderpey ve istihsal için sarfolun -
't\lt.._ P er. Çünkü medeniyetçe . . . • .. b Ih . k . • U§ak 4 (A.A.) - Dün Gediz· ~ ·v~tli olrn al k lik kısa vadeli kredılerden ıstıhsal~ ta- dukça tcvzıı ve u c etın redıyı a- U k ' . .. . d U ka be 
~\>v ayıp y nız as er çe şa şosesı uzerın e ve şa § A k . d I ğı telk 

1
• L t h kk ~. ~tli oluraak, müzelerdeki orta alluk eden ve ta~riben 12 .milyon li- çan merciler ta~afın~an. sı ... kı bir. s~- kilometre mesafede Söğütlüçeşme n a) a a yap ı .. ~ a a l n• 

~he r~Jarına benzeriz. Görünüşte raya baliğ olan mıktaıın f aızl~ri y(iz. rette kontrol cdılmesı zıraı kredının mevkiinde feci bir otobüs kazası ol- J / G f d • 
lıı. ti~ E.ıkat içi boş.. de 5,25 haddine indi?ldiği gib~ ban- ı her nevin_• t_atbik efülmekte olan usul mUfhı_r .. Burada ~~ılacak bi~ dü- a gener a OT e rapor ver l 

~el Q Und~n dolayıdır ki, beş sene kanın müstahsile dogrudan dogruya ve ~era~ ~ın n:üm~un olduğu kadar ğU"n~. ıştirak etmek uzere ~edı~den Londra, 4 (Radyo) -.Anka:raya Gordla uzun müddet konuşmuı ve 
~'"'•• ç~~eu Yunan medeniyeti lü - açbğı ve vadeleri beş seneye kadar bası;1eştirılmesı z.ra.at bankasının otobusle gelmekte olan ve ıçlerınde gitmiş olan f ranS>z heyeti reiaı ge- Ankarada yaptığı tetkikat hakkında 
lbtıra ~ >lin eder keıı mili etin baya ti yükselen orta vadeli kredilerle va-t•~ı ?'en baı nazarı dıkkate ~arak çocuklar da bulunan otuz iki kişiden n er al Hutzinger, bugün lngiltere er· uzun bir rapor vcrmiıtir. ~llh ~: ~~a ve mevcudiyetine ce - deleri beş seneden fazla olan uzun tayını bu mey~nd~ ~'.krolun~bıhr. .. yirmi sekizi otobüsün devrilip yuvar kanı harbiyei umumiye reisi general S~t hir~dı~ınıe .kani idim. Bu ihtiyacı vadeli kredilerin faizi de yüzde 8,5 j açılacak kredılen ıçın zamı ba~lc. !anması neticesi ağır ve hafif olmak 
~ he 

1

~~ ruhumuzda duyuyorduk. den 6 ya indirilmiştir. Cumhuriyet merkez bankası:1.e üzere yaralanmış ve bir kişi de öl - 00 bıı, h ».ın~~ bunu anladınız. Çünkü Bu karann memleketimizin zırai mutabık kalınarak ayrıca alınan oır müştür. H• 1 • 
4 ,zınııi :ıneşgul ediyordu. istihsal hayatında son derece mühim karar ile zirai senetlerin reeskont mu Hadise, bu kazadan kurtulan yol- ) t erın teklifi ~tu stos rejimi, disiplinli bir te - tesiri olacaktır. Bir taraftan koopera amelelerie başlanılması da bilhassa culardan biri tarafından haber veril _ 

~J>Iarl'efünidir. Tekamül ise eski tifler iktisaden takviye edilmiş ve koopcratüle.rin inkişafını şayanı ih- mi§ bunun üzerine vaka mahalline 
ttj~ a rUcQ etmek değil, bizzat kooperatif hareket ve faaliyeti müs- mal ol~nıyacak surette takviye eylı- derhal sıhhi imdad otomobili ve sıh-
~ltıı0 ~Ddi .ihtiyaçlarından !>'ani tahsil nazannda daha eazip kılınmış yeeektır. hat memurları gönderilmiş Ve müd- Alman müstemleke mes 'el esinin hal• ~"il >ea· a~atı ihtiyaçlarından do - olacak diğer taraftan zirat bankacın- *= deiumumi ile hükümet tabibi yerin- • 

cL.~ ~, ı1~e ~ıı~~ar .dökrn.ekti.r. ca ~esen ~üsta~.sile açııa~a~ orta va- Kaçakçılık de meseleye vazıyet eylemişlerdir. li içın b · r konferans mı toplanacak? ~lt ihtı &al hır reJım bır mılletın delı kredıler zurranın zıraı aletler, Yaralılar derhal memleket hasta-

~~· lı"'aıc Ya~larının canlı bir ifade - her türlü iş ve çift hayvanları teda- Ankara, 4 (A.A.) - Geçen bir nesine nakledilmişler, burada hasta- Paris, 4 (Radyo) - Hitlerin Ta- rından bulunan Kenizley'in verdiği 
~l l' at bugün asıl muhtaç oldu - riki gibi işletmenin canlı ve eansu hafta zarfında gümrük muhafaza ne sertabibi ile devlet demiryolları nenberg şenliklerinden sonra Dan- bir habere göre, Hitler, Danzig me-
~ Qı-c::a.ba da uzun müddet muh demirbaşını teşkil eyliyen vasıtalar- teşkilatı Suriye hududunda 43 ka - ve şeker fabrikası operatörleri geç zigi ziyaret edeceği söyleniyor. selesinden sonra Alman müstemle-
~"'41,. ınız teY şimdiye kadar la techiz'ne daha fazla imkan bulu- çakçı, 1244 kilo gümrük eşyası ile vakte kadar yaralıların tedavileri ile fngiliz başvekili Çemherlaynın es- keler meselesinin halli için bir kon-~l \>t ~. 11nanevi bü(ün kazançları- nacak ve uzun Yadeli kredilerle zirn- 3 altın lira, 1 tüfek 4 kaçakçı hayva- meşgul olmuşlardır. ki bir dostu olup hir hafta Hitler ta-,ferans akdedilmesini teklif eyliyecek 'ttliı:..~•ssa ilç senedenbPri ka - at vekaletinin zirai islihat progra - m, lstanbulda 1 kilo 350 gram uyuş- Bu feci vaka, şehrimizde büyiik rafından kabul olunan ve halen Lon- tir. 

ta 7.ih'"liv"ti tı>rıı.hl P.tmelc- mh-le nhe'lkli surt-tte memleketin turucı1 m~dde ele qec;irmiştir. bir teessürle karıılanmıştır. drada bir kaç sıazetenin hiuedarla-
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Cüceler. kongresi 

On bin cüce Nevyorkta 
tqplanacak 

1 Fransızlar 

Yeni rekor yapma
ğa çalışıyorlar 

Tayyarecilik sahasında çok ileri
ye gitmek istiyen Fransızlar yeni
den iki rekor tesisine çalışmaktadır
lar. 

Londranın meşhur canbazhctnesi 

Hediye bir piyano ile kurulan can
bazhanenin garip tarihi 

Bir cüceler birliği teşkil edilecek. Hü
kumetlerden taleplerde bu!unu1acak 

Em~;;b;~0 ~:es;~i;ıe ku:~~~t:::ı~ı~~ · Meşhur Şarlo bile burada yetişmistir. ı;ipodrom · 
cift rnotörlü Amort (370) beygir L d b •• ·· l b h d 
kuvvetindeki tayyare ile bir kaç gün On ranın en UYUK can az anesİ İr 

Budapeşteden yazılıyor: Dün- sanlar arasındaki izdivaca mani ol- evvel İstre tayyare meydanından İ~koçy,a, ingil~erenin ccimri> of-
yada mevcud bütün cüceler önümüz- mak. lıavalanmışlardır. makla iştihar etmiş ahalisinin işgal 
deki birinciteşrin ayı içinde Nev- 2 - Evlenme:tden evvel mecbu- Binbaşı Rossi §imdiki halde 13 ettiği bir diyardır. Bu itibarla orada 
yorkta bir kongre akdedeceklerdir. ri sıhhi muayeneye tabi tutulmak, mayıs 1938 den beri japon F ujita ve bir vakitler, bir piyanonun bedava 1 

Bu haber bütün cüceler üzerin- 3 - Tren, vapur, tramvay gibi Tokahaskinin elinde bulunan 11651 olarak verilişi, inanılmaz bir hadise 
de çok büyük bir tesir yapmıştır. nakliye vasıtalarında cücelerin ten- kilometrelik kapalı daire mesafe re- telakki edilmiştir. 

·Çünkü nihayet dünya cücelerini bir zilatı tarifelere tabi tutulmalan. koriyle 1 O bin kilometre üzerindeki f skoçya gazeteleı inde şöyle bir 
araya toplıyarak ihtiyaçlarım tesbit 4 - Kc:.l.ıbalıkta cücelerin hayat- sürat rekorunu kırmağa teşebbüs ilan çı~mıştı: 
ve istikballerini temin meselesinin lc:ırı tehlikede olacağından cücelerin edecektir. «Her kim isterse bedava bir piya
halli yoluna gidildiği görülmektedir. posta - telgraf idarehaneleri, polis da-1 Binbaşı Ros:si birkaç gündenbı::ri no sahibi olabilir. Yalnız gelip al-

Bir kaç senedenberi, cücelerin en ireleri gibi resmi dairelerde iş taki- İstrede havaların müsait olmasını mak zahmeti kendiıine aid olmak 
büyük emel?tri olan bu kongreden binden menedilmeleri, beklemiş ve rasat mcrke?'.inden ha- Üzere .. » 

tekrar bahsedilmektedir. Fakat bu- 5 - Sinemalarda, tiyatrolarda ve vanın uçu a mi.isait oldu~u haberi Altında da piyanonun vedldiği 
güne kadar bu projelerin hepsi mu- diğer eğlence yerlerinde cücelerin verilir verilmez, derhal havalanmış- adres yazılıyordu. 
vaffakıyetsizlikle neticelenmişti. Beş de çocuklara yapılan tenzilatlardan tır. İskoçyayı ve İskoçları tanıyanlar, 
aene evvel gayet şık giyinmiş, ağzın- istifade etmeleri. Ufak bir tecrübeden sonra ayni bunun doğru olabilmesine asla ihti-
da daima bir sigara bulunduran ki- 6 - Merkezi Budape~tede ol- gece her türlü hazırlığını ikmal eden mal vermiyorlardı. 
bar bir zat Budapeştenin bütün bü- mak Üzere Lir ciiceler birliği teşkili. binb.işı Rosgİ, yardımcısı ile birlikte ~akat Veyverli çarşısının genç ve 
yük yevmi gazetelerini dolaşmış, bu 7 - Bütün cücelerin yardımiyle, birçok meraklı ve tayyarecilerin fakır esnafından Edvart l\fosun pi
~iyaretleri büyük bir sürprizle kar- hasta, ihtiyar veya sakat cüceler için önünde rekor uçuşuna başlamıştır. yanoya çok heve::ıi vardı. Bu ilanı 
tılanmıştı .. Çünkü bu çok şık ve ki- bir hastahane açılması. Amiot (370) tayyaresi on bir okur okumaz hakikati anlamak üze
bar zatın boyu ancak 80 santimdi. 8 - Cücelerle eğlenenlerin şid- ton kad·udır. ( 10985) kilo. Bu re- r~ m~racaatta b~lunmağa karar vcr-

İsmi Jül Gu olan meşhur cüce detle cezalandırılmaları. kor uçuşu için 7670 litre benzin ve dı. Pı.y~no)~U - eger alabilirse - taşı-
<> zaman kırk yaşında bulunuyor- 9 B· .. f l 320 litre yağ almıştır. mak ıçın bır at arabası tuttu. Arka-

- ır cuceye ena muame e d 1 ·· 1 ·• 
du. Fevkalade zengindi .. Mösyö Jül d . .. k .. l . Tayyare hareket ettikten sonra aş arı ona gu uyorlardı. 
Gu bir sene evvel ölmüş olduğundan e en veya onu. muş. u vazı~etlere sekiz yüz metre kadar karada yürü- . İsk~çya~~ hiçbir. şeyin bedava vc
bu proje de unutulmuştu. sokanların da şıddetlı cezalara çarp- müş ve bu mesafeyi 31 saniyede ka- rılemıyeccgıne katıyen inanmış olan 

Fakat bugün bu fikir yeniden tmlmal~rı.. . tettikten sonra bütün ağırlığına rağ- arkadaşları onun aldanı?ı~dan ade-
ortaya atılmış bulunuyor, dünya cü- 1 O - ·Cüceler bu meselelerin men çabucak havalanmış ve garp is- ta zevk alacaklardı. Bu ıtıbarla çnr-
celer' b l ·ı l · ·· b h ıı· · · b 1 ·ı l b. . .. . . 'k · d - şının ortasında toplanmışlar piyano-ı eyne mı e sergı munase e- a ı ıçın eyne mı e ır 1urının tı ametıne ogru uçmustur. _ . ' · 
t. 1 ·· .. ·· d k. b" · · · . . . · K d R . . ~d yu almaga gıden at arabasının dö-ıy e onumuz e ı ırmcıteşrın ayın- mevcudıyetını de istemektedirler uman an ossımn ı are etmek- .. . .. .. . 
da Nevy kt t 1 ki · ld - A . 370 b. k l nuşunu beklıyorlardı. 

or a op anaca ar.. Son madde ile arzularının gayet te o ugu mıot ' ır ço yer er- D k b l" lil V 
Halen Budapeştede ve bütün k 4 ld - 'f de kontrol edilmiş ve tutulan krono- er ~n ~r~ a .c onc · .e şayanı 

M · t d k" .. l . . . . atı o ugunu ı ade eden M. Geren- l . d k l . hayrettır kı, uzerınde de pıyano ~ö-
acarıs an a ı cuce erın reısı vazı- .. .. .. . metre er sayesın e apa ı daıre me- ... 

yetinde bulunan Mösyö Gerenser bu ser sozune şoyle devam edıyor: 8 f ko . . 1813 k'I . 6 ı ulilyordu. Edvard l\Ios arkadaşları-a e re ru ıcm ı ometreyı .. 1 . .. · d · 
kongre için Nevyork sergisi tertip - Görüyorsunuz ya biz cücele- saat, üç dakika on üçsaniyede on nın goz erı .. o~ün e pıyan.onun başına 
h · h b b ı · 'h · 1 h ·dd 4 • • • ' ' geçerek butun maharetıle çalmağa eyetı mu a eratta u unmuştur. rm ı tıyaç arı em cı ı hem de ha- bın kılometrelık s .. rat rekoru için de b 1 d Ç 1 M.. .. G . 'd h .d. y k b 1 700 k.1 b aş a ı. .a dı; çaldı .. osyo erenser sergı ı are e- yatı ır.. o sa ir zamanlar bütün ı ometreyi eş saat on yedi S;\- Et ft k' k 1 b 1 k •tt'k -
v r d b"f• d"• .. l . . . d.. d . d k . ı ra a ı a a a 1 gı ı çe çoga-- e ın en u un unya cuce en ıçın unya a mevzuu bahsolduğu gibi mye e atetmış o duğu görülmüş- ı . d Ed d ""T • · 
dav r 1 ld - h • b. b. 1 k .... k ı .. ı~ or u. var ~\ os pıvanosunu çnl-

e ıye a mış o ugunu, atta ır ız er~ uçu ev er, tramvaylar, ara- tur. kt d . tf S • ·· 
'kısım biletlerin de gönderilmiş, bu- balar yapmak boyumuza göre yapı- Binbaşı Ro!'!sinin tayyar~si 4000 ~a .. a :";m ~ ı. onr~ bot~ ;ıra-
lunduğunu bildirmiş, bu kongrenin lan hususi mağazalardan alıs veriş metre irtifada ~cmaktadır ~ Roakaukzlearı·ındoel pıya~o 1?1
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cüceler için elzem olduğunu ilaveden etme ıraz antazı ır. _ Bu rekor uçu~ arını yırmi dört re bir 1 vi varyete humarası i·cad 
sonra, fikrini müdafaa için cüceler .. Biz cücel~r hayatımızı oldukça saat zarfında ikmal edeceği ve japon- etmiş oluyordu. Çaldıkça gezdi; gez. 
hakkında su kara l "tt•h guç kazanan ınsanlarız, yarını da dü- ların elinde bulu mm rekoru da kıra- dikçe çaldı. Fakat Iı1tif e nevin del' 

_ r arın ı ı azının .. k b · · d · ~ ·· · d·ı 

b 
4 ld w b·ıd· . . şunme mec urıyetın eyu:. ca~ı umıt e ı mektedir. çalınan bu pivano ile Londranın en 

mec urı o ugunu ı ırmıştır: A • ' 

ı -Cüceı.,ı.norm•ıboyd•kiin- Aşıklarını dolandıran kontes 
Fı·ansa 

Afrikada d':l nüfus!ln 
artması için tedbir· 

ler aldı 

Sahte kontes, hapishaneye girince de müdürü kan
dırdı ve onunla evlendi 

meşhur cambazhanelerinden . geldi. fırlıyarak sirk menecerinin peşi !'ıra 
Bir külfetten kurtulmak maksadile koşmağa başlamıştı. 

kendisine verilmiş olan piyanosiyle Frank Parker adını taşıyan bu a• 
komik parçalar çalarak, ve para yn- dam doğruca odasına koştu. Fakat 
parak o kadar meşhur olmuştu kil üzer:nden sular sızarak yuvar yuvar 
Londraya geldiği vakit hipdrom bi- gelen fil de onu takipten vazgeçm .. 
nasını bir at cambazhanesi olarak mişti. 
yaptırdı . Sonraları burası l.ıüyük bir Nitekim menecer oda kapısını ka
ckomedi müzikab merkezi olmuş - pamağa fırsat bulamadan fil içeri 
tur. atıldı. Fakat kapıdan sığmadığı içiJJ j 

Bu miinaı;ebetle ingilterenin en bil- orada sıkışıp kaldı. Oda küçüktü· 
yük eğlence yerlerinden biri olım Mister Parker, filin içeri uzanıp dört 
«Hipodrom> un pekgarip macerası- yanı bir fırtına gibi tarayan hortu· 
na girmiş bulunuyoruz. munun darbesinden sakınabilmek 

cHipodrom• adıyla kurulmuş cam için blı ho~c.ı .... ..,M __ ,_,, & ........ i'"· .ı. 11 

bazhane, hi~ gnriilmJ>mi9 1...i ... t"""'rl" dalıu çok ileriye doğru ittikçe Mi~· 
nehir üzerine inşa edilmişti. Böyle- ter Parker daha fazla köşeye sok\J" ..... 
likle meydanın tam orta!'nn:ı. koca- luyordu. 
man bir havuz viicude getirmek Bekçiler, hademeler koştular,· bd 
mümkün olmuştu. Havuzda seyirci- fili kuyruğundan, bacaklarından çe• 
!eri eğlendirmek üzere güzel kızlar kerek geriye çıkarmak istedilerse de 
yık.anarak geçit resmi yapıyor, filler muvaffak olamıyorlardı. 
numaralar gösteriyor, hipopotamlar Böylece saatler geçti. Nihayet 
~ırıtarak böğürüyor; hatta koyunla- sirk meneceri pencereden kaça!Jll 
ra yüzme öğretiliyordu. Nihayet hir mek imkanını buldu. Fili de odadtı11 

qece koyunlardan birkaçı birden bo- çıkartmak için kapının . ağzını fı1'· 
ğulmakla o numaraya nihayet veril- mak lfizım geldi. 
mişti. Londranın en büyük cambazhaJltl' 

Paris, 4 (A.A.)) - Afrikanın 
yerlileri arasında nufusun artmasını 
temin etmek üzere Fransa dahiliye 
nezareti garbi Afrikanın biitün se

hirlerinde asgari dört erkek çocu~u 
olan yerli kadınların her türlü ver
gi ve tekalüften muaf tutulma~ına 
karar vermiştir. 

Bu havuzlu cambazhanede hadis sinin en cazip numarası, La Bel 'fit: 

Şı.mdı· yen·ıden hapı.shanf".ye g·ıren bu sarışın Leh ka- olan vakalar yalnız, koyunların - eğ- komb adını taşıyan bir kadın surıır
1 

- .... _ . lence yüzünden - boğulmalariyle kal- idi. 

d ' Ill, bu defa 01·r vard,lffiCl bulaffi"'ıyOr mamıştır. Günün birinde bir fil, anla- Bir sabah bu süvari, halk·arasıfl' 

- =*=- ... •' 
Izmit 

J şılmıyan bir sebeple suyun içinrlen da, kenarları beline kadar yırtmııçll 
Lehistanın Pozen şehri büyük pnr- dan. kurtulma:;ı için çalışıyordu. ı Kızın hikaye:>inden mütehassis 0 _ bir eteklik ile ata binmiş olduğu ~,ı; 

kının kanapclerinden birinde tek ba- Kaysere kızıyordu. Sarışın kız An- lan kont, onu yanına alarak mükem- rıu ödedi. de görülmüştü. O sırada beygir)etlıı 
şma oturan sarışın kıza uzun boylu, na da, onun bu zaafını çok iyi bili- mel şatosuna götürdü. Sonra ona fı. Borcunu ödediği sırada Annaya da geçen büyük siyaset adamı Vinı;t~~ 

.kibar bir adam yaklaştı. yordu. Zira, onun geçeceğini çok iri şık olarak evlenmeği teklif etti. An- c~evgilim> diye hitap etmişti. İşte Çörçil bu manzaradan o kadar tel : 
Bu sarışın genç kı~ın gözleri yaşlı 1 bildiği bu yolun üzerinde, böylr, na kabul etti. Annanın beklediği bu idi. Zira onun ve heyecana düşmüştü ki, muvaı~. 

olduğu görülüyordu. Lehistanın zen- kendisine acınacak bir halde kana- Fakat evlenme gününden bir haf- tarafından gördüğü bu ternayi\le nesini kaybedip atından yere yuV 
gin devlet adamı Kont Reneskiden peye oturmadan evvel, kontun bi.itün ta evvel, Anna, kontun ailesine sıi~ lOOO marklık çek, sonradan 100 bin landı. · 09 

Vilayet parti idare başka biri olmıyan uzun boylu, kibar hayatını okumuş, tetkik etmişti. ne kadar mücevher varsa, toplayıp marka kadar çıktı. Hipodrom> cambazhanesi ı9ti' 
hev' eti başkanı secildi adam iı;e, böyle bir manzaraya a3la Anna Şnayder, sözlerini bitirme- kaçtı. Kont Renkenı:;ki kendisinin '-n-.a bu çeki bozdurup kaçmağa Se!'linde bir cKomedi müzikab e' 

J , tahammül edemezdi. den önce, çantasından çıkardığı bir hoşlanılmıyan bir kızla evlenip im_ hazırlanırken, apartmanı polis basıp yatrosu halini almıştır. Fakat, Jll8~ııı 
İzmit, 4 (A.A.) - Mıntaka C. Nazik bir reveransla kendini tak- tomar kağıdı kontun eline sıkıştıra- paratora sadakatsizlik gösterdiği kendisini tevkif etti. raların sonu gelmiş değildi. N!tel<:ji 

H. Partisi müfettişi Samsun mebusu dim etti ve ne gibi yardımda buluna- rak: kanaati hasıl olacak diye, bu vaziye- Muhakemesi neticesinde üç sene en mühim oyunlardan biri verıJeC de' 
Zühtü Durukan bir kaç g\indenberi bileceğini sordu. - İşte dedi. Söylediklerimin isba- ti zabıtaya haber veremiyordu. hapse mahkOm edildi. sırada büyük bir aksilik zuhur :rjl' 
vilayetimizde teftişlerde bulunmak- Genç kız. yaşlı gözleri ardından tı. B Ve 1912 senesi teşrinievvelinin M- rek oynanamadı. Halkın bilet ~ )CO u sırada Anna Hamburga git - çuJ1 
tadır. Bugün vilayet parti idare heye- ona gülümsedi ve teşekkür etti. Bu kağıdlar arasında bir nikah luk bir sabahında Anna, bileği birdi- larını da iade etmek güçtil. ıcıı• 
· B z h D k mişti. Kendisine kocası henüz ölmüs k ısır tı . ü tü uru anın reisliğinde - Çok naziksiniz diyordu. mukavelesi, bir nüfus kağıdı, veli- · ğer kadın mahkumla kelepçelenmi; bir bayram günüydü. Ban a 

t l k ·ı... b · · 0 il d htt ·k zengin bir Alman asilzadesi süsü ve- ld - h 1 t op anara vı ayet parti aşkanlı~ı Nezaketınız y z n en okunuyor. a. an ı i mektup görülüyordu. Bu o ugu a de Grandnez kadınlar hrı- palıydı. rtiS' 
intihabım yapmış ve Abidin Aral ttimad edebileceğim bir adamsınız. mektuplardan biri çok samimi bir 1:- rerek konttan çaldığı serveti yiyip pishanesine getirildi. Hapishane mü- Bunun üzerine ekseriyetle 

1 11ıt• 
ittifakla Kocaeli C. H. P. idare heyeti Fakat benim maceram o kadar ga- !lanla şöyle bir cümle ihtiva ediyor- duruyordu. dürünü be}1tiyorlardt. lerin başına geldiği gibi, biltOn 

9~ple' 
başkanlığına seçilmiştir. riptir ki inanmıyncakısınız. du: İçerisinde yaşadığı Alman aristok- Hapi~hane müdürü yeni mahpus- karlar bir araya toplanaraJc c 1coJ' 

oo Sarışın kız, bu sözleriyle kontun cBabamın sana reva gördüğü mu- rat familyaları arasında bu kadının ları gözden geçirmek üzere bay Ber- rindeki bütün paraları ortaY' tJ'11•· 

Jrlanda tedhisciferi merakını daha çok u;tandıracağını ameleden çok müteessirim. Her hal- kocasının sağ olduğunu bilen tek ki- nstrof olduğunu gördü. Albay Bern- muşlar, hatta sokağa çıkarııl<irt11e~ 
· , biliyordu. Bu suretle derdini daha de bugünkü vaziyet senin hatan eseri şi yoktu. strof güzel Anna ile evlenmek imkli- dtkları ahbapları yoldan ~e;tiıcıet1 

fngiltere, tedhişçilerin fa. kolay ve emniyetle anlatabilecekti. değildir.> Sonra Crefeld garnizon şehrine gi- nını daha çabuk elde .edebilmek ih .. suretiyle onlardan tedarik .e ıerirıit' 
ali yetine mani olmak için Nitekim anlattı: Bu mektupların hakiki olup olma- derek evinde kumar oynatmağa baş- timaHyle bu mevkii almıştı. İşta ni- nara~·ı da katarak bilet sahıP il• 9tl' 

Anna Suayder adındaki bu genç dığını kont nereden bilsin. Diğer ev-I ladı. Zabitler onun apartmanına her hayet Anna buraya gelmişti ve ş!mdi paralarını iade etmişler arttJ'T1bllrtııı" 
herşeyi yaptı kız iki sene öncesine kadar kendini raka gelince onlar, muhakkak ki sahi gece geliyor Ye bir hayli para kay- em:-i altındaki mahupslar arasmdalnelerinden emdikleri silt te 

Londra, 4 (A.A.) - Avam kama- mütevazı bir ayakkabıcının ve kan- teydi. bediyordu. Anna hiç oynamıyor, sa- bulunuyor®. !arından gelmişti. . zs,•te b1~ 
rasında amele partisi mebuslarından sının kızı sanırmış. Fakat bir gün Anna hiç şüphe yok ki imparato- dece şeytani bir tarzda gülümsiyerek Bernstrof fevkalhad heyecana düş cHipodrom> ingilterenı~ ieçf11r., 
Sorensen, Irlanda tedhişçilerinin fn- kendisinin, Anna Şnayder olmayıp run kızı değildi. Fakat bir birahanC'-I onlara tali temenni etmekle iktifa mekle beraber, Annaya aldırmadı. eğlence m~rkezidir ki, or

3

1 'bir 1\,.ııl' 
aliyetine karşı harekete geçilmesi imparatorun kızı f ehametlll Prusya de hizmetçilik ettiği sırada veliaht· ettiğini söylüyordu. Fakat Anna, bu vaziyete tahıı.m - dik artist kalmamıştır. l{e dear Jci1çUıtı 
için ingilterenin de Valera hükOme- prense~i Anna olduğunu öğrenmiş. la tanışmıştı. Bu tanışmagiyle de 1 Gayet zengin bir zabit bir gün ce- mül edemezdi. Ağlayıp sızlayarak lık ismi, okunmayacak kn tıcır ~g.r • 
tinin işbirliğini temin edip etmediği- Sarışın kız bu sözleri söylerken Berlin sosyetesini o kadar şaşırtmııı-J bindeki bütün parasını kaybedip çı- onun dairesine yalnız başına geçmek puntlarla yazılan bir san.fi. ,r,!lr." 
ni dahiliye nazırından sormuştur. gözünün kuyruğuyla da kont üzerin- tı ki Kayser, bundan bir rezalet çı- karken Anna kolundan tuttu: imkanını kazandı. Ona impnratoru-ı ki -tHipodrom:t aktörlerının t•l<"t, 

Sir Samuel Honra, hükOmetin ted- de ne tesir hasıl ettiğini göz,,.tliyor- kacağını ümid ederek kızı tehdid et- - Bizi böyle bırakıp gitme, dedi. kızı olduğu hikayesini anlattı. Ardın- da güçlükle farkedili\•or~U· dflnr"c,, 
hişçilerin faaliyetine mani olmak için muş. Kont filhakika alakadar olu- miş ve veliahta tekrar yaklaşacak o- Sana 1000 mark vereyim. Onunla de- dan konttan gördüğü cyardım• ı söy kilçük isimden bugün bilt h~!l çıtcrt',, 
icap eden cı"ylerin yapılması Hlzım yordu. Bu kont, cLeh milli parti~ ~i lursa hap~edil eceiini bildirmi~ti. vam eti.. ledi. meşhur olan bir sanat da 1,. 
geldi~ini müdrik c··l01nduğ:.ı c~vabı- liderlerinden biri idi. Leh milli l''l''ti- Du mektuhlar t\ nnn ·n fi~hakika ı Delikanlı kaldı. Erteııi gün gelerek Annanın güzelliğin.{> hayran o!nn tır. z şırlO 
uı vermiştir. . ,. . s: i e, Lchistnnın Alman istipdııdın- veliaht tarafından yn:::ılmıştı. _ 1000 marklık Rir ~ek bırakıp borcu- - Devamı 8 inci ıahifede - Onu siz d., tanıyorsunu ' 
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Seyahat notları: 19 

Manisa muallimlerinin 
Hatay dönüşü 

Sinirlerimize 
dikkat edelim 

(ANADOLU) 

Her gün, dünkü haberi tekzip 
eden yeni bir haber geliyor. Dün 
gözden düşmüş olan ve her hudutta 
geçmesi ne zaman geçeceği beklenen 
general Qncipo de Llano general 
Franko ile görüşmüştür. Çıkarken 
demiştir ki: cHiç bir zaman aramız-

k ura kJıkf a D korta• daki iş birliği bugünkü kadar samimi 
olmamıştı. Bana hariçte mühim bir 

Konya ovasının 
vazife tevdi edecekler, mesleğimin 
en enteressan vazifelerinden biri.> 

(SAHiFE 7) 

Paris - Nevyork 16 saat · 

Hava tabakası dışında uçacak 
tayyarelerin sür' atları 

Amerikada yapılanson tecrübelerde, yolcuların 
hava mes'elesi de halledilmiştir rılması için hazırlanan su

lama tesisatı Bu vaka, bize, dışarıdan gelen Tayyarenin taammümünden sonra yapılmaktadır. Boing 397 sistemi 4 cidar tazyika tahammülü olmıyan, 
gürültülü rivayetlerine kadar ihti- bütün tayyare fabrikaları tayyarele motörlü tayyareler bu maksatla ya - iç cidar tazyika tahammülü olan bir 
yatla karşılamamız icap ettiğini gös- rin süratlerini çoğaltmak çarelerini pılmıştır. maden halitasından imal edilmekte-
terir. Çünkü muhakkak olan bir şey aramağa başladılar. Bu çareler art- :. dir. 

. . . 

var: General Queipo de Llano cenup tırılırken tabii tayyarelerin hızlı uç - Tamamiyle hava haricinde uçacak Bu suretle imal edilen tecrübe tay-
• orduları kumandanlığından mahrum malarına mani olan müşküllerin de tayyareler için halledilecek mesele yaresi , içerisinde imal eden milhen• 

edilmiştir. Fakat bir ba~ka hadise ortadan kaldırılması düşünüldü. gene hava meı:-elesidir. dislerle beraber bir uçuş yapmış ve 
vukua gel_iyor: Gözden düşmemiş· Tayyareierin uçarken süratini dil- Çünkü seyahat eöecek yolcuların ilk uçuşta 10700 metre irtifaa kadar 
tir. Biribirine zıt gibi görünen bu iki şiiren ikj sebep vardır: Havanın mu- ve bizzat tayyare motörlerinin yeni çıkmıştır. Bu irtifaa çıktıktan sonra 
haber ifade eder? Bu hususta bir şey kavemeti; havanın ke~afeti... ve temiz hava ile teneffüs .etmeleri içerideki hava cihazları mükemme
bilmediğimizi itiraf etmek hüsnüni- Havanın kesafeti yukarı tabakala. şarttır. len işlemeğe başlamış, ve tayyare 
yetini gösterelim ve acele tefsirler- ra doğru çıkıldıkça azalır, kesafet a- Motörlere ait hava meselesi epey- müthiş bir sürat kazanmıştır. Uçuş 
den korunalım. İspanya işleri çok ka zalınca o nisbette mukavemet eksilir. ce zaman evvel halledilmiştir. Çünkü Oç saat devam etmiştir. Tayyarenin 
ranlıktır ve sinirlerimize karşı giri- Binaenaleyh tayyareler yüksek ta - son sistem Fransız avcı tayyareleri, sürati birinci saatte 512, ikinci saat
~ilen taarruzlara mükemmelen alet bakaya çıktıkça süratleri artar. tamamiyle hava tabakası dışarısına te 560, üçüncü saatte 580 kilometre
olabilir. General Franko memleke- Bu prensip cihan harbindenberi çıkmamış olmakla beraber, pek yük yi bulmuştur. Halbuki bu üç saatte 
tinin gemisini elinden geldiği kadar maliimdur. Almanlar Parisi bombar- sek irtlfalara kadar çıkmak imkanım motörlerin devir adedi ve yaktığı ben 
maharetle idare ediyor. Fakat deniz dıman etmek için yaptıkları meşhur bulmuşlardır. Bu tayyarelerin motör zin miktarı tamamiyle müsavi kal • 

Manisa m11allimleri yolda raatge ldikleri arkadatlariyle bir arada dalgalıdır. Kendisi şimdiye kadar yo- Berta topunu dilşilnürken bu topun leri havayı tazyik eden ve sonra taz- mıştır . 
Gene müze müdürünün sözlerini su işlerinde çalıştığı için kıymetli lunu değiştir~iye muvaffak o~rı:u~- mermisini yüksek irtifaa çıkarmak, yik edilen havayı adi şartlar dahiline ~1ühendi;;ler, tecrübeden çok mem 

ve a-özlerini takip edelim. izahat verdiler ve ezcümle; Konya tur. Korkulabılecek olan asken ıttı- bu suretle havanın mukavemetinden sokan birer kompresör ile müceh - nun olduklarını ve bu me3elenfn ta-
- Meşhur Halet ef~ndinin hediye ovasının bir zahire anhan olduğunu fakı imzalamamıştır. Mühim olan kurtardıktan sonra istedikleri sü • bezdir. mamiyle halledildiğini ifade etmiş -

ettiii sakalı şerif bir kitap önünde ve (200) kilometrelik bu ovanın bud~r. ~enerallerin mukavem~t gös- ratle hareket ettirmek çarelerini a - Boing fabrikasının hava tabakası lerdir. Bu tayyarelerle nakliyat te -
durdu numarasına baktım 149 ... Ta- sulanarak ezeli kuraklıktan kurtarıl- ~erdıklerı, ve B. Serrano Sunerın on- raştırmışlar ve bu suretle Parisi 120 dışında uçmak üzere hazırladığı tec min edildiği takdirde Nevyorkla Pa
rihi 1199 Aşık Ömer Divani. .. Hepi- ması için topraklar altında su ara- !ardan öcünü aA'llak azminde olclu- kilometre me:-afeden bombardıman rübe tayyarelerinde dahi motörler ris arasındaki mesafe 16 gaatte alın 
mizin toplanmasını !>ekleyen müdür mak mecburiyetinde kaldığını ve ~u söyleniyor. Güzel 1 Fakat şef olan edebilmişlerdir. bu esasasa göre yapılmıştır. mış olacaktır. 
söze baıladı. karşımızda görülen mondaj makine- Frankodur, ve o kimsenin keyfiyle l\!esele bu şekilde düşünülürken Yolcu salonlarına hava temini me-

- Aşık Ömerin bu divanını Ata - sinin indiği derinlik 487 metre oldu- "areket etmez. şu noktanın hatıra gelmesi imkansız- selesi biraz daha müşkül olmuştur. 
türk çok beğenmişti ve bunun hiçbir ğunu ve makinenin 530 metreye iç siyaset onu dıs siyaset kadar dır. «lllademki yükseğe çıkıldıkça Tayyare yükseğe çıktık~a dışardaki 
Yerde bulunmıyan Türkçe beyitlerini inebileceğini ve burada iyi netice 1iisitndürüyor olmalıdır. On i.içüncü h.-va azalıyor ve tayyarenin sürati hava tazyiki azalır. İçerdeki tazyik 
istemişti bir dosya halinde çıkardık verirse bütün ovada beşyüz metre \lfons'a sadık olan kralcılar var, artıyor; o halde t:ıyyareyi büsbütün normal olduğuna göre içerdeki hava 
Ve gönderdik aşık Ömerin bir halk derinliğe inerek gür sular aranacağı- l(arlistler var, Flanjistler ve daha hava tabakasından harice çıkarsak dışarıya fırlamak istiyecek ve tayya 
şairi olduğu zannolunuyordu. Hal- nı anlattı. Ve 50 _ 90 metreden su 1"'aşkaları var. Bunlara l·ar•smıyalım. müthiş bir süratle gitmesini temin et- renin mamul olduğu madde ne olur
buki divan şairi olduğunu bu kitap çıkaran köylüler bu suretle rahat Sünkü miiwerciler aleyhimizde istis- tniş olmaz mıyız? Tayyarenin içini sa olsun mesamatından sızacaktır .. 
ırösteriyor. İşte gene Sultan Murad suya kavuşacaktır dedi. "TIAr için reaksiyonlarımızı gözlemek- tazyik edilmiş hava ile doldurarak Bu sırada yolcular tazyiki azalmış 

00 

Hudson-Vohtet 
•• •• • 

~oruşmesı 
İngiliz iktısad nazırı B. Hudson B. 

Vohtatla yapmış olduğu konuşmanın 
l\I anşın iki tarafında sebebiyet ver-
diği heyecanı anlamadığımı itiraf e-

zamanında yazılmış ve her satırların Hepimiz hayretle dinliyoruz. ~edirler. Metodik surette kuvvetimi- denizaltı kemileriııde olduğu gibi hava teneffüs etmek mecburiyetinde 
lt d derim. Denilecek ki: «İngiliz iktısad 

a. ın a Türkçesi bulunan şu Kur'an Beşyüz metreden su çıkarmak .. Kar- "?i ve vahdetimizi inkişaf ettirmek tayyare içindekilerin yaşamasını te - kalacuklardır. 
~a kı~metli~ir. Bunu da Atatürk. be- ~ımızda gürül gürül akan su 487 yolunda sebatkar olalım. Telgraf min etmek çok kolaydır.> Bu meseleyi halletmek demek, dı-
~enmış ve bızden basılmamış kelıme- metreden çıkıyor demek t il . d d d 1 1 d Bir kaç sene evYeline gelinceye ka şnrıdn hava tazyiki ne kad r aznlır-
1 . . . . . . · · · e erın e ve ra yo a ga arın a vı-

nazın bu İŞE' kendiliğ_inden girişmiş 

olamaz. Her halde, B. Çemberlayn, 

ne derse desin, bu mülakattan haber erını ıstemıştır. Dıkkat buyurun yrı.- Akı:amki caz gene sen parcalar ld b.. ki k 1 ki dar bu düşünce boş bir hayal telfıkki sa azalsın iç ve dış h ava tabakaln-
~a Til k k ı· 1 • d . t U ~ ~ ~ -ı ıyan oce ere u a arımızı tı- d"l' d' F k t b .. b l d d . h f n .. r çe e ım~ erı e yanı ere - çalarak ortalığa neş'e saçıyor. Don- 1 . e ı ır ı. a a ugun u mese e e rı arasın a mu\•azeııeyı mu a aza e- dardı ve perde ardından onu bizzr.t 
ll'lecıını de harekelı olarak yazmış ve d ı · · h k k 1 kıyalım. spanya bıtaraf mıdır? Evet, halledilmiş sayılabilir Makine daire debilecek sağlamlıkta bir halita yap 

- . . urma ar yınıyor er es şa a aşıyor . d'l'k b' f B k 1 w • • , • • • kendisi idare ediyordu .. -.. Hiç bir .şey-an atıyor daha çok kıymetlı kıtaplaı: L 1 · ı 1 · ' -' ı 2 t şım ı ı ıtara tır. aş a ~eye ugM leri ile salonların hariçle alakası ke- mak demektır . . ou ar-aafutraan - eaa eonra ayrı · 
V~r. Vakıt ~ar. l\le~nunun tercüme- lacağız ve belki bir daha ne onlar bizi ra:mıyalım. silıniş tayyareler bugün çok yüksek Bu meseleyi l.m suretle haJIPdemi-
sınt yapan bır Amerıkah fünl mesnu- ne de biz onları göremiyeceğiz. Öy- INTR~~~~EANT irtifalara kadar çıkıyor ve yüksek yen Amerikan mühendisleri ıyolcu 

den haberdar olmamamıza ve B. 
Çemberlaynin kat'i tekz!bine rağmen 

bunu kabul edelim. Peki sonra, mese-n.il~k bizde olduğunu öğrenmiş h~- le iken konu~ma1arımız 0 kadar sı bir hızla uçuyorlar. Bilhassa Ameri - salonlarını iki cidarlı yapmak sure -
rıcıy~ vekaleti vasıtasiyle izin alaraK cak 0 kadar i;ten ki bizi hariçten sey --- katla bu husu ·ta çok ciddi tecrübeler tiyle halletmeği düşiinmüşlerdir. Dış le ancak rivayet çerçevesi içinde ka-
geldı ve beş altı yUz lira sarf ederek d 1 l b' b' . . .. . k larını samimi arkadaşlık duygularını 
bütün sahifelerin 13x18 fotografla- :b~ en .. erd 0 sa ır ır~nı gol remıyb~:e1• izah etti. Artık hepimiz cazı unut- ---------------

1 k .. ır gun e tanısan ınsan arın oy e mu hepı"mı'z t .. kr"'r tekrar so··z almak kız öğretmen oku1da misafir bayan ate sinirleneceğim belki de irademi rını a ara onlardan tamam tercumc d . b' · · · t h · · d ş '"" ... 1 
Yapmak üzere burada çalıştı. kerın ırl samı~~ye havkaskı kıçhın e i imizdeki sevgileri boşaltmak isti- arkadaşların eşyalarını istasyona kaybedeceğim. Lağn t olsun diyerek 

Müzedeki eserler saymakla bitmi- on';;7a arını gorse mu a a ay- çorduk. Kafilemizden Enver de da· yük olmasın diye yollamak lütfunulve belanın üzerine yürümiyerek bir 
(Or, Her biri ayrı bir alem .. Ayn bir ran 1 a ırb.. l k k l _ b ~anamıyarak söz aldı. Herkesi gül- ~~ gö~teren K~nyalı~ar ~k:lam Y_eme: söz vardır. . 
.»cı" t B' ıı:.h d şte u mes e ya ın ıgını u sı- d'" .. k 1. .. I l h' b' d gıne davet ettıler kı bıze verdıklerı Deli ile deli olma, çırkefe taş at-

/me .. ır ıı za uruyorum.. c k h k fl d Alt . . uren nu te ı soz er e ıç ır yer e b .. .. .. . f 1 .. .. d l 
Asker kumandan aAl im tarihi in a avayı a ı e en ınerın sesı .. d·-. . b k l bal k .. ~ t u uçuncu zıya et o uvor.. ma ustune sınar er er .. 

lan bu mUlfikatın safhalarını bilmek

te değildir. İşin <?Sasını bilmek rnzını-
dır. Ve işin esası şudur: B. Huri on 

Alman muhatabına demiştir ki: cBıı 
hızlı silahlanmamız sizi hangi akıbe
te götürecektir? Aradığınız hal'p mı
dır ? Öyle ise nradığınızı bulacnksı-, ' , ' - h' ]Al d d d .. k germe ıgımız u a a ı ogre men A l ·1 k ~ ç·· k.. S kk l l h f d san t b' d At t•• k'' dü~ü · ır a 1za ur ur u caz sesını ıstı.. k' l . d l k l ce e ı e yeme yıyoruz. un u oğu anı ığımı mu a aza e e-

ve am ır a am a ur u ·. • A 1 ld k" b b ıt esın en ayrı manın ço zor o a- . k l İ . .. .. . . . nız, ve biz dövüşeceğiz. Fakat harbi na ü k'' K ·a k' ·· z sonra an aşı ı ı u ses u ya- _ K I l d - tren saat yedıde akacak .. stasyona rek ve hır kaç soz soylıyerek C'ekılı-... yorum ç n u o ayserı e ı muze- k l - d d k d - . . A . ve onya ı ara ısın ıgımızı ~ ı 
de b' Et' .. ·· d · · d k' ın ıgı ur ıırma egıl bılakıs onu c~glındı. E f indik Konyalı arkadaşlar kafile baş- yorum. Fakat böylelerine söz tesir istemiyorsanız, sizi iflasa sürük iyen 

ır ı arması onun e yırmı a ı- l d" k . t t 
ka .. . . , kuvvet en ırme • ıçtcn gelen heye· soy c Kı. l rak al n b" .. d h k l kaııınA bir hiiket verdiler.. eder mi cennetten çıkma .. Lazım .. si!Uhlanmayı bırakın, burada ve bn~ 
, duruyor Konya muzesınde bır. ta~ canları taşıdığı ifade için ve hazırla- - a ın, a ın ır gun a a ·a ın G d k h h t 
..ıasması önünde. oyalanıyor ve nıha- .

1 
. d'"k k "çı'nm'ış sesleri üzerine. . . enb~ tdrenh e .. Y~.r Y.~ emk:dn e- d nskan

1 
yolkculufkta bazand bob'yle şu ka yerlerde yardımcıl.a~ ~ula1chaksınız nan sevgı en o me ı · · _ Kalacağız amma biletlerin pımız ı~. a a u~un~u. ~ev ı e s:- cı am ·ı ığı. ·ıya eti yerin c uraya ve onlar ~arp sanayiınızı su. sana • 

.Y~t Konyada eserlerin ~ı~·~e~ini bir Avni Altmer bu samimi manza· "'dd ... f b'tiyor tren paramız da yok yahate tohe etmış gıbıyız ... Trenm oturayım dıye vanasır. Fakat o kı- yiine çevırmek hususunda sıze yar-
$rorüşle anlıyor suretlerını ıstıyor.. rayı tasvir ettikten ve görülen hüsnü ~~~ 1 - .ı l ı k l 1 n diyer:k her her birimiz bir tarafına yerlesti . Top lıqın altından cıkar hövle bir hı ır dımda bulunacaklardır. Fakat ev-

Biz de buraları gezdik ve gördük kı e.t e:,ılda .. ırds~nızB a a ı dı k f"l bas lu yer temin edilemedi .. Bir taraftan y olcnlukta bu da geldi haı:ımıza .. ,ı\; v-cıa silahları tehdit etmeniz ve Çe -
fakat sadece dinlemek!~ kaldık ne o- kabulü heyecanla anlattıktan sonra esı gu ur u.. u sıra a a ı e -- b' f d l ~ " . t . A 
ı d d" k" k C lAl d .. l k b k ır tara a o aşmaga imkan yok .. kadaşlarn bakıyorum her biri bir ta- koslovakyayı tnhlıye e menız hızım-Utdu onun görüşünün yüzde biri biz e ı ı.. anı e a a soz a ara u ço · sa-
f.le olsa"{'dı da bı'z de o görüşle bu mii- - Biz Konyaya gelirken yorgun- mimi sıcak toplantıda ne yazık ki iki Şimdi gene gece başlıyacak... Bir rafta diğer bir yere sokulmak istiyo- dır.> . 

.J k 1 l b 11 d h d . . Bu sözlere ne denır? Bunlar Lon-
lteleri görüp gezebilmek saadetine er duk. Fakat istaqyonda Konyalı ar- kıymetli şahsiyet yok. Biri Rauf İnan ço yo cu ar u yo ar a seya at e e rum. Burada da ıkı yolcu vagonu ~ · t hükt> t . 1 . 

· · · · · h ' l 1 dra ve Pnrıs e ume reB erı tara-
ıeydik. kadaşların sıcak tebessümleri karsı- biri Halid Ziya... ede alışmışlar hepsının bo.tannıyelerı :n ısar a tına a mışlar homurd~nma: fından yapılmış olan beyanatlara uy-

Aıüzeden çıktık yürUyoruz.. d b' lahzada hepsini unuttu-k Halid Zir" Manisa öğretmenle- yastıkları yanlarında .. Bu sırada ha- ga başka yer yok mu burayı hız tut- undur. Ne ingiltere ne de Frnnsn 
Bu sırada San' atlar mektebini ge- sın a 

1
.r. ll -k k l b' · rinin sevgı ve selamlarının bildiri!- kıyorum bir kompartıman kilidli ar- tuk derneğe başladılar. Yalnız olsam gahnt durduğu takdi~dc Alman:vaY~ 

~ Onlar bızı yı arca uza ta a mış ır . . . . k d 1 B"l · · " l ld b d r · -.en ve mektep müdürünün kıymet- . . . . 
1 

mesını rıca ettı. a aş arı arıyorum. ı etçıye rıca gam yemem .. Hn aşı ı u tren e tecavüz etmek nivetinde değildirl er. 
1ı i~hatından istifade eden bir kı- baba hır kardeş hır anne ~ıhı karşı a- Hepimiz birden mahzunlaşmış!•~· ederek açtırıyorum ... Eşyalarla kar- yer bulamıyacağız . Bütün kılığı ye- Fakat yeni f etihİere girişmeyi mc _ 
•ırn arkadaşlarla kız öğretmen oku- dılar. Biz de onlara aynı heyecanla Sanki bütün yollarda biran bile dılı- deşimi bırakarak diğer arkadaşlara rinden adamlardan hayır yok. Karde- nctmeye katiren azmetmişlerdir. 
hındaki arkadaşlar da geldiler... teklifsizce k~ndi evimize gelmi§ gibi .ınizden düşürmediğimiz ve heryerde haber vermek üzere gidiyorum.. şimi kadınlar kompartımanında tek Her zaman ilan etmiş oldukları gibi 

Şirndi Dede bahçesine bütün Kon baktık.. her toplantıda. Tren çok eğlendi. Meğer bu is- başına seyahat eden simsiyah çehre- vaziyetleri bir mukavemet vaziyeti-
}~ öğretmenlerinin toplandığı yere O sırada güneş ufka kavuşuyor- - O olsaydı daha iyi olurdu. tasyonda epiy kalırmış .. Aşağı inek li, şık bir bayanın yanına sokulu dir. Pençermanizme yolu kapamak 
~ıdiyoruz.. du. Biz de Konyaya kavuştuk. Gü- Böyle olmazdı. Diye andığımız se- tekrar arkadaşların ellerini sıkak. yorum. Ne ise bu yüzü ~ara bayan.~n istiyorlar ve Almanranın tahakk!l-
l Yolumuz üzerinde Gazi ilk oku- neşin gurubunu seyretmek ne kadar vindiğimiz zamanlar aramızda gör- Kompartımana döndüğüm zaman kalbi akmış ... O yerleştı ben de guç münü Avrupaya teşmil etmeqine razı 
l.lna da uğradık. Burada da san' atta doyulmaz ve emsalsiz bir manzara mek üzüldüğümüz zamanlar onun bizim çantaların hepsi çıkarılmış kar- hal kafileden bir grubu h~larak sı- olmıyacaklardır. Her şey bunda miln-
~tıain gene elektrikli matery7ll~r t~şkil edi~or~~v Konya ö~r.etm~n~e- teselliyetkar_ sölerini din~en:ıekt~~ deşi~ beni arıyor. K~yafetine naza- k~~tı~. :a.kat yer yok .. Nıhayet iki demiçtir, gerisi Jaf ve güzaftır. 
lt ncukla işlenmiş haritalar kıbrıt rıy!e Manısa ogretmenlerının bırbır- z:v~. duydugumuz kıy~etlı dır~kto- ran hır bay fakat h~kıkatte nezakı:- koylu hır Jandarmanın yanına soku- Bugün, Alman gazeteleri hiddetle 
lllularından camlatılmış kolleks- lerıni heyecanla karşılayışları gurup rumuz Rauf inan hakıkaten hıç ol- ten çok uzak oldugu anlaşılan hır luyorum bu candan a_damlar: ce\'ap veriyorlar: Xasıl yok! Alman-

~~nl~~ renkli tebeşir gözü ile şişeler- kad~r ~ey~~~~lecek bir.man~ra teşkil n;ı.azs~ Kon):ad~ ?l~alı idi. Diye dü- yolcu kompartımanın kapısına dikil- - Buyur kardeşım yolculuk ~u }arın paraya ihtiyaçları var. Fakat 
Roaterilmiş toprak tabakaları, etmıştı. Butun halk bıze boyle bak- şunmıyen hıç hırımız yok.. miş. rahatsız olmazsan sana da yeter bıze ileri sürülen şartı kabul etmiyorlar. 

~tn~ktan kış manzaraları gibi tale- ~ıştı .. Biz yıllar geçse de karşılaştı- V~.k~~n darlığı dolayısiyle k.alk- - Siz arkadaşlarınızın yanına de di~erek vagon ~aba?ayısından Silahları bırakmıya ,.e Çekoc:;Jovnk -
elınden çıkmış bir hayli eşya mü- gımız o kıymetli anı ve aranızda ge- tık. yur~yoruz. Yolda meşhur ınce gidin burayı ben bekliyordum. Ge- çok a.sı~ ~lduklarını gosterıyor. yayı tahliyeye razı olmuyorlar. Day 

~ede Yer aldığı gibi hazır ders vasıta- çirdiğimiz ve hayatımızda bir daha minarenın önünden geçerken Mem: lirseniz cinayete de kavgaya da ha- Sınırı~ oy~~Clı. Düşünüyorum Hud:'on sözlerinin Alman tarafından 
t'1tı da var .. Bina yeni.. Tam bir mek- rastlıyamıyacağımız bu kıymetli da- duh Yavuz gene anlatarak kıymetlı zırım. Benim de arkadaşlarım var. o ~d~m.a kım bılır hükumet ne kadar işitileceğini ve anlaşılacağını snmyor 
~ı> ... Az sonra Dede bahçesindeyiz .. kikaları unutmıyacağız ve lleran bu izahatına başladı. Bu kravatlı, fakat in .. anlıktan iyı b~t 1~ ve kim bilir hangi teşekkül- muydu? Asırlık t1>rrübeler netice i 
)~tası aynizamanda fidanlık gibi bir yüksek misafirperverliği Konya öğ- .- 68 ~ de yapılan bu meşhur l~c: çok uzak yolc~ya. ne yapılabili: .. Ka- de hır ış ~er~iştir. Halbuki vatan- biz Fransızlar bu nev:den hayallere 
t ·· Her taraf ağaç fakat suyu ne- retmenlerinin ılık ve gür samimiyet- mınarenın l 901 de yıldırımdan ıkı dına saygıyı bılmıyen ve tren ıçınde ~aşlık terbıyesınden çok uzak oldu- kapılamayız. Fakat B. Hudson, Bay 
t:~en I<onyada böyle bol bir su ne lerini kalbimizde v!lşati'cağız. Diye- ~erefesi düşmüştür. Bu eseri Sahip Y?_l,kesen bu ~afif çiçek b~zuğu .. gir- g~nu nereden bilsi~ler bunl.a~ ~nc.~k King-Hallin aç:ığı yolda nıu~rnffakı-
1\ e acaba diye sağa sola bakıyoruz. rek sözlerini bitirdi. Alkışlar arasm- Ata yaptırmış yapan da evelce anla- dıgı kıyafete layık olmadıgını goste- böyle zamanda bellı olur, dışını gos- yetle ilerlemiştır. Onun sayesınd~ Al-
1ti <\t§ı~ı:zda bir motörlü mondaj ma- da Avni Altıner yerine otururken tı1an mimar Çelik Abdullahtır. Ala- ren bu kaba saba adama karşı man- terir manya ingiltcrenin ne harp. ne de 
~ n~,ı duruyor. Buna dikkatli dik- öğretmen Memduh Yavuz söz ala- eddin tepesinin üstüne çıktık. Gene tık para etmiyor. Bela hazır buna Konyalılar şerefine üç defa, thatta çemberleme sevda~ında olma-
~:~ı b~tığımızı gören Konyada Tan rak Konyalı.tar namına kendilerine o~ada da bu_gün elimize geç"!iyen k.a:sı.bil~tçiyi çağırı~ ~urası sekiz ki- _ - Varol. V~rol. Varol diye ba- d~~ını .. anlamıştır.: f~giltere, biz'~ gi. 
"~ e~:sınin muhabiri olduğunu ö~~ karşı p:österılen tevecciihten ve bu bır çok fotograflar alındı. Dogruca sılıktır dıye oturaca~ım amma onun ~ırıyorn7.. Mendıllf'r sallandı ve tre- bı. muvazene, hurrıyet ve .sulh ı 'le· 
t,kdıgİtniz Bay Celôl ayağa ka1k<l- 1.:ıymetli günleri kendilerine yaşattı- San'atbr okuluna geldik. Bu sırada kanlanmış gözlerinde insaniyet eseri nimiz Afyona yollandı.. } mektedir. 

bu huıuata kendisi uzun müddet ğımızdan teşekkürlerini ve hevecan- bir araba ile biziIT\ eşyalarımız ve, olmıyan suratına bakarak saatten sa. A vnı Altıner Calluı - lntran•İ&'eant 



A.manya'nın 

vaziyeti 
Aşıklarını dolan

dıran Kontes 

(ANADOLU~ 

Gümrük Muhafaza genel ko
mutanlığı lstanbul levazım 

- Baştarafı 5 nci Sahifede - -Baştarafı 6 ıncı sahifede - A • ı• "'• t J k • 
l!!ôliye Hitler böylelikle orta .Anu- hapishane müdürü onun bütün söy- amtr Jgl Sa JJlft ma OmJsyo• 
panın mutlak hükimi olduğunu i:ı- lediklerinc inanıyordu. Hapis mOd- DUDdan,• 
pat etmek j:ıt'yordu. O an i~h Ar- deti bitip de serbest bir balayı ~eya
rupaya bir korku g eçirtildi. Ya sonra hat·ne çıktı. Fakat seyahat üç hafta- ı 

Dnnzigte, bugün Almn rı ~ a bir du elan fazla sürmedi. Çfinkü Anna ile 
varla karş.laşmaktadır. N:r in. Dalı kocalı olmak suçuyla tevkif edildi. 
ziyade lil mart darbe~;ı yu ~.111deıı. Çünkü Armanın o zamana kadar ih
'fürk,ye, ııyni zamn •. da ~ ın<.ın i :ıtan mnl .ettiği hakiki kocası meydana çtk 
bu kadar açıkça Fransız ingiliz tn- mıştı. 

.ı afına geçtilers", R J ıı.ın~ n Almanya Bu suçtan sonra An na. yeniden se
rıııı tatıakkümün .!l.:ı k.,.•t .ı cı · ı ı~"', kiz ene hapis ceza iyle Gradnez hn-
1\ıaca:·ista . hon:ı1 r.1.1.r.j· .t··u. Ytı~~ s p"shanesine girdi. Fakat bu defa ken 
lavya n Romans n, ne ~I! Berline lıiı; disine muhabbeti dolnyısiyle yardım 
bir tavizde bulunmadıy a, bizzat edecek hiç kim e yoktu. 
Bulgaristan bile tcr:r.ddUtte ise. polon Çünkü, eski müdiir albay Bems -
ya bu kadar azimkar davranıyo:sa, trof ela istifa etmişti. 

- Gümrük muhafaza kıtaat ihtiyncı için 3500 takım kışlık el • 
bisenin 2.)-8-3!.I cuma güııi.i saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2- Bunların tahmin edilen fiati 35000 Jirn ve muvakkat teminatı 
2625 liradır. 

3 - Şartname iyle llllmuncsi komil'yondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ~490 sayılı kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları 

teklif ınektublarını o gLin ekl'iltme saatinden bir saat evveline 
kadar galrıta rıhtım caddesi veli alemdar han 2 nci kattaki ko-
miqyona vermeleri. 5-9-14-19 5784-2816 

Kırkagaç 
den; 

belediye re· sliğin-
hiç şUphe etmiyelim, bütün bunl r. •---------------
Arnavutluk darbesinin takip etmiş Komşuları da ayni yolda onlan takip 
olduğu 15 mart darbesi yüzünden etti. Kırkagaç :,eıedye3i elektrik ve su fabrikalarının 939 yılı ihtiyacı 
olmuştur. Ve işte Danz"g mesele i bugUn bn olan 350 l~n maden kömürü ile 2500 kilo makine ve silindir yağı ve 

Bugünlerde ingiliz nazırı B. Hud- snhnda ortaya çıkmı'I: bulunuyor. B. 15.000 kilo motorin 20 giin müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
sonla B. Wohltnt arasındaki müHi- Hudson dürüst bir şekilde B. Wohl- İhalesi 14-8-939 pazerıesi günü saat 10 belediye dairesinde encümen 
kata neler konuşulmuş olduğunu hiı. tata Almanyanın hatasını göstermek huzurunda yapılacaktır. 
miyoruz. Fakat B. Hudson, matbua- istemiştir. Gerçekten büyük bir ndam Kömürün muvakka~ teminat miktarı 236 lira 25 kuruştur. 
ta verdiği beyanatta, plUnında Al- hatasını kabul etmeği bilir. Bir mil- Makine, silindir yağı ile motorin kısmının muvakkat teminat miktarı 
manyanın taviz olarak Çckoslovok- Jet neden kendi hatasını kabul etme- 146 lira 25 kuruştur. 
yanın tahli~·esi meşrut olduğunu sör- s·n? Almanların bu hususta ne dü- Taliplerin ve ~artnnmesini görmek isti.reni erin Kırka taç belediyesi· 
lem"ıtir. Wohltat anlaşılan bu şartı şündüklerini bilmiyoruz. İşgale mv- ne müracaatları ve ihnle a-ününde Kırkataçta bulunmaları lfizımdır. 
işitince hiddetlenmiş. Her halde. Al- halif olan Berchtesgaden de söyle- 28 30 2 5 

man tebliği bundan bahsetmekten miye ve Şansöliyeyi nnhıtmıya ee.sn- K · .. / k Ç [ k Ot ı • 
çekindi. ÇilnkU Hudsonun tekliflerini ret edecek midir? Avrupanın mukacl- tra ya Ver l ece am l e l 
neşretmek, Alman milletine - büyük deratı birkaç adamın cesaretine bağ- D [ f D .. // 8 ~ • · f t 
ekseriyetinin Münih anlaşmasını tas.. lı duruyor. eV e emzr}'O QTl lnCl lŞ-e • 
vip etmiş olduğu - ingilizlerin, ara- Avrupa değişti: k • d . 
dan altı a}T geçmeden Çek istiklalin: Almanya, geçen seneki ınnnevrn me om1syonun an. 
tnahhild etmiş olan Almanlarm an- sını tekrar etmekte israr ve :na: e- Çamlık istas/cınu rivann<ln kfıin idaremize ait otel binasiyle müş -
}aşmayı çiğniyerek memleketi işgal derken, bütün müşahitler haykırdı- tenıilatıııclnn zeytinlik, arıızi vt ~anılık şartnamesi mucib.ince bir sene 
etmiye cüret etmiş olmalarından bir lar: miidcletle kiraya verilecektir. 1hale:;i açık artırma usuhyle 21-8-939 
~ey anlamadıklarını göstermek ola- - Fakat Avrupa değjşti. Biz artık tarihinde saı:.• ı 5 de Alı;aııcnkta işletme binasında toplanacak ko • 
caktı. 1938 deki gibi değiliz! misyondn yapılat!aktır. l\1uhnmmeıı kirası senevi (500) liradır. 

Böylece, Hitlerin keyfini tatmin Buna en gilzcl ifade eden Ncvyork Şartnamesi işletme kom:syonunda ve çamlık istasyon şefliğinde gö-
lçin yaptığı 15 mart darbesi tesirle- Taymis gazetesinin harici siyase~ baş rUlebilir. İsteklilerin (n7,50J liralık muvakkat teminat makbuzlarlyle 
rini göstermekte devam ediyor, Hud- muharriri Vin Ceymstir. muayyen \'Rkittc komi:lyoırn gelmeleri lazımdır. 5-8-11-lö 2836 
son - '\Vohltat hadisesi bu hususta Diyor ki: 
bize parlak bir delil vermiştir. Av- - İngiltere ile Fransanın vaziret- lzmir Defter darlı w ından: 
rupa bir milletin mutlak iktidar pe- leri geçen senekinden daha iyid 0 r. Muhammen B. 
şinde koşmasına tahammül .edemez. Bu .sene ingilterenin mühim bir hava Satış No. 
1938 eylftlünde Almanlar milletle - kuvveti vardır. Keza Fransa da hava 

Lira K. 

----rin kendilerini Idare hakları üzerin- ordusunu inkişaf ettirmiştir. Londra 203 
de i.srar ediyorlardı. Martta birden- ile pariste korkmak için artık hiçb"r 

Bayraklı Menemen Cad. 1595 No. lu sokakta l 056 

pire hayat sahası diye tutturdular. sebep bulunmadığı hissi hakimdir.> 204 
M. M. 75/ 3 taj No. lu arsa 739 20 
Karşıyaka Bahariye yeni 1865 No. sokakta ~35 

lzmir Kültür direktörlüğün
den: 

İzmir ve mülhakatı ilk okullr..rı için 185 adet sıra ile 18 adet yazı 
tahtaın açık eksiltmeğe konulmuştur. Muhammen tutarı 1994 lfradır. 
1Ik teminatı 150 liradır. İhalesi 28 ağustos 1939 pazarte i gilnü saat 
11 de yapılacakhr. Nümuneleri, fenn'i ve hu usi şartnameleri her gün 
JıÖrUlebilir. Eksiltmege girmek istiyenlerin yukarıda yazılı gün ve sa
atte teminat makbuzlariyle birlikte vilayet daimi encümenine başvur
maları ilan olunur. 6-12-16-26 2856 

Nazilli belediye riyasetinden 
Nazilli belediyesince ~ehrin 1-2000 mikyaslı imar haritası mevcut 

aşağı nazilli kısmıııın 1-1000 mikynsh tesviye münhnnili haritasiyle 
meskun ve gayri meskun 120 hektarlık sahasının 1-500 mikynsh hali 
hazır kadastro ve haritaların alım1 işi 2490 nolu kanun hlikümlerine 
gClre kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konulmuştur. 

Bu işin bedeli keşfi 3000 liradır. 'Muvakkat teminatı 225 liradır. 
Eksiltme 21-8-39 pazartesi günü saat 16 da ı:"ıı.zilli belediye bina . 

sında belediye encümeni tarafından yapılacaktır. Teklifler tayin edi· 
len günde saat 15 ~e kadar Nazilli belediye reisliğine verilmesi veya
hut po ta ile bu santtan evvel gönderilmiş bulunması Ulz1mdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. İsteklilerin bu işe benzer iş yaptık -
larına dair almış oldukları vesikalara istinaden ihale tarihinden 8 ~ün 
evvel alınmış ehliyet ve 9~9 yı!ına alt ticaret oda ı vesikalarını teklif 
rnektublnrınn koymaları lfizımdıı. 5-9-13- 18 2835 

Nazilii belediyesinden: 
14-9-39 perşembe gUnO saat 16 da Nazilli belediye ihale encümenin 

ele ek iltme komisyonu od~sında A2318 lira 84 kuruş bedeli 1\,eşifli N'a
fıa Vekaletince musaddak N:ızilli kasabası elektrik şebeke ve trans. 
farmator ve tesisatı 24DO snyılı kanun hükümlerine göre 1.apalı zarf 
u ulü ile eksiltmeğe konmuştur. l\luvakkat teminat mikdarı 3173 lira 
91 kuruetur. 

Fenni şartnameleri proje keşif hülasasiyle buna müteferri diğer 
e\•rak 6 ı:ra mukabilinde Nazilli belediyesinden alınabilir. İsteklile
rin tek.it mcktubları \ 'e en nz 30.000 liralık bu işe benzer iş yaptığına 
dair nafia idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden ihale tari
hinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 vıhna ait ticaret odası vesi
knlarmı havi zarflarını 14-9-!'39 perşembe a-ünU saat 15 şe kadar Na
zilli belediye encümenine müracaat eylemeleri lazımdır. 

G~10~15~20 2834 

Aydın vilayeti 
meninden: 

Daimi encü-

Tutarı 

2600 
Adet 

400 
Cinıi 
İki kiıilik okul 
Sıraaı 

Muhammen bedeli 
8 lira 50 ko. 

Vilayet ilkokul için dört yüz adet okul aıraaı 17-8-939 tarihli per• 
ıembe günü saat on altıda vilayet daimi encümeninde ihale edilmek 
üzere yirm igün müddetle açık ekailtıneye konulmuıtur. 

Taliplerin yüzde 75 teminat açkeleriyle ıözü geçen arün ve ıaatte 
2490 ıayıh kanun mucibince lazım olan veaikalariyle birlikte vilayet 
daimi encümeninde bulunmaları. 

Fazla malumat almak iıtiycnlerin her gUn maarif müdü"lüğüne ve 
vila)et daimi encümen kalemin emürac:aatları. 2 S 8 13 

M. M. 31 tajlı arsadan müfrez 180 ada 25 parsel 
sayılı arsa 

205 Kar yaka Bahariye ada l 849 No. lu sokakta 435 
M2. 31 tajlı ar adan müfrez 180 ada 22 parsel 
sayılı arsa 

207 K~r.ıyaka Bahariye Ada 1849 No. sokakta 504 
M. 2 31 tajlı arsadan müfrez J 80 adn 24 parsel 
sayılı arsa 

21 O Kor ıyaka Donanmacı M. Nazlı l 73S No. sokakta 

231 50 

217 50 

252 00 

121 M.2 3 tajlı 79 ada 26 parsel sayılı arsa 242 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine bidayeten talip zuhur etnıe

di~jnden 3 8 939 tarihinden itibaren on gün müddetle temdide bıra
kıll41ıştır. ihalesi 14 8 939 tarihinde pazartesi günü saat on beştedir. 
Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 depozito akça· 
si yatırarak yevmi mezkurda milli emlak müdürlüğünde toplanacak 
satı~ komisyonuna müracaatları ilan olun • r. 28~9 

zmir Defterdar ızından: 
• .:ar D. 

No. 

515 

516 

517 

SiS 
519 

520 

521 

522 

523 

524 

525 

526 

527 
~528 

Muhammen B. 

Tep cik Hilal Demiryolu sokağında 14 eski 
28 Taj No. lu Ev halinde l:ahvehane 
Kestane pazarı Cami içinde 5717 No. lu 
mnhzen. 

Kızlar ağası hanı üst kat 2S/4 38 Taj No. lu 
Oda 
Mersinli Banyo sokak 7 T aj No. lu Hane 
Darağaç mahallesi Makara Sokak Eski 12 
No. lu DUkkan 
Siileymaniye İkinci Çorak sokak Eski J 7 
No. lu Hane. 
Buca Belediye caddesinde 7 8 T aj Numaralı 
Hane. 
lmariye M. Kadife kalesi Havuz başı 
mevkiinde 4 dönüm 780 metre murabbai 
Tarla 
Mersinli Bornova Banyo sokak 8 T aj 
No. lu Hane. 
Beyler M. ikinci sokak yeni 85 No. lu 
Dükkan 
Üçkuyul.:ır Güzelyalıda 22503 M. M. 
otlakiyc yeri. 
Bayraklı Menemen caddesi Eski 49 No. lu 

Lira Kr. 

24 

86 

12 
20 

20 

9 

120 

36 

42 

00 

00 

00 
00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

Kahvehane 42 00 
Darağaç Tramvay caddesi 86/66 No. lu Hane 25 .00 
Bayraklı Salhane Menemen Cad. 25 Eski 
No. lu Mağaza. 70 00 

529 Göztepe Vapur iskeJeıi 50 00 · 
530 Sinekli caddesi 4 Dekar 595 M. M. Tarla. l l 00 
5 3 l Karataş vapur iskelesi bila No. lu 100 00 
Yukarıda yazılı emvalin bir sene müddetle icarları 2717 /939 

tarihinden itibaren 1 5 gün müddetle açık arttırma usuliyle müzaye
deye konulmuştur. ihalesi 10/8/939 tarihinde Perşembe günü saat 
de Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen 
bedelleri üzerinden % 7 ,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkurde 
Milli Emlak müdürlüğünde toplanacak olan satış komisyonuna mü-
racaatları il&1ı olunur. 27 5 (2678) 

5 Ağustos ı ~~~ Cumartesi 
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VAHIDETTIN 
•=====--=======--:::::;;~=-==---===========ı• 

YAZAN: M. SIFIR 

Vahidettinin Çocuk uğu Nasıl 
Gecti? Nasıl Yetistir ildi? 

• • 
·2-

HULASA muş, kadına ve içkiye olan iptilası 
Beşinci Sultan :\Iehmed Reşad ha- büsbütün aı1mı~tı. Fazla olarak, ben· 

leti nezide iken, Vaidettinin bende - liğini bir ele hırslı bir saltanat aşk1 
leri Çengelköyü kasrından Yıldızı ve sarmıştı. 
denizi gözlüyor, Padişahın ölüm ha- Aşık Vahidettin, biraderi beşinci 
berini bekliyordu. O sırada ( harbiye Mehmedin vefatı haberini aldığı sn
nazırı Enver paşa, beklenilen bu ha- ate kadar iki aşk mabudu tanıyor ve 
beri telefonla bildiriyor. O akşam d~ tapmıyordu. Kadın ve saltanat! ..... 
Sadrıazam Talat paşa beraberindd Bütün günlerini, kimi vakıt Boğazın 
harbiye nazırı ve Şeyyülislam oldu- esrarlı ve maviliklerini seyrederek, 
ğu hlde Vahidettine geliyor, sabık kimi vakıt da her tarafı yeşil sarma -
hakanın vefatı haberini veriyor. Va- ıklarla kaplanmış ve Ioşlanmış ka -
hiddettin cali bir teessilr gösteriyor. meriyes:nde düşünerek geçiriyordu. 
Mukadderatın cilvelerinden şikayet Akşamlan. işret sofrası başında, renk 
eder gibi görünmekle beraber silruru renk ince tüllere sarınan, türlü türlü 
nu saklıyamıyor. naz ve işvelerle çalıp çığıran genç 

Vahidettin, bir aralık resim ve cariyeciklerini dinliyor, çakıştırıyor 
musikiye merak etti. Fakat, o zama- ve çerezleniyordu. Çaldırdığı oynak 
na kadar aıeçen hayat ve hatıraların- havaların, söylettiği açık ttırküleıin, 
daki bütiln izler, yalnız genç ve gt\- okuttuğu yanık gazellerin tesir \"e 
zel kadınlara, zevk ve şehvete alt neşesiyle kendinden geçiyordu. Ha. 
bulunduğu için, resmin çıplaklıkları, yalini dain\a aran ve. san salta. 
musikinin nçık Ve oynaklan ile me~- nat iştiyak ve hicranını kıymetli şal
gul olmaktan gerçekten müstesna bir lara bUrünmüş, yarı çıplak hasbacık 
zevk alırdı.Bir aralık,Vahidettini bir !arının nazlı nazlı kıvl'ılıp kıvrıla -
d~ kuş merakı sardı .. Bahçesindo bii- ·ak, tatlı tatlı gillilp kırıtarak, göz 
yük ve zarif kilmesler yaptırdı. Bun- üzüp göbek atarak oynadık lan oJ un 
lan renk renk, çe~id çeşid gliverc 'n- arı seyretmekle teskinine çnlışıyor • 
lerle doldurdu. Her gQn, muayyeu ıu. 

aatler<le lıu ki.ime~lerin karşısına gc Geceleri m i dediniz, aziz okuyu. 
çer, gllvercinlerinin gerdan şişirip ·ularım? ... Söylemeğe ne hacet. Ge • 
bıış kasarak çektikleri sevdalı gn - •elel'i de, bir tUrlü kavuşamadığı sa\ 
guklarını, hakikaten candan bir alil.. anatın hicran acısı ile, tıpkı azgın 
ka He dinlerdi. Erkeklerin kurulup >ir koğa gibi carb•elerinin dairesine 
kanat çırparak yaptıkları çapkınıık-

mldırıyor, nnzh ve nazik yosmacıkla 
!arı, dişilerin kıvrak ve nazlı cih·e. 
'erini. hele gaga gagaya verip öpilş rı birbirine katıyordu. Dinmiyen hm 
·nelerini büyük bir zevkle sevretler- tarını, di<liklirerek, hırpalıyarak o 
!i ve hiç ~üphe yok ki, bunla;la şch- ~avallılardan alıyor, ve nihayet bi • 

vi h"slerini uyandııır ve beslerdi. ·intn koynunda sızıp kalıyordu. 
Vahidettin, gençliğ~nde kadına \'e Bu haris ve snltanat, zevk nıecllı · 

,eh\•efe karşı son derecede haris ve "lu veliahd, bir aralık bü bütün çile 
iatta fevkal~de hodbin olmakla be- len çıktı. 1 tikbalin pndişahlığm 
·aber şöhret \·e hele saltanat arzu VC' namzed bulunduğunu unuttu. Elli altl 
·dcliasıncla hiç te bulunmazdı. Bu fc- ,raşmda olduğu J\ lde makamının , 
··agatine cıe ep a a ~ani iğjn • n. !iane a ıı ın şere ni, bir bahçıvan 
'ıalkçıhğından clnha ziyade ümits'z- kızının .~yakları altına. attı: Bu kör-
. . . . . pe ve guzel kızı onun üzerınde ıer • 
ğı ulı. Çilnkil, babasının altıncı şch- · ekten bir ilaho tesiı-i yaptı, ihtiyar 

~aclesi \'e bu sebeple saltanat makA- ı· hd ı h"" o h .. ve ıa ı uzun zaman ar ung r un 

1ür ağlattı ve nihayet bir giln bUtUn 

gurur ve azametini bıraktırdı, ayak-

.111mn en u:rnk ,.e şüpheli bir namzedi 

ılduğunu biliyor, padişah olmağı ha

· rına bile getirmiyordu. Tah:::il ar -
'arına kapa11dırdı, fakat ihtiyar Aşık 

?.Usumm körelmesinde, her halde bu ..,uJtnn Reşadclan korktuğu ve bu aşk 
iimitsizliğinin de pek büyük tesiri ol- hikayesinin htanbuldn ve bilhassa 
nıu tu. halk arasında şüyuundan utandığı 

Vahi<lettinin büyük, biraderi Ab - için, aşkını kalbine gömdü. Sevgili -
clülham·din ~altanatı zamanındaki sinin ayrılık acıları ile aylarca dô -

hıtibdadından iğrenip tiksindiğini ve vünclü. 
hatta meşrtıl~ b'. ·d . t 1•• Vahidettin, Osmanlı saltanatına 

ı ıı ı arın e, am vır k L· 1 w d I · ·1 . · avuşup 7 uru acagı ev etın ve mı -
serbestıye taraftar olduğu sövlenir, l · "d · · ı ı w •• } d - etın ı aresını e e a acagı o gun er e, 
İ;'tib<lndı dolayısiyle Abdiilhamidi bir türlü unutamadığı Ermeni dilber-
hiç sevmediği bile iddia edilirdi. Ha- ciğinin hasreti ile yanıyor, hatta sal
klkaten. o zamanlar istibdadı yıkmak tanatın visali bile, onu oyalıyamı -

Ozere Rumelide yapılan ve Meşruti. yordu. 
• .... yetin ilanı ile neticelenen isyan hare-

ketini takdir eylediği bile yakınında 1334 yılı temmuzunun dördüncü 
ve çok sıcak ve sıkıntılı bir günü 

bulunan kimseler tarafından ilan ve T opkapı sarayında, saltanat devri-
işae edilmişti. Bu rivayetler, o zaman nin usul ve adeti üzere, yeni padişa· 
halk tarafından derin bir alaka llo ha biat edilecekti. O gün, !lultaı 

karşılanmıştı. Hemen hemen milletjn Mecidin altıncı oğlu Vahidettin de 
ekseriyetinde bu ak saçlı ve hürriyet Osman oğullarının altıncı Mehmec 
taraftarı şehzadeye karşı müstesna Han unvanı ile hakanlar arasına. 
bir hürmet ve muhabbet uyanmıştı. selatin sırasına katılacaktı. O zamı.ı-

Vahldettin, hürriyetin il!n edildi- nın lisanı ile bilirs velistihkak Os .. 
ği zaman kırk sekiz yaşında bulunu- manlı saltanatının otuz altıncı padi
yordu. Abdülhamfdin tahtından indi- şahı ve islamların halifeıi olacaktı. 
rilmesi ve biraderi Reşat Efen dinin Birinci Selimin Mısır seferinden a"'" 
saltanat makamına geçirilmesi gibi detinde getirdiği ve haleflerine hedi
kendisini saltanat makamına yaklaş ye ettiği altın ve zümrüd kakmalar1ıt 
tıran milhim hadiseler bile, Vahidet- işlemeli Kansıgori tahtının sağ yaııı
tinin hayatında bir de~işiklik yapma na başta yeni veliahd Abdülmecit .e-: 
mı, ve onda saltanat ümidi uyandır- fendi olmak üzere hanedanın jrıli 
mamıştı. Fakat, Yusuf tzzeddin efen ufaklı bütün şehzadeleri sol yanınd• 
dinin ansızın vefat edivermesi itin da, başta 0 devrin sadrıazamı 'f alBt 
şeklini derhal değiştirmişti. Vahidet pa~a olmak üzere vükela heyeti, er 
tin hiç ummadıjı veliahdlık maka· ralanmış ve ihtiram vaziyeti aJ111ı!" 
mına kavuşunca ne oldum delisi ol • tardı D evletin eski vezirleri, işııt 

• •yıt1 

devletlileri ve milletin genç. iht~· }ltf 
Zay İ ayan ve mebusları, askert ve rnu fil 

recülleri de, bu tahtın etrafını P1 
L\ 

937-938 deri! yılı sonunda K. M. M. nırıl parlıyan kordonlarla. sır~4-
orta kısmından almış olduğum 400 kapalı göğüsler, ı ıltıları ıröz kart1

9
• _ 

No. lu şahadetnamemi zayi ettiğim- tıran nic:anlınla cicili bid1i ve rt.rt rr 
den yenisini alacağımdan eskisinin rektf"n kıvmetli, ziw•netli bi,. ( rÇ 

hükmü kalmadığı iJAn olunur. ve gibi çevimıiı::Jerrli . 
Karş1yaka 1849 S. No. - Yen· Sabahtan - ,.,.,,.. 

Halide Sarıel _ D v ed,. .. 
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r Çöl Yıldızı 
nıı.,.llllıii~iıiil Na k l11den : ** 

~ J' Nureddin, başından geçen macera. 
.:..:;!~ ları arkadaşlarına anlatırken, gözle· 

Danzig tarihinden bir yaprak 

Sobieski, sevgilisi ve kar 
Mustafa paşanın özengi 

rinden yaşlar dökülüyordu 
-44-

-Ark~ıuaşlar, çok g~; ;\aldınız. k"' s· LA t"f . d y. ı.... ız a ı eyı sev igım kadar\ yın pederimin b
0

r hurma ağacı bidin-

Danzig~ i ler şöyie bağrışıyor lard.: A lmanlar memleketi 
den gidecekler. Kralın kılıcı bizi koruyacaktır 

Saat 3 te nerede ise :ı I ah namazı sevdiniz mi, tabiı sevm~dinz !. Hatta de sakladığı serveti de ona bağışla- Kral ve kraliçe, vatan halaskarı 
c..kunacak. J S b" k f k onu tanımazı:ıınız bile.. Binaenaleyh dım. "'ukat bütün hur~na ağaçlarının an o ıes i şere ine ço mutantan 

Beş eşkiyadan biri - Y J'ch gelir· sizi şahsi bir kin veya garaz eşki) alı- kökleıini kazdığı halde hiçbir şey bu· ziyafetler ve resmi kabuller tertip 
ken - dedi - bir kervan öniimüzii ğa sevketmiş değildir. Şu halde me- lamadık. Anlaşılan o alçak, Ahmed ettiler. Sobieski, pırlantalarla süslü 
kesti: 11 lb sele ile sizin hiçbir alakanız yok. Hayr bunda da yalan söylemiş. Say- mi i e isesi içinde, bütün güzelleri 

- Her ne ise kapat Jakırdıyı, gec · k d" f d" f" _ Pek ala nirin davet edildik'? fiye içinde sizin içın para bulıınmn·a- en ıne me tun e ıyor ve en ne ıs 
kaldınız. Maamafıh işimizi bu ger!~ ~· h 1 f d k 1 bek 

İ t
.k h t t . d k cak. Çünkü Sela edelin paraları bu- prenses er onun etra ın a e e 

bitırmeliyiz? - n ı am ırsımı a mm e er en ·b d . . . gün ~abahleyi~ bankaya göndermiır gı i önüyorlardı. 
- Bizi nereye götüreceksin? ~ı~ ~a.hıt olursunuz .. Bıı·az sonra her tir. ?ıJ aamafih benim sayfiyeden cık- Düşmanları kahkahari bir hezi-
- Anlamadınız mı, Salaha<ldmin ıkısının kanını. ben yalnız başım., tığımı görünce derhal kulenin içine mete uğratan ve tek başına memle-

sayfiye~ine gideceğiz. Talihiniz va~~ emeceğim. Sonra bir gece tegayyüp girersiniz ve orada iki cesed ile bir keti ihya eden Sobieski, balodan ba-
~e~ ~e~ı. h:~ır buldunuz, sa~iyeı~m ettikten sonra Balad köyünrle oturan kaç fincan ve eve aid e§yalar bulur loya koşarken hiç bir güzel kadına 

d
e fsını ır hançer ~arbesır.ıe 0:· kör fellah Mahmuda te~lim olaca- ve alırsınız. Ha: unuttum!.. Evde her iltifat edemiyordu. 
ür ilm. Ve ~arşıdakı hendeh a •.. ğım. Bin lirayı o adamın almasını halde gümüş ve altın takımlar da Buna scbcb neydi} 

tı~. Köpeklerın hepsini de zehirle· istiyorum. Çünkü temiz ve merd bir bulunacak!.. Lat"fenin de altın ve Genç general. hayatı müddctin-
dım. . . . _. adamdır ve bu para ona layıktır. elmas gibi şeyleri olması muhtemel- ce hiç sevememişti . 

. - Ka.ptan. ~e?lıkeye gır~ı~ece~ı- Çünkü bütün bu müddet iç"nde mı- dir. Onlar da size helal olsun .. Bb Binaenaleyh, aşka birdenbire ka-
mıze emın mısınız, Salihaddının dun muskirane davranmış, bana her sırrı lirayn gelince tekrar size tenbih edi- vuşmak, ve istenilen kadını derhal 
toplad v K h 0 

•• d ıi'ı parayı a ıreye gon er- ifşa etmiştir Bu yüzden maruz kal- yorum. O paralan Mahmud alacak. Jan Sobieaki sevmek müşkül bir mes'eleydi. 
mediiini de iyice biliyor musun? - · · ' d k • 

B l 
. . . k, dıgım haksızlığa sebebıyet veren kn- - Devam e ece - 1646 yılında Polonya kralı dör- Sobieakinin sevgilisi Mari Kaa 

- u mese enın ehemmıyetı yo . L .. k. k } k l. · d·-· y k k t d k · ı· oo düncü Ladialasla izdivaç eden Mer- a ın ra ve ra ıçcnın ver ıgı mareşallık rütbesini alan Sobıe 
- : mu, ap an ne eme ıs ,. 1 d 1 1 ? ver Düıesi, nedimelerinden Mari Ka 8?n balolardan birinde, Sobieski ha 3evgilisiyle birlikte on dördüncii 

yorsunı ne 1:-..r o uyor • O• rık lAd oo l "k" o •• l ka -Evet, hakkınız var. Beşiniz de spanya a ', sımın de yanına alarak Varşovaya la u a c guze ı ı maı goz e rşı- tarafından tantanalı bir surette 
henüz tecrübesiz adamlardansınız. hareket etmiıti. ft~ .. 1 . sayda kabul edildi. 

Sı·z · · · b tird. x.· 
1 

O sıralarda pek küçük olan Mari u goz er. hıç de o zamana kadar • 
ı ne ıçın uraya ae ı.ım an- . . ö d ·· - ·· p l ·· il · · ·· .. • 

latmak için ekinlerin içinde biraz H lk k d Vı • Kasımır, Varıova saray hayab için- g ~ ugu 0 o~ya guze erının goz- Bundan sonra Kraliçenin anı 
oturalım. a Sl ıntı a a 111111 vet de bir çiçek g~bi açılmakta ve ~üsnü- lerıne bcnzemıyordu. . . ölümü, mareşal Sobieskinin yı 

Ve Kahirede herkesin ölü Mldiği e M J aniyle herkesı kendi etrafında topla- Genç gen~ral, kendı~ıne yaklaş- nı söndürür gibi oldu. Çünkü kr 
maruf eşkiya Nureddin ilk defa ola- maktaydı. makta olan guzel kıza dıkka~~c bak- 3altanatı tcrkederek Diet meclisi 
rak ekinlerin içine airdi. Kehribar karışık göru"nüvor Kraliçe Luiz, bu küçük kızın ze- ~:Her.kes bu bakışları tcccssuslc ta- krallığa Mişcl Vievonskiyi in· 
tesbihi elinde oldufu halde ekinlerin J kiıındaki ciligiyi ve henüz on alb ıp edı~ord.u. . . etmesi yeni kralın derhal Sobi 
üzerinde çapraz oturarak anlatmıya -- .,,.,..... yqını bitirmemit olmasına raamen S~b.ıe.skı, yanında duran zabıtler- aleyhine harekete 
baıladı: M b J k J f J onun sosyetelerde göıterdiği fevka- den bınsınc yav~~ sordu: oldu. 

- Bilditiniz bazı hadiseleri anla- ihverle ir eşme isti yen erin aa İ· iade muvaffakıyeti nazarı itibara - Bu kı~ .kımdır). Kral Mi,el Vievonski, mar 
tacafım. Dikkatle dinleyin ve ona k ? alarak Mariyi huauai nedimeliğine - ŞHanaıaı aeneralım) Sobicskiyi çok kıskanıyor ve on 

Yetlerı• gu••n geçtı• çe artıyor mu J--L b • t• d kaJd - U \JZUD boylu sarı saçlı so) } k t h b w fed &"öre kararınızı verin .. Beni eıkiyalı- a,... mec urıye ın e 1• f k" ka ' _ . : mcm c c esa ına yaptıgı 
tara ta ı napeye dogru ılerlıyen lıkl k b 0 l k d" · · ··1d .. 

ğa sevkeden sebepleri bilmiyorsu- Muhtelif hOkOmet merkezlerinden sanılmaktadır. Fakat bu maceranın üzel ! . . ara mu a 1 en ısını o urbn 
nuz. Nasıl ki Ömer paşanın, kafamı elde edilen maıümata göre Mareşal nasıl biteceğini tahmin etmek henüz Jan Sobieıki g z b"t M . K . . , ıstıyordu. 
getirecek olan adama bin altın vere- Petain on beş gün kadar evvel telg- imkansızdır Çünkü ispanyol halkı Bu tarihte Polonya, dört bir ta- d a 

1 

1. a.r~. asımır e bakt~ ve o Karısının da ısrarı üzerine So 
ce inden d mahlmabnız yoktur. ' ~ . bır· ·ç harb ı·n' tı"zar . k k 

1
• v raftan düşmanlarla çevrilmiş ve on- .a genera ı gı ı yavaşca şu kelımcle- eski ikinci defa olmak üzere d 

r-•rm•~•miıliiiia~rrı1mlmiıl:f~..a~ll'&• yenı ı e yıyece ıt ıgından fena halde sıkın- 1 k il w la k _ ı ___ d. l rı fısıldadı. 1 . 1 k 1 1 . .. olunabfleceifnf haber vererek fspan ar ra ıgı pay §ma maKaa ıy e ·. . . man arıy e an ı çarpışma ara 
mız müsademede olü düşen arkadaş- yada bir karunkhk rık "ht" _ tıdadır. aralarında ittifaklar vücude getirmiş- - Marı Kasımır) dı ve 11 teşrinisani 1673 de kalW. 

ı d b. · · · ··r · .. b"l " ~ ması 1 ıma İ 1 h Ik d · l d" Pre · '\ d ar an ırısını mu rezenın gore ı e- 1. • t h . t . t• spanyo a ı arasın a mıh\•ere er ı. - nacı mır ığı Choczim muharebesinde o 
mı a mm e mış ı. H l! M · K · · ceği bir yerde bıraktık. Ricat etme- Bununla beraber, bu vaziyetin bu ve onun memleketteki mümessille- Ancak orduda cesaretiyle tema- -:-- a~ı~ gencra .. ar.ı a~ı?1ır bine yakın düşman telef ettikten 80 

den evvel çehresini saçmalarla boz- kadar ~abuk patlak vereceği sanı!- rine karşı (ki şimdilik bunlar gene- i üz eden bir general başına geçtiği kralıçc .Luı~ın hus~sı ned~mesıdır. ra şanlı bir alayla tekrar Varıova 
mafa muvaffak olduk. O zaman si- Polonya fırkalariyle düşmanların Sohıeskı, kendı kendıne mırıl- girdi. d ral Franko ile B. Serrano Sunerdir) d d 
lahlarımı onun silihlariyle değiştir- mıyor u. üzerine derhal saldırdı. Bu hücumlar an 1

: Kral Mişel o sırada ölmüş: 
dim. Ve firar ettim. l\filfreze kuman- Daha ziyade bu hareketin ya 20 bir birlşeme tesis etmekte olduğu muvaffakıyetli n~iceler vererek - Hususi nedime! Hususi nedi- halk, çılgın bir surette alkışladığı 
danı arkadaşımın başını benim ka- ağustosta Frankonun Romaya yapa- muhakkaktır. müstevlileri vatan hududlarından mc 1 li kahramanlarını (kral) olarak · 
fam sanarak silahlarımla beraber A- cağı seyahat esnasında İspanyol - Genevieve Tabouis harice attı. :. etmişti. 
ziz paşaya götürmüş. Öldüğüm ha- İtalyan askeri anlaşmasının imzalan OEVRE Jan Sobieski adını taşıyan Po- !<r~liçe Luiz, So?ics~inin Mari Kral ve kraliçe Krakoviden so 
b~ri günlerce razetelerde yazıldı. Ve masına, yahut da pek vahim bir en- ·-- lonyalı generale, gördüğü büyük hiz- Ka~ımırle P.vlenmc~ nıye.tınde bulun- ra, Danzig serbest şehrine de h 
nıhayet paşa da parayı tediye etti. h . Zayı· metlerden dolayı vatandaşları (ha- dugunu haber aldıgı vakıt ona derhal metle girdiler Danzigliler caddele 
Ö 

. ternasyonal buhranın zu uruna ın- h be · ·· d d" · · mer paıaya bu parayı bır daha t.-. . .. . laakAr) adını verdiler. şu a rı gon er ı. deşu cümlelerle avaz avaz bağırıyo 
d . ıı· k . . v b·ı tizar edeceii sanılıyordu. Boyle bır 9 · d . . . .. . M · K · · Zam k" · 1 d ıye e ırmeme ıçın agzımı ı e aç- . 31 senesın e ızmır erkek lıse.ııtn- Guzel ve cesur hır genç olan So- Mı a~ı~ır, os ı prensı ar ı: 
madım. Tebdili kıyafetle şimdiye ka- buhran halinde ıspanyada kalmı~ 0 • den almış olduğum tastikname.ıııi za- bieski, harp dönüşünde şaşalı bir Jak~b Ra~zvıl ıle evle~ecektir. Ben. - Almanların askerleıi arb 
dar gezdim. Bu sefer hakiki kelle- lan cOmhuriyetçi unsurlar kraıcıinr yi ettim. Yenisini alacağımdan e3ki- alayla Varşovaya girdi. Düşmandan nedımemı ona vadettım. generalle memleketimizde kalmıyacaktır. Kra 
mi götürecek olan bir adama paşa ve General Franko ile birleşerek baş- sinin hükmü olmadığı ilan olunur. ıstırap çeken halk kitleleri, milli kah- izdivaç teklifi her suretle reddedile- lın kılıcı bizi onlara kar§ı müdaf 
bu parayı bir daha vermeğe mecbu.:- lannda Serrano Suner bulunan }4'a- Kemalpaşadan Mustafa oğlu ramanlarını çılgın bir sevinçle karsı- cektir. edecektir. 
kala~ak. Aziz paıa. ~için benim a- lanjistlere mukavemet edeceklerdi. Beki rDem ·rayak !adılar. · Sobieski, k,.aliçenin bu fikrini Jan Sobieski altı ay kadar D 
leyhımde yürüyor,v bılıyor musunuz? Çünkü B. Serrano Suner bir harp ha- öğrenir öğrenmez azim bir yese ka- zigde kaldı: halk arasındaki ihtila 
Onu da anlatacagım. Hayatım ka- . . . .h . Hı.dro Elektrı·k tesı·sah pıldı: hiç de tereddüd etmeden Mari ları halle ve şehre daimi bir sulh v 
dar sevdı·tı·m T Atı·f d b. k imde ıspanyanın mı ver devlet.lerı . . b" .. .. .. .. . .ı. e namın a ır ız ' . . . . . Kasımırlc ızzat goruştü. sukun vermıye çalıştı. 
vardır. DUnkU kız bugünkO kadın safında bu harbe ıştırakmı ıstiyecek- Güzel Mari ihf b. 
timdi bu aayfiyenin i~ndedir. Sevdi- tir. . Muğla belediye T8 ·a/iğinden: olan Jakob Radzvileı~~~tteıia:r;: Kara Mustafa pqa 
tim bu kızla nfıanlandım .. NfkAb kı- F akat Ciano· ispanyanın ıktısadl- bieskiyi tercih edecekti. Ancak kra- Osmanlıların Viyana üzerine hü .. 
yıldı. Fakat dü~Un gecesınde Ömer yatı ve iç siyaseti uzerine mihverin 1 - Kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye konulan iş iki parçadan iba- liçcnin ısrarı buna mani oldu ve o, cumu jan Sobieskiyi harekete getir• 
paşanın oğlu Süle~an ~rafından el koymasını istemiştir. (Gestaponun rettir. bilmccburiyc ihtiyar prensle izdivaç di. Avusturyalılarla ittifak eden Poe 
mUsellikh 1adr~adaşlab1:1yle bdız kyatsı na- takviyesi kültürel anlaşma nazi ve A - Kanal, santral binası, tranafor binaları. etti. lonya kralı, muntazam bir orduyla 
mazını ı ıgımız ır an a ayınpe-- ' ' B - 300 KV A türboalternatör, cebri isnle borusu on yedi bu- • o ı k 1 · ·· · Id 
derimin kulübesine bir baskın yaptı. faşist mekteplerin açılması, ve sayı- 1 k t.. J S b. k' .. •d h tı d·· vde R~man ı edas'Jde~~~rı uz~rıneb saharpır· 
V d

. _. . k k K h" .. sız iktıaddi anlaı:ımalar ) çuk kilometre i yüksek voltluk hav:ıi hat ve transforma or an 0 ıes ı or u aya na o- ı. ıvayct ı ıgınc gore u 
e sev gımı açırara a ıreye go- :»' • tesı"satı şehır" ıı.ebekes· han· ,.tı·r ·· k f d f k d K M f 1 ·· 

tu dil B 
.. . d . . işte 0 zaman hepsi kraliyetçi olan Y ı • • nunce te rar za er en za ere oşmı- e ara usta a paşanın a tın ozen-

r . u mevzu uzenn e bıze hıya- 2 - İşin muhammen bedeli tesisatı 47619,27 lira inşaat 17344,58 ba lad V da herk d · · k bol b l • 
net eden kızın babasını öldürdükten generaller kızılorduyu imha için de- liradır. ybah edş. ı. arıova. '. b••t~~ on -an gSısbı. aky. b?1uhş ve ulnuake ~. geçıralen 

K h. d d"l . 
1 

k ğil fakat krallığı iade için harp et- a s ıyor; onun ısmı u un agız- o ıes ı, ır atıra om uzere • 
~~nra 8.hıre : ö ı encı 0 ara !~z- mi~ olduklarını her halde ispan:ra- 3 - İstekliler tesisata ait evrakı iki lira otuz sekiz kuruş mukabi- larda dolaşıyordu. tın özengiyi sevgilisi Mari Kasimire 

mt veh nı b ~ye me~ paşa~ınd og u. da nazist veya faşist bir diktatörlilk linde belediyeden alabilirler. İnşaat işi bedelsiz verilir. Rivayet edildiğine göre, Mari takdim etmişti. 
:~dil e~tı a ı~ z;man a ra: a

1 
~~ve tesisi için dövüşmem iş olduklarını 4 - Eksiltme: İnşaat kısmının 15 Aiustos 939 Salı Kasimir bu tarihten sonra general Jan Sobieski 1696 tarihinde, yetmİf 

k 
rd mı · 1 n han sonkra topa ım söylemiye başladılar. Tesisat kısmının 29 Aiustos 989 Salı günü sant 16 da den gizli gizli mektuplar almıya baş- iki yaşında olduğu halde Varşovada 

ar a aş ar a sa raya aç ım. belediye dairesinde belediye encümenince yapılacaktır. ı d ··ı ·· ·· S ·· 1 · kad ka 
- Kız sizi seviyor mu idi? Sevillede general Queipo de Llano Ek "lt a ı. B kt 1 d .. l h" l o mMuş~ur: ·ıokn gunl.ckrın~ ar d.n .. : 

1 5 - sı meye gjrebilmek için isteklilern: u me u t -_ Bana öyle söylüyordu.. tarafından söy enen nutuk ispanya- P ar a şoy e ıtap ar ~ı arıe ~· ı genç ı çagının ver ıgı 
Nureddin bu sözünü aöylerke bil- daki bütün kraliyetçiler için general A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine göre inşa- vardı: . coşkun bır aşkla çıldırasıya seven ve 

tün yeisini ifade eden bir damlan yaş, Frankonun - ve ~ilhassa Serrano Su- at için 1800,84 lira tesisat için 3571,46 liralık muvakkat te- ( Marıet, s~vgilim 1 c:anım!) bu aşkı ~iç ~ö~~ürmiye~ P?l?nya 
sözlerinden sızarak yanaklarının ü- nerin - bu&"ünkU ıspanyaya cebrettik- minat. . T ~m yedı yıl, Marıetle Jan So- kralı Sobıeskı dunyaya gozlerını yu-
zerine yuvarlandı. leri rejimden nefretlerini izhar et- B - Kanunen tayin ettiği vesikalarla inşaat için mühendis bıeskı arasında en içli b~r. ley!a v~ ~~r yumı:naz zavallı kraliçenin mcc-

- Nureddin, devam et, dinliyo- mel erine vesile olmuştur. veya fen memuru i'Östermesi lazımdır. Tesisat içinde 50000 mecnun aşkı devam ettı. Sobıeskı. lısın emrıyle memleketten dışarıya 
ruz t General Franko kain birade1·! Ser- liralık elektrik işi yaptıiına dair nafia vekaletinden milteah- Mariet için; Mariet de Sobieski için sürgün edilmesi kararlaştırılmıştır. 
_Şimdi sevdiiim tiu kız SalAbad- rano Sun.erin tarafını tutmıya ve ge- bitlik vesikası &'Östermesi lazımdır. yanıp tutu<1uyorlardı. Polonya meclisi, Marietin kendi 

dinle evlenmittir. Ve burada ikamet neraller aleyhine hUkOmetin bUtUn 6 - Teklif mektupları ihale ai.ınü saat 15 e kadar makbuz muka- Nihayc Marietin yani Mari Ka- oğullarından birisini tahta geçirme-
etmektedir. otoritesiyle ve ispanyada yerleşmi, bilinde bclediyei reisliğine nrilecektir. Po ta ile gönderilecek simirin kocası prens Radzvil, eceli sinden korkuyo .. du. 

_ Pek ala neticeyi anlıyalım 1 olan Alman • italyan nüfuzunun bU- mektupların teahhürle &'elmesi nazarı itibara ahnmı) acal.tır. mcv'udiyle ölünce kralice gizlice ge- Kraliçe Mariet de, 1716 tarihin· 
_ Bu akıam intikamımı ahyo- tün kuvvetiyle harekete geçmek mec 22 29 5 l2 2611 neralle Me.rieti birleştirdi. Merasi- de yetmiş beş yaşında olduğu halele 

rum. Yannda Kahirenin cellldı Asım burlyetinde kalmıştır. min gizli tutulmaıına sebeb, henüz ölmüştür . 
kafama sahip olacak. En mUhim kraliyetçi general Yaa-- lzmir telef OD miidiirliigv iinden ölmüı bulunan prensin tutulmakta Onların sarsılmaz aşklan, dünya 

_ Her ikisini de mi öldüreceğiz! nedir. Bu kraliyetC'I &'&nerallerden olan mat~miydi. sevgi tarihinin unutulmaz bir sahı 
_ Siz neden öldUreceksfn;z: sizin bazılannm B. SerrLno Sunerin gea- Askerliğini bit irmit İiae veya orta mektep mezunlarınd n memur On dördüncü Lüi, general So- fcsint:le asırlardan he .. ; v::ıqa,..,,nkt dır 

__ -a;ı11,,1,&;ca...ır.&1::11Uw·~..u· ı.Ve arazınız yok- tapoıunıuı elinden kurtulmıyacakl~n .t.,,ArA~hr. T,.iiplerin müdürlüje mür~tları. 4 5 6 2790 bie~kiyi Pariae dıııvet ,..,. R;;";;ıc J. de La Chartre 
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Komisyonu ilanları ~ 

1zmir levazım amirliji satın alına komisyonundan: • 
Miktarı 

Kilo Cinsi 

8400 Taze fasulye 
8400 Taze patlıcan 
3360 Taze bamya 

1O"80 Domates 
673 Taze biber 

- İzmir müstahkem mevki Foça ve Söğütçük mm takasındaki 
birliklerin yukarıda cins ve miktarı yazılı beş kalem sebze 
ihtiyacı 31 temmuz 939 tarihinde pazarlıkla yapılan eksilt
mesinde talip çıkmadığından pazarlık 7 ağustos 939 pazar
tesi günü saat on beşte kışlada İzmir levazım amirliği scıtın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 1918 lira 62 kuruştur. 
3 - Teminatı muvakkate akçası t 43 lira 90 kuruştur. 
.ııf - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
S - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına daır vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminatı muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel ko
misyona müracaatları. 2852 

lzmir levazım amirliii. Mtm alma komisyonundan: 
Miktarı 

Kilo Cinsi 

9000 Taze fasulye 
9000 Taze patlıcan 
3600 Taze bamya 

10800 Domates 
720 Taze biber 

1 - İzmir müstahkem mevki Seferihisar h.rnıoKtıstndaki birlik
lerin yukarıda cins ve miktarı yazılı beş kalem ı:ı"'bze ihtiya
cı 3 l temmuz 939 tarihinde pazarlıkla ya ı1 ::ln eksiltmesinde 
talip çıkmadığından pazarlık 7 ağustos 9""9 pazaretsi günü 
saat on altıda kışlada lzmir levazım amirliği satın alma koJ 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 1890 liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akçası 141 l"ra 7 C. kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonunda görül,.b'lir. 
5 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklar na dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edeceklerin 2490 sayıh krıııunun iki ve ü

çüncü maddelerinde ve sartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminatı muvakkataları ile birlikte ihale saatından evv"l ko-
misyona müracaatları. 2851 

Lanir levazun amirliği aatm alma komisyonundan: 
1 - b:mir müstahkem mevki merkez birlikler; hayvanatınin 

301500 kilo saman ihtiyacı 29 temmuz 939 tarihind~ t:'l"'Zat

lıkla yapılan eksiltmesinde verilen fiyat pahalı göri.ildiifzün
cı .. n pazarlık 7 ağustos 939 pazartesi günii saat on altıda kıs
lada lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda, ya~
lacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 5777 lira 70 kurustur. 
3 - Teminatı muvakkate akçası 418 lira 34 kuruştur. 
4 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
S - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - P<ızarlığa istirak edeceklerin, 2490 sayılı kanunun iki ve Ü· 

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminatı muvakkatalan ile birlikte ihale saatınclan evvel ko-
misyona müracaatları. 285 3 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Miktarı 

Kilo Cinsi 

7 200 Taze fasulye 
7200 Taze patlıcan 
2880 Taze bamya 
8640 Domates 
.Si4 Taze biber 

1 - İzmir müstahke~ mevki ada mıntakasındaki birliklerin açık 
eksiltme suretiyle münakasada bulunan yukarıda cins ve 
miktan yazılı beş kalem sebze ihtiyacına talip çıkmadığın
nan pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 7 ağustos 939 pazartesi günü saat on beşte kışlada 
İzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundma yapıla -
Cllktır. 

' - 1 ahmin edilen tutan 1644 lira 3 7 kurustur 
4 - Teminatı muvakkate akçası l 23 lira 33-ku~§tur. 
5 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler Ticaret Odasın~a kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
İ - Pazarlığa i!tİrak edeceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminatı muvakkatalan ile birlikte ihale saatından evvel k~ 
misvona müracaatlan. 2849 

Jzınir levazım amirliği ıatın alma komisyonundan: 
1 - Muğla ve Marmaris garnizonları için 20000 kilo, Milas, 

Küllük ve Bodrum garnizonları için J 9000 kilo sadeyağına 
talip çıkmadığından tekrar kapalı zarf usulüyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - ihaleleri 2 l ağustos 939 pazartesi günü saat on beşte yapı
lacaktır. 

3 - Muğla garnizonuna ait olanın tutan 22000 lira ve muvak
kat teminatı l 650 liradır. Milas garnizonuna ait olanın tutarı 
20900 lira ve muvakkat teminatı J 568 lira olup toptan da 
verilebilir. 

4 - Te:kJif mektupları ihale eaatından en geç bir saat evvel ve
rilmelidir. Şartnameler komisyondadır. 

5 - Kanuni vesaiki haiz olanların komutanlık satın alma komis-
yonuna müracaatları ilan olunur. 5 l 2 16 19 2825 

Bumava tüm satın alma komiıyonundan ı 
1 - 50 liralık naftalin pazarlık suretiyle 8-ağustos-939 salı gUnil 

0 aat 11 de pr.zalrlık "'Uretiyle alınacaktır. 
n -- fc:ı.teklile ... in bildirilen \'hkitte Bornava askeri satın alma ko -

m · l onuna ::elmeleri ilan olunur. 2842 

' 
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İzmir levazım amirliği satm alma komisyonundan: 
Miktarı 

Kilo Cinsi 

4200 Taze fasulye 
4200 Taze patlıcan 
1680 Taze bamya 
4940 Domates 

336 Taze biber 
- İzmir müstahkem.: mevki Abdullah ağa mıntakasındaki bh

liklerin açık eksiltme suretiyle münakasada bulunan yukarı
da cins ve miktarı yazılı beş kalem sebze ihtiyacına talip çık
madığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - )halesi 7 ağustos 939 pazartesi günü saat 1 S/30 da kışlada 
lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

~ - Tahmin edilen tutarı 877 lira 50 kurustur. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 65 lira 8Z kurustur. 
5 - . Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir: 
6 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminatı muvakk<!teleri ile birlikte ihale saatından evvel ko-
misyona müracaatları. 2850 

famir levzım imirliii satın alma komisyonundan: 
Manisa tümen biri klerinin ihtiyacı olan 333300 kilo saman şerait ve 

evsaf d~hilinde satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 7-Ağustos-
939 Puzartesi günü saat 1 O dadır. Hepsinin tutan 4999 lin 50 kuruş
tur. tık teminatı 375 rradır. Şartnamesi her gün komisyondar, görüle
bilir. İstekliJ.erin jlk teminat, makbuz veya mektuplariyle birliJ::i;e 
2490 ~ayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle pera
ber be!l: gün ve saatte Manisa tüm satın alma komi::ıyonuna gelmele. 
ri. 20 25 30 5 

İzmr levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Kor merkez birlikleri ihtiyacı için (96000) kilo pirinç k2-· 

palı zc.rf!a ebil~meye konulmuştur. 
2 - Jhalesi 7 ağustos 939 pazartesi günü saat onda Diyarbakır 

levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacktır. · 
3 - Muhammen tutarı 19200 lira olup muvakkat teminat 144( 

liradır 

4 - Sartnamesi her gün iş zamanında komisyonda görülebilir. 
5 - Tal iplerin belli gürde ihale sa;:ıtından nihayet bir saat evve! 

tem· natları ile teklif mektuplarını komisvona vermeleri şart· 
tır. ıq ~5 30 5 

-.-
B~rnova tümen satın alma komfoyonund-.n: 

Cinsi Miktarı Kilo 

G~z 1600 
Yulaf 7000 
Saman 2000 
Ot 3000 
Mercimek 3000 
Şehriye 2000 
Pirinç 3000 

- Yukarıda cins ve miktarı yazıı yedi kalem yiyecek 8 ağustos 
939 salı günii saat onda pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - isteklilerin yukarıda bildi.,i\en va1'.itte Bornova ask.eri satın 
alma komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 2844 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Muvakkat 

Keşif bedeli Teminat ihale günü saati 
Lira Kuruş Lira Kuruş 

Uş~kta bir paviyon 4234 l 61 3176 61 22/ 8/ 939 11 
Uşa1<ta iki hangar 60659 00 4232 95 22/ 8/ 939 t 5 

1 - U§akta yaptırılacak bir paviyon ile iki top hangarının bede
li keşif, muvakkat teminatlarıyle ihale gün ve saatları yu
karıda yazılmıştır. Paviyonun fenni keşif ve projesi 213 ku
ruşla ve iki hangarın 303 kuruş mukabilinde Afyonda Kor 
inşaat şubesinden alınabilir. 

2 - Bir paviyon ve iki hangar inşaatı ile tediye şartları hakkın
da mufassal malumat edinmek istiyenlerle keşif ve şartna
meyi okumak ve p•Jjeleri görme istiyenler her gün mesai 
saatlarında ve isteklilerin de artırma eksiltme kanununun 
iki ve üçüncü maddelerindeki belgeleriyle teminatlı teklif 
mektuplarının ihaleden bir saat evvel Afyonda askeri satın 
:ı.lma komisyonuna vermeleri. 5 1 O 15 20 2854 

5 Agustos -: 9::;9 Cumartesi 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: - -
l - !:>iy~rbakır merkez birlikleri senelik ihtiyacı için 260000 ki

lo sıgır veya keçi eti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

! - Eksiltmesi 2 l / 8/ 939 pazartesi günü saat onda Diyarbakır· 
da ~leva~n': amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sıgı.r et.ının bedeli 52,000 muvakkat teminatı 3,900 liradır. 
Keçı etınin bedeli 65,000 ve muvakkat teminatı 4875 li -
radır. 

4 - Şar~na~esi he~ gün iş zamanında komisyonda görülebilir. 
5 - T alıplerm temınatlatı ile teklif mektuplarını eksiltme saa

tından nihayet bir saat evveline kadar ve kanunun 32 inci 
maddesine uygun olarak komisyona teslim etmeleri ilan o-
lun ur. 5 1 O 1 5 20 2763 

Bornova tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Ödemişteki birlikler ihtiyacı için 18 ton kesilmiş sığır eti 

açı~ eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi 21 ağustos 939 pazartesi günü saat on birde ya

pılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutan 4500 lira olup ilk teminatı 338 li • 
radır. 

4 - Şa~amesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - Ekstltmesine ~ştira~ ed.ecelderin Ticaret Odalarına kayıtlı 

oJduk!~a daır vesika ıbraz etmeğe mecburdurlar. 
6 · · lstekhlenn yukanda bildirilen gun·· ve saatta temı· tla '1 b' Iild t _ • na n ı e 

ır .e. ~ır Bornova askeri satın alma komisyonuna !Yel-
melerı ılan olunur. 5 t O 15 20 2846 

İzmir levazım amirliği satm alma komisyonundan: 
- Çanakkale mü~tahkem mevki kilitbahir garnizonu için ka

palı zarfla eksıltmede iken 80 ton sığır etine 6-7-939 ,. 
şembe günü saat l 1 de zuhur eden bir talip mezkGr ei'eeJO 
kuruş fiyat teklif ettiğinden komutanlıkça gali görülmüştür. 
1hale kanununun 40. maddesine göre bir ay müddetle uza. 
tılarak pazarlıkla intaç edilecektir. 

2 - Pazarlığı 7·8-939 pazartesi günü saat l t de Canakkale müs
ta~ke~ ~evki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sı_gır e~ını~ ?eher kilosu 30 kuruştan 24000 lira kıymet tak
d_ır edılmşıtır. Muvakkat teminatı da 1800 liradır. fsteklile
rın muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları 

23-27 2 5 2637 
lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
l - Çanakkale müstahkem mevki Ezine garnizonu ihtiyacı için 

ka~a~ı zarfla eksiltmeğe konulan 64500 kilo sığır etine ihale 
tarıhı olan 7-7-39 cuma günü saat l 6 da talip çıkmadığın 

dan 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine göre bir ay müd· 
detle uzatılarak pazarlığa bırnkılmıshr. 

2 - . Paza:Iığ_ı 7-8-39 pazartesi günü saat J 7 de Y.apılacağmdar. 
ısteklılerın muvakkat teminat akçeleri olan l 45 1 lira 25 ku
ruş ve ticaret vesikalariyle birlikte mezkür gün ve satte komiQ. 
yon müracaatları 23-27 2 5 2636 ~ 

Burnava tümen satın alma komi:ıyonundan : 

1 - Canlı nakil vasıtaJariyle motör vasıtalarınm bakım ve tamir 
için 220 lira mukabilinde 58 kalem mulıetlif cins malzem~ 
8-ağnstos-39 salı günü saa1 9 da pazarlık suretiyle satın alına
caktır. 

2 - İsteklilerin yukarıda bildirilen vaktinde Bornava askeri satıı 
alma komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 2845 

~ir levazım amirliii salın alma kom~_owııcu:ıdeın; 
1 - Izmir ınüstalı k0m mC'vki birlikleri için pazarlık suretiyle 22ô 

ton buğdı:ı.y üğüttürülecektir. 
2 İhalesi 7-ağuslos-!:>39 :pazartesi günü saat 15 de kışlada tzmiı 

levazım amirliği rntınr.lma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Teminatı muvakkate akçesi 607 lira 50 kuruştur. 2855 

Burnava tümen satın alma komisyonundan: 

1 - 722 adet boş benzin tenekesi 10 ağustos 939 perşembe gUnü 
saat 10 da a~ık arttırma suretiyle satılacaktır. 

2- Tenekeleri görmek !Stiyenler Gaziemirde topcu taburuna mü
racaat etmelidirler. 

3 - Almak istiyenler bildirilen vaktinde Bornavn askeri satın al-
ma komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 2843 

Izmir vilayeti daimi encünıe· 
ninden: 
Kemalpaş~. ilk okulunda yapılacak tamir (627) lira 77 kuruş keş!f 

bedeliyle ve pazarlık suretiyle 15 gün müddetle eks.ltmeğe konuldu -
ğundan isteklilerin lıa~;!'hyacakları teminatlariyle birlikte 21 ağus -
tos-939 pazartesi günü saat 11 de vilayet daimi encümenine baş vur -
maları. 5-14 2837 

,.-11111111111- 1111111111 .. ,111111111. .. 111111111111 .. 1111111111 ..... 111111111111 .. 11111111111· .. 11111111mı .. 111111111111 .. u1111111111 .. , 
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nin temin ettiği konforla hiç sarsılmadan ve süratle eeyahat edebileceğiniz yegane rakipsiz motorsikletlerdir. 
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~ Sahibinin Sesi ve Kolombiya plaklarında değerli bir şöhrete 
~ ~ar olan B yan REFAKAT ve arkadaşları Sahibinin Sesi plak-
~ latında m~hur okuyuculardan Bayan Nadire ile alafranga ve ala-_ 
:s:: :ur.ita. Kolonıbiya plakları okuyucularından Bayan Hilanet Muzaf-
~ ~ lstanbuldan getirtmiş olduğunu müjdelemekle şeref duyar. = 
~ Mevcud yüksek saz ve Necmiye ile Mualla gibi tanınmış oku· __ 
~ ~Ucu bayanları mutlaka dinleyiniz. Saf hava, nezih saz ve eğlence
~ l e .. ucuz bir vakit geçirmek için lzrnirin yegane aile gazinosu olnn 

ve ajan adedi 262 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

~ tnueaacaemizin en müşkülpesend ehli zevki dahi tatmin eder. -
~ b f - Para biriktirenlere 28800 Era ikramiye verecek 
~ Sayın müşterilerimizin u ırsatı = Ziraat bankasmdn kumbaralı ~c ihbarsız ~asarruf h.es~plarında e~ 
~ k } t • d · = az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekılecek kura ıle aşağıdakı 

~SAHl6E 11) 

/Olivier !e ~ Fratelli Sperco 
, Şurekası Vapur acentesi 
1 LınlTE r ADRIA TICA. S. A. Dl 

;; ,-apur acen ta~ı NAVIGAZIONE 
_ Adige (ihtiyari) vapuru 3 ila 6-8 
- Birinci Kordon REES binası tarihlerinde beklenmekte olup Tire-
- TEL. 2443 ııiren denizi limanları ile MarsiJya 
_ LONDRA HA Tfl için yük a larak hareket edecektir . = cAd~uatanb v~p.uru lO temmuz- Albano (ihtiyari) G-8 tuihinde = da gelıp Londra ıçın yak alacakbr. saat 8 de 1 k t 23 t M"d"ll' = L!VERPOL HATTt " . ge er: s~n ~ • ı 1 ı, 
- ALGERİA ,. 20 t Selunık, Dedengaç, ıstanbul, Burgaz, = c d L' l>d ''apurl~ Ok ~m- Varna, Kö~tenceye hareket edecek. = muz a ıverpo an ge ıp y çı a- f 
= k . d L' l i . ır. = rnca ve aynı zaman a ıverpo çın z t ·· (i ,., 8 t 'h' d t 8 = ük 1 kt ara mo or ı- arı ın e saa = Y a aca ır. d l k 8 8 t 1 • 
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DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
G.M.B.H.HAMBURG 

e g.e ere • saa 7 de Pıre; kor-
fo, Porto Edda; Brind zi, Valona, 
Draç, Gravoza, Spalato, Zara, Fiyu
me, Triye te ve Venediğe hareket e
decektir. ,,, 

Ciantta Di Baıi motörü 10-8 tari
hinde saat 8 de geler.ek ayni gün sa
at 17 de i tnnbul, Pire, Napoli, Mnr
silyn ve Cenovaya hareket edecek· 
tir. 

Brioni motörU 10-8 tarihine saat 
13 te gel.erek ayni gün aat 17 de Pat 

df ill'S> vap. 20 tcmmu~da bekle. mo , Lero , Kalimno • istanköy, ve 
niyor, 22 tenımuza kadar An\'er , Radosa hareket edecektir. 
Rf•terdam, Bremen ve Hamburg için Brioni motörO 14-8 tarihinde saat 
yOk alacaktır. 8 de gelerek 16-8 saat 17 de Pire, 

cHeraklen > vap. 3 ağus!osta bel<- Korfo, Porto, Edda, Brindizi. VaJo -
leniyor, 5 ağustosa kadar Anvers , na, Draç, Gravoza, Spalato, Zara, 
Roterdam Brcmen ve Hambur~ için Fiyume, Triyeste ve Vened:ğe hare-
yOk alacaktır. ket edecektir. 

Tahliye: ROY ALE NEERLANDAIS KUMP· 
P Al\"'Y ASI 

c!thnka• vap. 10 ağustosa doğ!"u Hercules vapuru 7-8-939 taı·ihind 
bekleniyor, Hamburg, Eremen ve gelerek Rotterdam, Amsterdam, ve 
Anversden mal çıkaracaktır. Hamburg limanları için yUk alarak 

hareket edecektir. 
ARMEMEKT DEPPE 
cEspagne> vap. temmuz sonlarına 

doğru bekleniyor, Anvers (doğru) 
içın yük alacaktır. 

Pygmnlion vapuru 21-8-939 tar, 
hinde gel.erek Rotterdam, Amster 
dam, ve Hamburk limanları için yUA 
alarak haı eket edecektir. 

SVENSKA ORlENT L1N1EN 
ARMEMENT H SCHULDT Bragelnnd motörü 15-8-989 t n-

cDu burg:. vap. 26 temmuzda bek- hinde gelerek Rotterdam, Hamburg 
leniyor, Anvers, Roterdam, Bremen ve Skand'navya limanları için yUk 
ve Hamburg için yfik alacaktır. alarak hareket edecektir. 

~ açırmama arını avsıye e erız. - plı1na göre ikramiye dnğıtılacnktır: 
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DEN NORSKE MİDDELHAVSLİNJE Vikingland motörü 21-8-939 tnrl-
cBalki ~ mot. 26 temmuzda Diln- hinde gelerek Rotterdam, Hnmburg 

kerk ve Norveç için hareket edecek- ve Skandinnvya limnnlnrı için yOk 

1 4 c 250 c 1,000 c 

,z .. ın_ir . iskan Müdürlügv ünden: 40 c 100 c 
4•000 

c 

1 .ıt • ı• . 
• . -.. Urla kazası merkezinde en fazla 20 şer adetlik parçalar hn-
:y: 1~le edilmek üzere 100 adet göçmen evinin inşaası açık eksilt· 
ı ulmuştur. 

'~•lı - r evin u nun n .b.eif deli 47.bJir 30..kuru tuır Bu 
\~t''Jstaki keşif ve ~artnnme ve sairç evrak her gün iskan dairesinde 

lı ebn· ır. 
'°ı:ıQe3 -:: Eksiltm~ 12/ 8/939 Cumartesi günü saat 1 O da iskan daire· 

4 rnutctckkil komisyon tarafından yapılacaktır. 
~ 1- isteklilerin talip olacakları ev adedine göre ~ de 7.5 dan tu
~ 0 b teminat mnkbuzu ile 2490 numaralı kanunda musarrah ve-
~a~r mürocaatlan. 29 1 5 9 (2728) i 

.~ .liisar beled·yes· den: · 
tillııiıto hra keşif bedelli Akhisar belediyesi elektrik fabrikası lokomo
~~en ln~yıs 940 nihayetine kadar ihtiyacı olan tahminen 540 ton 
ı~esı lcoınürü eksiltmesine talip çıkmadığından 21 ağustos 939 pa
tılıtı\Q- iünu saat ıı de pazarlık suretiyle talibine ihale olunacağı ilan 

• 28 5 12 20 2694 

100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 3,200 c 
DiKKAT: HesapJanndaki paralar bir sene iç.inde elli liradan aşağı 

düşrniyenlere ikramiye çıktığı takdirde. 9h 20 fazlasiyJe verilecektir. 
Kur'alar 8 nede dört- de!'a~ 1 eylOI, l birlııcik4nun, 1 mart ve l ha-

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

lzmir D fterdar ığ odan: 
Tepecik Kemer caddesinde Kançeşme yolu üzerinde Pirina çık· 

da kôin muattal Pirina fabrikasında mevcud, tamamı (3293) 
fü:z:uhammen kıymetli ( 8) adet büyük yağ lancaları ile ( 3). adet 

F 'l"t lamiko Ermetik Pirina kazanları ve (4) adet Transmısyon 
ı ı re h" . . 412 l" h k snak parçaları, şayian 1 / 8 hazine ıssesmın ıra mu am· 
=~~ k~ymetli olarak 27 / 7 / 939 tarihinden itibaren 1 5. gün müddetle, 

k t rma usuliyle müzayedeye konulmuştur. İhalesı 10/ 8/ 939 ta· 
açı arı d d" T r 1 . . k" d 
rihinde Perşembe günü saat 15 e ır. a ıkp erı.n yevmı m~z ur e 

M·114 E l" l· Müdürlüg ~ünde toplanan satış omısyonuna muracaat· 
1 1 

... m a 27 5 ( 2679) 
lnrı ılan olunur. -----------

~------------------------~--------.... -· 
T. ' .:a 

1939 K. Tasarruf i ranıiye Plô.nı 
~~~--~--~~----... ~ ........ ·+···~.-.------~~----~~ 
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tir. alarak hareket edecektir. 
cBosphorus> vapuru 80 Ağustos - ZEGLUGA POLSKA KUMPAN-

tan 1 ey!Ctlle kadar Dieppe ve Nor- YASI 
veç limanları için yük nlacaktır. Levante rnotörü 25-8-939 tarihler_ 

«,:3alkis-. va~uru.4 25 ey!Olden 28 i ne doğru beklenmekte olup Anvers. 
eylule kadar şımalı Fransa Anvers D z·g v Gd~·nıa limanları i"in yak 

N 1. 1 . . "k 1 k an ı , e J Y 
ve orveç ıman arı ıçın l'U a nen • ıılnrnk hareket edecektir. 
tır. HOLLANDA AVUSTURALYA 

cBosphorus> vapuru 26 birinciteş- HATTI 
rinden 28 birinciteşrine kadar şima- S . f t . 

80 
9 939 t r F N 

1
. 

1 
. . prıng on em vapuru • •• n. 1 

.. kranl sa kvtıe orveç ıman an ıçın rihinde Avusturalya ve Yeni Zelan. 
yu a aca r. d . 1 . . Uk 1 k h k • a lıman arı ıç ;n y a ara ar-0 e. 

AMERİCAN EXPORT Llr-ı"'ES, İne.~ e~~c~~r~~·E MARİTİME ROMAİ~ 
cEksmo.ou v~p. 23 t:~mu~a dog KUMPANYASI 

ru beklenıyor, Nevyork ıçın yük ala-
1 

E 
101 989 t 'hl 

kt Peleş vnpuru • y • arı n. 
C.ll ır. C ıu· ·ı 

D. T. R T. de gelerek Malta, enova, ve maraı • 

T . · t 27 t d ğ ya limanlan iç.in yolcu ve yUk alarak c ısza> mo . emmuza o ru . 
bekleniyor Tuna limanları için yilk hareket edecektır. 
alacaktır. ' İIAndaki hareket tarihleri ile nav-

cKassa> mot. 12 ağustosa doğru lunlardaki değisikliklerden dolayı 
bekleniyor, Tuna limanlan için yük acentemiz mesuliyet kabul etmez. 
alacaktır. Daha fazla tnfsilat için ikinrncikor-

cKastı> mot. 27 temmuza doğru donda FRETELLİ SPERCO vapur a· 
bekleniyor, Beyrut, Iskenderiye ve centesine müracaat edilmesi ricn O· 

Portsaid limanları için yük alacaktır. Junur. 
Telefon - 2004 - 2005 

SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 
cOituz> vap. 28 temmuza doğra navlunlardaki değişikliklerden acen

bekleniyor, Köstenı::e, Galas ve Tuna te mes'uliyet kabul etmez. 
limanları için yük alacaktır. Daha fazla tafsilat almak için 

cDurostor> \•apuru 4 Ağustosa doğ Birinci Kordonda 150 No. da W. F. 
ru bekleniyor, Köstence Galas ve Tu- Henry Van der Zee vapur acentalı· 
na limanları için yOk alacaktır. ğına müracaat edilmesi rica olunur. 

Vapurların hareket tMihleriyle TELEFON: 2007 /2008 

GÖLCÜK OTELi 
Gölcük, lzmir'in yegane sayfivesidir 

Bol hava, iyi gıda, tam istirahat 

Gölcük otelinde her türlü konfo~ mev-
cuddur. Yemekler otel çok ucuzdur 

1 
,, Mevsimin en yenilik· 

/erini bayan kumaş- Mehmed Etiman 
250 ,, u - " /arının erkek kumar . T • h • 25 

6000 
4750 
6250 

1 lltıı 435 32000 = larının en eyisini e r z 1 a n e s 1 
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Yirmi Dokuzwıcu ~ıl 

Pfo: 7903 

Cumartesi 
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Dünkü merasim: 
- 2 inci sahifeden devam -

Bugün : 
Bugiln dost ingiliz donanması 

men~upları şehri gezeceklerdir. S:ı

at 14 de tzmir bölgesi deniz s~çme 
müsabakaları izmir halkevi önünud 
yaP.ılacaktır. Şarpi müsabnkaları, sa
hil ile Malaya gemi::;i arasındaki kı

sımda yapılacaktır. 

Futbol maçı: 
Saat 17 de Malaya gemisi futbol 

takımı ile izmir muhteliti arasında 
ikinci karşılaşma Alsancak stadyu -
munda yapılacaktır. İngiliz subay ve 
P.'"lP.dvle Türk subay ve erleri, bu 

müsabakaya dayefürlirler. Evvelki 

1 
günkü mUsabakanın neticesini naza
rı dikkate alar.ak misafir ingiliz takı
mının. izmir muhtelitine karşı daha 
kuvvetli bir kadro ile çıkacağı söy -
lenmektedir. 

Suvare : 

Bu akşam ~aat 21 de Matara gemi

sinde bir suv:ıre veirlecektir. Bu mli
nasebetle gemi. donanma gecelerine 
mah:ıus ışıklarla aydınlatılacaktır. 
Suvareye vilayet, belediye erkanı ile 
bankalardan, şehrin münevverlerin
den 80 kişi, eşleriyle davet edilmiş. 
lerdir. İngiliz koloni.si de davetlidir. 
Suvare çok parlak olacak, gece geç 

vakte kadar çok eğlenceli şekilde 

devam edecektir. :\lalaya gemisi, ya. 
rın izmir limanından ayrılacaktır. 

İngiliz amiralı Ankar ada: 
!stnabul, 4 (A.A.) - Şehrimizde 

bulunmakta olan İngiliz amiralı Sir 
Cunningham. bu sabah sant !) da 
devlet hava yollarının bir tayyaresi 
ile Ankarara hareket etmiştir. 

Amiralin Yeşilköy tayyare meyda

nına muvasalatında başta bandoiin 

olmak üzere bir bahriye bölüğü se -
lam resmini ifa etmiş ve amiralin ha
re keti esnaıı.ında istanhul komutanı 
Halis Bıyıktay, amiral Şükrü Okan 
ve maiyetleri, kurmay heyeti, hava 

r 

Anadolu foto objektifi karile· 
rine aşağıdaki dünkü merasi~ 

. intibalarını sunuyor 

., , ~ ~ 

11 .. d .... Y ·ık·· b"" f kdlrfl yo arı mu uru, eşı oy tayyare o- aa müsteşarı korgeneral Nazmi So- gelmiş olan zevat kendil er in e tıl jl• 
lük kumandanı ve mah alli memurin lok, Ankara mevki kumandanı tüm- edilmiş ve muz:ka ingiliz - fUtlc ~f· 
bulunarak kendisini uğurlamışlardır. ~eneral Kemal Gökçe, deniz müstl'- li marşlarını çalmıştır. Muhtereffl w 

ı ·ı· . 1 k d k' . ~ • d rt lcl ngı ız amıra ının An ara a ı ıa- şarı. a lbay Hil~nil Gökdenizer, }ıav.'.l ~afirimiz resmi selamı ifn e e biJl!l 
tikbali : müsteşarı albay Zeki Doğa:-ı. yı teftiş ettikten sonra otorrı011 nıı7 

Ankara, 4 (A.A.) - İngiliz Akde- merkez kumandanı albay Demir Ali kendilerine hususi daireler şyt 
niz filosu ~aşkumandanı amiral Sir emniyet direktörü Şinasi Tuğay. dev olan Ankarapala'a gitınişlerd i r·.J<a11 ı 
A. B. Cunnıngham refakatindeki zc- let hava yol ları umum mi.idllrii Fer- Sir Cunninghama donan nı ıı _ e~ !!1"" 

vat ve mihmandarlariyle birlikte dev ruh ile hava yolları umum müdiirHii-: harbive reisi Komodor A. 1. V ıll 1~ 'ıııı! 
let h:ıva yollarından tahsis edilen erkanı ve matbuat mümessilleri ta- gilter~ gcfareti deniz atn~c~i . ~jliter 
hususi bir tayyare ile gaat 8,30 da rafından karşılanmıştır. Erik )faksia D. Donnen. at:ı~cob "' ~· 

sır "· J 
İı:;tanbuldan hareket ederek saat 10,- Başta müzik:ı olduğu halde aske- yarbay Alekı;adr Ros<;, Y B f. ~·· 
30 da An karaya gitmiştir. ri kıta da rasimei ihtiramı ifa eyle- ~l. Difk ile va,·erlcr· yiır.hıı~ı •· \' 'il' • 1tJb!I. , .. 

Muhterem misafirimiz, Tür k bay- miştir. Feymouı \'C mlhnı:ıııclıırları 1j l 11 

raklariylc donatılmış olan devlet ha- Amiral Sir A. B. C:ıınningham b .\ - cati Özdeniz, iin\"lizlın~: Rıı h ıt 
d · ter va yolları meydanında milli müda - yareden indiği zaman karş ılamuğa lım refakat eylemekte ır · 

• 


