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Fiati (100) Para 

Mavi l<.uvvetler Aydını da işgal ettiler 
Büyük Şef,~ Mareşai Fevzi Çakmak ve kuman
danlar 1harekatı · yakından · takip1;:Jedif orl8-r -

-- - - ~- ~--

' .. ... 

Atatürk kızı Sabiha Gökçen de Nazilli - Aydın 
bomb8rcf manında Mavi tarafta vazife aldı 

tatürk dün öğleyin Kuşadasını şereflentlirmişler,öğle yeme-
ini ay · ler, tekrar manevra sahas~na gitmişlerdir 

Bag Ruzve!t 

Amerika hürriyetin 

4tatürk harekatı tetkik ediyor, manevra sahasından agrılıgor. Profesör Afet harekat hakkında maliimat alıyor. müdafii olacak 
denA~·~:;1~~zd~n~~~~e~:~:rıc:;kilJ Mavilerin zırhlı LivasıTurhallıda bir gedik bul- Reisicumhur Ji R it, • 

"Qke>i j~gaı mie lıuluuaıı mavi b d k k A d • • t• • uzve yenı 
~uvveti~ •.a~yareleri, dün ~ece ya· muş, ura an sar ara y ıııa gırmış ır bir nutuk iraddettı• 
tısı Nozılhyı, sabaha karşı daAydmı •-----

lnefruzeo) :şiddetle bombardıman Mavilerin ilerleyişi hakem tarafından faabulJ edilirse Kırmı.; Vaşington 12 (Radyo) -

~::e~ır!~z~bo:~a~:·7e:::~iü m~~~ zıların vaziyeti garip bir !saf haya girecektir Amerika Cumhurreisi B. Ruz· 
velt, Vaşingtonla beraber Ame· 

fayı ınedhettikten sonra sö· 
zünü hurriyete çevirmiş ve 
Amerikanın, daima hurriyeti 
sevenlerle beraber yürüyece
ğini, tahakkümü iı;temediğini 

ve bunun için mücadeleye 

hazır olduğunu söylemiştir. 

teltetini akeatma~a ve dağıtma~& 
ltıatuf tur. rikanın istiklali için harp eden 
Atatürk kızı Bn. Sabiha Gök Polonyalı Veladimir Livatofs· 

ten de mavi taraf filolarında kiye yeni yapılan mezarın 
Vazife aldı. Aydın ve Nazilli açılma töreni münasebetiyle 
b b d h k verdig~ i bir söylevde, mütevef· om ar ıman are atına iştı· 

~~~~-----.-·~·~•-4 ... --~--tak ederek büyük muvaffaki· 
~etler gösterdi . 

llüyük ~efimiz, dün otomobille: 
"ltıa,; tarafın Balat o\ asındaki rııo· 
1ôrJü kuvvetlerin ilerleme lıarckcl· 
trini ... büyük bir allika ile takih 

41areşal Çakmak hareka ı 
takib ediyor 

btıyurdular. Hcfııkatleriııde B.ış\ ekil 
;coernl lamcı fuönü ile Profesör 
ayan Afet ve ikinci ordu erktiııı 

~rbi)e reisi Ccnernl Rüşdü \'ardı. 
'ıtatürk, kııınandanlıırJo, erlerle lt>· 

'ııas ediyor, sualler lC\ cih Lu) uru· 
totJardı. 

Şefimiz, bundan sonra Sö
}c · Kuşadası üzerinde Çam· 
ığ, (eski Aziziyeyi) teşrif bu· 
ra~dular. (Burası şimdi mavi· 
Ctın elindedir.) Yolda keza, 
k~kınpan, uzaktan bütün hare· 
atı takib buyuruyorlardı. 
. Kendilerini gören halk, de
n, yürekten gelen, heyecan 

Mavi taraJ karargahında .. Maviler siperde .. K,,.mızıların Balat ovasını döven bir topa 
dolu tezahürat yapıyor ve kur· Mehmedciklerin vaziyetini an· maz, sarsılmaz bir kalesidir. 
-tarıcısını selamlıyordu. latmak, imkan haricindedir. Aydın, (Manevra sahasın· 

Manevrada Türk ordusu· Neşenin, sıhhatin, süratin, d k. k d d ) G 
1 l 

... . . d. . 
1
• • a ı ar a aşımız an - e· 

nun heybetli, şehametli va· can ı ıgın, ıntızamın, ısıp ının 

d l . o··rneg" ı· ve sembolu- bı·r ordu.. nel Kurmay Başkanımız Mare· ziyeti, muasır or u ar sevı-
l>ernmı 4 ıu·ıi itıhijeAll' -

yesindeki teknik ve modern Türk milleti, ebediyen müs· 

lugillere 1\. r alı 
Londra'ya döndü 
Londra 12 (Radyo)- lngil-

tere Kralı ve Kraliçesi, Bal· 
moral sarayından hareketle 
buraya gelmişlerdir. 

Kral ve Kraliçe, Londra' da 
büyük merasimle istikbal edil· 
mişlerdir. 

Kiiçük antant 
iktisadi konseyi 

toplandı 
Prağ 12 (Radyo) - iktisadi 

küçük : antant konseyi, bugün 
toplanmıştır. Yugoslavya ve , 
Romaya arasındaki iktisadi 
bazı mes' elelerde Macaristan la 
teşı iki mesai işi görüşülecektir. 

yüksekliği hepimizi hayret ve terih olmalıdır. Atatürkün or· 
gurur içinde bırakmaktadır. dusu, bu vatanın çelik, yıkıl· ---------------Körfez Açıklarında· demirliyen ge_mi 

gihz bandıralı Arap· 
• • 

Hatayda intihabat başlıyor. 

intihabata nezaret edecek kontrol 
heyeti U!uslar Sosyetesince seçildi 

ya 1 vaptıru ımış __ ,. ............... __ _ 
Gece bir vapurun kazaya uğ
radığını zan edanler olmuş 
Dün akşam körfezde, Çam 

altı tuzlası önünde saatlerce 
bekledikten sonra ışıklarını 
yakmış olarak sabaha kadar 
kalan vapur, lzmir halkının 
nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Hatta gece, lzınirden Mersine 
hareket eden Deniz yolları iş· 

!etme idaresinin Bartın vapu· 
runun Karaya oturmuş veya 
bir kazaya uğramasına ihti· 
mali Üzerinde duranlar bile 
olmuştur. Fakat tuzla önlerin· 
de dcmirliyen bu vapur, Bar· 

tın vapurundan büyük görü
nüyordu. 

Her hangi bir vapurnn ka-
raya oturmuş olması ihtimali 
karşısında resmi makamlar ta· 
rafından derhal bir romorkör 
tahrik edilmiş ve zabıta me· 
morları gönderilmiştir. Bir kaza 
ihtimalinden de şüphe edil· 
miştir. 

Romorkör döndüğü vakit 
Tuzla önünde demirliyen va· 
puron lngiliz bandıralı Arabi· 
- Devamı 4 nca ıahijede ·-

·-·--Heyet, haf ta ... sonunda Ankara yoluyla Hataya gidecek, inti
habatın ne zaman başlıyacağını bir raporla bildirecektir..:__ _ 
Cenevre 12 (Radyo) - ls

kenderuna giderek intihabata 
nezaret edecek olan heyet, 
Uluslar sosyetesi genel sekre· 
terliğince seçilmiştir. Bu hey· 
etin reisi, B. Terod olacaktır. 

Heyet bu hafta sonunda Is· 
kenderuna müteveccihen ha· 
reket edecektir. 

Heyetin, Ankara yoluyla 
lskenderuna gideceği ve An·" 
karadan geçerken birkaç saat 
kalarak Türkiye hükumet adam· 
Jarile konuşacağı söyleniyor. 

Hatay intihabatının ne za
man başhyacağını, bu heyete 
teıbit edecek ve bir raporla 

isle.enderundan bir ıö~"!ÜI_. ___ -~-
Franaa ve Türkiyeye bildirecektir. 
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Yazan: Sermet Muhtar Na. 105 
Arakiye başlı Zakir efendi, 

Beyazıtta durdurmuştu fay-
tonu: 

- Nereye paşam?. Seninki 
Koskadan aşağıya saptı!. 

- Ne münasebet? 
- Evet, paşacığım, arabacı 

lbrahim ağa kölelerini, muh
teşem kupanızı tanımaz mıyım 

hiç?. Biraz evvel önümden 
geçtiler, Aksaraya doğru yol
landılar. 

Bet beniz fukarası oğlanda 
renk büsbütün attı. 

- Dedem benzetmiş olmı· 
yasın. Vakıa refika yarım saat 
mukaddem araba ile çıkmıştı; 
fakat rahmetli pederinin, mer· 
hum Taha paşanın Eyüpteki 
kabrini ziyarete gitti. 

Fazlasına gitmek, delikan
lının içini allak bullak etmek 

' 
dedefendinin nesine gerek. 

- Olabilir a, o halde ben· 
zetmişim paşam!, dedikten 
sonra sordu: 

-Zatı aliniz nereye böyle? 
- Refika, beraber gidelim, 

kaynatanı sen de ziyaret et 
diye çok ısrar etmişti. Gitme
dim, fakat o evden çıktıktan 
sonra nadim oldum. Biçarenin 
niçin gönlü kırılsın değil mı?. 

Memnun etmek için ben de 
peşinden çıktım. 

- Demek siz de Eyübe 
teşrif .. 

Ekmel Bey, Şehzadebaşın· 
dan sapıp Vefa ve Unkapanı 
tarikile Eyübün yolunu tuttu. 
Durmadan arabacıya seslen· 
mede: 

- Bassana, yapıstırsana kır· 
bacı beygirlere be adam .. 
Dizginleri gevşetsene be he· 
rifl. Şimdi senin yerine çıka
cağım, araba nasıl sürülür , 
göstereceğim sana .. 

Kelle götürür gibi, Cibali 
Fener, Balat, Ayvansarayı ge· 
çerek Eyübe geldiler. 

Kupa meydanlarda yok. Ek
mel beğ, tçocuklara, dilencile· 
re, seyyar satıcılara boyuna 
sorguda: 

- "Beuder,, [markalı, altı 
camlı hemen hemen tramvay 
genişliğinde, boyası lacivert, 
perdeleri çividi bir kupa ara· 
bası gördünüz mü? içinde iki 
kadm olacak. Sağdaki taze; 
sırtında leylaki ferace; soldaki 
koca karı; fındıki yeldirmeli .. 

Hepsinde ayni cevap: 
- Hayır beyim, öyle bir 

arba görmedik! 
Vezirzade, kabahatı ken

dinde buluyor, kendine küfür· 
leri, lanetleri yağdırıyordu: 

- Dinine, imanına okuna
cak herif benim. Dünyanın 
hayvanı, ahmğıyım. Allah be· 
lamı versin, eşeklik bende .. 
Kabrin Eyübün nere. inde ol
duğunu sormak yok mudu? 
Aklına geliverdi: 
Herhalde yukarılarda, bayır 

üstünde, Ramiye· çıkan yolun 
civarında olacak.. O halde 
Eirnekapısmdan geldiler; daha 
kabirdeler .. Sonra, bayır aşağı 
inip Türbei Halidi ziyaret ede
cekler. 

Haydi, gene çala kamçı, 
Defterdan yokuş yukarı; Top
çulardan Rami kışlasının yolu .. 

O günkü hava, yazdan kal
ma; nefes alınamıyacak kadar 
ağır .. Vezirzade, etrafı gö-

ninde kaynıyor, ensesinde boza 
pişiriyor. 

"Beuder., markalı lacivert 
kupa görünürde yok.. Ekmel
ceğiz, gene gelip geçenlerin 
hepsine sesleniyor, yanına ça
ğırıp arabayı tarif edip soru· 
yor. (G "rmedik!) cevabım 

alarak mahvoluyordu. 
Nerede bunlar?. Acaba bir 

kaza mı geçirdiler?. Markoya 
söz yok, fakat Fındık haşarı· 

cadır. Bir şeyden ürkerek, 
azıp mazıp bir felakete sebe· 
bi) et vermesin .. Yoksa?. Biraz 
yüreğine su serpildi: 

Arabacı İbrahim ağa iyidir, 
hoştur, sadıktır; bununla be
raber beygirlerine ve araba· 
sına aşıktır. Bozuk kaldırımlı 
bir cadde, berbat bir yol 
gördü mü, gitmez ileriye .. ~b
dülvehap paşa mezardan çık
sa da: 

- Sür arabayı, illaki bu 
yoldan geçeceğiz! desa İbrahi
me söz dinletemez. 

Yollar, bir gün evvelki yağ
murdan batak ve çamur. Edir
n.ekapısına gelince İbrahim: 

- Başımızı kesseniz ileri 
gitmem. Burada beklerim sizi. 
Ötesi için bir muhacir araba
sına binin!. mi dedi de onlar 
da öyle yaptılar. 

Şimdi çevrilen geçic..:ilere su
al başka; 

- Bir muhacir arabasında 
sağda leylaki feraceli bir taze; 
solda fındıki yeldirmeli bir ko 
ca karı,. Mezarlık ziyareti için 
Eyübe gideceklerdi. Gördü
nüz mü? 

Ölür müsün, öldürür müsün? 
Ayni cevap: 

- Görmedik !. 
Ekmel fakiri, birden silkin· 

dt: Kaynatasının kabrinin 
Eyüpte olduğu şüphelice, 

Edirnekapısı gibi bir laf edil
diği hatırına •geldi hatırına 

geliyor. Sonra, Eyüpte, Eyüp 
sultan hazretlerinin türbesine 
gidecekti. 

Derhal, faytonu Edirneka
pısı mezarlığına sürdürdü. 

Ara ara boşun. Aradığı 
oralarda da yok. Vezir zade, 
şimdi de kabristanları sırala· 
mağa başladı. 

Topkapı, Mevlane kapısı, 
Silivrikapısı dışımdaki mezar
lıklarda, servilerin • altında , 
taşların arasında dört dönü· 
yor, herkese sorgusunu soru· 
yor, sadra kahır veren cevabı 
alıp faytonun somya~ı döşe
mesine oturuveriyordu. 

Delikanlı, kabirler arasında 
kabir azabı çeke dursun, biz 
gelelim Çırpıcıdakilere: 

Saat alaturka sekiz buçuğu 
geçmiş, ikindi yaklaşmış. Çır
pıcı çayırının en curcunalı 
vakti.. Her tarafta, şevk, neşe, 
ahenk, ala ala heyi hızını al
mış. 

Konak arab!1larındaki kibar 
takım, beyfendiler ve hanfen· 
diler, karşılıklı işaretlerin en
vaını geçtikten sonra aşna 

fişnayı kıvamına getirmişler .. 
Yüzleri essümde, içleri fe· 
rah, keyifleri keyif.. 

Kilimlerin, hasırların üstün· 
dekiler, . iki çeşit. Birincisi, 
dolm lı, helvalı yemeklerle, 
ailece gelenler; bir ağaç altna 
çekilip, efendi efendi, hanım 
hanım kalabalığa gürül-

r. 

Yeni Alm n gemi!erine ad konur
ken, lngiltere de birkaç tahte -

bahiri denize indiriyor. -·--Yeni anlaşmaya göre, Almanlar fevkalade 'ahva ede
niz kuvv~tlerini arttırabilecek) r. lng' lter~de faaliyet. 

Torpidoların programı hic; 
değişmemiştir. Bununlaberaber 

ı bu sene zarfında yeniden 14 
tahtelbahir yapılmıya başlan· 

mıştır. Bunlardan 8 tanesinden 
beheri 740 tonluk olacaktır. 

• 

Almanganın Şilezvik harp gemisi 
Almanya yenı'den beherı' 10 h geçen sene, tezga a konmuş· 

hin tonluk 2 kruvazör daha tur. Bundan evvel d~ geçen 
yaptırmaktadır. Bunlar, 150 sene, tezgaha konmuş olan 
milimetrelik toplarla müceh- kruvazör de henüz bitmemiştir. 
hez olacaktır. İngiltere ile Al· Beheri 26000 tonluk Şarnhorst 
manya arasındaki anlaşma v G k ı e neysno ruvazör erinin 
mucibince, Almanyanın yapa- topları vesairesi henüz kon
cağı harp gemileri için İngil- mamıştır. Yalnız, bunlardan 
terenin muvafakatini almak birinin sene nihayetine kadar 
lazımgelmektedir. Berlin Hü- tecrübeleri yapılmış olacaktır. 
kumeti, İngiltereye müracaatle, Almanya, iki büyük tayya· 
fevkalade ahval dolayısiyle re gemisi yaptıracaktır. Buo
gerek yeniden yapmak ve lann her biri 19,500 tonluk 
gerek eski gemileri deg~ iştir- J kt B J d o aca ır. un ar an biri olan 
mek suretile iki kruvazör yap· B. tayyare gemisi, 1936 da 
mak salahiyetine malik oldu- tezgaha konmuştu. ikincisi de 
ğunu söyliyernk bu gemileri bu sene tezgaha konacaktı. 
tezgaha koyacağını bildir- Fakat, henüz yapılmıya baş
miştir. lanmamıştır. Ağır kruvazörler 

İngilterede tahtelbahir 
İngilterenin yeniden yap· 

tırdığı 12 tahtelbahirden so
nuncusu cla'l Stedetin de 
inşaatı bitmiş olup, denize 
indirilnıiştir. Bunların dalması 
çok çabuk olmaktadır. Bun· 
lara "Kılıç Balığı., tahtelba
hirleri denmektedir. Bu sınıf· 

tan daha başka tahtelbahir
ler de yapılmış olup, bunlann 
inşasına 1930 da başla·nmıştı. 

Bu çeşit tahtelbahirlerden bir 
kısmı f ngiltere sularında, diğer 
bir kısmı da bugün Akdenizde' 
faaliyettedir. Bunlardan her 
birinin tonu 670 olup, suya 
da.ldığı zaman 960 olmak
tadır. Motörleri 1,550 beygir 
kuvvetin dedir. Suya daldıkları 
zaman bu kuvvet, 1,300 dür. 
Her birinin 75 milimetrelik 1 
topu vardır. 

Bundan başka, daha hafif 
çapta olmak üzere birer top· 
lan daha bulunmaktadır. Tor
pil atmak için de her birinin 
6 tane aleti vardır. 

Bunlar lngilizcede (S) hrfile 
başlıyan balık isimleri alacak
tır. 

17 tane daha diğer sınıflara 
mensup tahtelbahirler vardır 
ki, bunlar henüz yapılmakta· 
dır. Bunlar, 1,520 tonluk olup 
mayin atmıya mahsusturlar. 

Kocalara 

ıngra • 

• 
esı e 

sk· eser 
Leningrat'ta Saltıkov - Çedrin 

ismini taşıyan umumi kütüpha
nede, bugün 9 milyon nüsha 
kitap mevcut bulunmaktadır. 
Yalınız 1937 senesinin ilk altı 
ayı zarfında bu kütüphane ye· 
niden 141 bin kitapla zengin
leşmiştir. Bunlardan 104 bini 
Rusca kitap ve neşriyat, 19 
bini Sovyetler birliği milletle· 
rinin dillerinde kitap ve neş· 
riyat, 14 bini yabancı dillerde 
kitap ve neşriyat, nihayet 13 
bini de kıymetli gazete kollek· 
siyonlarıdır. 

Bu umumi kütüphanenin kol· 
leksiyonları arasında, eski de· 
virlerc ait paha biçilmez kıy
mette tek nüshalı el yazısı 
eserler vardır. Kütüphanenin 
el yazısı kısmında mevcut 250 
bin eserin hemen hepsi çok 
az ve o derece kıymetli şey· 
lerdır. Bunların arasında Mısır 

pıtpirüsleri, eski salavca ve 

Rusca nadir el yazısı eserler, 

birçok klasik muharrirlerin il· 
mi, edebi kitaplarının el yazısı 

asılları ve bu büyük adamla· 
rın mektupları vardır. 

Bu kütüphane, Rusca olarak 

yapılmış neşriyatın en tam kol· 

leksiyonuna malik bulunmak· 
tadır. Yabancı dillerde yazıl· 
mış eserler kısmında Rusya· 
nın tarihine, iktisadiyatına je· 
ografyasına ve edebiyatına ait 
olarak yazılmış 250 bin nüsha 
eser mevcuttur. Aynca kütüp· 
hanenin garbi ·Avrupalk:ısmıo· 
mında eski devirlere ait te bir 
çok kıymetli ve çok ad'r 

nüshalar vardır. 
Bütün bu kıymet biçilmez 

eserler, kütüphanenip 143 se 
nelik hayatı zarfında toplanmış 
ve bilhassa 20 senede mev· 
cudu iki misline çıkmıştır. 

eniz yasak 

İngiltere ile Almanya ara· sınıfında beheri onbin tonluk 
sındaki anlaşmaya göre, AI- üç gemi vardır ki, bunlardan 
manya, kruvazör inşasını bir Amiral Hiper, Blüher, kruva· 
müddet için tatil etmişti. Fakat ~zörleri 203 milimetrelik top
şimdi, müstesna ahval dolayı- Iarla mücehhez olacaktır. Di· 
sile yeniden iki kruvazörün ğer üçüncü kruvaz0rün adı 
yapılmasına lngiltere·Almanya henüz konmamıştır. Bunların 
muahedesi mucibince salahi- . üçü de 936 da tezgaha kon
yeti olduğunu ileri sürmekte- muştur. 

Koca arı 
mıyacak 

de ize bırak1 
a dir. Almanyanın 203 milimet- Bu sınıftan ilave olarak ya· 

relik toplarla mücehhez 2 pılacak diğer gemilerden hiç 
kruvazör yapmıya salahiyeti biri henüz yapılmıya başlan· 
vardır, fakat şimdiye kadar mamıştır. Fakat, ihtiyaç halin· 
bunları yaptırmamıştır. de yukarıda söylenen ve 150 

Busene zarfında 35000 ton- miıimetrelik toplar konmuş olan 
luk ikinci bir kruvazör tezgaha 2 kruvazör 203 milimetrelik 
konmuştur. Bundan evvel de, . toplarla teçhiz edilecektir. 

ihtiyar ıga a 1 n 
• • 
ı ı ~are 

Hayat n devimınc yemek 
merak ısı olmak .. 

İngilteredc Anna Hartens 
isminde bir kadın, yüzündeki 
buruşukların artması karşısında 
ne yapacağını bilemiyerek can 
sıkıntısile kendini sey~hate ve 
bol bol yemek yemek mera· 
kına kaptırmıştır. Onun fik
rince, seyahat insana en güzel 
yerleri görmek fırsatı verir. 
Böyle güzel yerlerde türlü 
türlü yemekler yemek ise in
sanı her tüflü elem ve keder
den ve bunlar arasında yüz 
buruşukluğunun verdiği üzün
tüden de kurtarabilirmiş. Ame
rikadaki zenginlerin çoğu, her 
gün türlü türlü yemekler yiye
rek artık bıkmış, iştihaları ka
panmış adamlardır. 

sını oynatmak için Amerika 
lokantacıları akıllara gelmiyen 
yemekler uydururlar, türlü türlü 
şeyler yaparlarmış. 

Anna Hartens, Amerikaya 
gittiği zaman, hep bu meşhur 
lokantaları dolaşmış, onların 

yemeklerinin nefasetine veya 
nefis olmayışına göre birer 
numara vermiştir. 

Anna Hartensin Avrupanın 

muhtelif yerlerine giderek şim· 
diye kadar pek çok lokanta· 
ların yemeklerini de tecrübe 
ettiğini söylemiye hacet yok
tur. 

Avusturyamn vaktile ihtiyar 
bir İmparatoru vardı; Fransuva 
Jozef. ihtiyar imparatorun 

lar kimler 
--ca ............... ...,--

14 gün 

ko 
en izde 

rası 1 

Endevor 1. ismindeki lngi· 
liz kotrası Amerikadan Ingil
tereye dönerken yolunu şaşır
mış, lrlanda açıklarında' bere
ket versin tesadüf ettiği diğer 
bir lngiliz gaz gemisile işaret 
teati ederek yolunu bulabildi
ğini yazmıştık. Son gelen ln
giliz gazetelerinin verdiği taf
silat göre, Endevor I. onbeş 
gün böyle yollarda kalmıştır. 
Amerikada yapılan deniz ya· 
rışlarına gitmiş ve dönüşte 
kaybolan bu kotranın evvelce 
yol göstermiş olduğu Endevor 
2. ismindeki diğer eşi olan 
kotranın kaptanı Supvik mo· 
törlü yatına binerek lngiltere· 
den hareket etmiş ve bulunan 
kotrayı alarak Ingiltereye ge
tirmiştir. Yanlışlıkla Asur ada· 
ları açıklarına sürüklenmiş olan 
bu geminin macerasını kaybo· 
lan gemiye rast gelerek işa· 
retleşen lngiliz gaz gemisinin 
kaptanı aöyle anlatıyor: 

27 Eylfil öğleden evvel se· 
kizde üçüncü kaplan gene 
nazarı dikkatini celbetti. On 
mil açıkta bir gemi görünü· 
yordu. Fakat teknesi ufuktan 

kalan Endevor 

macera a ı 

Endevor 1. derhal hatıra gel· 
memek kabil değildi. Onofl 
ıçın gemiye yaklaşmıya baş· 
ladık. Biraz zaman geçti ve 
bunun hakikaten Endevor ı. 
olduğunu işaretlerinden anla· 
dım. Daha yaklaştığımız za· 
man geminin kaptanına işa· 
retle şunları anlattım: "Sizi 
çok merak ediyoruz!,, Aldı· 
ğımız cevap •ı oldu: "Teşek· 
kür ederiz. B l• 'ıaber veriniz, 
hepimiz iyiyiz.,, Artık büsbü· 
tün yakına geldikten sonrıı 
nezaket icabı bazı şeyler dah' 
söylemiştik. Mürettebs.ttan kirnse 
yaralı veya hasta değildi· 
Gemicilerin hepsi iyi görünii· 
yordu. Yalnız, bazısının tıraşı 
uzamıştı. Gemiye de bir ziyan 
olmamıştı. Her halde lngil· 
tereye rahat dönebilirdi.,, . 

Bu kaptanın idaresindek• 
gemi İngiliz - Amerikan pet· 
rol şirketine aittir. Kaptan 
Endevor 1. gemisini nasıl bul· 
duğunu bir kere de tafsilatil~ 
ve Valansiya istasyonu tarik•· 
le telsizle mensup oldu~ıl 
kumpanyaya bildirmiştir. in • 
gilizlerin Loit acentası buntJ 
- Devamı 3 ııw sahif,,Qe 

oc 

~aşta 
ış, 

Ugün 
Yonu 
iliz 
den 
'ime 
t 11 

'· ın 

~nd 
so 

afa 
Uir. 
~a 
erin 
ba 
~ k 
den 
)Yle 

rııa 
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•• 
Yasak.. 1 HAMBURG . · rekası Limit dl vapur acentı.&ı z 

. • . "THESSALIA" vapuru 6 Bı· ...... y AL NEERLANDAIS 
arafı 2 ın~ı .. sahif~d~) rinciteşrinde bekleniyor. HAM- vapur acenf a 1 KUMPANYASI 

u 
~ 

o 1 
şunu tebhg etmıştır: BURG BREMEN 1· l . "FAUNA 16-10-37 .. k"" "hl v IA . • ve ıman a s· . . K d R b" " vapuru 

un u tarı e a ansıya ıs· ırıncı or on ees ınası de ROTTERDAM, AMSTER-
nundan alınan haberde rından yük çıkaracaktır. Tel. 2443 DAM ve HAMBURG liman· 

iz bandıralı Çeyn gemi· "ARKADIA" vapuru 6 Bi- ELLERMAN LINES 
en alınan şu malumat bil· rinciteşrinde bekleniyor, ROT- LONDRA HATTl 
mektedir. Öğleden evvel TERDAM, HAMBURG ve 
11 i 12 dakika geçe En- BREMEN limanları için yük 
r 1. Fastenenin 260 mil 
bu garbisinde bulunuyor 
Bu telsiz geminin kaptanı 
k tarafından imzalanmıştır. 

ndevor 1. 27 Eylülde gaz 
isi Çeyn tarafından lrlan-
a Fastenenin 260 mil ce·. 
u garbisinde görülmüştür. 
buki, 24 Eylülde çıkan şa· 
ra göre Endevor 1. Asor 

larının 500 mil cenubu gar 
nde görüldüğü idda edili· • 
u. Bu rivayetler ortalığı 
meraklandırmış olduğu 

kotranın bulunamıyacağı 
kusu artmıştı. 
otra, Çeyn gemisi tarafın
görüldükten ve yukarıda 

lendiği üzere kaptan Sup· 
in Filent motörlü yatı ta· 
ndan lngiltereye getirildik· 
sonra çanlar çalınmış, her 

afa selamet haberleri veril
tir. 
~aamafih kotradaki gemi
erin karıları, kocalarının bir 
a böyle bir seyahate çıka· 
kaybolmamaları için, şim· 

en onlardan söz alarak 

~le ikinci bir yolculuğa yol· 

alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXIRIA,, vapuru 28 Eylüle 

bekleniyor, NEVYORK için 
,yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 3 Bi

rinciteşrinde beklt:niyor. NEV

YORK için yük alacaktır. 

"EXECUTIVE" vapuru 10 
Birinciteşrinde bekleniyor. 'NEV· 

YORK için yük alacaktır. 

"EXCHANGE,, vapuru 18 
Birinciteşrinde bekleniyor. NEV

YORK için yük alacaktır. 

"CARLTON" vapuru 22 Bi· 

rinciteşrinde bekleniyor. NEV· 

YORK için yük alacaktır. 

"EXMINSTER,, vapuru 28 

Birinciteşrinde bekleniyor. NEV

YORK için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 

PiRE AKTARMASI SEYRi 

mamalarını temin edecek· · 

llıişl. Fakat kabil mi? Ge

Jciler için denizin tehlikesi 

~azip değil midir? 

SEFERLER 
"EXETER" vapuru 8 Birin

citeşrinde PlREden BOSTON 

ve NE.VYORK için hareket 

edecektir. 
İlan 

lzınir ahkamı şahsiye sulh 
kuk mahkemesinden: 
lımirde Namazgahta Bülbül 
kağında 8 sayılı evde oturan 
ük Müjgana ayni evde otu-

ıı kardeşi Necdet Hasegeli· 
ıı vasi nasp ve tayinine ka· 
verildiği ilan olunur. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Or. Demir Ali 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 26 

Birinciteşrinde bekleniyor . 
Kô'STENCE, SULlNA, GA
LA TZ ve GALATZ aktar
ması TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

Kamçıoğlu STE ROYALE HONGROISE 
it ve Tenasül hastalıklar DANUBE MARITIME 

ve elektrik tedavisi 
0

"DUNA,, vapuru 18 Birin· 

l~mir · Birinci beyler sokağı- citeşrinde bekleniyor, BELG

hamra sineması arkasında RAD, NAVISAD, COMAR
NO, BUDAPEŞTE, BRATIS-

No.: 55 LINZ 
LAVA, ViYANA ve 
için yük [alacaktır. 

~iiiiiiii~!iiiiiiiii~iiiiiiiiiii JOHNSTON WARREN LINES 
Sablık Ev 11M1TED • uvERPooL 

Gitzelyalı tramvay cad
desi l 027 nmnaralı c\• 
Satılıktır. Taliplerin mcz

kor eve milracaatları ı 
ilan olunur. 

"DROMORE,, vapuru 10 
Birinciteşrinde bekleniyor . 
LIVERPOOL ve ANVERS 
limanlarından yük çıkaracak 
ve BURGAS, VARNA, KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAIL limanları için yük 

"POLO,, vapuru limanı

mızda olup 28 Eylüle kadar 

LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"PHILOMEL,, vapuru 29 
Eylülden 8 ~irinciteşrine kadar 

LONDRA için yük alacaktır. 

"LESBIAN" vapuru 12 Bi· 

rinciteşrinde LONDRA ve 

HULL i "-ı yük alacaktır. 
LIVE POOL HATTI 

"MARDINIAN,, vapuru 29 
Eylülden 6 Birinciteşrine ka· 

dar LIVERPOOL ve GLAS· 
GOW için yük alacaktır. 

BRISTOL: LEITH ve NEW-

GASTELE HATTI 
"JOHANNE,, vapuru 28 

Eylüle kadar doğru BRISTOL 

için yük alacaktır. 
"ARABIAN PRINCE,, va· 

puru 1 O Birinciteşrinde gele

cek LEITH ve NEWGASTELE 

için yük alacaktır. 
Tarih ve navlunlardaki deği· 

şikliklerden mes'uliyet kabul 

edilmez. 

.alacaktır. ---
ARMEMENT DEPPE 

ANVERS 

"ESPANGNE" vapuru Ey

lül sonunda bekleniyor, AN

VERS için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS

LINJE - OSLO 

"BAALBEK" motörü 27 Ey

lülde bekleniyor. DIEPPE, 

DÜNKERK ve NORVEÇ 

umum limanları için yük ala
caktır . 

"BAYARD" motörü 24 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. DIEP
PE DÜNKERK ve NORVEÇ 
lim~nlarma hareket edecektir. 

ARMEMFNT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"MARITZA,, vapuru 28 Bi
rinciteşride bekleniyor. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala
caktır. 

ilanlardaki hareket tarihle· 
rile navlunlardaki değişiklik
lerde acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi
rinci Kordonda W. H. HENRY 
VAN DER ZEE Co. N. V. 

• vapur acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon No. 2007 /2008 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük .. <;alepçioğlu hanı karşısında 

1 

Hamdi Nüzhet Çançar 1 

SıhhatEczahanesinde 1 

1 bulunur il • • 

aha 

larına yük alarak hareket ede
cektir. 

"DEUCALION,, vapuru 26-
10·937 de ROTTERDAM, 

AMSTERDAM ve HAM-

BURG limanlarına yük ala-

rak hareket edecektir. 

"HERMES" vapuru 27-10·37 
de BURGAS, VARNA ve 

KôSTENCE limanlarına yuk 

alarak hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINEN 

"BARDALAND,, motörü 16-
10-957 de ROTTERDAM, 

HAMBURG, DANTZIG, GDY-, 
NIA, DANiMARKA, ISVEÇ, 
NORVEÇ ve BALTIK liman· 
larına hareket edecektir. 

" VIKINGLAND " motörü 
2-11-937 de ROTTERDAM, 

HAMBURG, GDYNIA, DANT
ZIG ve DANiMARKA, ISVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına hare· 
ket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA· JUL YA,, vapuru 11 · 
10·937 de MALTA, CENO
VA, MARSIL YA ve ORAN 
limanlarına hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ederler. 
ZEGLUGA POLKA S. A. 

"LEWANT" motörü 2-11-37 
de ANVERS, GDYNIA ve 
DANTZIG limanlarına hareket 

HAYllE1TiM 
f!lzER 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edi~ 

t ş Yerleri 
· Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 1 

Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oi!lu 

•• 
amukM nsucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkal- ardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catma faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Te gra adresi: Bayrak lzmir 

1 
edecekti~ 1 

İlanlardaki hareket tarihle· 

rile navlunlardnki değişiklikler· 
den acenta mesuliyet kabul 

Doktor 
Ali Agah etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçm 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 
Telefon: 4111/4142/422112663 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı 

1 
lkinciBeylerSokağı No. 681 

Telefon 3452 

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



12 Birinciteşrm 937 .,; 

A ntu Van .............................................. .. 
................................................ 

-
300 Şimali Çinde kanlı muharebeler oluyor. 

.............................. ve Kleopatra ................................ 
Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

-10 -

bin ÇinJi cepheye sevkedildi .. 
-------------- ~~·---~--------------

Şimali Çinde 200 hin milis ve bir milyonda ihtiyat Çin kuvveti vardır. 

Japonlar, Çin oı-dusunun planlarından ~ünü gününe haberdar ediliyorlar 
Şanghay, 12 (Radyo) - İn- üçyüz bin kişiye yakındır. hava servisinin Japonlar tara- eden Şanghay valisi, merkez 

giliz imtiyazlı mıntakasına Şanghay, 12 (Radyo) - Ja· fından günü gününe haber hükiime::t tarafına harekete ka· 
iltica etmek istiyen Çinli ka· p~>n ordusu namına söz söy- alındığı meselesi Üzerinde rar vermiştir. 
dınlara mümanaat edilmekte- lemeğe salahiyettar bir zat, ehemmiyetle tahkikat yapılı- Nankin, 12 (Radyo) - Ge· 
d" Cumartesi ve Pazar günleri neral Liçvin, Şan-Kay-Şeke 

ır. yor. gönderdiği bir mektupta, Ja· 
Şanghay, 12 (Radyo) - Şi· Şanghaydaki Vosung cephesi Şimali Çinde 200 bin Çinli ponlarla harbetmek üzere üç 

mali Çinde başlıyan harb, çok üzerinde Japonların 600 metre milis ve bir milyon ihtiyat Çin yüz bin kişilik bir ordu tahsis 
kanlı bir safhaya girmiş hu· ilerlediklerini bildirmiştir. kuvveti vardır. Şimdiye kadar etmeğe made olduğunu bil· 
lunuyor. Harbeden kuvvetler, Şanghay, 12 (Radyo) - Çin şüpheli bir şekilde hareket dirmiştir. . ...... ....... 
Romeo oı·dusunun 
nevraları da başladı 

n1a- Hollanda da feci bir tay· 

__ ,._. ..... -41 .. __ _ 

Kral Karol ve veliahd dün ma-

nevra sahasına gidert k harekata 
takibe haşladılar 

Bükreş 12 (Radyo) -Tran· Glaç tarafından karşılanmış 
silvanya manevralarına bugün ve lrıt'atı teftiş ettikten sonra 
başlanmıştır. belediye reisinin bir gümüş 

Kral Karo); refakatinde veli· tepsi içinde kendisine takdim 

ahd Voyvod Mihail ve Hon· ettiği bir parça ekmekle bir 
jolerin prens olduğu halde miktar tuzu almıştır. 
öğleden sonra Sibin istasyo· Kral, refakatindeki zevatla 
nuna vasıl olmuştur. oirl~kte akşam üzeri manevra 

Kral, trenden inerken Fransa sahasına gitmiş ve Erkanıhar-
Erkanıharbiyei umnmiye reisi biyei umumiye reisi general 
icneral Gamelen, harbiye na· Sikitio ile birlikte manevraları 
zırı general İğnatiyeviç, general takibe başlamıştır. 

-------·ı----~·~.-.---~~----

Mavi kuvvetler Avdın'ı 
.1 

işgal 
- Başı 1 inci sahifede -

şal Fevzi Çakmak ve refaka· 
tindeki bütün Generallerle 
manevraya davetli gazeteciler, 
dün de manevra sahasını gez
diler. Mavi ve kırmızı taraf 
karargahlarinda vaziyeti esaslı 
surette gözden geçirdiler. 

Öğleden sonra da Başba
kan vekili Bay Celal Bayar, 
refakatinde ikinci ordu erkanı 
harbiye reisi General Rüşdü 
ile manevra sahasına giderek 
akşama kadar harekatı takib 
etmiştir. 

Manevra, vazolunan mesele 
üzerinde seri bir inkişaf ha
lindedir. 

Aydın, (Hususi) - Halkın 

manevralara karşı gösterdiği 

ciddi alaka ve kırmızı tarafa 
karşı ibraz ettiği büyük yar· 
dım, milletin ruhi bünyesin· 
deki olgunluk ve ona hakim 
olan milli şuurun yüksek bir 
tezahürü halindedir. Atatürke 
olan bağlılığı, derin sevgi ve 
sarsılmaz itimadı, manevra 
sahasında çocuklar da bile gö
rüyorsunuz. Şefi görünce: 

attiler 
general İzzeddin, diğer Ge· 
neraller, mebuslar Mursalh 
tepesinden manevraları takib 
ettiler ve manevralar sesli 
filime alındı. 

Atatürk te ayrı bir kafile 
ile manevraları takib bu-
yurdular. 

Öğleden sonra zırhlı liva 
Turhanlarda bir R'edik bul
muş, şimal istikametinden 
sarkarak Karapınara, oradan 
da Aydına zırhlı otomobil
lerle motosiklet bölüğünü 
Aydına sarkıttı. Zırhlı oto
mobiller, motosikletleri top 
atarak Aydını işgal · ettiler. 

Bu ilerleyiş hakem tara-
fından kabul edilirse kırmı
zıların vaziyeti garib bir 
safhaya girecektir. Bu akının 
askeri bir kıymeti olup ol-
madığı şimdiden bt'lli değil· 

dir, ancak gece anlaşılacaktır. 

Aydın, ll(Manevra sahasındaki 
arkadaşımızdan ) - Bugün mavi 
kuvvetin faaliyet merkezi sıkleti 

vare kazası oldu 
.1 ·-·-· Bir yolcu tayyaresi devrildi. Meşhur bir 
kemancı ile dört yolcu öldü. 

Amisterdam, 12 (t{adyo)- yere inmeğe mecbur ol.nuş-

Hollanda ile Hind müstemle· tur. Tayyare o sırada devrıl

keleri arasında sderler yapan 

bir yolcu tayyaresi, Batava

yadan hareket ett ği sırada 

makinede ariza görülmüş ve 

miş ve kaza yüzünden dört 
kişi ölmüş, altı kışi yaralan-
mıştır. Ağır yaralılar arasında 
Hollandalı meşhur bir kema-

nist vardır. ------·.-.··. ~--------·--
Cayyare piyango

su dün ~ekildi 
Bugünku keşide de 200 bin liralık 

büyük ikramiye de çıkacaktır. 
lstanbul, 11 (Hususi) - J O bin lira 

Tayyare piyangosu, bugün 
mutad merasimle çekilmiştir. 

Kazanan numaraları bildiri· 
yorum: 

40 bin lira 
26694 numaralı bilete iıabet 

etmiştir. • 

25 bin lira 
3482 numaralı bilete isabet 

etmiştir. 

20 bin lira 
38021 numaralı bilete İsa· 

bet etmiştir. 

15 bin lira 
21417 numaralı bilete düş· 

müştür. 

Dokuz devlet 
konferansı 

Londra, 12 (Radyo)- Ulus· 
lar sosyetesinin, içtima davet 

ettiği 9 devlet konferansının 

Vaşingtonda toplanması, Ame· 

rikaca kabul edilmemiştir. Bu

nun üzerine, konferansın Brük

selde toplanması, lngilterece 
tasvip olunmuştur. 

Belçikanın muvafakatini alı· 

nır almmaz, konfeı ansın içtima 
günü tayin edilecektir. 

33056 numaralı bilete düş· 
müştür. 

3 bin lira 
1846 numaralı bilete isabet 

etmiştir. 

1500 lira kazanan nu
maralar şunlardır: 

11077 17898 20241 
22877 32253 

2~675 

1000 lira kazanan nu· 
maralar: 
820 11701 

21098 2138~ 

27478 33207 
38785 

200 lira 
maralar: 
654 1295 

3369 3982 
5770 6013 
8422 8944 

11530 11575 
13962 15513 
17371 18835 
20780 20798 
23496 23573 
25774 26219 
26970 28259 
31579 32002 
36232 36531 

16660 
21871 
37057 

kazanan 

2478 
4395 
6465 

10853 
11669 
16181 
19247 
21902 
24410 
26741 
29313 
35211 
36921 

19287 
26920 
38765 

nu-

3189 
4917 
6739 

10926 
13950 
17277 
20262 
22955 
24855 
26936 
29341 
35801 
36998 

Birinci, ikinici, üçüncü, dör· 
düncü ve beşinci ikramiyelerin 
son üç numarasile biten bilet-
ler biner lira mükafat alacak· 
lardır. 

- Daima mı?. 
Diye sordu. 
- Evet, daima.. Senden 

gam1mı almak için asırlar bile 
kısa gelecektirt. 

* * * Tarih, Kleopatranın gözle· 
rinden, Antuvanın burnundan; 
bu iki insanın bu suretle uz
laşmasından doğan vaziyeti 
uzun uzadıya anlatır. Bazı 
eshi eserler, bu maceranın, 

bu aşk macerasının başladığı 

şu andan, binaiği noktaya 
kadar bütün tafsilatını ver· 
mektedirler . 

Bu çılgın gecenin, bu çılgın 
geceyi takib edecek aşk ve 
şehv~t safhalarının yazılmagını 

mevzuumuz haricinde buluyo· 

İhtiyarlığa karşı en 
• • 
ıyı çare 

· Bw~/Hrnfi 2 ırıci wlıifcı lı• -

Tirolda p . ş.rilen bir çorbaya 
bayıld ı ğını söylerlerdi . Anna 
Haıtens bıı çorbanın tadını 

tatmak iç.in İngiltereden kalk
mış , Avusturyaya giderek 
bunu en ıyi pişirt:n bir lo· 
kantayı bulmuştur. 

Koyun ve sığır kemiklerin· 
den çıkarılmış ilikler ezilerek 
doldurulan ördek gayet nefis 
olurmuş, diye işiten Anna 
Hartens gidip bu yemeği ara· 
mış, bulmuştur. 

Şimdi, İngilteredeki ~eşhur 
lokantaların yemeklerini yiye· 
rek bnnları tenkit ediyormuş. 

Kadın, yüzündeki buruşuk
ların arttığını gizlemiyerek 
içini çektikten sonra demiş· 
tir ki: 

- Yemek yemeyi bir kere 
kendinize iş edinirseniz, artık 
elem ve keder duymazsınız. ...... 
Mustafa Tosunun 

Hayırlı kişesi 
Hayırlı kişenin uğurlu eli 

gene birkaç vatandaşı saadet 
ve refaha kavuşturdu. Hayırlı 
kişe sahibi bay Mustafa . To· 
sundan 38021 sayılı. bileti alan 
elbiseci Cako Bonomo ve şe
riki bay Cemal 20 bin lira 
kazanmışlardır. Her zaman ol· 

duğu gibi bu defa da alıcıla· 

rına büyük bır hayrı dokunan 

bay Mustafa Tosunu ve kaza
nan müşterilerini tebrik ederiz. 

•••• 
Hendayda bir 

arbede 
Henday, 12 (Radyo) - is

panyaya dönmek üzere bura· 
dan kaçan !lspanyollarla Mar
kistler arasında bir çarpışma 

olmuştur. Bunun üzerine Is· 
panyollar, diğer bir yerden 
sevkelmek için hükumetin em· 
rine verilmişlerdir. 

- Atatürk, yaşa! çok yaşa! 
Diy~rlar. Bazan şaşırıp ta 

a-enerallere: 

- Sakın · siz düşman mı· 
sınız? 

şimalden inkişaf ediyor ve mavi· 
lerin kareılarındaki hafif kırmı

zılar münasib hatlara çekilerek 
geriden gelmekte olan kuvvetle· 
rin yetişmesi için vakit kazanma· 
ğa çalışıyor. Mavilerin cenub kıs· 
mındaki sahada muhtalif kanlı 

muharebeler olmu~tur. Mursallı 
önünde mavi renkli zırhlı liva 
ile kırmızının süvari livası, dağ 

alayı ve muhatiz alayının bir ta· 
buru çarpışmıştır. Kırmızılar çe
tin bir mukavemetten sonra geri 
çekilmişlerdir . 

gün · otomobillerle Sökeden 
hareketle manevra sahasını 

dolaşmış ve Kuşndasına gele· 
rek öğle yemeğini Kuşadasınm 
Çamlı istasyonuna yakın otelde 
yemişlerdir. 

lzmir Emrazı Sariye 
başhekimliğinden: 

hastahanesi 

Diye sora~ ve sorarken kaş
larını "çatanlar bile var. Ordu 
gibi, millet te uyanıktır, emin 
olalım ... 

Mursallı hattında yarın 

daha büyük muharebeler 
olacaktır. Genel Kurmay Baş· 
kanımız Mareşal Çakmak, Ür· 

Kuşadası, 12 (Hususi mu· 
habirimizden} - Atatürk, re
fahatlarında başbakan İsmet 
İnönü ve başbakan vekili Ce· 
lal Bayar ile vekiller ve diğer 
zevat bulundukları halde bu 

Kaza kaymakamı ve jandar· 
ma komutanı, Atatürkü istik
bal etmişlerdir. Sökeden iti
baren yollarda, geçtikleri yer· 
lerde ve Çamlık'ta ( Aziziye ) 
toplanan onbinlerce halk ata
larına karşı fevkalade tezahü· 
ratta bulunmuşlardır, 

Hastahanemizin yeni yaptırılacak 4108 lira keşif bedeli olan 
etüv dairesi 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur . 
istekliler keşif ve şartnameyi hergün baştababette görebilirler. 
2490 sayılı kanun ankamına göre isteklilerin hazırlıyacakları 
banka mektubu veya mal sandığına yatıracakları teminat mak. 
buzları ve müteahhitlik ve ticaret odası belgelerile birlik· 
te 28 birinci teşrin 937 Perşembe günü saat 11 de Tepe· 
cikte emrazı sarıye hastahanesinde müteşekkil komisyona 
müracaatları. 12 17 22 27 3586 

ruz. Pornografik bir eser yaz· 
mak niyetinde değiliz. 

* * * Balık avını, balık avı ile 
talih tecrübesi oyununu takip 
eden ve aşk cazibesi yaratan 
günün gecesi için, Kleopatra 
tarihi bir ziyafet hazırlattı. 

Ziyafetlerin mühim vak'alar• 
facialara sahne olduğu icin ta· 
rihe geçtikleri vakidir. Bu zi· 
yafet, herşeyden evvel fevkal· 
adeliği ile tarihe geçmiştir. 

Yani arz üzerinde verilmiş zi· 
yafetlerin en büyüğü, en fev· 
kaladesi ve en güzeli olduğll 
için " tarihi ,, vasfını kazan· 

' 
mıştır. 

Ziyafetin sonlarına doğru, 

ziyafet ma~alarında her şeyin 
fazlasile hazır olmasına rağ· 

men, Kleopatra nedimelerıne 

iki kadeh daha şarap gelime· 
lerini elllretti . 

Şaraplar geld ığ i vakit Kle· 
opatra en güzel ve cazip tav· 
ıını ltakınarak: 

- Şeref ve s addime bu 
şarab ı içiniz! Dıye r ica tar· 
z ıada Antuvana e mretti. 

Ve pek küçük bir sii k .lt t n 
sonra ilave etti: 

- Ben de bu elimdeki ka· 
dehin şarabını senin şeref ve 
saadetine içeceğim. Dedi. 

Mark Antuvanın, artık şuu· 

runun kontrolunu büsbütün 
kaybetmiş idi. Kendisine teklif 
edilen bu şarabın, zehirli ol· 
ması çok mümkün idi. Saraf 
larda şimdiye kadar yüzlerce 
yüksek mevkili in , bir gaf

let anında içilen bir bardak 
şeri: et, bir kadeh şarap veya .. 
Bir lokma yemek ile yıldırımla 
vurulmuş gibi ölüb gitmemişler 
mi idil Bizzat Roma sarayla· 
rında buna benzer hadiseler 
yok mu idi?. Ve.. Kleopatra· 
nın tahtı etrafında, en kuv· 
vetli ve en ziyade kullanılan 

siyaset, "perde arkasından 
çalışmak,, "zehir kullanmak,, 
değil mi idi?. Mark Antuvan 
bunları biliyordu. Fakat. O 
artık hislerine tabi olmuştu. 

Onun fikri, muhakeme kud· 
reti burada artık hareketten 
kalmıştı. 

- Arkası fJar -

V reme gazetesi 
Yugoslavya muha
lefeti için ne diyor 

Belgrad 12 (Radyo)- Vreme 

gazetesi, başmakalesinde Yu· 

goslavyadaki muhalif Partilerill 

anla~malarından bahsetmekte 

ve bu Partilerin menfi çalış· 

malarile devletin bünyesi ne 

kadar sokulmak ne-ticesini el· 
de etmek istiyeceklerini, kanu· 
nu esasiyi eshe doğru g ide· 
ceklerini yazmaktadır. Gazete, 
bu çalışmanın memleket !çin 
zararlı olacağını kaydetmekte· 
dir. 

Körfez acıklarında 
' demirliyen gemi 

-Baştarafı 1 inci sahifede
yen vapuru olduğu anlaşılmış· 
tır. Vapur, İzmir limanına yük 
almağa ve ilk defa geliyormuş 
Körfeze girince kaptan karan· 
lıkta rotayı şaşırmış ve zaruri 
demirlemiştir. Vapur, bu sabah 
limana iirmiştir . 

-

-Aba 
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