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Sabah: 5,42 Akşam:18,3S 
Öğle :12,18 Yatsı:20,08 
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Na.ha&• ber yerde 6 luınqtW' 
GQnll geçmiş nu•halar 2. irnru ştıır 

Rusya, Müsellah bir Finlandiya istem·vor 

İTAL YAN PLA.NI 
11 Maddelik 

Umumi 
sanra 

Mahud Proje Meydana Çıktı 

silahsızlanmadan 
dörtler misakı! 

Çemberlayn 
Bugün avam kamara&ın
da beyanatta bulunacak 

Parla, Sl (Radyo) - Avam Ka -
maruı, bundan IODr& haftada I!~ ıtn 
toplanacaktır. 

Başveldl Çemberlayıı, yannld top -
lantıda beyanatta bulunacak ve Jllk
aek harp mecl iainln IOD kararlan hak
kında izahat v.ncettır. 

Estonya 
Rusyayı protesto etti 
Tallin, 81 (Radyo) - SovyetJer 

birliği, Eatonyadan aldığı üsler civa
rındaki kasabalardaki sivil halkın 

iNöN·U ZAFERİ 
Büyük Zaferin Y ıldönümü Yur
dun Her Tarafında KutlanıyoT 

Bugiin, lnöcü zaferinin yıldö. 
nüıJıüdlir. Bqünün ehemmiyeti, 
Türk milleti için pek büyüktür. 

Milli Ş.fiaalz, Büyük k11D1arı -
dıtn; emaalaia zaferle neticele
nen iatiklil harbine baılandıgı 

zaman, Ebedi Şefin yanıbatmda 
•• ocun çizdiii proırram dahi - '• i::1:'3~J,~;::,ı: ıJ 

linde kahraman Türk orduaunun 
kumandasını almıt ve lnönünde 
ilk parlak zaferi kazanmııtı. 

Türk milletinin kan Ağladığı, 
yurdumuzuc, yer yer istila edil
mİf bulunduğu o kara gilnlerde 
dihiyace bir aevk ve idare ile ka 
:ıanılmq olan bu parlak zaferin, 
büyük gayeyi istihsal için koca 
bir milletıe ne kuvvetli bir enerji 
•erdiiıni, milletimizi naaıl hare
kete getirdiğini bütün bir cihan 
bilir •. 

Milli Şefimiz ı lnönü harbin -
den mükerreren muzaffer çıkar • 
ken, yalnız aakeri bir muvaffa
kiyet kazanmamıt, ayni zamanda 
yein Türkiyenin temelin; de at -
mıı oluyordu. 

Büyük l'aye için, kurtuluı İçin 
ciriftiiimiz yolun biz; ıelimete 

ulathracağını daha o ırün idrak 
etmiftik. Kurtuluı ve iıtikliliml. 
:ıln müjdec:i•i lnönü zaferidir. Bu 
itibarla lnCSnü :ıaferi, Türk mille
ti için 1ıüyilk bir kıy1net Ye ehem
miyeti haiz tarilıt bir ırünümüz -
dür. lnönü zaferini kazanan Mil
li Şefimiz, 1ıuırün de batımızda
dır. Bu, Türk milleti için büyük 
1ıir nimet ve aaadettir. lnönücü 

yıft'atana binlvce minnet ve tük-
ran .• 

• •• 
lnönü zaferinin yıldönümU 

münaaebetiyle buııün ıehrimlz 

Halkevi ile Karııyaka Halkevi 
aa!on19.rmda büy~k merasim ya
pılacaktır. Türk iatiklal ve kurtu
luıucda büyük değeri olan lnö
nü zaferinin tea'idi için bUtUn 
münevverlerimiz, halk, talebe , 
Halkevinde toplanacak, kutlula-
ma törenine iıtirak edecekler • 
dir. 

Saat 17,30 da da, l'erek lzmlr 
ve gerekse Karııyaka Halkevle • 
rinde nutuklar iradedilerek , 
1ıüyük gilnün hatırası tebarüz et. 
tirilecektir. 

General Veygand 
Harp Komitesi İçtimaında Bulundu 

Paris, 81 (Radyo) - Müttefiklerin duğu, ancak hariciye nezaretinde bat
şark ordulan baş kumandanı orgene- vekil ile mülakatından sonra duyul. 
ral Veygand, dün F'ransız harp komi- muştur. 
tesi lçtlmaından sonra Fransa başve-
ldll B. Reyno ile tekrar müzakerede Veygand, Fransa harbiye nazın B. 
lıllhınmuştur. Daladiye ile de mühim bir mllllkatta 

General Veygandın Pariste bulun- bulunmuştur. 

At Yarışa 
Güzel havada binlerce seyirci 
önünde gapılan koşular çok 

heyecanlı oldu 
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GALiP BAHTiYAR 
cbtanbul meousu lzmlr l'art; :\!'lfetti i 

29-- Küç ··ı- devletleri 
• • 

Sofraya gelen yeme l r hem 
k çoktu 

çe- ıra esı 
BAHRi SAVCI 

,. 
iki çocuk 

şitli ve hem de Dün tamamiyle nazari pl&nda ka
ak irade mef umu Üzerinde konuş .. 

yaralandı 
Susor daha ı:lullı davrandı, bıçağını' rı gibi müı;lüınanlık filan dil bilme - ıtah. tr f hıifY olına ıevlyeıin
çıkardı, kavunu keserek içini yedi, dikler •. den namazı n,yazı beceremez.o de k n '•in idrak eden devlet mUes
Yold&fln& da kendisi gibi yapma,;ını di. '.B.ınları müsltiman diye nasıl ta- si!aeainin de endiılne hla bir irad ye 
işmar etti. nıtacaktım. Nereli olduklarını sorduk- ve irade faaliyetine sahip olduğu 

Mili kümefı 
abakaları 

~bol m .. _ 

aşla l Çifte tüfeğini 
kurcalamışlar 

Menemen;n Türkelli köyilnde Bıı~ Yanımdaki çanakların birine ıöz at- luı zaman (Kara Çin) de doiıduklan- noktaM lüerinde dunnu tılk. Yal- Al d Al k } b b kk · · · · b" k 
tım. Ak bir su olduğunu gördüm. 1- nı sl!ylemelerini bnY\ll'dum, benim a- nız, son kıamında; artık devlet irade· tınor U- tay ta ım arı er cl ere I~a. ·ı ~e.n Çıft~ııı.n evimde ır vBa :ı 

· k · 1 ı.. d' ek - d d ·· b 1 · dl k . ·ı.· b' o.muş, ıkı çocugu yara anmıştır. ay çıınden umız o aca.. ıyer çanagı ım a gOQe e erın a arına az ço an- !ermin dahj liadlaelere ha un ır k }d } •• b k h ( • H kk d ı b kt - "ft 
ağzıma. iktim. Ne kadar da gıizel ko- dırıyordu. Onun için Tim ur adını al-ı liudr t oln;aktan çıktıimı tebarüz a ı art m USa a a. eye can ı geçtı tüaf , n'.ın edv ek' do u l ırad :ı:ı çı d: 
k d '' d ta 1 ·dı A 1 d ki d B T" -~ ü he Tü k h . . tik B d 1 1 • • d 1 e~ını, ev e ımse o ma ıgı sıra 

uyo'. u .• ,e ~ . t ı '. · .n 11
• ım m:. u ımur ""2 

, • m r ' ~~ •.tt'.rm_ıı · azı :'v et e~ın ıra e e: 1940 seııcs. milli kümo mıisabaklıtrı arası .stirahatından sonra o;, una bat- alan kızı 6 ya ı.nda NerimJn ile oğlu 
bu bır terbet mll§. Kaselerın ıçıncl<!n Mogollarda. olduğu gıbı o llletde liılı- rının ı , hey elmılel mliiiaıebetlerı <lif h .. '-k d b" d b şl dı Iandıg·ı vak'ıt Ait·ıyın d!iha düzgün oy 3 d Ah d 

4 
d JI"k . . ..... .. . d" . . ... · .. 1 1 k 1 _ . d n er uç mın12 a a ır en a a . ' - y şın a me ve yaşın a . ~ -

bö,·Ie güzel ıçecek şevler çıkt.ırını go- '1Jr ı. Bır ele bana soz soy er er ene - Jıkmasa ml\tuf bır kazık ve estere j d ·u· •. . A tn n-~ı·ı · ·ıd·• Dakikalar ge'"t"k•e t i!t . k 
1 

- b 
1 1

.,, .. • 1 i . • .. .. k . _ k zm,r en mı ı ,,unıeye gıreıı • y· ~'-' i goru •· • ı , me , ç eyı urca ıımııgz 21 'Tl • 
runel! yanımıia ne kadar çanak koy- er nı kalpakların& kadar goturere rolU oynadııını hatırlatmııtı . Alt d k. t ·ı l .• 1 il dü 'it d t ll Altayın O"Ununa 1 d s·ı·h t 1 k • 

• • • • • • • 1 • • •• •• • • ... d' ınor u e:; ı arı ıı l:i?n1ıer e n "-ı.. ınor u an1 n1en J ar tr. ı a a eş u mış, çı an ~aı;môj 
ınuşlarsa lıepsını sıra ıle içtik, bıtır- (pekı tuicu, yok tu~u) d"me.erlnı de Fılhakika buırunun polıtik ha ııe- Al k 1 d ,. d k' k'!d ı b" 1 • k •••b"ı ı. 1• 1• tarzda k 1 1 

, · - ., ~ . . . . . . .. . . . • . . k sanca a anın a .ıp;gı a ı şe ı e a ı o mag ve ço -Q " ve urşun ara • rrıına'l •ag oya,..·~ 
dık. Artık yıyecek, ıçecek bır fey kal- yasak ettım. Bu duzenlerde bıtınce o- lerıne bakar .-e bu hadıselerın ar n- k k ld"l sa- sol b cnla , -a ba•' " u'ı da - tt Lf"k t 1 ;;ı . . d . . . ... . .. . . . . "'kk' arşı arşıya ge ı er: ga n u mug ;J...... . n agır sure e. ı ı mll so aya. 
mamıştı. ÖteYi ~rıyı a_raşt.ır~rk~n adan ~ıkhk'.. ev ı~hıbının bulundugu ıındalu mudır fik.'."Je~ ve . tela . .' ALT AY: Sıileymıuır ehmed, Ali, itekim bu fırsattan !I tifade eden nın buş parmağından hafif ynralaıı 
kotaç beyaz, kayagan peynır g:bı bır- yere doırı:. d.uziildük. ~rz.lar'?ı ~nlaınaga uıratır ısek. ~<>· Muzaffer, ômer, Tevfik, Selahiddin, Altıu· takımı on ikinci dakikada ikinci linı Iıırdır. 
ş;ıy &'Ördü. Hemen alarak yemege baş- Ahırın onünden geçerken hayvanla- rur6z kı bır takım devletler , d er !I t S . M .· H kk g lü il yapmag-a muvaffak oldu. Oyu-

. b' k h 1 b" k'lm' - li k" ""k d 1 ti · ·· t kil bir ya • aım, ous, a ı. 0 n 1---------------Iadı. Susora gelince o da elıne ır u- rımızın ava ı ır yere çe ı ı..ş ve on- •azı uçu .. eve erın mua a ALTINORDU: Necati, Ziya, Ha· nun otuz beşinci dakikasına kadar her 
tu geçinlL Kutunun içinde tereyağına !erme kucak kuca.lı: kuru ot atılmış ırade ıahıbı olmalarını kabul etme- r Al' N il h F h . M 'k' t raf da m!lteaddid gol fırsatları 23 Niaan çocuk bayr;ımı 

. . ld - .. d"" S b - 1 b kt d" ım, ı, uru a ' e mı, uammer, ı ı a Ticarefhane sahipleri: 
be.ıı:ıer bir oeY vardı. Susor ıkı parma- 0 ugunu gor um. ayın ogru aşını me e ır. Mazhar Said Mustafa Salim elde etmişlerse de neticeyi değiştire- ço . 
~banarak ağ:zına götünlü ve sonra uzatarak geldi, yüz!lmü gö<ümü okşa- Küçük devletleri bir parazit aay- H :k. t 

1
' t . • k f ·~1 . 

1 
. 

1 
d" ÇOCUK İŞj memleket işidir. 

bana dön!lp ehem "''zel kokuyor ve dı. Yanımızda kalan moğol atı da se- mata kadar giden bu kör hodgamlı- er ı _ı. a _nm emız ılya e derıy e meOmış er ır. b d kik d Alta cuk bayramına siz c!e vitrinleıınizi 
"u İ nf f 1 f . .. . d d sahada dızıldıkten sonra A tınor unun runun son eş a asın a • çocuğu ilgilendirecek sı<rett6 süsle -

mmı de yat gibi kayıyor> ~edi, ben de vinçli ~vinçli kiş~e~i. . . . ~n ;:
1
: i u;.,neir~ e;ıı.~::r';;;.. eta;:~:~ vuruşu ile oyuna başlandı. Altay haf nn lüzumsuz şekilde müdafaaya çe- yerek iştirnk ediniz. 

bu kokulu eeyden tatacak ıken konak- Buyük odaya. 11rınce ev sa~ıbı, benı 1 t . ·. 1 hattır la kesilen bu akını Altayın hü- kilmesi kendisini muzaffer vaziyetten ~--'-"-------------
çının u•aiı aofrayı kaldırmak için içe- karşılıyarak yastıklarla, mınderlede .. a kocaman aıyası taaz:ıuvlara .:ıh P . . b .__ . te d ... d .. ç·· k .. k ·k 

• ld i h ld kil tik fiklrl · di cumu takıp ettı erac-.:r vazıye .ışur u. .un u ıı ~ 
riye girip te Susor ile Kotaça. balçısca döşerunii bir kerevetin ürerine oturt• 0 u u ~ . e, ç·. erın a Oyuna başlıı~alı henüz fi• dakika Oçüncil dakikada Saldin falsolu bir vu- I D y q 

·ı b··' d tu !{' etç"J de t -ıanlarımı ala- lnymetlermı ~ do•ru kabul eden bu · • ! . . . gü meie ..,.a ı. · ızm ı er a og . . . ge nıi ti ki Alta alevhine .korner ol- ruşundaıı All'nordu berabedıgı temı 
H 'f b' • ı ·ı · d - rak bizim biraz a•agı-mızda yer gös _ ııbılere acımamak elden gelmıyor. ç ş Y • . 

erı mm e eg enıyor san ıgım- • 1 .. k"" . . du Said güzel bir vuruşla takımına ilk etti. Oyun da bu şekılde 2 - 2 beraber- Bugünkü prosram: 
dan kan başıma sıçradı. Kotaç ve Su- terdiler. Onl ~~- ~~ıydoruk~'. çb"'.' u .. ıul hkalukaltıkn 1 goİü kazandırdı B" golda !\!tay kale- Iikle bitti. 12 30 •. ,asL 

1. h" tç' b k Oturur oturmaz riçekler vazılmı• fU eaı onun e, or ır goz e aran ı · · · - Ö , Program ,·e memleket , 
•ora ge ınce ızme ıye yan yan a - Y ' • •• d 1 1 c:sin'n hatası büyüktür. Golün tesiri nümüz•leki hafla bölgeler arası 8 ,. 1., 3- A · t 

1 
., hı<· 

ğ k ld l Gtı Iükl h y büyük bir örtü getirerek önümüzde du ıç:n " yuvar anıryor ar: ,~rı, -· ., J ns ve me ~o o OJ• 
rua a oyu u ar. ç e ırsımı e- .. .. d 1 n· E-et, de-1-t ama fU veya bu dev· ile AiLay takımı daha seri oynamağn kHşılaşmalan başlıyac:.ktır. Progra- oorleri 12 ııo '•u··zık • :ı.ı h'-lif •arlı• -"'· h ·r· b" k8 kt' · ran sofranın ustune yav ı ar ırnı • • • ' • • ..., . "' , ne"'" erı ı ır şeye çe ım ve nı- ..... · · 1 t d ·ı li a 1 t k• d" 1 başladı.· ,·itek;m Altaylılar onuııcw ma nazaran haftaya Fenerbahçe \'C Iar \'Pi) 1., 80 1401 ı M ik· k.ırı•ık 
· illdü""'' ü d Hl tç' ü sonra sofranın ustu bınlerce tabak ça- e egı • er ev e _n 1 •o•ya t · '" • " . • 

çın g "un sor um. zme ı g - k . k ' varlığını kendi zati ir.-desiyle dakikaya kadar ağır bastılarsa da ka- Galntı!.>aray takımları beraberce z - program (Pi ) 18 P.rogram ve meınle-
1 ""le cevap verdi. na bardak ve daba. bır ço tanıma - • .. 1 f 1 •• cek rt · . · e •• · _' . _ de techi:ıı: etmektedir Ne zanfükları kor;:er ve muteadd d iri - m re ~n~e ve cuma esı ve pazaı ke; saat ayarı 18 05 ı"llüz 't. radvo cııZ 

Nice gülmiyeyim!.. Şu büyük a- dıı:_ım kaplarla dol~u: Çı~ topragı~d~n kadar aarp v yama~ bir k;klerden ;;tifade edemediler. ı·ılıa- olmak üzere Altay ve Altınordu ta - orke.ıtrası 1 4o ·J{onuf :·ı · (~muıııi 
~zlı herif sabunu şapır şapır yiyor .. yugrulmuş .. ufak, şırın çomlekl.er ıçın- tecavüz ve iatila ha:.leai ile ondan yet ba,kından kurtulan Altınordu mu- kımlatı ile knrıılnşaca !ar r. P~og- te lliye ve bede~ tcı bil·c~·i» lb 0 '"r
Yanındakine gelince o da tirşe [1] d~ yanıı~ı od~_er, anberler otalıgı güzel bu iradeyi aöküp almağa uğra~sak kabil hücumlara geçti. Bir aralık AI- rama göre eumart.esi gifn(i Altay - best saat 19,10 .ille !~k~t 

88 
( ayarı 

ıilZınesini atıştırıyor. Buna. gülünmez guzel tU.tsüluyor, yerlerle avuç avu.ç bile bu beyhudedir. Ferdi iradeleri tay çok tehlikeli vaziyetlere düştü ise Fenerbahçc ve Altınordu - Galata•a- Aı"ans ve meteor ıiojı hPIJerleri 19,34 
mi' atılan guller ve <laha adlarını bılnıedı- d t' d ,. d" F k t .. .. .. • k . ı •ll""klardır ,, · •. . kl . . . k l tel.er, teker temerküz kamplartnda, ene ıce egışme ı. A ıı on uçuncu ra~ aışı &y ,_ • Müzik: veni şarkılar ve türküler Ç•' 

Ben gene kızdım, sert sert dedim gım çıçe er mıs ıııbı ko uyor ardı. zındanlarda ve nihayet bıçak altla- dakikada lehine verilen ceza vuruşun- Pazar giln!l de Altay - Galatasaray, Janlür: İ(emal x. ey hun Hasan Gür, 
ld: Odanın ~a orta~ın~a renkli t;",er ~ rında aöndüraek bile bu içtimai ta- dan Altay beraberliği temin etti. Bun- Altınordu - Fenerbahçe karşılaşacak- Fahri Kopuz okuyan: Mustafa Çağ• 

- Sabun dedll;in ne oluyor?. Sa- merden sekız köşelı_bı~ ku~na vıırdı kı azzu...ua mukaddeı iradeaini yoket. dan sonra da oyun daha heyecanlı bir )ardır. tar, 20 ;\Iüzik Halk türkü!erl Sarı ııe-
ban yenmez mi ki .. Çömtiller siz de! .. ortasından çıkan fı~kıyenın aulatı ta meğe imk&ıı mevcud değildir. Dev· şekil aldı. !zmirde şômdiye kadar görmediği - cep ve Azize Tözem 20 16 Konuıı:c• 
Sizin ldetlnlz budur. Birisini misafir ;av~na kadar y!lkselıyor, so~~a tır .. ~r letler, cosrafya ölçülerinde, iatatia-1 Fakat her iki taraf ta. ell~rine ge- miz bu çok g!lrel ve m!lhim karşılaş- (fen ve tabiat bil:tiı~r.) 'ç- nnlar Ve· 
ettlııi2 m1 y!yif! ile içi~ ile eğlenirsi - ~sı daşarak g~ne kurnanın ıçıne do. ü tik srafiklerlnde, kaaalarmm aarı çen fırsatlardan istifade edemediler. ma cidden fevkalade bir hadise teşkil c!he, Rufen J{am, Reşad ·.rer, !zıjj"ef-

lüyordu. Ta dıbte kızli ipekten büyük 1 1 . . • • D d 1 1 b '-· b"tt• ed kt• Ö · BA' nlz. b' d . 1 dl B d . b' parı tı ı muhtevıyatlarında, bırbırıne evre e - era • ...-re ı ı. ece ır. tin kte okuyırn Sadı H ş es, ı -
ır per e ıermış er . u per enın ır k'" .. k b" '"k 1 n· i . d d ·ı • ü tü d Dil t "h' · · ı · ı b" ·· ı b" · b ı·ı Hizmet.çi zorla Mndisini tutarak: k d b" k Id - d .. dek" nazaran uçu veya uyu türler. ır ncı e\7e e rı zg .. r s n e oy- n arı ı ısım erıy e ıze guze ır yat! Araban peşrevi, 2 _ Le mı a 
ana ı ırazaçı o ugun anıçın ı- F k b 1 il 1 h k k - ta· l .. ·· t 1 · · ·k'k ı· -'1• 

_Ağam sabun yenmez ki! .. Sabun . b"l' d 0 . 1 . k a at eyne m e u u un; enter- namasına ragmen ayan Jı a amama- spor gunu yaşa an zmırın ı ı ıyme .ı ti aralıan arxı. (Lalrnsız hUsnün ıı~ 
nı seçe ı ıyor um. ' ne gilze Yastı - 1 .. b . 1 d 'ki . el d Alt l k 1 .. b.. .. F b b G 1 t b·""· 

ell . ~ı. ak .. d' It • . . 1 h 11 . d 1 B b"·"' 1 naayone munaae et ıcap arının mu- sın nn ı ncı evre e ınorc unun u u unun ener ~ çe ve .a a asara- ,·enme anına) 3 _ s. Kaynak ..,-
erı ,.~am ıçın ır. ıryagı ıse ~e- ar, a ı ar, mın er.er... en o,,e e- h . d h • .. . h . .. b k h kk k k - k k ff k 1 1 t . 

0 
esil . . . . . .. . . vace eaın e epıı musavı şa •'Yetle- musa a ~ayı mu a a azanncag1 a- ey arşı muva a o ma arını ·aımennı ti araba 1 şarkı ( mrümün n ~ 

mekten aonra. güzel koku s!lrlinmek ı- rını rüyamda bıle gormemıştım. rin müaavi defer haysiyetlerine sa. naati hemen hemen umumi idi. Devre ederiz. 1. GÜR geçti baharı) 4 - S. Kaynak - pıııat 
ÇİD Yerilir. Odanın duvarları çiçek resimleri hiptirler. Çünkü irade musavatına 

1 
bayati şarkı (Her sinede bir gatlll• 

AnlaAım ki, görmemişlik etmişiz .. ile çepe çevre donanmış ve bir çok onları ayni hürmet çerçeveai içinde Karabu" ruıı u·· zu·· m mu·· s- 5 - Şevki bcı: hü eyni şarkı (Hicta
11 

Artık utandım, ses etmedim. Göz ucu renkli yazılar yazılmı~tı. Gözlerim ka- toplıyan irade muaavatına aahiptir. oku) 6 _ Rifııt bey hilseyni şarl<' 
ile 7oldaşlanma bakınca bunların ra- maştı. Ben doğdum doğalı böyle süsler ler. (visalinle cana), 2 _ okuyan serıı~~ 

hat rahat sabunu, ıtıryağını bitirme- zenginlikler görmediğim gibi biri söy- Küçük devlet mi? .. Evet, nüfusu tahsı•ııeru•nı• koru al yız hat Özdenses 1- Fahr'. K.ıpuz kürdıt 
j.ı ujrqtıklıınnı gi!rdtlm. lese de inanmazdım. Artık anladım az, aaha11 dar, maddi varlıkları nok- hicazkar şarkı (ruyine saçlar), 2 -" 

Hizınetç.i çanakları ~ötürilrken ku- ki ev sahib!m ya bu yurdun beyi, ve- aan, küçlik bir topluluk mu?:· K~ - Binıen Şen kürdili hicazkar ıışrkı (•~ 
la~ eğilerek dedi ki: ya hanın ogludur. Hemen bllf keserek bul!.. .. Fakat ona aaıl manevı deıe- leşi aşkın dile etti eser), 3 - BIJTll! 

- Çanaklann içindekileri içmedi- dedim ki: . . . ~İAİ v~r~n irade.aa~i~i olmak Tc bu Bu güzel kazamızda imar işleri mem- Şen kürdili bicnzkllr şorkı (glln J<A: 
niz ya? - Bey! Dılerım Ulu Tanrıdan in ıradeaının mutaıyetını hukuk aaba- vu~tu llmit illi! soluyor) d - llftJStıl 

Nuıl içmemiıtik .. Silip s.üpür~üş- s_izi yü~ s~ne yaşab;ın, size nice iyi - ''.~da temin etm k b k•mınd.~n kii .. nuniyete deg<J er tarzda devam ediyor fa çavuş nikriz şarkı (yine bu yıl ad~ 
tük bile .. Ben renk vermedım, agaca li.kler dırlık.ler versııı. çük devlet? .•. Hayır!... itte bo}·le b.,. sensiz) 6 _ Faiz Kapancı nlha"en, 
cevap verdim: Ev sahibi gülümseyerek cevap yer- teri yoktur. Diinyayı id re edenl<r Kaıaburun, (l!USL.3İ) Karaburn- olunur. Ovalar oldukça rnflnbittir. Üç şarkı (gel güzelim Camlıca.;-ıı). 21.l 

- Hl oç au!ar içilir mi? Onları dök- di: bıı haki tin bal)IOau altına kafalan nun Ktçllkb:lhçe nahiyesi, kıı.ıanın c-e- senedenlıeri kö.; !iller üzUmlerini ) ~ş o- Konser takdimi Halil Bedii Yönettı:en: 
tük. - Delikanlı, yanılıyorsun. Ben ne nı uzatmadıkça bu dünyada rahat nup garLiaiııde ve Sak.~ adasının ko-,larak evvela !izlim kurumuna, son se- 22,15 Memleket saat ayarı, Ajans 1ıa_ 

- .Yazık ı_ Hiç dökülür 1:'1~? O ça.- han, ne de beyim: Ufak bir turha~ı~ yüzü yoktur. run. iıdal:ır~ ~ışısıııdıı.dır. Nahiy~ ~e~-'ı''.':.de İstanbul yaş meyve ve sebze bir- berleri, Zirsat, uham _ t::ıbvııAt. kP~-
nak ıçlndElkıler gülsuyu gıbı kokulu [2] bu yakındakı toprakların sahıbı- - k.ezı {Denızgıren) dır. Du nahı.;enın lıgıne satnıaktauırlnr. biyo • nukut borsası (fiynt) 22,SO -:.f. 
Jalıırdı. yim. Tanrının ululuğuna bin hre ham- dan ieliım nırdlm. Bıı. aralık ev sahib, aört küçük köyü Yar<lır. 1 !139 yılı mahsulünUn ancak yetmlş zik opera an,aları (Pi.) 23 MOz!k ~~ 

Yıllıkçı dlf&rı çı ~ıştı. !Iel"ifin a- d?lsun, malım •• zenginliğim attı •• Be- yeme~ buyur etti. Ve ünce kend'. ; Salma~, Parlak, _Kü~üklı_ahçe, Yay- 1 aıtı lıin.ki.ıo~u yaş olarak atılmış, mil- band (Pi.) 23,25 23.30 yarı~·<; profl 
\'RZ avaz gUldü(ıünü işıtiyor, fena hırı>- nım aduııa (N:yaz) dcr1er: ımdı an- y~m.ege başladı. Ben de lolmıı!ya gi- Lı koy~erı. ... Yay~a _kvy'1 lıanç olmak n- 1 tebakı .uzum kurutulmu .• tur.' Dört ki- rıım ve kapanış .. 
!anıyordum. Şl:ııidi ha ka bir teY dü- !adın ya! Benim olmıyan bır adla ben rıştım. zere dığer uç koyun ı...raat y rl hemen lo yeş uzümd~n 1 kl!o kuru üzüm çıktı- ~~~---------
ollnüyordum. Yanımdaki hizmetçiler çağırmağa kalkışma. lu kere bize ne ,remeiclljr ık~rdık- heıtıen üç büyilk ovaya i11hisar etmek-lğıııa göre nıü~tahsiller, nıahoullerini, rica etmektedirler 
Mo~! dilinden b~ka şey an!a.madıkla- Ben bir şey d.:medim, şaşkınlığım- !arını sôyleJ!'im çok uzun tutar •• Hem tedlr ki, bu'1i:ı.r da Badembtikii, Denfz·J.;a1 sattıkları zamana nazaran şimdi Tamiıat ı•e iııf<Jat: 14• 

de çoğunun adını hiç bilmedi~imden giren ve EğriHman ovalarıdır. Bu o-Jçok ucuza satmak mecburiyetinde kal- 93911enesinin ikinci aı·ında esen~,.. 
[2] Turhan, hanlar katında yüce saymak istesem de beceremem. Yıılnıı valıırda Karuburunun çok meşhur rıı- 1 mnktadır. Hemen yegane mai.;ct vası- detli fırtınalarm tesiriyle Parlak "oev· 

[l] cltır tahı> Türle gülyajcılığı olan bir mesnedin tahibidir ki onlar- }U kadiır derim ki, ne getirirler:ıe hep zakı üzümleri yeli•iı·. Bu ovalardaki laları üzOm olan bu semt hııikı, !!'ene lmunzaıım caıni'nin yirmi metrelik# 
.sözüdür. Bulgariya. gulyagcıları ara- dan vergi alırunaz. Daha bazı başka -ıi tatlı idi. bağlardan senede 475 bin kilo yaş, 120

1 
üzümler!ni yaş olarak satmak için hü- he duvarı tumnmen nkı!ınış, büd,,. 

11nda bu söz hala kullanılır. imtiyazları da vardır. - ARKAS VAR - bin kilo kuru razakı üzUmü istihsal kfımet veı:a hususi teşk'latın alakasını - Devamı 4 üncü ıalıifed• 
.... ._._._._ .. 11111::mmım=ııılll:ı:ııiııCllll:iillliıııılııımllııiıım:ıızs:=mıır=ıımı=ıi:iiil:i::llllllılDl!SEl9iııımlll•lml .... 11111ım:ıı• •••ISLAM TARiHi•••••••••••• yakından münasebettar olan bir ka- lUmaıılar; beni Mustala.kın kendili- fağını da Sa'd ibni !bade taşıyordu .. bulmuştu. ~,.. 

• bile idi. kinden değil, bir tahrik eseri olarak Ordu MOryesi mevkiine duğı-u BÜ - Hariste ittifak etmış olan k9b ~· 

Hz. Muh ed 1 
Son zamanlarda müreysj denilen Medineye taarruza karar verdiğini ratle ilerliyordu ki; pi darlar; ~üp - !erden bazıları pişman oıınuşl•t 

mahalle gelmiş ve orada yerleşmişti. anlıyorlardı. ÇUnkü ortada sebep yok heli bir ,ahsı yaka!adılar ... Bu Ş3hıs; harpten vazge~mişlerdi. ·•a 
k abil' '' _ Milreysi; l:i 'yük bir pinann bıı - tu. Bu müşevvik de olsa. ol•a, kureyş 'bir casustu. Tazyık edilince itirafa Beni Mustalak bir iki f.I -

M. A h B lunduğu mahaldi. Bu •u, ta Medineye olabilirdi. mecbur kaldı. mukabeleye mahkumdu. fak•t 
y AZAl'v·: • v an kadar uzan:ın sahadaki bütün kabi- islim ordusu seri bir şekiede ba- Beni Mustalakın reisi Zırarııı oğlu lam kuvveti anide yetişti.. !]1ış!I' 

-168-- kaçışmıığa başladı. Hatta küçük bir leler halkının m!l~erek suyu mesa - zıria'ldı. Ordunun kaffesi piyade ef Har•s; bu şah ı islıim ordu u aradın- Kabilenin reisi Harı· . ııaı:·c'id~ 
Şimalde toplanan kuvveti de ııe - kılıç temasına bile imkan kalmadı. ~sinde ldf. Buradan develerle su ta- rnddan mürekkepti. Ancak 50 kişi - da casusluk ppnıağa memur etmi}- Hatta aile'i efrndını bi!e )!ilci ıtıOt 

ne kendi sahıısıııda ba tırmak !Uzu- Firariler neye uğradıklarını bileme - şınıyordu. Bu zengin pınar dıır'"T!adnn lik bir kuvvet suvari idi. ti.. Fakat orc u. onu yakalamış ve o- b.~rakarak kacı:na.~~ mc:bur ~Ji. 
munıı his•etti. Asker anide hazırlan miş, tamamiyle dağılmışlardı. Top - akıyor, durmadan su veriyordu. Bu- Yalnız bu kuvvet toplanırken bir rıın mahiyet"ııi derhal anlamıştı. R~- tu ve nereye gıttıs>~ bcllı değl:d ıı:ı" 
dı ve derhal hareket edildi. İslim lanıp da mukab!I harekete geçmele- Iunduku yer, Medineye dokuz ko - şey nazarı dikkati celbetti. Ekser«i sulü Ekrem, onu isticvap ettikten Rc•ulü Ekrem :\Iiiryesili nll'; tılf 
.kuvvet! 1000 ki~iye baliğ oluyordu. rine de ihtimal verilemezdi. Çünkü naklık bit" me.afeed idi. beni Hazrece mensup olup şimcliye sonra; tı. Kasabaya tamamiylc b.7k 

• 

Bir rivayete göre Resulü Ekrem; dOş bütün esliha, techizat, erzak ve bay Beni Mustalak; civardaki bazı ka- kadar askeri harekata hiç iştirak el- - Gel -dedi- blzimltı beraber yO- mevkide bulunuyordu. ıe~eb ' 
manı hazırlık tertibatına geçirme - anatını iiılimlara bırakmışlardı. bilelerle Medineye taarruz etmek ü- memiş bulunan bazı tahıslar da or- rü ve m!ls!Uman ol.. 1Iüryf"i halkı müdafaal'a ı t1' 

mek.,. yani düşmanı; i•Iilm kuvveti- Bu gazvede bu suretle epiyce bir zere idi ki Ruulll Ekrem haber aldı. duya iltihak ediyorlardı.. Bunlar ; Ca•u, başını sal!adı: bils etti. !·liim ordu.~u; dilşffl~~r,ı:tı 
nin harek!tındıuı haberdar etmem~k kfır tPmin etmiş, oldukça bol bir ga- - Fııkat cdedl- evvelA tahkik et - başta rei,leri Abdullah ibni ebu Se - - Hayır, katiryen ... Kabilem ne ve!a bir ok yağmuru altında rdl· ''8 

için daima geceler; yUrüyor ve ırUn - niı:net ıılmmıftı. mek gerek. IUI olduğu ha.ide kendiler'ne islam yaparsa onu yaparım.. Aralarında az bir mesnfc ,·ıı eıli~~ 
düzleri; güzerg!hın etrafındaki ara- Ordu burada on beş gün kadar kal Düraydet übnül Hu eyb namında - ğQsü veren bir sürü mUnafıklardı.. Ordu hareket ettikten sonra Haz- bir aralık ani şekilde h!ICU'.11 ~P" 
zide bannıyor, eaklanıyordu. dıktan Mnra gene avdet etti. Fak.at ki maruf Sahabeyi çağırdı. Ve ken-,

1 Maksadları da şu idi: ret Ömer. bir fır~atını bularak bu ca düşman dağıldı ve MOrcYsı ı 
Devmetülcendel ı.ıedineye onbe' Zilhicce ayında; yeni bir haber , ye- disini tahkike m~mur etti. Hem ganimetlerden hisşe almak , .ıusu BldUrdU. ÇünkU bu şahıs tehli - dildi. ıı•tı'tf 

merhale mesafede idi. Şam buraya ni bir hareketi icap ettirdi. Çllnkll B!lreyde; düşmanın a:r.ıri•ğı \'e hem de imkan bulunca orduyu karı'- keli idi ve esir değil, doğrudan doğ - Bin kişinin i~tirak ett;i'; b~ bil' şt' 
olduk~• yakındı. beni ,fustalak basta olduğu halde mabadını tamattı"yle anlıyaralc der- tırmak... ru~·a bir ca•ustu. müslüman ordu•undan aucıı, {ıtı o' 

D!lıman kuvvetin"n bulunduğu lıuı kati, leler, Medineye taarruz e • lial Mediııeye geldi: Çiinkü ordu, muhacirin ve ensar- :.lfnnmafih islim ordu•unun bilyük hid d~şmütıt!! Düşmanııı te ~ 
merkez anide ba ı.dı Fakat dil l!l&n, deceklerdl. - EYet -dedi Ya Rernlullah. tn- c!nn te'Sf!kkül etıı:i ti. Muhacirler·n bir kuvvet halinde ,.e . üratle ilerle - maktul ile bir kaç mecruhh1k',.... 
muluı\'ematteu tarfuıazar ıdırelt Beni Muııtala.k; kureyşl!erle eok marn; düşman hücum edecek ... ~Iil~ bayrağını Hazret Ali, Enaa.nn bay - d!O;i ta llüı·eysi hava.hııne kad1tr §Uyu 1 -Devam edecıl 

1 
\ 

•ı 
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~lavacı.arımı:: 

1

~. . l•l~f 
Eskişehire vardılar ~ ~ QI' 
'·kara, Si cllu u i) - Esi< ,ehir 

~:k• 0 ~u una ı t ha11. et'lleK ii.zere 
~1 aradan giden talebeler E<kişe -
'-t' lllera~mle ve halkın co kıın 

1 
hüratiyle karşılanmıştır. Ta le _ 

r, • 
rı d . d .k/ • Dostum toplu a an ıste l erı iğneye mektup 

·~•.r, Eiki~eh,r hava ok.:luııa iltihal: 
~!erdir. 

~ . -11=-. k dar ayyare a ab ecekler 
ransova Ponse 
tQrfse hareket t tti 
ıGrııa, 31 (A.A) - Fransız sefiri 
ran . 
~ coıs Poncet yeni Fran•ız hli -
··•t· ·ı •· ı ı • ~ah•en tema<ta bultı!ımak 

Amerilca matbuatı, In~iltere ve Fransaya tayyare 
göstermelcte devam 

satışın·n serbest 
ı.- alması:ıdan do~ayı memnuniyet ediyor 

·t ?> • 
• arı9e hareket etmi~r. 

. L~ndr~, 31 (R;,.uyo) - Ame_rikajhim ve fo;·da:ı olduğunu, zırt. b~_ndanı. clJu st.retle müUefiklcr, havacı.~ ka-
1
dir. . 

hL.Kuınctın ıı en son sistem Amerıhn sonra Amer!ka taryare sanar:ıııdçn lı ve tam hır iıstunluk temın etnıı~ o- Çurr;ış Ra;·t tayyare kumpanyası 
--=ıı ----

liallcevler'nde 
a keri tayyareleriııi müttefo:,ere s3t- 1 mü~tcf'klerôn isted klerin\]eıı fazla i<- lacaklardır.• ikinci reısi ~Iistrr Rayt, yalnız kendi 
mağa karar ,·orm si, A r ka ır • to-! • fııt•c cdecekl~r'~i. temmuzu, ' rin- l\evy rk Telgraf gazetesi de ayni kumpany:ıoınııı tayyare fabrikıı!arın
!erinue takdir ye nıem~•ııdycllc m ı'ı- ,len i ibure·ı A 11erlltıın tn;·y,,r fab - mülı'c<•da b·ılunnıakt:ıdır. da müttefôk!erir tayyare imalatının 

tel'f yuı ara scLcp ulnl'ı,'ıır. 1 rik:ılarının h.~r a:; iki l.ıin, uıd..ın soııra Lundrı •. 31 (Radyo) ~Hiltefikle- b'.ri ıci kcınuııda Almanların a;·lık tay-F'otağraf ve resim 
~ıı. sergileri 

• 'cvyork llcrald T~ib!\n gaze,c i. da her ay 4 bin tuv~ ı re irr...ıl edecek- rin Aıııcr:k~ya snn t yyarc sipar:~Jeri yare imalatını geçmi~ oltluklarıııı be-
bu hadi.enin müttefikler için ç,ık mO- lcrin. '.ııı3 cr 'e tl'yor ki: . l ·o milyonluk Ye ;)100 layyııre iç!n - ran etmiştir. 

"tı'ı-a. 111 (llu .. ,i) - A dığ.m:z 
1 ~~•re ııore, 45 hhlkcv!nde foto:t· 

--------~~-~~--~ 

"ıı 35 halkevinde reglm sergısi 
ı,;"tır. Ştşli ve Zonguldak hal· 
\ııı ~de de birer heykel ergisi ıı

ach 
Hitlere sadalcat ijır. llrayıs ayında Ankara hal

<iıı' açı acak re~im ve fotograf 
lıh:~• takdir edilecek eserlere 

"'•c ~YN Halk Parfoi 1:1Ukafatı 
'•t:r. 

verdi • • 
yemını 

Paris, 31 (Radyo) ÇekyM hükü-
met reisi Hacha, Hitlere sadakGt yemi-

ın şiına in e hava an 
-ulıar ~l --ıı 

tnanların tay .. 
le Yare · zaviatı 

bes· odu 
11i vermi~tir. 

Yemin sureti şudur: 
cAlnıan dede! reisi Führer aleyh;ne 

barekette bulunn:ıyacağıma ve "ada
katla hizmet edecelıime yemin ed~ -

~~r~:, ~.1 (Rady;) - BugLn r/m.> =11 - Bir 1 giiiz tayyaresi, beş bin metre yükseklikte 
• ~İQa ·ı:ıd:iı'ine glir., muharebe- J bir 
~a ,,retınclenbcri batan hudud - Ankara ve stanbul A'.man t esı" h .. d k "t 1 •• t . t 
, r."3 Alman tayyare~i dilşUrül- ma farı ayyar ne UCUffi e ere ffil ra1 yoz a eşi aç l 

''~n P 1klan çnrpışmalarl:ı Fraı.. Ç . ı:,,ııenhag~ ;:ı (Hadro) - jııtlandın!dan sakatlanmış ve yuvarlanmu~a baş kaçmı.ra mecbur etm:şlcrdir. Bir Al· 
; b~ •l?e ettikleri muvaffakl.re!- . İstun~ul,_31 (A.A.) - Bıı~un :·upı- 1şiınalindc ını:ı.'z ve Alman tan·arcle-damıştır. Ilir kaç .saniye sonra hayrete'\man taıyare•i olduğu zuııneıJôlen d.gcı 
·~il• llııktardan hariçtir. :an m:llı kume maçlarında l·encrbnh- ri arn~ında blr hava harbhıe başlandı- şnyun bir tanda muvazenesini bıılan bir tayyııren.n Orcııdes adaları Iİ7.e -

.;r~ .oruusun ·n tayyare z:ıyi _ çtı - Gıılatırn:ırar 1 - l, Beşiktaş - \'Pfalğı hnlıcr vuilmek!edir. Alman tayyare.<i, in!'iliz sııhilleC::ıd~n/riıı<le uçmakla olduğu görülmüş ve 
~·'ıh dır. Bu za~iat, Alman ara- 2 - 2 berııbere kalmışlardır. .. , Bir yolcu vııpu~u, denize düşme~i uzaklaşmağa başlamış ve bu sıı•etle tnn·are ~afi t?pları tarafından firara 

~ clvarınca olmu•tur. lngil _ Ankara, 31 (A.A) - Bugun mı!- •muhtemel ta\·varecılerı kurtarmak ı- kaçıp kurtulmuştur. ıcbar edılmıştır. 
·~~d'lldi •ahillerinde ~e arazisi il küme kar•ılaşmıısını kala "alık bi~ irin Kl'zlıir !i~;anından jutlaııda doğru Londra, 31 (A.A.) - İngiliz tay.va- Bir şehrin sokaklarına merm!ler 
lt.1/ek tayyare kaybetme • seyirci ön.ü.~de yapan ::lruhafız!<'ücü ~ıharcket etmi~ ise de, henüz dönme - releri bu sabah Shctland adalarına düşmüştür. Tehlike işareti kırk dakika 
'ııııdtlc~anıa.rın, yalnız İngiliz 83_ Gençlerbıl.ı:ı takıml:ırı ııras~nd_ekı mlştir. . . . . yaklaşmış olan Alman tayyarelerini devam etmiştir. 
'd'dır zayıatı 45-50 tayyare a - maç çok heyecanlı olmuştur .• etıce- Hava muharebesının çok şıddetlı ol- -------

. de daha gUzel oyun çıkaran :l!ııhafı>. duii:u tahmin ediliyor. 
~ ~11 gllç!üler, ilçekarşı beş:e maçı kıı - Roma, 31 (Rndro) _ hgi!tere Aa-

qfı v k"}" • zanmışlardır. h'llerlntle bugUn korkunç b!r hava 

~ aa a e ı ımız H~lsinlci c e matenı ··arr.ı~ma•'. .c~rcyan etı:niştir .. 
vyet ınec isi 

Oter t "'•ar, ı inci sahifede- . 1 Rır•ıı'g,,ız taryare" beş bın metre 
ıııu Çayıııın mecrası ıslii.h edil • Ifolslnkı, 31 (Hadyo) - Snn m"-ıyiikscklik e ve bulutlar nra.ında bir G •• • f S h •• ı " • • d •• •• 

~İ d:~~n, karaK!;:rde olmıyıın Jıar~.be!erde ölmü,. ?!~n!~rın ce;edJ:ri .\iman tayyııre,;!ne raslJumış Ye ÜÇ yüz urcıs an ovyet u cum e: l nı uşur 
~ İ•· eıın zarar ·ız hale getir'!- pugun cephed'n get.nlmış ve ıneras.m . .. 1 •• • • • } 
t .ın '-d • ' .. . , . metre mesafede ıken hucum edere ı t t"b t t ~~ı! "' hhler alınmış. r. B.ın- le gomıılmU~tllr. Bu mtlna,;e~tle bil- . . • muş Ve iŞ ıcın er ı 3 a mış ır 
lltıQ~~asdı bu havali daimi teh- On bayraklar yarıya indirilmiş ve ma- ın tralyoz ate~ı açmı~•ır. . • 
,., •a • 1 ,_ · ld • k ı Cenevre, 31 (Radyo) - SoYyetler 
·"·ı ·•alacaktı c h · . t hU tem ilin ~ ilmi~tir. Aman ..ayyarc<ı, a ıgı urşun ar-"'·l, n · um urı~e - yüksek meclisi, l.ıugün Kremlin sa -

"·l!liı vursamızm ilt!si iç!n bu uzun müzakerelerden sonra, Gürcis-

' ~~ deve esa$lı lılr program c • h •I k A t " tan Sovyet htikümetinin başında ~u. 
"I: bıtı!r ~ın etm!~. bUttln ısl5.h l n u u 111 e l lunanları ıskat etmeğe karar vermiş-
i'· doh .. b'~r U.mamlıyarak ga- t' 

•eh ' ır. 
"r. eınmıyelli surette iler- ~Ieclls Gürcistan Sovyet hükilmeti-
ı,y 
, daı 1 k ni a. ker! ricalden teşkil eylemiştir. 
~. \e illücadelen.n sona erme- Amerilca, bu hü kfımeti tanımıyaca Alakııdar mehafildeen alınan ha-
1llın tUsupıa bu ıt(lzel ovanın 

ber'.erc göre, Gürcistanın asayişi için 
Moskovadan binlerce gepu hareket 
etmiştir. 

Moskova, 31 (Radyo} - Sovyet 
yüksek mecliai, bugün toplanan ve 
rayında yaptığı :çtimada Karelide 
teşekkül eden milstakil Sovyet cum
huriyetini tasdik eylemiştir. 

ı·4:ııı ·l ar.,,,;s:nin bozuımasınııı ş K y Şeke yardım edecektir 
~ ~ııqaı·aı·l.ır Yapan fcyezıın ve Ve an· a -

•tq v~ 1'' l!'eçflmi~tlr. BugUn i!e Paris, 31 (A.A.) - K.mintanı;ın lıükilnıetine yard.m etmekte devam e 
·t1t~. e~ o:rleı-iınizle bu arazi .\nupadııki merkezi komite<i ile Fran- ıleceğ'ni •öı-lilyorlar. 
'lıQ~·ııı ıhnellte ve zrai hayatı- ·a ,.e AYrtıpamn d·ğer nıemleket'erin- Vaşington, 31 (A.A.) - Hariciye 

ı ı~. hır 111eyki almı~ ı..~lun- deki Çin c~mautlarının mu'ıtel'.f ı;rup nazırı Kurdel Ilul Amerik~nın yegiıne 1 
la\nt1 !arı mareşal Şttn • K.ıy _ :;>eke lıir tel- Çin hliklımeti olarıık Cunking hüklı -

'ı •la~sl~tıın; ııraf çe!· ı-ek \an Ş ıı Ve'n H taraftar metiıri taıııyaofıııı Lıalirnıiştir. 

Gaydanın makalesi 
ita.ya, Türkiye için hiçbir zaman 

fena niyet beslememiştir 
t}'lıtıea·~ ı 1 .i müt0ın~Ji aliı· ları"ın ihanetini lokl.ı"ı etmi 1 •r e --- -

1 ~tı i•ı ı ıcnlıeden b;r iş 1r. O- m&IX'ş~' Şrın - Ka;· - Şek ~ il\i hüku - ...,..,.....,.,..._ 
~dv , •ınesi • ı.1 k ~ ıtler· nı t ·m ı için her metine 'e hukilmet:n mil af •. a e•ın. • 

ı: ~ıı i!~ 1d alınış lıııluıınıaktarız. te uhlu'•·ı r"ıkaılde~ tbvaya k~··şı b - &ıım'~;ı;i;a:f!!iı:lllıı&ıbı 
1, 'nı Ilı evnın eden bUyUk su- e:nekte oldukları merbtıtl)'et h:ıkkınrla 
>~/''kıv,~;"leketfn lırr hrafıa- teminat vermişlenı:r. · l "'/ 

t l, Su ·~son~ erdirmek için l'arL. 31 (A.A.) - Ç'ıı oı•farcti Vn llSQll 0 g U 
1. 1~1 İ,,fıı ~ erhıın millet!n ik'tı- hükumeti tnrafınd~n c!"n Cunkin.,de İn. annğlunıın nrz üzeıir:de Zl'huru tarihi, meçhuldür. Çtinkü bugünkil 

~·17 1!4ın ~fl)'ük elıemrn;~-etifneşred. 1eıı beyaıınanıetl 1 yeni merkezi U.r.hl~r:; - G l n ••n~l.k b:r z.unanı iht;vıı ettikleri halde, eski toprak
allııı!~ de::ın.ıenberi plan!ı ve Çin hilklımetinin me~ru olmadıil'ı telıa lu•daıı çık.mlı.n k,m:kler, taştan yapılmış knba silahlar. işlenmiş boy
~ tJı~ ta d ı:ı .eden Ç(;lı. mııları- n;z ettirilmek'ed!r. ) 11117., fil d .) pı.r~alan \'esaiıe, ilbanın (50) bin belki daha derin bir ta-
tııııı:~Dııı~k~hıldir. BuMıııi~ na Frıınsi\dnki. Çin seforetiı.' ·~.:laka .. - rihte ~ aşadığını gü,te~iyor. 
~~ ııı:n r;z. Bunda btiyilk dar mnhfillerınde ~ya ne dıldıgıne f"<>-1 1891 de Cava adasında 1'ı imı; nehrinin yatağında bir kafa tası tepesi, 
~. 1n ta;ını·n•. g{lveniycruz. re, ecnebi memlelrntlerde ve bilhasM 'bir kr•; ôi~ Ye b:r ka'ça kcrn;ıi;i lı:ılunmuştur. Bunun insan şeklinde mtite
ıııu;~d~e u:ı, TUrk :n!llıotini Pari'Stc, l.oııdrada. BrlikSl''de. Tier- kt.rnil Lir ma; mun \eya maymun şeklinde iptidai bir insan mı olduğu an
,ı,, ~1 et ~vv•ıl !ırmaktır. 'inde ve \'a~ingtonıl:ı bulurnn b.ıs"ıca laşılarnaınıştır. Kafat:vının ~d.Ene göre bu mahli\kun veya inMnın \>ı!y

lı.'I~ Ulaıııa 1 'l'?r•us \'C kil-fik in d:plomatik heyetleri mil'i C'unkinglni. l.ıugiınl,Li şamµaııze \e iptidai insan beyni arasında bir şeydir. Alim
~·'lıl. RılstordikJlerıni " tım. :\!illi hUkiimetine biitün Çin milletine hita- 1 ıere güre, bu ()faymun _İnsan) :;oo bin Fcne evvele aittir. 
~1tı. u ler; ~rı. voı ve e~a~lar ben merkezi Çin hUkümetinin meşru Gene eskilık itilıariyle !ıundr.n sonra Almanyada Haydelbergde, yirmi 
~ı 'u~la"ak ~n. ıntacını b!h•iik olmadığı Ye bu hükfım~tin icraatı ve clört metre dcrinlikie çıkıntıcla'l mahrum, ağır ve büyük bir çene kemıği 
ti• a~tının 1 ,1~

1 nı••y.nrqz, Dıır- taraftarları ile vatana ihanet ettiğine bu!u~m.ıştur. Fakat 200 bin >eile önceki insanlara aidiyeti tesbit edil-
~'llıı~1Yotııın .• ah tesı•lerini hu- dair telgraflar rekmiş!erdir. miştir. 

~',;-ıh'ı nutu]ct Nevyork, 31 (Radyo) - Ahi.kadar Dundan sonra Alınanyada l\andertalde bulunun kemiklerden 50 - 100 
t. ·Ulerıl! ha nn sonra vekil, mehafil, Amerikanın Şan - Kay - Şek·tiıı sene €\'\'Pi dün~·aııııza gelmiş bir nesil daha te;bit edilmişt!r. Bunlar 

•bıhallerde bu- kaya kovuklarında y~şar, tnş fıletler imal ederlermiş. Bunlar ölülerini de 
tıırihli resmi tebliğ: topraÇn gömerlermiş. Bunların, asri insan tipina yakın ve Fransada 

"'\ Garp cephesinde ~Ioselle ile R"nin mağaral.ırd:ı yaşı.ran Cro - llfrgnon ırkı tarafından ortadan kaldırıldığı 

Roma, 31 (Radyo) - {jurnale 
t!'ltali) gazetesinin pazarları çı • 
}:ardığı (Duçe d'İtalia) gazetesin -
de intişar eden Gaydanın makalesin. 
de, (Tuymis) gazetesinin Balkanlar 
için yazdıklarına cevap verilmekte -

' dir. Gayda bu makalesinde ezcilm -
le diyor ki: 

cArnavudluğun işgalinden srınra 

Türkiyenin !talyadan şüphelenılıjj-i 
hakkında (Taymis) iıı noktai nazhrı, 
hakikatten uzaktır. ÇUnkü İtalya , 
Tilrkiye için hiç bir zaman fenn bir 
niyet beslememiştir. 

Balkanlara gelince, İtalyanın Bal
kanlarda takip etnrnkte olduğu poli
tika, tamnmen muslihanedir. Bal -
kanalnn karışması Ye harp ate.~inin, 
dünyanın hu yerine ~ira~~et etnıcsi. 

ltalyaiıın arzu etmediğj bir~e~·a;r.~ 
--~=il:=---

At Yarışları 
- Baştarafı 1 inci sahifede -

rausmanoğlııııuıı (Nirvana) sı, ikinci 
M. Vaganofun (Foru Foru) dur. 

Ankaradan geldim ~leli, son Kap
riç akşamının hatıraları ile dolu o -
!arak ~nna bir mektup yazmak isti -
yordum, olmadı. Snbaheddinden ae -
lamlarımı almış ındır tabii.. Ya~nr 
Nabiye sellm ederim, Mecmuayı alı
yorum, lıundan sonra ını da lütfen 
unutmasın ... Hikmet Tuna, sinir har
bini kazandı i e bnna da haber ve -
rin. tebrik edeyim. 

cVarltk> son nü hasında Orhan 
Ve;i ile Oktay Rifahn ~iirlerini net
rediyor. Sen i. e, çocukları yakalamış, 
eı·ir'p çevirip çekişi!ryorsun. Gilmll· 
şü saçlarının seni de nesil ve post 
k"vga~ına i tirake ürüklediğini snn • 
mıyorum. Her halde orijinaUe bek. 
kında, >ende kendine mahsus lıir ta
kım fikirler uyanmış ki, bu çocukları 
beğenmiyorsun. Halbuki orijinal ol-· 
mak, hem modadır, hem de san b!r 
iptila ... Ben ne sizdenim, ne onlar -
dan. İki devir, iki telakki, iki hat da
ha doğrusu sakalla bıyık arasında~~
neye e~neye dolaşan b!r insanıPı: 

Böyle olduğum halde yavaş . yavaş 
bu modaya kendimi kaptırdığımı iÖ
rüyorum. Nurullah Ataça baksan a, 
fikrl gibi zikri de şadece onlar .. Bes
meleyı çekip Oktay Rifatı yakalı -
yor, (amin) derken Orhan Veliyi 
alnından öpüyor .. 

Senin bolıenmiyeceğini bildiğim 
halde, modanın cihanşumul cazibe -
ine kapılarak ben de orijinal kay

diyle yenj bir şi'.r yazdım, sana ithaf 
ediyorum. Bunda, bittabi orijinal ol
dukları için, vezin de aramıyacak -
,ın, kafiye de ... Mümkünse bu şiiri 
ke~ip de benim tanımadığım mecmu
~cılara - Bizim Yaşar Nabi ile Hıfzı 
Oğu?. müstesna • gönder. Olur mu. 
canım toplu iğnem! 

İşte şiirim: 

Kedilerim 
!ki kedim var benlm; 
Adedi sahih iki tane 
Ve bu iki serserı 
Ceplerinde elleri. 
Her akşam meyhane meyhane 
::\fasa altı ziyaretler yapıyorlar., 
Bazen bir parça tükürük, 
Ve bazen 
Bir balık kafası kapıyorlar. 
Sonra cıngar çıkarıp 
Birbirinin başını yüzilnil yanp 
Gene kol kola, 
İki kahraman gibi can cana! 

Yan yana 
Odama dönüyor, 

Başucuma geliyorlar 
Kandilli bir reveransla 

Önümde eğillyo~Iar. 
• •• 

Rakı rakı kokan kedilerim 1 
Allahtan dua eder . ' 
Size her akşam, 
Yağlı ziyafetler 

Dilerim ... 
Gördün mil topluiğneciğim, &'lir • 

dün mil şiiri? .. Artık Yahya Kemal , 
Nedim, Fikret, sen, ben, ıu, bu yok .. 
Biz Yarız, biz! .. Gözlerini öperim. 

ç;mdik 

Romen heyeti 
Londraya hareket etti 

Londra, 31 (Radyo) - İngiltere 
Romanya arasında yeni yapılacak t', 
cııret anlaşması için milzakeratta bı 
lunacak ve muahedeyi imza edece! 
olan Romen murahhas heyeti Lon 
draya müteveccihen Bükreşten hart 
ket etmiştir. 

7<>hı~ada 

Kardeı araaında: 

Bayındırın Umurlu köyünde İsmail 
oğlu Hasan ile karde~i Mustafa :ıra
~ında kavga çıkmış, Hasan eline ge
çirdiği bir tahta ile Mustafayı yar:ıln
mıştır. 

Pazaryerinde hir -.aka 
Karşıyakad.ı Ankara pazarındn 

Bıı. İkbalin ~ant~•ını aşırmağa te -
şebbüA eden Hatice zabıtaca tutul • 
muştur. 

Çuval hırsızları: 
Evvelki gec eiklnci kordonda ba

zı ihracat tacirlerinin mıığazaların. 
dan çuval ~alan Hayri ve Hasan u-1 

arasında 29 mart ile 30 mart tarihle- da iddia edilir. Bu ikinci tipin bakarası ile karışık zenci bir ırk daha bu-
\l!ı~ CaadYo) rinde Alman ve Fransız keşif kuvveııe'lunmuş ve anlaşılan, bu ırk ya imha edilmiş, ya Avrupadan kovulmuştur. 
, ~p~lıah res - Fransız ka- ri arasında bir çok müsademeler olmuş İnsan ırkı orta Asyadan gelmiş, buradan dilnyaya yayılmıştır. Ameri-

Dördüncü kcşıı dört ve daha yuka
rı yaştaki yerli haliskan iııgiliz at ve 
kısrnklarına mahsustu. ::llesafesi 1600 
metre olan bu ko~uya 4 hayvan iştirak bıtaca tutulmıışlrdır. 

~~ ...,.iııde n·~l tebliği: tur. kadaki ilk insanlar da A~ya muhacirleridir. 
1tlı\it~~ nena~ç~·şima!.i garbi: Sarre~ueminesi~ şima!i~de bir Al- . ~aymunlarla insan~ar jool.ogya sınıfınd~ a.nthro~oidea gurubuna. da-

c,ıı~· ıtralyoz ateşı rnan keş:f kolu bır çok esır almıştır. 1 hıldı rlcr. Bu gurupta moan bn· tek Homo cınsı ıle bır tek Homo Sapıens 
il, aı (.A Bundan başka iş' ara de§'er bir şey\ nevinden mürekkep ayrı bir Ilomoindoe fasilesini teşkil eder. Biltün can-

·.A.) - sı mart· yoktur. Jı ırklar, bunun çe~itlerinden ibarettir. 

etmiş, Fevr.i Lütfi Karaosmanoğlu - na mahsustu. Mesafesi 1600 metre o
nun (Yatagnn) ı birinci, Halim Aysın lan bu koşuya 4 hayvan iştirak etmiş 
(Şıpka) . ı ikinci gelmiştir. yilzbaşı B. Rifat Baysalın <Bora) sı 

Beşinci koşu dört ve daha yukarı birinci ve Selim !nakın (YUksel) i i-
1yaştaki saf kan arap at ve kısrakları- kinci ielmişlerdir. 

' 1 

• 
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SAH1FE (4) (ANADOLU) 

o u eA .anya 
Hitler, Sovyetler Hariciye omiserio as nın 

• • 
vnzıv~tı 

Buglln denizlere bakim bulunan maktadır. Fevkalade kuvvetli zırh ve 
müttefiki.erin karşısında, harbin ba- silahlara maEk olan bu bırinci hattı 

• ndanberi henüz üslerini terk etme- harp gemilerinin makineleri yüz elli 

nın 

Rusya, 

sözleri en küplere binmiştir 
Alman zaferine taraftar olmadıği gibi bunu temin edecek m.iş olan Alman donanmasının vaziye- bin beygir kuv-; etindedir. 

ti nedir? Bunlardan başka cep zırhlıları ge-

Alman donanmasının 940 senesi ip- lir .. 1n 9 ha~·bi başlamazdan evvel herhangi bir yardım için parmagv ını bile kaldırın :ık niyetinde degv ildir 
tidasında vaziyeti bugünkü harbe dün- Almanların uç tane cep zırhlısı va~- . 

_ .. . dı .. Fakat Grnf S'>ee intihar ettikten Lor,dra, 31 (Radyo) - Sovyetler tik bal için bütün limitli suya düşmüş- le yapılan anlaşma yiızüııden bozul- Sovyetler birliği, Almanynva ta J 
den hazırlanmış oldugunu gosterır. . b. ·ı·- · b k · h · · kn · ' t ·· F R"b t S ti b" ı·- · h rdıfll _ _ . sonra Almanların yalnız ıki cep zırh . ıı ıgı aş omıser ve arıcıye _.mı- ur. on ı en rop, ovye er ır ıgı muştur. a htidlinden başka fazıa yı. 1• 
Almanların on bin ton agulıgındakı lılan kalmıştır. Bunlar Döçland ve- seri B. Molotof, beyanatında So,· - le Almanya ariısırıda bir ittifakı rlü- 3 - Finlandiya , Almaııyaya ay - meclıur değildir. Bundan başk~ ·~ ir 
cep zırhlılarından maada, iki dane 26 ya Lützov ile Amiral Şir'dir. yetler birliğinin bitı·aflığını bilrlir - şürüıken istikbalde mevkiini tarsin km bir hattı hareket takip etmiştir. manya için veya onun hatırı içın • 
bin tonluk zırhlıları ve on bin tonluk Lützov ·eya Döçland 1933 sene - meRi, buraya gelen haberlere göre etmeği d-e esas olarak düşünmekte 4 - Sovyetler, baltık denizinde 1 harbe ~ iirüklenmemek istediğini • 
ağır kruvazörleri hep ıs;ı 3 tarihli Al- sinde denize indirilmiştir. ki grup.ı Berlincle büyük hayal inkisarını ınıı- idi. Son vaziyet sclıebôyle hiç şilphe- Almanya için çok tehlikeli bir şekil çı :>ça il>ln etmiştir. 

ı .
1
. b h • 

1 
d ayrılmak üzer-e s•kiz dizel motörü ile cip olmuştur. Bu beyanat; Almanya siz m.fuz ve kıvmeti sarsılmıştır. Fon almışlardır. ı Ob;;erver ır " zetesi diyor ki: ıe· 

man .. ngı ız a rı an &:ı "l ;:,ır;, 2.n ev- , . . . 1 . ~ • • • . mil tel .rriktir. Bu motörler 54.000 harıcıye n·ızıı·ı Fon Rıbentropun .\1-ı Ribentrop btı ittifakı ileri sürerken 5 - Fon Rib-eııtropun Alman~·aya cSov~·et Rusya, bir Aln.~ıı ırs. J 
vel tezgaha konır.u l~rdu. b • k t· ' m· •a İtA' S·' t nı" ·eli •s' · h' b ki d"k b. · ti k b 1 b ı - · ·dd tt • S b f "b" bUD eyg.r ·uvve muedir. Bu nıotörlerin .. n;, - .ya - v\'Ye J' c . ııı . ıç e enme ı ır >.'llzıye e arşı- o ol ge eceginı ı ia e i;;i ov - "c$ine tara tar olmadığı gı ı ı. 

Halen inşa cd:lm,.kte olan otuz bin sarfiyatı pek az olduğundan cep 2 ırh- suya dü;ürtlüğü gibi Sovyetlerin A!- laşmı~tır. Ve şu neticeler meydana yet malı<eme ve mevaddı iptıdaiycsi- temin için parmağını bile kaJdırJll 
tonluk zırh ıi ar, on bin tonluk kruva- lılan durak yapmak ihtiyacını hisset manr:ı.ya ehemmiyet vermediğini de gelmiştir: nin yokluyu. yı.caktır.> 
zörler ve tayyare nakil gemileri bu meden on bin mil, y:ıni 18.)20 k'1omet meydana koymuştur. Beyanattaki 1 - Bolşevizm, esas nazi dilşturu- Siyasi mahfillere göre Sovye.ierin 
yekuna d,'1-Jl değıldir. Alı:na:ı d~nan- re katedebilirler. darbe Hitleri kızdırmıştır. Hiç şlip nu tersine çevirmiştir. yardım vadi olmasa idi Almanya bir Karaburun üziiJ1l ması fevka'.lide bir şekilde tahiye edil Döçland cep zırhlısının hususiyeti hesiz ki bu sırada en çok end işe;;e 2 - İtalya, !sp:ınya ile Almanya harbe girmezdi. Fakat şimdi vaziyet 

ön tarafında bir direk bulunmasıdır. düşen Fon Ribentroptur. Çünkü i~ - arasındaki münasebetleri Sovyctler- nedir, n-e oluyor? • 
müstahsi:Ierin• mek istidadını göBtermc"te ise de har

bin başından beri bir kaç ay zarfında 
bile büyük zayiatı vermiş sayılır. Bu
&'Ün müttefiklerin mevcud donanma

larına karşı Almanlar takviye edil -
miş filoları ile hareket etseler bile ge

ne de Almanyayı yavaş yavaş zehirle-

mekte olan ablukayı kıramazlar. 

Almanların şimdiye kadar hare -

ketleri okyanuslarda ticaret yollarını 

Bu cep zırhlısının silahlarına ge -
l'.nce; Döçland tipi cep zırhlıları al
tı tııne yirmi sekzilik top ile müceh
hezdirler. Bu tophr üç yüz kilo :ı. -
ğırlığındaki mermileri, ilk surati sa
niyede 980 metre olmak üzere otıız 
kilometreye atabilmektedirler. Bun
dan başka 15 santimetrelik fekiz 
top, 8,8 santimetrelik altı tane tay -
vare dafi topu ve ayrıca sekiz tane 
" 7 Rantimetrelik tayyare daf; topu, 

R F• A d' d ··oruma'ıyıı usya, ın an ıya or usunun tahsis!!'.::!:,~ !'::~u-:ıı:;~;;ur 
Sı• .... ·aA hs z .-anma ın ı·stı•yor me;~ş~i~yde münasip köy odıısı_oli~~; 

_ ;;.. uığından, 940 büdcesinin tanıı~ 111 

köye ait emlak ve akarların tBıııır ~ı 
·n~a masrafı maddesine 600 ıırsi.,ı 

kesen cep zırhlılarının korsaıılık:arın- on mitralyöz, sekiz tane 53,3 santi - Bu h b F• } " d• d imece ayniyatına 45 liralık tıı~~o 
3 er t i"!} an ıya a 0' duğtl gibi lsveç Ve konularak icap eden malzeme !zflllirJU 

N 
~ d b b • b• 

1 
tedarik edilmiş ve köy cami '1 ta!ll j(O • dan ileriye g:tmemiştir. Fakat l.ıu yal 

nız deniz üstündeki harbi göstı:rir. 

Bundan başka Almanlar de •ı'tı mu-
har-ebesi ve may; n 1 

dır. 

metrel'k torpil kovanı cep zırhlıları
ırn siliihalrını teşk;ı etmektedir. Ön 
-lirekk bacıı ara•ında bir ta•:yare ıı

•ıırına kızağı mevcuttur. Cep zırhlı-

0rnktactır. Bu gemilerin mürettabat• 

orveç.. 'e om a gı l pat amıştır mart ayında ikmal olunmuş, klıf 
Roma, 31 (Radyo) - ~!0· · 1rnv - Norveç, D:ın'marka ve 'F'ıılandiy:ı !yanın vaziyetini tetkik etmek üzere nagK·ı .. inşasın_a baş~a~mıştıh:· ıııOdd~ 

l l h ' 1 ' " .. ·ıı . . . ı· ' 1 ~· l• d" , . ··- ~ 1 oy konagı proıesı na ıye <r61' c aıı a ınan son :ı Jel" ~re gure, •>OV - mumessı er.nm ı' ıra• y e "ın .. n ı - uuıı ogle;.ıen sonra toplar.mıstır. B . '. . . tir ı> ·il' 
yetler birlıi!i ıle Finli nd·ya nrıısırdn - · Adıl t•rafı~dım çızılmış ~vl• ~ ! 

'nrı normal olarak iki tayyare taşı-

Bugüne kadar yaJrız b r .ıar f / '•65 ki•irli~. 
]asiyle müttot- re ıı nıuha- Cep zırhlıoındnn manda Almaııla-

cerevan etmekte olan müza kerekr. d A ı canla, başla çaıışmaktarlır. yd ·varl'~ 
· ! y -!) ın • -. yü o!·ulunı.n maili inhidam u ~ı· 

ycn~dcn S.1rp.ı ~n rnı;ş ır. k' ttıra f ' r~- nıun· ı ec ıs ksaO e & _ • yıktırılmış, tat'lir edilerek no 0ı~JY •ında çıknn ihı:!fı l orın, gün gerti k - J · 
reb<ı şekilier:ne A nı ... ~ı e - •m iki tane ağır, yani on bin tonluk ce biraz daha ç oğaldığı haber vcı : l- • • ,. b d lan sıva, ~erçeve ve•airesiikına ~~· 

\·ruvazörler; vardır. Bunlar Amiral mektedir. mesa JSllll ı·tı·r ı· . muştur. Yal'lıZ okul bu yıl ısğre 
'liper ile Bliikerdir. Bu ağır kruvn - Söylendiğ:ne göre, Sovyetler "Lirli- siz kalmıştır. dııt'ıaı 

Küçük bahçe köyü bu yıl b. a "'ı tJr 

h<ımmiyeti ve mektcd :rıer. 

Alınaıı duıı.a.nması 

'irler 20 •antimetrclik toplarla mü- ği, isthikilmlar yapmasına Finlilndi- b r ııt 1•, 
•hhczdirler. Bunlardan maada Al- Su'tan.h.s~r ahı·'·'( sı"nde ço.ı.~ ı·y ı· ça- köy kahvehanesi inşası için ı ıo''~ ya hükumetine milsaade etmemeklr> _ " tahsiat koymuş, yolun i nş~sı ırenll1.-

' 1Rnlar ayııca altı tane 6000 tonluk beraber, Fin ordusunun silahsızlan - ı p t ı l ralı l ı·mdı·r?. rencb•r işlerinin hafiflemesı b~k 91~61 
•fif kı-uvazöre maliktir. Bunlar F.m- mnsını istemektedir. Bu haber, Fin- iŞi ıyor. Or a <a ğe başlanmış~r . Mawıs JptıdB 

Alman dananm:ısı um.;mi h"rp:eı. 

1en (5400 ton) , Köln, Kalsrııh, Kö- liindiyadn olduğu kadar İsveç ve Aydın 30 (Hususi) - Vilayetimizi SULTAfl..HlSAIWA inş•ata başlanacaktır. g,,I ' 
rilmemişti. BunJ raırnıe n A .n n.ar ~ ig-.herg 132 m!I 8 i.irnte malik olun N"orveçte de bomba gibi patlamışl!r. umumi meclisi dıin va_ridat büdcesini Sultanhisar nahiyesinde portakalcı- Y'r~·i beş evden ibaret 

0!~n uııııl~ 
eski zırhlılarını e.de tu.mah .nı .mııu na kine kuvveti 65000 beygirdir.) Stokholm, 31 (A.A) _ ş;mal ele,·- 83 ı .:;04 lira 10 kuruş olarak kabul et- lık seneden seneye inkişaf etmektedir. man köyünün, köy oda•ı .genı\~rıııı~'. 

sonra ver:iay mL.i.lh .... Jc:,j ıle ::ıh.l.d u 

Junmuştu. A lman!ar yen: h,.t p genı. ~ 
yapmak, deııizaıtı f.. osu ı c cn.z ha, 
tayyares.ne nıaıik < ma. h k ları rn-

temin ettiler. W02 - 1906 . ı.şJntı ola:ı " 
1 

. 
1 

• k f . _, . . . miştir. Fvvelce Sultanhisarda iki, üç bin por- alt katı köy kahvehanesı .y•P 1,.tı~. · 'örnlıerg ve La"pzig'dir (Makı·ne Jet erı nazır aıının on eıa n· sıe" ç• \"' bu zırhlılar yi.ıni yaşına ge.med~n , · · '' B•ınclan 235557 lirasını nufus. taka! ağacı vardı. Cumhuriyetten son- Nahiye müdürü B. Adilın u "-'' 

'·uvveti 72000 beygir olup sürati sa- ı al: ·' d J· yenilencmiyecekl~rdi. Filhak.ka barJ; 18%8 lira0 ını bedeni rol veı 0isi, 400 ı·a YhJıılan teşvik ve himaye Heticc•i 1 ıii:ı. ıra neti, köylüde ea ışın ~ır· P'_ 
sonunun ilk kıomında bu şarta riayet ·ıtte 32.milclir).. Bugünün çocuğu yarının büyiiğü - bin lirasını arazi, 100 bin lirasını bi- bu gün kırk hektar portkal bahçesi •aı n~k lıeve,iri kaı çılarnaktaudora' 
olundu ve ancak 1928 senesinde ilk Bunl,rc'aı ~md•nin hareket •ah~ dür. Kimse•iz bike~ v:ı.vruları koru_ na, 30 bin lirasını iktısadi buhran ver- vücud bulmuştur Halen yirmi bini ana tün halk. bu d•ii:erli nahiye ın 
defa olarak eski zırhlıları yenileme VP ·ı 5200 "l ·ı , Yöllı, Kal•ruh ve Kkniı! mak için yılda bir li~a verip çocuk gisi ı·e mütebakHini ue müteferrik ge- ağaç, on bini fidan olmak üzere otuz len Of'k çok memnundur. /"ı 
yeni zırhlı inşa etme işine başlandı berı:: · 9!!~ 0 rtı. , nihayet 'forber< esiı-geme ku'rumuııa bi~ de üye o!:ı - lirler teşkil etm ktedir. Bu yıl vilayet bin ağaç vardır. Du sene dikilen fidan ( 
Eski Prösen zırhlısı yeni Do)·ç'a,d •IJ Uiyipz .rin rle 7000 mildir. hm! bildcesi geçen seneden 44817 lira faz- sayı ı üç bindir. J L ..-ıC 
eski Lotringen admiral Şer Vd ,;ki B lı.Jır. İçiı de bulunduğumuz sene rekolte- ı D eyannaıı• ·ı~ 

u +jry haf r kruvazörletde kıç t:ı- ı" 
Bronsving zırhlısı da yeni Grd Sptle •i yedi milyon ~det portakaldır. Du se- 6 N' L' tesi -./ 
şekline girdiler. · 1 fı n<l ki t .ıne üçlük kule, önde i•e -=<>n ne portak:ıllar aj{aç üzerinde 50 san- ı .ıs~n umar y"ııJlll 

Almanlaı-ııı harptaıı sonraki yalnız b'r tek ü~lli mevcı-ttıır. Bun - B • h • • 'm, bir 1-'urıışa satılmıştır. 1stihliık yetımızde çocuk " 
inşaatla.n 'ıu·ın to11ları on lıe~liktir. AlmanlPr ı,.ı an ya azınesı pazarlurında bir kuruştan beş kuruşa •• ••dür ıJI 

Almanlar on bin tondan :ı;;ır ge _ nş~atı bu şPkilde yapmakla iki avnıı- kadar müşteri bulmaktadır . gunu ..,,. ıı• J' 

miye malik olamazlardı. Halbuk; 1922 •aı· •iizi)nünde tutmtı~lardır. Bu •,c _ SultanhisH portal-alcılığında şah.;i Bu aayun 
7 

den 
16 y~ ,,,il' ı ' 1 k 1 . . . • ... tı• "~ 

Vaşington anlaş,nası 35 bir, ton ağır- kilde •emi fena havalarda d:ıha ra _ teşebbüs ve çıılışmasivle mühim bir 
0 

an ° u a gıtsın .ıtıne •J<t•rl• ı• 
lığında gemi yapılmasına müsaade e- hat sevredebilecek ayni zıım•ında a- 19 3 9 vari da İl' tah nıin ol un an mi k- me,·'d kazana .. ve b~ mahsulün SÜ- ~ın_daki coc:~_kların "'' ~· .. 0•f 
diyordu. Bu takdirde azami 20,3 san- d 

54 0 
• f • d rüm ve revacını temin eden Hakkı Sü- dogru ol.ırak ogrenıne~ :'.'. .. ..ı 

nşlarda nişangah tanzimi d:ıha ko- t ' , J k d B ıçu· 1
" 

timetrerelik t0plarla mücehhez olan a::: an n1ı .yon az a ır '!'er ismindeki vatandaşı Sıılb'lhisar- yapıma ta ır. -~~~Devlerde i1',~· 
ıay olacaktır. 1 Yazı nu ··•• on bin tonluk Alman zırhlıları, rakip- . _ . .. . . 1 ılar portakal krıılı yapmışlar ve ge- -.- "'. gu. . 1ıııJ...-

leri karşısında pek ehemmiyeLiz ka- N"örnberg ve Liiypz'ge gel'ııce : Lonclr~, _31 (~adyo) b- 21 ~rnr~ ~ıa ~g-ır ~·ergıler yuzüıı_den 9()5 .mılyon ·enlerde bir kır eğlencesi tertip ede- verebılecek bır kıınoenııı ~ 
lacaktı. Bu kruvrzörler dokuz tane onbeşlik 19AO tıır ı hınde ıtnm ulan malı yı lıngı!ıı lır:ı.oını bulacngını mal.ye na- rek ba•ına portakal t k 1 _ rulmaaı, ıe" 

.. b t· l B "t h . . . b t . . H Ilı k. . ' acı oymuş ar g• ç) 
İşte bu ihtiyaç Almanların başlıca top. ikişer namlulu olmak üzere ı munase e ıy e rı anya atıne•:nın nrı eyan e mıştı. a u 1 vıırırlat bu dır. 2 - Yazım için kapınıı• .ıoır" 

·ıe kad. ar rnğl2m olduğıı Lir defa dah'.l I !ahminden 54 milyon lira fazıa ol - Sultanlı" ·a d t k ld b k • teyJere 
yenilikleri olan cep zırhlılarının doğ- tane 8,8 •antimetrelik ve sekiz t~ne . . · ıs, r a por a ·a an as a memurun aoracagı -• ·ezah·ır ~tmı•tır. 1 muştur. k yt• ·ı·· h . · ·ı si .Al"' masına sebebiyet verdi. de 3,7 santimetrelik tay~are dafı" tn- ' .. . . 0 n ço ze ıncı ıge e emmıyet veril- ve tezce cevap verı ıne • .. ,ıe•· ~ 

, ·- ~çen eYIUlde harp budces:nın da- kt d · t · • d 1° •fil' 
Bunun üzerine Almanlar eski zırh- pu Ve on iki tane 50 santimctı·elik tı>r · me e ır. şgal senelerınde yanan ve 3 - Yazımda a,agı '" .ıırv 

lılan tebdil ederek yeni cep zırhlıla- - ,,_ harap olan ağaçlar imar ve yeni aşı-\ ya,Iardaki çocukların yaı J 

rını meydana çıkardılar. Cep zırhlı - p:l kovanı ile mücehhezdir. Bir tay- l k k b • • !arla eski haline getirilmiştir. Bugün lazımdır. . • ,.,ııl' • 
!arı fikrini ortaya atan amiral Rider- yare uçurtma kızağına malik olan . )"' a a l n esı zeytin istihsali 43 milyon kiloya çıka-! Yazım günü bu tesbit İt~•I' ~· 
dlr. Almanlar civata yerine kaynak bu gemiler iki tayyare taRır:ar, bun- rılmıştır. Bu nah;yemizde zeytinciliğe lefet gösteren ve doğrtl c."1,rt ıl'd, 
yaparak ve buharlı, kazanlı makinele- !ardan maada denizaltı mayi:ıleri t:ı verilen ehemmiyet bu mi~.,arın bir nı:yen vatandaılar ve"":~ ıt• .~,. ,.,,. ~ 

ri dizel motörl.eri ile tebdil ederek ve ~ıyacak ve denize bırakacak te;i>;a\a N kaç ~ene içind b!r misli artırılacağı·\ "aha~et ~öaterm'.yen '."; ~ril• pıl' 
en ince ve sağlam kalitede zırhlar ter- da maliktirler. N;irenberg tiıı; huf•f Sabı~< Başvek:! U ·i Saif Paşa n:ı. ,uphe bırakmıyor. mPuıllerı ve vazifeler"' -1'"' ~·· 
c!h ederek bugünkU on bin tonluk c~p kruvazörler:n mürettelıatı 6ö5 ki~i- ~ Sultanhisar nahiyesinde umumi bir mirlere göre yapınıyaJl ~o · I~ ~,. 
zırhlılarını inşa ettiler. Bu hafif zırh-ı dir. Harbiye Nazırı ole' u kalkınma "e ft.aliyet göze çarpmvkta- murları hal..kında ısS4 5 Jiı''f."' 
War 28 santmetrelik toplarla teçhiz Alman donanma,1. bunl:>.ı-chıı ma- • . Jır. N~hiyenin ;,;;y yollrrı, ova yol ve nuna g3re bet liradaıı 2 ıısP11 
edllmişlerdi. Ceu zırhlıları bu toplar- 1da 1801 ton sğ•rlı{•ınde a'tı ı.are . Londrn. n! ,(P.adyo) - . _Roy•er r.-'ı '.eııj '<_"bıney'. ~bdurr~lım_an Gey- köprüleri yaptırılmış, köylnde mek- dar para ve ikı aya kadar 
la dakikada iki mermi atabilnıekte _ torpidoya maliktir F~kat asıl t . . _ ıansının Bagu"'rl 'lluh •• l.ıırı, g en • r:ıl lanı te~kıl etmşıtır. Nurı ~ıd paşa, tep, köy konağı, parti kurağı inşaatı- zaaı verilecektir. ...,rıı"''ıili 
dlrler. toları Frederik Ek.holt tip'dir. ;~~·-ı· Nuri Sai'.\ µ,:~wııı ,ı:~bi. bulud~~;,~!yeni kabi~ec~e harbiye .• azırlığını de. na başlanmıştır. Sayın lzmrlilere dııf ı0İf "~~I 
Almanların en müthiş deniz harbi lardıın on ::.Itı tane \"ardır. 1625 tona frak, ka~ ne. ınııı bu.,~n ıstıf:ı ett.g. ' 11ruhte etmqt.r. Merkez nahiyede yeni ve modern :eııı >~,ı 

sil.Ahı kabul ed:Ien cep zırhlılarından ğırlığında olan bu gemilu 1935 _ bıld,rnııştır. ~"~meler yaptırılmış v~ yaptırılmakta- t / 
maada iki tane de 26 bin tonluk birin- 1937 senelerinde inşa edilmiştir. dır. Üç örtülü mezar ve bir esl:i me-l :Mi:adi Ruın! / 
el hat zırhlıları \'ardır. Bunlardan sonra ltis tipi ve 800 G h ., d zarlık kaldırılmış, bütün ölülerin asrt 1 

Bunlar Şarnhorst ile Gaysenodur. ton ağırlığındaki torpidobotlar ge- arp cep esın e mezarlığa gömülmesi temin olunmuş- 1933 1849 
8 

Bu zırhlılardan Gayseno 1936 senesin- lir. Alman donanmasında bunlardan tur. 1932 134
8 9 

de inşa olunmuştur. SUr:ı.ti saatta otuz altı tane bulunmaktadır. 111akinele- Fransız ve A~man topçusu dün bü- Sultanhisar Halkevinin de çok ve- 1931 13
4

7 lo 
mildir. Silahları Uç zırhlı kulede üçer ri 25000 beygir kuV\'etinde olan bu rimli çalı•maları görülmektedir. Su!- 1930 134

6 
l
1 

tane olmak üzere dokuz tane y·rmi se- gemil-erin silrati 34 milden fazladır. yük faaliyet göstermişlerdir tanhisarrla nahiye müdürü, muhtar, 1929 134
5 ıı 

kiıllk. üçlti dört kulede ceman on iki Bunlardan maada Albatros tipin - parti r eisi ve arkadaşları elele vermiş-! 1928 184
4 •! 

tane on beş santimPtrelik top ve muh de ve 798 tonluk altı tor pildo ve altı Paris, 81 (A.A) - Dünk!l giln Fra karak hatta mevzii olsun bir hareket lerdlr. Sultanhisarı Tilrkiyenin örnek 1927 184
8 

1, 

1 

1926 1842 jV 
telif çaplarda tııyy ·re dafi toplarııı- )'Uz tonlu"\c hafif torpido ile miktarı sız ve Alman topçuları Sar ile Vosııes- icra edildiğini istihraç etmek doğru de- kByU yııpmıık için geceli gündüzlü ça-

1 
, 

"'ld ı.92;) 1341 j• 
dan ibarettir. meçhul deniıaltı gemileri A !manya.- ler 11rasında büyük bir faaliyet gös'er- ,.ı ır. lışmaktadırlar. ı 
Her zırhlı ayrıca durt tayyare taşı • nın donanmasını teşkil etr..ek•~dir. ım:şlerdir .• Iaamııfih bu faaliyete ba-I O. BECERiK 1'124 13

40 


