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Sat ye 
Mes' elesinden mevkuf bulu
nanların evlerinde dün araş

l hrmalar yapıldı 

Almanya Danzig işinde Gerileyor 
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MAREŞALIMIZ ARAMIZDA Hatay ahalisi 
lzmir, kahraman askerevlô.dını ha

raretle alkışladı, bağrına bastı 

Y3 
Esrarengiz deniz 

altı gemisi 
---oooou---

Yakrnda 
ANADOLU'da 

Bugün mes'ud bir günün yıl. 
dönümünü kutlulayor 

Kemalpaşa havalisine düşen müt- Gene bu köyliller, hükumetin yar. 
hiş dolu yüzünden bağların ve zey - dım elini beklemektedirler. Valimm 
tin mahsulünün mühim zararlar gör- B. Ethem Aykutun afet üzerine köy. 
düğünü dünkü sayımızda yazmıştık. lilniln vaziyeti karşısında büyük has. 
Afet mıntakasındaki köylüler, ne ya- sasiyet gösterdiğini de yazmıştık. 
pacaklannı şaşırmış vaziyette köy Hasar mıntakasında hasar derecesi. 
kahvelerinde toplanarak düşünmek- ni ve köylünün vaziyetini tetki~ 
tedirler. -D~•amı 2 inci aahif..._ 

____________ _..,oo*°ou-------------

Erzurum 
Demiryo/u, dün Eı·zincan vilayeti 

hududuna girmiştir 

Erzurum, 4 (A.A.) - Erzincan· Vali Ha§im İşcanın reisliğinde 
Erzurum dcmiryolu dün Erzurum muhtelif teıekküller mümeaıillerin· 
vilayeti hududuna girmiştir. Ray fer den teşkil edilmiş bulunan komia • 
şiyatına gece gündüz devam edil - E d · 1 k 

k d ' a•• •• •ıA t h Ik d oynlar rzurumun emıryo una a 
ıne te ır. utun vı aye a ı e- w •• •• •• 

miryolunun vilayetleri hududuna vuştugu lı\ln yapılacak buyuk me-
varmaıından dolayı bir bayram ae- raaim hazırhkbrı ile. meıguldür. De
vinci içindedirler. Demiryolu Afka- miryolu güzergahına düıen Kuaba
·~ye ayın yirmiainde varmıı buluna- )arda da ıimdidcn bu büyük aün için 
caktll hazırlıklar bqlamııtır. 





,,. 1TEMMUZ-1939 çAJtiAMBA: -
tANADOLU) (SAHlFE 3) 

ı __ D_u ... • ı._ü_n_d_ü_k_le_r_im __ .. ..J 
SON HABERL ER ·· Sinir harbi 1 DIŞ POU11~ ifı' 

. s .. d •" 11 Orhan Rahmi GÖKÇE 
oz ue osu A .k b' ı · . . k Harbe tekaddüm eden, fakat ba-

Beynelmilel münasebetler bir söz merı a me usan mec ısının ararı zan harbi yapıp yaratan, hazan da 
düellosu halini alm1ffır. Bir rtın Bit geriye fırlatan bu psikolojik vakıa 
!er nutuk Böyler. Ertesi rün Çember- devri içinde bulunduğumuz zamanuı 

layıı cevap verdi. Arkasından Gö- • t • ı •k . d d ta kendisidr. 1 

belsmukabedeeder.DerhalHalifakı memnunırve sız ı U'"an ır ı Şimdi, daha ziyade sinirlerin faa-
söz karııır. Arada bir Mussolinin ae 'J J Jiyet devresidir. İnsanların içine dO-
si yükselir. Fakat eskisi kadar yük - şen veya kafalarında yaşıyan her 

:~~ ~~a;:!~::::1: ko~~;:~de;r!:!: R eisicumhur Ru:zvelt, bu karardan mateessir oldu. Ayanın :;~;e:!:e:a~:~m7z~~da~~d~~~~er~;ı 
devlet adamlan cevab verirler. b k d l • b h • ll t • 1 ve bu hadiselerin heyeti umumiyesini 

Bu dOellorwın hedefj şudur: U QTaTl {İze tmeSI, mat Uatça e emmıye e QVSlye 0-UnUyOr teşkil etmektedirler. 
1 - Bitler ve arkdaşlan, Alman Nevyork, 4 (A.A.) _ Nevyorklrın Avrupada Amerikanın manhi,bu mesele)·i çarşamba günü tetkike- kayese yapmaktadırlar. Sinir harbinde, vakıa ile tam bir 

efkan umumiyesini ve dünyayı, İn- Taymis gazetesinin Tydepark muha- nüfuzunu demokrasiler lehinde kul- decektir. Daha şimdiden Ruzvelt bu Nevyork Vorld Telegram gazetsi tezad ifade edecek şekilde sükfinet 
g.iltere~in ~Uthio bir cçe~berle~e> b.ir~ne göre Ruzveıt mebusan mecli-ılanmak suretiyle tec~vüzl~re ma~i iç.tima esnasında ~~bar~o maddesi- mebusan meclisi tarafından kabul ve itidalin de büyük payı bulunur. 
sıyasetı takıp etmekte olduguna ınan sının ambargoyu kabul etmesi üze_ olmak yolunda Amerıka hükumetı- nı uzaklaştırmak ıçın elınden geleni edilen metnin petrol, pamuk. çelik, Totaliterlerin sinirleri ile sulhsever
dırmıya çalışmaktadırlar. Bu siyaset, rine Avrupada harp ihtimalleriniıı nin sarfettiği gayretleri ekseriyetin yapacağını ilan etmiştir. •yiyecek ve sair maddelerin ihracına lerin sinirleri arasında, muhtelü se
Almanyayı hayat hakkından mah • arttığı kanaatindedir. tasvip etmediğinin bir delili olarak Reisicumhurun bugün Va~ingtona mani olmadığını ve silah ihraç edil- bep ve illetlere dayanan birçok fark
rum etmek giib sinsi bir maksada ma Muhabir pek selihiyettar menba- tefsir edilmesi rei~icumhuru bilhassa avdet etmeden evvel Hydeparkda diği takdirde de Amerikanın harbe lar bulunduğuna aiç şüphe etmemeli-
tuftur. Esasen cYalancı Albiyönc lar zikrederek reisicumhurun m~bu- müteessir etmektedir. gazetcl.!ileri kabul ettiği esnada tar- sürüklenmek tehlikesi artmış olmıya- dir. 
-bu, İngiltereye büyilk harb içinde de Amerı"ka halkının bu··vu··k bı'r kıs _ zı hareketini pek açık bir şekilde i- cağını kaydeylemektedir. Totaliterlerin sinirleri, şimdi re. san meclisinin Bloom projesini red- J verilen bir isimdi • 1914 senesinden zah etmesi beklenmektedir. Bu gazete ayan meclisini bu korlar kırmaktadır. Çünkü, haksız. 

detmekle Hitleri ve Mussoliniyi Av- mınm totaliter devletlerle münase - ) s·1~hlara l k evvel de bu .siyaseti tatbik etmiş ve Nevyork, 4 (A.A. - ı a mese eyi düzeltmeğe davet etme te lıklarının, birer şamar g:bi yüzlerine 
0 zaman Almanyayı hezimete uğra~ rupa demokrasilerine karşı talepleri- betlerin de Fransa ile ingilterenin va- ambargo konmasına dair mebusan ve netice olarak şöyle demektedir: vurulması, gözlerini karartmaktadır. 
mıştı. Fakat şimdi ayni şeyi yapa. ni (Detevlemek) için kuvvet istima- ziyetini kuvvetlendirmeğe gayret et- meclisinin verdiği karara bir çok A- Yalnız harp zuhurunda bitaraflı- Çünkü, patırtılarına verilen ehem
maz. Çilnkil, Almanyanın başında line teşvik ettiği kanaatinde bulu11- tiğine kani olan reisicumhur demok- merika mahfellerinden yükselen iti- ğımızı muhafaza etmek için değil miyet, kendi istedikleri şekil ve de-
Hitler vardır. duğunu iddia etmektedir. rasilere silah ve cephane gönderil- razlar gittikçe şiddetlenmektedir. harbe mani olmak için de süratle ha- recede olmaktan çok uzaktır. Çiln-

2 - İngiliz devlet adamlannın mu Muhabire göre reisicumhur mebu- mesini arzu etmektedir. Gazeteler, Daladiye, Çemberlayn ve reket etmek lizımdır. Ayan mecliai kil kendi kuvvetlerinin, ağızlanna 
kabeleleri şudur: Ortada bir çenber san meclisinin Amerikayı muhtemel Ayni gazeteye göre mebusan mec- Lord Halifaks tarafından geçenler- bu jesti yapabilir. Amôargoyu ilga her nasılsa aldıklan büyük davalan 
leme bahis m.evzuu deiild~: 1nrilte- bir harpdım uzak tutmaktan ibaret lisinin kararına karşı Ruzveltin aldı- de gösterilen ve Hitleri tereddüd~ eden bir kanun teklif etmek. O za - başarmağa klfi gelmiyeceğini, ihtf
re, Almanya ıle anlaımak ıçın her ça olan vazifesini iilak ettiii müth'tea- ğı vaziyet kongrenin kararını değiş- sevkeden katiyet ile mebusan mecli- man mebusan meclisinin kararından raslannın da, denizlerde suyun sat. 
reye baş vurmuştur. HattA. Bavoekil sındadır. tirmek üzere mumaileyhin gayretler sinin müzakere lehinde görülen ve geri dönmesi ihtimali kuvvetlidir. Bu hından fırlayıp tekrar suya dilıen 
Çemberlayn Münibe kadar uçar~k Nevyork Taymis şunları ilave edi- ~arfedeceğine bir delil audedilmek- Bitlere Amerikanın Fransaya ve in- hareket Amerikanın sulhun idamesi balıklar gibi, doiduklan yerde kal-
Çekoslovakyayı Almanyaya teslım yor: tedir. gilte"reye yardım etmiyeceii zehabı- yolunda kendi menfaati namına ya- mağa mahkOm oJduğ'tlnu anlamışlar. 
etti. Fakat Almanya chayat saha~u Mebusan meclisinin verdiği kara - Ayan meclisinin hariciye encümeni nı veren }seşmekeş arasında bir mu- pacağı hareketlerin asgarisidir. dır. 
diye bir nazariye ortaya atarak bır- Bittabi, bu şerait altında doğacak 

Çok Avrupa devletlerinin istiklalle- Rus lngı·ıı·z - Fransız Macar olan sinir bozukluğu, karşılannda 
rini ve bu arada Britanya impara - • K b k B gördükleri büyük, kuvvetli ve toplu 
torluğunun emniyetini tehlikeye koy- urmay f anı er· sulhseverler manzumesinin sinirlerfo 
muştur. Bu şartlar altında İngiltere, /ine gidiyor den farklı olacaktır. 
tecavQze karşı bir sulh cephesi kur - •• k l • . Totaliterler, dış cephelerinden bat-
muştur. Almanyayı iktiaaden boğ - muza ere erı Berlın, 3 (A.A.) - Macar ge- ka kendi iç dikişlerini de kuvvetli 
mak kimsenin aklından reçmiyor. Al nel kurmay başkanı general W~rth tutmaia ve yavaş yavaş kendisini 
manya tecavüz politikasından vaz _ yann buraya gelecektir. gösteren, sökillüşü gizleyip tazele-
geçerae , kendisiyle ~örüşüp anlaş - 00000 meğe mecburdurlar. Sulhseverlerin 

mıya hazınz. Molotof, son tekliflerin bazı noktaları Devlet Şurası halk, kendi devletleri ue beraberdir. 
İşte iki tarafın her glln tekrar et- Mideler, toktur. Bir yeri zaptedeme 

tiği sözler bunlardır. Halifaks ge - hakkında izahat istemiftir Viinhal azalıklarına menin bir planını tatbik edememe-
çen ~n Hitlere k&rfl mukabele edan . . d d b / nin acı ve ıstırapları yoktur. Hayal 
nutu1dannıtro&ınae demisti ki: MoslCova, S (A.A) - Havas mu-ıtehzi tırnak işareti içine almadıklarıının hattı hareketl~rın e e. azı in- seçi en zevat sukutu, kafa taslannın, içinde yaz 

- Ben eminim ki aöyled'jiti sözlere habiri bildiriyor: gibi bu teklülerin hiçbir suretle ile- ce farklar kaydedılmektedır. Ankara, 3 (A.A.) -Büyük Mil- bulutlan gibi esmemektedir. Halbu 
kendisi de inanmıyor. İngiliz - Fransız Sovyet görü~me~i riYe doğru bir adım teiakki edilmlye- Par·s, 4 (A.A) - İngiliz - Fransız- ki totaliterlerin kafa ve ruhlarının 

d 
let Meclisinin bugünkü toplantısın-

Hakikaten bir davaya başkalannı etrafında herhangi bir tafsilat alına- ceğini telmih eylememi~lerdir. Ma- Sovyet müzakereleri bir müddet :ı- klinatı, karmakanşıktır. Palavra ile 
ı da devlet şurasında açık bulunan bi-

ıu .. u.ıuu.a•ı.. ıçtn evvela onun dofru- mamlfbr. Maamafih bu görüşmenin mafih, bu müşahede, yeni Fransız - ha devam edecektir. Sovyetlerin n- korku ayni kalıp içinde yanyana ytl 
lug~una d • JA rinci daire reisliği ile üç azalık için x. ~ avacının ınanması .zım - son olmıyacağı muhakkaktır. İngiliz tekliflerinin hasıl ettiği int~- giliz - Fransız - tekliflerine cev:ıp- rüyOp beraberce inhizama u.rama& 
dır. Halbuki Bitlerin ve arkadaşla - B. Molotof, dün yeni Fransız - İn- intihap yapılmış Şefik Yürekli birin- mevkiine düşmüılerdir. 
rının, bu çenberleme efsanesine inan- .

1
. t klifl . h kk d "f h .

1 
. baı anlamak için kafi değildir. ları bu sabah Fran~a hariciye ne?:ı- ci daire reisliğine, Ihsan Pehlivanlı Sinirleri tahrip ede~ ne kadar imi 

mad ki il h kt A a-ı ız e erı a ın a şı a en ı erı Sanıldığına göre, Finlandiyalılar, retine gelmiştir. F 1 Ö l . ·1 K" S d ı anna 1 P e yo ur. vustur- ü dü-ü d"" ü 1 . b ü t "d t t . azı ze çı ı e azım argın a varsa, totaliter bünyede hepsini bu . s r g uş nce erı ug n eyı e - 11 E 1 l k d'l Ö~ ·1d·v· .. Molotof ngı 
Ya ve SUdet meselelerınde Almanya - . f Letonya ı ar ve stonya ı ar en ı e- grenı ıgıne ıeure - şurayı devlet azalıklarına seçilmişler labilrisiniz. 
nın kuvveti, haklı birer dava giltme- mıSş .~r.l d"v. .. B M 1 t f rinin müsaadesi olmadan verileı·ek liz - Fransa projesinin bazı noktaları dir. Bugiln tiz perdeden yük'lelip 
sind "dl Ç k" A dl _ oy en ıgıne gore, . o o o , 1 . 

e ı . e ıstanı ve rnavu ugu dün nisbeten daha az muhalif bir bir garantiye muhalefette deva•n hakkında daha mufa salma fımnt ıa- xs beşeriyetin kı9lağına çarpan çığlık 
;eca~üz p0litikalanna .k~rban ed~n.- vaziyet göstermiştir. Maamafih bu etmektedir. Bu ı.iç memleketin Mo3- temektedir. Karaburunda zel- lar, tamamiyle bu ruhi hadiseden 
er, 1 u nevi tecavüzlen önlemek ısti- hattı harekete ne gibi bir mana ve?"il- kova elçileri, bunu ingiliz ve FrRrn~·z Londra, 4 (Radyo) - Kabin~. doğmaktadırlar. Şimdi sulhseverler 
!~n ~ri el çabuklutu ile m~tec~viz va me.si icap ettiği bil"nmemektedir. mümes~illerine tekraren bildirmiştir. bugün başvekil Çemberlaynin riyase- z~ıe oldu için ve onların dayandıklan halk ta 
Yetıne dUoflrenıezler. Hıtlerın ar - Sovyet makamları evvelki günkü Fakat Moskovadaki Baltık memle- tinde toplanmış ve Rusyanın, son in- '. bakalan için yapılacak şeylerin en 

ranıanı, bıaanhtın idrakiyle alay et- t bl"vl · d ·ngiliz 've Fransızların ketleri mahfillerinin kanaatine göre giliz ve Fransız tekl:fleri hakkında Temmuzun birinci gecesi Kara- doğru şey, derin bir itidal içinde 
lllekt b k b" d ı·ıcı· B e ıg erın e, 1 1 bütü" f dl t hd'd . en &§ a ır şey . e .ı ır. unu yeni teki fler yapmış olması kat"ı:ı- lng"lizler ve Fransızlar, garantiJ e istediği izahatı tetkik eylemiştir. Mü- burunda üç saniye devam eden bir on arın n erya arına, e ı ve 
~;~ıer ve a~kadatları bılmıyorlar mı? aıııdaki memnuniyetlerini bildirnıi'- doğru meyletmektedir. Diğer ta•·af- zakeı elerin, devam edeceği söyle- zelzele olmuştur. Zarar ve hasar yok palavralanna ehemmiyet vermeden 

ette bilıyorlar. Fakat her şeye rağ ler ve bu aefer cyeni> kelimesini mils tan Baltık devle~leri milmesı4iller!- niyor. tur. vekayiin frenini elde bulundurmak 
nıen hedefimize varacaiız, diyorlar. istikbalin emniyet manivelalarına hA 

~irh?a!de Bitlerin wnvendiii şey ne- Son Dakil<a: s mes'elesı· kim olmaktır. atye Harp psikolojisi yaratmak istiyen 

1 - Anlaşılıyor ki Hitler ve arka- fl ı •ı k k ı •ı • lere, en kuvvetli mukavemet aeddin 
daşlan h&li tngilterenin harb yapa- a l a sın te l ı itidal, irade ve sükunet sinirlerinde 
catına ihtimaı vermiyorlar. tngilte- Mevkufların evlerinde dün araştır· kurmalıdır. 
re devlet adamlan şöyle ve böyle söz Haamın aitemin anlamamak 
Söylerler amma, harekete geçmiye L d ·ı B ı · . ·ı .. d m alar yapıldı, bazı evrak bulundu haama aitemdir 
l'elince; cayacaklanna inanıyorlar. on ra ı e er ın sıyası erı ra yo-

2 t ta b 1 4 (T l f l ) Sat'·e sonra, mevkuflardan Denizbank u- Al 1 
- İkinci sulh ceph..,,ı" adı veri- J J b k/ ? s n u • e e on a -

1 """ en onuşaca ar mı 1 . d d 1 k f buİu- mum müdürü Ziya Öniş ile Tahir man ar en kombinazonun tesanüdüne inan- a a en • mese esın en o ayı mev u 
nıanıaktadırlar. Bugün İngilterenin Londra, 4 (Radyo) _ Avam ka- arasında bir mükaleme teklü ettiğini nanlann evlerinde bugün ara~tırma- Kevkep sorgu hakimliğine getirilmiş-
etrafına topıanmıo gibi görünen dev- marasının bugünkü toplantısında bir ve iki tarafın. kendi lisanlariyle raıı- lar yapılmış ~e bazı evrak buı.u~muş- ıer ve tekrar isticvap olunmuşlardır. Tere yağı yerine 
letlerin harb "htı·malı" kar d d 1 e harici'-·e nezaret: yoda alenen konusmasını ileri sürJil- tur. Elde edılen evrakın tetkıkınden _ , ı şısın a a- sua e cevap ver n J • " [ 

gılacaklannı zanediyorlar. Avrupa işleri müsteşarı Butler; Lort ğünü beyan eylemiştir. -o°*oo- top istiyor armlf 
d t~te son bk' kaç gtin içinde İngiliz Halifaksın, radyoda Berlinle Londra 'v:unanı•stan Ja bı•rıı•k Paris, 4 (Radyo} - Bcrlinde çı-
b ev et adamlannın ~e İngiliz mat- R . ' b l d ı j aı kan (Frankforter Çaytung) gazeteıı 
1 uatının hedefleri, Almanyayı böy ıc at aş a ı bugün yazdığı bir makalede, Alman-
e birvehnıe kaptırmaktan kurtarmak yanın tereyağı yerine top istediğini 
noktasında toplanmıotır· Ve hakilca- • ' • • • • Elen milleti, vatanını m üdafaa icin ve dört senedenberi her türlü mahru-
ten ne ınamz ricali ne de İngiliz Almanya Danzıg mes elesının hallını _,_. d . miyetlere katlanan Almanyanın. bu-
:•tbuatı. bu son a11nler içindeki ka ' t her fÜr[Ü Te akarlıg., a hazırdır gün müke~elenşilahlanmağa.mu-
ar açık fikir beyan etmemı,ıerdir D . gtekı· Almanlara bırakıyor vaffak oldugunu kaydetmektcdır. 

Çemberlayn Kardifte s6ylediii nu ~ aDZl . ... .. . . . Atina, 4 (A.A.) - Atina Ajan- nazır Kotziyas ve bütün sınıf ve sa- h b l • 
tukta cİngiltere imparatorluğuna ve Paris, 4 (Radyo) - Almanyanın; rıldıgıne gore, Almanyahm bu ış.~çın sı bildiriyor: natları temsil eden diğer on beş ha- Radyo a erıerı· 
ortakıanna> ka-ı yapılacak bir te- Danzig meselesinde gerilemeğe baş- esasen Polonyadan herh&ngi musa. - Dün ak-m Atina - Pire ve civa t" .. .. l . l b y d 
cavu •y • t k ır- bad"ı-1 ıp. soz soy .e.mış.er ve ug.ün .. una. - mı· ·ı·n evamı 

ı_ün derhal sillhla mukabele gö- ladığı ve· İngiliz ricalinın s?n nu u. - ade istemeğe ihtiyacı yoktur. Danzıg rında iskan edilmiş olan mü nıstanda mubadıl ve gayrı mubadil, ""' 
recetıni aöylemi•tir. Halüaks enter- !arından sonra, bu meselenın D.anzıg. serbest aehrinin statülerine göre, Po- ve goç·· menler, Panatinaikos spor ku ·· - ıo NCU SAHiFEMiZDE -na ._ 11 d l "' . - goçmen veyahud yerli kitle mevcud 

9Yonal işler enstitüsünde daha a _ Almanlan tarafından ha e. ı mesı lonyanın vaz"ıfes·ı yalnı" Alman'-·a- lübünün geni• sahasında başvekil G 1 l k 1 ·11 h k"" çık k 1 • "' J " • o mayıp ya nız ra a ve mı i ü u-
onuşmuıtur. Diyor ki : için gizli teşebbils~ere tevessill ey e- nın bu ihbarını Danzig ayanın& bii- Metaksaı şerefine .s bin . kişinın ış- met reisine ayni sadakatle merbut yatiyetini tebarüz ettirmiş ve 4 A-

. - İngiltere yeni bir taarrUZ takdi- diği söylenmektedır. d" . f tirak ettiği büyük hır kır zıyafetı ver- Metaksasın vücude getirdiği sulh ğustos 1936 inkılabının, memleke 
r~nde giriomiş olduiu taahhQtleri ye- Almanya hilkfimeti, Danzig, hal- ırmış ır. mittir. çerçevesi i~nde memleketin nefine tin nefine çalışan ve kralın yüksek 
rıne getirmek Uzere kuvvetlerinin ta- kını el altından teşvik etmekte ve Polonyanın herhangi bir veto hak- Ziyafete başlamadan evvel, göç- hadim ve nihayet vatanın müdafaa- idaresi altında milli hükümetin et-
nıamını kullanmai'W& azmetmiş bulu~ kendisi tedricen ricat eylemektedir. kı yoktur. Polonya, ancak Danzig menler adına bir göçmen papas tara- sı için her türlü fedakarlıklara hazır rafında birletmiş yeni ve ceıur E
bll\•or. Berlin, 4 (A.A) - cKöngsberg> makamları tarafından arzu edilirse fından başvekile, Elen milleti arasın- Elen vatan~şları mevcud bulundu- len vatandaşları olduğunu söylemit-
Al'raymiıs ~azetesi, bir bafY&Zıda kruvazörü, 26 ila 31 ağustos tarlhle- böyle bir veto hakkını kullanabilir. da vücude getirdiği birliğin ve kur- ğunu tebarüz ettirmişlerdir. tir. 
b ?1anyaya buldok cinsi köpeklerin rinde şarki Baltıkta ve Danzigte Berlinde ayni mahfillerde söylen- duğu sulhun timsali olmak iızere, Bu nutuklara cevap veren Metak- B. Metaksasın nutku milli hükü-
agırmadan ısırdığını ve bir defa ı - bulunacaktır. Varşova, keyfiyetten diğine göre cKönisberg> kruvazö- sanatkarane bir surette ciltlenmit bir sas, zavallı ve fakir bir halde gelen met reisine bağlılığı gösteren hara-

sırdıktan sonra da kopanncaya ka- haberdar C!dilmiştir. ı·Unde bu seyahat esnasında ancak incil takdim etmiştir. göçmenlerden semereli iş ve terakki retli ve uzun tezahürlere sebebiyet 
- O..aau 4 UacU aahifeu - Alman mahfillerinde tehari.iz etti- normal marettebat bulunacaktır. Ziyafet esnasında Atina valisi unsuru çıkaran Elen milletinin ha- vermiştir 
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Mısır Hariciy Nazırı IKU DA HA
.-. • Gireson'da SIN Frndrk kırma Fab:-i-

' " kası yapılacak o·· s f , d B ·· K l 
Tert P eden: ANT SVOKU - 146 - Çeviren: KAM! ORAL Cireson, 3 (A.A.) - Karadeniz UD O ~~a ya Var l. U gt!n ra ta 

E k . . . . . . bölge i Fındık tarım satıl! koopera- rafından kabul 0AUnacakt'.;" 
r anı harbıyeı UffiUffiIYe reısı, genera (L)nın, CaSUS kadın tifleri birliği tarafından y~ptırılmak- Söfya 4 (Radyo)_ Mısır harici- ' s f ·n, 4 (A.A) _ l\iı 11• hariciye 

h kı_ d d d • "' • •hb . ta olan fındık kırma fabrıkasınm te- ' A ~ · 
~ Kl0 a gön er 1g1 1 ar m-ektuplarlnl Ört·bas etmİştı rnelatrna törerli Ordudan da gelen ye n~zın btlülfettah 'Yah~·a paşa naıırı Aodülfettnh 1ahya paşa bu 
. k 1 b 1 k d ı"ı h rund pı.l şerefıne Mısır sefarethanesınde bir sabah Bükreşten lmiştir. 

Şahıd - Namusunuz üzerine söz Reis - (hitlt1~1~) hatıranızı yok-Jcdilm:ştir. (General jofre dönerek) na ~ 1 : avet ı ~r .~d.~ ... 1 a bad öğle ziyafeti verilmiştir. Başvekil ve-
'fermek suretiyle tekz b ederseniz 1 rınız rica ed rim ! Zira; bu nokta- bu mektublnr, erkanı hnrbiyei umu- mıf bırl kkumu~.d~~. ub~u1 .~ .e r ku kili, ak~am mükellef bir ziyafet ver- Mumaileyh ha_ \'ekil ·, : i i .l Tecif ve 
ın. a ı:c a.fn d d. . 'lı'ra t b .. n a•ı mu uru ır ıgın ma - daha bı'r"ok zc\'" t İ " f ndan kar-

nacaa• , e m alde yapma - nın tenevvür e me i sureti katiyede tniye dosyalarında halen mevcut " ı" . h kk d b' t k miştir. ~ .. ... ' 
dınız Bu . k d .. 1 ~ sat ve gaye en a ın a ırer nu u şıla tır 

. ·. . \ ~zıyet r ı ın a, o~·ıe - azımdır ! General (L) nin bu sözleri inudur? .. l . . Abdülfettah Yahya paşa, yarın nmış · 
~ıkler_ı.nıze ınanmamak mecburıye - manid rdır: ı General jofr - (kıpkırmızı) mev- soy emı tır. uu>» Kral Bor's tarnfından kabul oluna- Abdülfettah Yah~ a Pnşa ôbıir iÜq 
tındeJ ım. General JOfr- (T~Iaşlı bir halde) t:utl Olma ı lazımdır. caktır. Belgrada gidecektir . 

. General jofr - Sayın reis! Bu va- almış olabilirim. Fakııt kat'i söyliye- Reis - Mahkem~ye gönderilmesi Fi isi İn' de oo*ooo'--------
zıyete tahammül edilemez artık! mem. lUzımdır. M l _J 
. Şahid - (Sakin bir tavırla) Ga - Reis ayağa kalkarak ve eliyle General jofr - Mektubların, da- Yeni ha 'iseler oldu areşa ımız aramızaa 

!'b·a. benim vaziyetimden bahsetmek işaret ederek mektubu aldığınızı sa- va ile hiç bir aliikası yoktur. . Kudüs, 4 (A.A.) - Kudüsün 
ıstıJ or!unuz 1 İ>ogrudur, fakat ben, rahatle söylemek işinizc gelmiyor. Reis - Kati alfıkası vardır. Zıra, Yahudi mahallesine atılan bir bom- -Baıtarafı t inci sahifede - Cuma gilnü akıamı da İzmir tica
eırası geldiy inde, J apacağımı bilirim. (Maznun generale bakarak) maz - general (L) hakkındaki ithamname- badan b ... ş Arap ağır surette yara - Zeki Erokay, hava müşaviri kurmay ret ve sanayi odafit tarafıhtlan Mare .. 
Bu~ndan sonra ne olursa beni zaten nun, bu mektubları erkanılıarbiyeye b.in esaslaıından biri de• malUmunuz lanmışt r. albay Şefik Çakmak ve maiyetleri şal ıerefine Karııyaicada GU2el tepe 
alakadar etmektedir!. gönderdiğinizi namusunuz üzerine oldugu veçhile casusluk suçudur. Ger Hükümet, saat 8,30 dan itibaren erkanı oldukları halde lzmiri teşrlf gazinosunda bir ziyafet verilecelctir. 

General jofr - Şahid, bu sözlerle söz vermek suretiyle teyi6 edebi- çe, ithamnamenin bu esa mı varid Yahudilerin şehir haricinde dolaşma· etti. Ve İzmirliler sayın mareşah coş Deıd:tde ve Gece: 
ne deme~ istiyor?. Mahkemenin, bu lir misiniz? 1 görmediğini beyan ettin.iz amma'. ~u hırını men tmistir. .. .. kun tezahilratla karşıladılar. Mareşalın tztniri teşrifleri mtınase-
hususta ızahat ıstemesi lizımdır. :Maznun general.&....- Evet sayın re- beyanatınız, mahkemeyı bu esas ıçın Kudüs, 4 (Radyo) - Hukumet, Çeımede: betiyle diln limanımızdaki batan 
Şahid - Bu hususta riyaset maka- j<l I mahkeme huzurunda tasrih etti- tahkikat :rapmaktan vareste b1rak - Yahudi mağazaların kapanmasını Mareşal, dün sabah Kocatepe tor- vapurlar donanma, otobl.is, tramvay 

ınının talebine lUzum yoktur! Ne de- ğim veçhile, •eneral jofre iki mektub maktadır. emretmiştir. Hayfa - Kudüs yolu ka- pito muhribi ile Çeşmeye gelmiş, o- ve otomobillerle arabalarla Tilrk bay 
ınek fstedifim' timdi aöyliyeyim. göndererek, casu tuk hakkında ken- General jofr - Ne isterseniz ya - panmıştır. rada muhtelif birlikleri teffş ederek raklar·yle süslenmiŞtir. Geceleyin dı 

Reis - Gerek sizin ve gerekse re- dis'ni ikaz ett'm ve eminim ki, mek- pınız. Fakat, ordunun emn'yet ve in- 00000 akşam saat 19,80 da otomobille Gü- korfez vapurlan, bayram günlerine 
neral jofr, mahkeme huzurunda bu- tublarımı bizzat almıftır. Fakat, çok tizbn'yle alakadar eden bir mesele- Çek ya da zelyalıya gelmiştir. Güzelyalıda tay- mahsus ışıklannı yıkamış vaıiyettc 
lundutunuzu unutuyorsunuz! Bu me(lgul olduklarından, zamanında de erkanı harbiyei umumiyen:n size ya e alny komutanlığı önünde İzmir- sefer etm'şlerdfr. 
hale IOn verm k mecbur'yet'ndey;z ! alAkadar olmamı~tır. mümaşaat etmesine imkan yoktur. Alman , omiser lf'ri de bulunan mebuslar, mülki, adli, Çeıme8e iJtikhalı 
Şahid_ Sayın reisi General jofr, Reis _ Bu me ele çok mühimdi. Reis - Ordunun emniyet ve inti- • • • mali, sile! erkan, muhte1if vekaletler Sayın maresalımız, Çeşmeye düra 

Ne demek istediğimi sordu. Musa _ Bu itibarla, general jofriln derhal ce- zamı, asıl adalet tecellı ettikten ve tayın edıfıyor teşkilatı müdür ve reisleri, İzmirde- saat 10,20 de Kocatepe torpitosiyle 
ade buyurunuz da, istediği izahati vah verme i veyahud da, tahkikat hakiki mesull.er çıktıktan sonra te - Prağ, 4 (A.A.) _Fon Nöyrat ta- ki muhtelif cemiyetler reis ve mil - gelmiş ve refakatlerinde bulunan 
vereyim ı için emir verme i lazımdı. Halbuki, ı essils edecekt r. rafından ne redilcn bir kararname messilleri ve kalabalık halk, mareşa- ordu müfetti§leri orgeneral Fahred-
. Reis _ (Hiddetle) Şahid! sizi bu yapılmadıtı g'bi, herıey örtbas -Devam edecek - ile Çekoslovakyanın Brno, Olomuk, lımızı merasimle istikbal eylemişler- d'n Altay ve tzzeddin Çalışlar ve 
ıntizanıa davet ettiğimi unutmayınız! oo*oo jihla\ a, Moravska, Ostrava ve Ges- dir diğer generaller ile bir motörle Ç~ş-
Şahfd - Bu tavsiyelerinizden ba- Iska" n k ' .. d t d · ıa" t ke, Bud jovicc, Beleman komiserle- Sivil heetler, jaket . atayla K~rş1- rtıeye çıkmışlar iskel~ önünde vali B. 

na fenalık gelecektir. anUnun 0 ri tnyn ed imiştir. ya çıkmışlardı. Aıkert Milzık.ı, Etetn Aykut, müstahkem mevkt 1<0-
Reia - Devam ettifiniz takdirde -Baıtarafı ı inci sahifede _ 1 I Bend\ le: öteden beri bu mınta- asker ve polis müfrezeleri aellm res- mutanı tümgeneral Raism Aktoğu ve 

~aziyetiniz ağır olacaktır. İsterseniz. mucip sebeplerini alıyoruz: katla bulun· n mı·r t efrad yle gen r nden i.,1 dikleri bu topı akların alın mini ifa eylediler. belediye reisi B. Doktor Behçet Uz 
~inıaı general jofre izahat veriniz! el _ 2510 sayılı kanunun 2 inci" bu mıntak nın ahali i asliye inden 'l- mn ına s bep olmaktadır. Mareşal, en öndeki otomobilde or- iıe Çeşme kaymakamı, beJed"ye reisi, 

~llfld - General jofr, ne demek maddesi hukm .. nl' göre tahdit edilen hm veya er h ngi b"r sur tle yerle Halbuki i kan edilen e hasın iska- general İzzettin Çalışlar ve İzmir parti ba k nı, yUksek rütbeli subay-
isted"timi ,sordu. Ben de, mahkeme 1 numaralı mıntaka dahilinde bulu- mek mak d'~ 1 vvelce bu mıntaka- mm,) erleşme 'ni hukOmet yapmış iş- milstahkem mevki komutanı tumge- lar ve kalalı lık halk tarafından sa
huıurunda fikirlerimi öyliyorum: nan toprak ız halkm ve aşairin bu ya gelmiş bu m n topr 1< ız v ya , J'yeceği toprağı hilkfımet kendileri- neral Rasim Aktoğu ile beraberdi. mimi tezahüratla istikbal edilmiş
Bundan sonra, orduda kalmak niye- mıntaka içinde toprağa bağlanması- topraklı çift ·ı ·n esas itibar'ylc ne go"termişfr. Otomobil durunca sayın mareşal, se- !erdir. Bir a keri kıta selfim resmini 
tiıHt~ fteflİim. Aletıide bir vatanda!< na ve bu suretle yeniden yerleşmeAi- mutlak surette topraklanmalnrı v Bu hususta göçmenin, iskan edi- vimli, mütebessim çehresiyle otomo- ifa etmiştir. l\f areşalımızın Çeşmeye 
lrİbi general jofrttn, Şer~! ve haysiye- ne ayni kanunun l2 inci maddesinin yerleşmeleri gayesi istihdaf edilmiş len şahsın hiçbir suitaksiri olmadığı bilden çıkmışlar ve kendilerini istik- teşr'f edeceğini haber alan halk, yol-
tift1 hesabıma yapbklarından beni A fıkrası mani olmaktadır. tir. ve hUkQmetin kendisine tahsis ettiği bal eden zevatın, ayrı ayn elleri.ai lara dökUlmUştü. Her taraf bayrak-
tattnitt etrnesfnl f tiyeceğim. ~cümle bu ııuatan 'Ci..ı.iliaaa _... A.ıacak gerek ~ rağa bağlanaca toprakta çocuk, çoluğu ile çalıştığı sıkmışlar, askert kıta önüne gelince: Hırla süslenmişti. 

Generatj°!'" (elfııı1r mr ınrri:lej unan Brük li er evanblar tribi a- ların ve g rek e mahallerin hu usi- halde hayatını bağlamış olduğu top- - Merhaba asker 1 Mareşalımız, haJkın tezahilratmı 
ıatttftttı ts'ted ~ te:tfl!nati vermeıte detleri mUhim blr yekOna baliğ olan yetine göre bu bnglanma şekli Y"- rıığın aradan seneler geçtikten sonra Diye askerlerimizi selamlamış, as- sempati ile karşılamış ve derhal Çeş-
h~r ~n amadeyim. Kendisine tarziye zümre ile zeyJan gibi oturması yasak killer Heyetince tespit olunur kayd elinden alınması ve kendisinin yeni- ker hep bir ağızdan: me ve civarındaki askeri birlikleri 
veteceğlrtıi zannetme 'n 1 Öyle bir olan yerl erden kaldırılan ve bu mm- konmak sureti) le de hususi vaziyet- den bir efaJete düşmesi hiçbir ada- -Sağ ol mukabilinde bulunmuş- teftişe başlamışlardıt. Teftiş saat 
•e;.~r~~an ~ıkann!1 ! . taka dah ·une yerleşmek makssdiyle l~re karşı husu i kararların istihsn- letle kabili telif değildir. tur. 13,30 a kadar sürınilş, ondan sonra 
t·~ Si h ~rzıy~y~ ıhtıyacı!° yok- kendirklerinden gelen eşhas; bu llyle kanun hükmünün tatbik saha - İşte bu gibi hallere mahal kalma- Mareşal, 
"'"· 2! aysıyetlnı:t ko - k 1 • • · ? Çeşme - ılıca köyilne giden Mareşa-

tedtr d 'x.·
1
_. ı rumaga mu madde hükmüne göre toprağa bağ- inda alacağı istikametler tayin edil- mak üzere toprağı verenin, göstere- - Nası smız, iyi mısınız 

eaı.ı:sıniz !> 1 tıl k • b' . . . t' . 1 kA hilkQ t 1 D' .. e aormuı a•ker "ene. lımız, Rasim palas otelinde hususi 
••~"'· b . . . n mama ta ve nnetıce gayrı mı ır. nın, s ıan yapanın me o ması v , ., • · 
Y maın u slSzl il hk S J:.. 11 surette yemek yemişlerdir. ıne illon erı z:.rı~e •. ma ·c- mü t k'r bir vaziyetp düşmektedir- 3 - Hazineye ait araziden verile- dolayı 'yle şahsı salis tarafından a- - as o Cevabını vermiştir. 

unda tekrar jrurultü kopu - lcr. cck toprakların 2510 sayılı kanunun ç1lacak bu gibi davalarda hazinenin Polis müfrezesini de ayni suretle Orgeneraller ve Mareşahn maiyet-
~:~ !*!nan general (L~ , bu vaziyet F"lh k" n ayni madde~ n B fıkrn- ı 7 mci maddesine bağlı toprak te\ z dnhi yeni malik ile birlikte hasım selimhyan mareıal, kesif halkın ö- !erindeki zevatla İzmir valisi, komu-
rat jıof tlda lilildnhale edıyor ve gene- ı mucib ·ıı e soyca Türk olup da dili- ct!tveli da ·re~inde ve borçlanma su- mevkie g·rmesi esası düşünülmüş ve nüne yaklaşmış, devam etmekte o- tanı, belediye re 'si, kaza kas maka 
laf1 8~~etidd.~tıe tenkit ederek şun- ni unutmuş veya ihmal etmiş bulu_ r.~~yle ve.r~lme~i ve namları.na. te~- b.u maddeye bir fıkra n~ve edilmiş- lan silreklf alkış seslerine: mı, belediy~ reisi bulunmuşlardır. 

it yor· nan köylerle aşiretler efradının, a- hkı esas ıtıbarıyle kabul edılmış ıse tır. - Yaşa, var ol, sayın mareşal! Mareşahmır:, saat 15,40 ta oto-
d• ~~uh general (L) - Şu salon- halisi Türk kültürilne bağlı köyler de bazı mahallerde görülecek lüzu Ayni zamanda şahsı salis tarafın- Sesleri karışmııtır. Mareşal, hal· mobille Çeşm~den hareket buvur-
lliıa 

11 
u~anlann ve hepimizin saygı- ile nahiye, kaza "Ye vilayetler mer- ma kar ı para ız olarak verilmesi ı- dan vaki olacak iddialar, açılacak kın önüne gelince: muşlar, Urlaya gelinceye kadar şose 

bat ~ık b!r ~ahsiyet oldu~nuzu is kezi ci\'arına yerleşmelerine mesai cap eden ahvalde bu toprakların Vfl- davaların bir milddetle takyidi mu- - Nasılsınız, iyi misiniz? üzerinde Alaçatı, Uzunkuyu köyle-
çıJ&o=\:ek ıstıyor~unuz, HerŞey· a - kanunu mevcut i e de bu mıntakanıtı k.iller ~C) eti knrar~.Y~~ ~~ccanen ve- v.afık ~ci~iilmü~ ~e bu maddeye (te~- Diye sormuş, halk da: rinde ve civar köylerde oturan, el-
öy} b' Yan ~fmehefnizl Bu mesele , tnızı sahalarınclaki halkın ekseriye- rılmesı muvafık gorulmuş ve fıkra- lık tarıhınden ıtıbaren 3 sene geçtık- - Yaşa, var ol! lerinde baytaklarla yo11ara çıkan 
ıtUc~t ır tekıl ~lınııtır ki, benim de tini bu ~ülllfenin teık'l etmesi ve nil· ııın bu bendi bu suretle tanzim edil- ten sonra miistehlikler tarafından :Mukabelesinde bulunnwştur. halkın samimi tezahürafyle karşı-
hayaf et~t!'me ımki.n yoktur. Aile\•i hiye, kaza, vil!;rGt merkezleri ve ei· mi'jt'r. ancak tazminat davası açılabilir) Mareşal, Güzelyalıda teşrifleri lanmışlar6ır. 
kail r;tı Payimal olmuş bir adama varınm mühim miktarda iskana mU- Toprak üzerinde iatikrar temini: kaydı ilave olunmuştur. münasebetiyle kurulan zafer takının Urlada: 
d~fi;d u derece hilcum etmek doğru sait bulunmaması seb~biyle bu maU.. 2 - Yukarıdaki madde hükmüne Şah ı sars tarafından açılan bu altından geçtikten sonra bir müddet Mareşalımız, Urlaya teşriflerinde 

Jt.e·a't:_ . . . de hükmünden dahi tamamiyle Is- ~re :erilecek top:a~ların ?1üsteh - g~bi davalarda; masarifi muhakeme- daha halkın alkışları, (yaşa) sesleri de fevkalade tezahüratla karşıl:ın-
ra~~~ Ne demek lstedığınlzı sn- t'fade ed'lememektedir. 1 klerı n~mı~a temi.ık~ ve verılen to.n: ?ın~ yalnız ve miinhasıran göçmene, arasında ilerlemiş, müteakıben oto- mışlardır. Urlada bayram günlerinin 

Y 
iöyleylnit maznun! Uzun senelerden beri buralarda ytt raklar uzerıııde ıstıkrarın temıııı ı kun edilen e hasa talımili dahi bu mobillerine binerek orduevine hare- hararetli sevinci içinde idi. Her taraf 

ehi $ J d • şamı~ bulunan ve bu zümreye dahi1 ?.1 11~.~mdis le 2.510. sayılı ~c·~nun.un 2 e has iç"n başlıbnşına bir külfet teş- ket etmiştir. Refakatlerindeki diğer süslenmişti, halk Mareşalımızın ge
lr ar mey a olan halkın ta arrufuııclan, esaslı hiı uncu madd l; bır fıkra ıla\e ıyle ta kil etmektedir. generaller de otbmobllleriyle kendi- çeceği caddelerde kesif bir kalabalık 

n k surette yerl m k haklarından mnh- dil edilmiiıltir. Hatta birçok yeı lerde davayı kay- lerini takip eylem şlerdir. teşk 1 ediyordu. Mareşalımız, Urla-
a çı ıyor rum kalmaları; kendileri için bir is- Bu kanun mucib'ııce e,.hacıa veril - beden bu gibi eşhasın masarifi mu- Sayın mareşal Çeşmeye çıktıkları da kaymakam, belediye reisi ve par-

. •atı.un renetal _ General joft tikrarsızl vı ve devlet için de her ba- cek olan toprakları; hükumeti ma- hakcmenin; bin mü küiatıa teda ... ik sırada kendilerini i&tikbal eden vali- ti başkanı ile yüksek rütbeli subalıır, 
•;nıdi aöyliyeceklerimden mUteessi; kımdan bir çok mahzurları da bu - halliye tevzi Ye tahsis etfğine göre ett ği mahsulün, harmanının sattl- miz B. Ethem Aykut, belediye reisi memurlar ve halk tarafından karşı
~:•sın t~ P?'ote~eya kalkışmasın! lunmaktadır. bu topraklar üzerinde her hangı bir ması sureti} le tahsil edildiği ve iki Dr. B. Behçet Us ve Burna va tümen lanmış, Urla ve civarındaki askert 

ıtka, lı:@tıclf!!i ba Meseleye cıon ver- E n en bu halk senclerdenberi bu suretle ş hsı salis tarafından vuku - elleri böğrilnde kalan ve hiçbir sui- ko~utanı tü~~eneral t~hak Avni de birlikleri teft'ş buyurmuşlardır. As-
~"ı.. istetneCIJtfnden, katiYetle söz toprak üzerinde çalısmtıkta ve top- bulacak i~dialara kar ı g· çmenler·n taks"ri olmıyan zavallı göçmenin .ae- birlıkte şehrımıze gelmışlerdir. kert birlikler en büyüklerinin karşı-
'0'1ıf~elhn. ·ağı işletmektedir. Yalnız namlarır.n ve yerleştirilenlerin hukuk usulü falete dllştilğil görUlmeketdir. Mareşal Fevzi Çakmak, otomobil- sında parlak' bir imtihan vermişler-:!'* -. Buyurunuz msztıun ! temlik edememekte ve hatta mukad. muhakemeleri daires'nde ihbard!'\ Bu gibi hallere mani olmak maksa- le orduevlne gelirken Karantinada, dir. 

~fl'l!n ieheral _Mahkeme hu_ demtı temlik edilmiş olanfann vera- bulunmalarına muallak tutulmaksı- dlyle de bu maddeye (dava kaybe- bilhassa kış1a meydanında toplanan\ Mareşalımız saat 17,$5 te Urla
~~7nc1t beyin edl!rfm ki, (casus ka- set yoliyle intikalini bile yapama- zın .be~em~h~l hazinenin dahi ye~i dild.iği tak~.irde .n:ıasarifi muhakeme kesif halk h rafından fevkalade se- dan İzm're geİirlerken de bazı bir-

ı~eı:elt) bu kadın hakkında maktadırlar. nialık ıle bırlıkte hasım mevkie gır- bazıneye yukletılır) kaydı kıonniu~ vinç tezahUratiyle karşılanmıst1r. t · · i~fll!tal joft ı • t . . • likleri teftiş buyurmuş, zmırın yanı-
kttt1 t e t&nderdiğinı mektub, 1şte hem bu mıntaka dahilindeki mesının emını maksadiyle kanun Hi- tur. Dün gece müstahkem mevki kömU- başında Narlıdere köyünde de bu 
nıeıttu ~ ~ok !fattht. Genetal jofr, bu Tür:K dilini ihmal etmiş, unutmuş o- yi~ası~a. bu şekilde bir hüküm ilave 8 - 2510 sayılı kanunun 17 int'I tanlığı tarafından otduevinde sayıtı köy ve civar .köyler halkının çok .. a-
nıı? butna naıarı dikkate alnı adı lan yerli halkın toprağa bağlanma- ctl lmıştır. maddesine ilişik (toprak tevzi) c~t- m~r~.al şerefine bir ziyafet vetil -ı mimi tezahüratı ile karşılanmış Ye 

R@ latını, mü tahsil bir hafe gelebilme- :Kanunda bu yolda bir hükmün velinde ·skanı Adi icin verilmesi ilt+i- mıştır. az sonra !zmire de şeref verın~l r-
ne ~,;; (getı ral jofre bakar4k) lerin · hakkı tasarruf arını ve binne- mevcud o n ama ı; heı n her taraf- za eden toprak miktarını; mutlak Hab~r aldığımıza göre mareşal bu a· 

Oeıı ft reneralim? tice istikrarlarını temin etmek ve ta bir isti r, r ı 1 ~ ı d vet etmiş ve her tarafta vermeğe iınkan yoktur. güh Foçaya gidecek ve oradaki ordu ır. 
olup e~aı fofr - Mektubun sarih hem de gayri müstakir bir vaziyette Zl\'allı g nıül ci •e isk:ma Arazinin inbab kabir yetine, kıy- birlikleı inl teftiş e)•liyecek, akşam- Ko·· se t• "anot 

Ma: madıf tıı hatırlamıyorum. kalan bu halkın bu vaziyetleri dola- tab· bulu n c h ın t avvur edil- ırletine ve vlisatine g6re geçimi temin leyin Şehir gn:t:no unda şerefler:ne v 
kıt be nu~ ıen raı - (h"ddctle) fa- yısiyle tahaddüs eden ahvalin önüne miyccek d r c cı zarara uğraması- edecek toprak miktarı talialüf etmE:K \·erilecek ziyafette bulunac?aklardıt. _ Baıtarafı 1 inci sahifede _ 
ben Y nd abrlıyorum, zirn mektubu g çmek tnaksadiyle kanunun 12 inci nı mucip olmu.,tur. te bulunduğund n verilecek topra- Atı• poiigonur l k K·· . f b. k 
'k az unı Yalnız b k d d W•ı A ·t d'I k"ld li""kO t' h . ti ·t t k ·a· 1 h' kartı anaca tır. oseıvano' ır aç ı fncı bit u a ar egı , ve B fıkraları teklı e ı en şe ı e u m.e ı ma allıye tarafından ğın yalnız kıyme ı e a yı ı muva- n ı§arlar umum mlidiirlüğünOn F R'bbe ı b 1 k 
veı htrın . mektub daha gönderdim tadil edi1miştir. milstehliklerin talı is edilen araz;yi fık görülmemiştir. KültUı parkta insa ettirdigi kapalı ~erd. ~~l ·~· ntr~ at' uı~r~t 
pıldıfıtı~ı mektubum üzerine ne ya - lakin ıartları: yeni malikleri senelerce işlettiği :,e Esasen t.evzi cetvelinde gö terilen atış ı oligonu J arın saat 19 30da me- dn ıs~ ı e. ı ı 'ktem d~ ~~sekİe ah k 
na aa Ce sobrdum .General jöfr, bu- 1 - A fıkrasiyle; 1'ürk ırk ve kül- imar, ihya ettiği halde senelerce miktarın }ter tarnftn veflmesine tle rasftttle açılacaktır l3u 

1

merasfme k,. edn sı>:?9.~ ve 
1kt~sa r 

8 

va trernıedf' tü il d . . . . t • j · ın a goruşece ır. 
. Rei~ -.. (MUteh · .. r n en olmıya? hıç hır aşıretın, sonra or ay~ çıkan bir şaheı salisin imkAnı maddı olmadığından verıle- r yaset etmeği Mareşal Fevzi Çak- Mumaileyh bu sabah Belgrad • 
ı.ktncı rlı@Jtt b ayyfr bir halde ) g?çebe veya fcrdın bu mıntakaya ye- bu toprak üzerinde hak iddias'yle cek toprak miktarının; mahallin lm- tnak kabul buyurmu~lardır. d çmiş ve iıtasyonda Yugos1av-
l<1Pr? u u almadınız 111ı general n den yerleşmesine izin verilmemiş - ikamci dava etmesi veya meni mil- suı:ıivet ve topral-1ti verim kabflh·ctf- Belediye Re'sl ği tarıtfından ya- v:nh:~iciye nazın Markoviç hı.rafır 

O '1 r l iofr _ (!{ tir. d"hnle k,.r r n lma ı v ona trı ık - le m t n ·p o1m k OU!re teı:ıbfti ı. ı- rın akşam KültUrpark gazino urı~a ·hm ka.rşılnnmt tır. Bulgar basveh. 
tıı1ııiıda dili ıp kırmızı) ha- 2 - n r ı: İki bend altında b"I r ' 1 1 ı ·· ., .. "in l1 k - r• .. ör"il rek VI inci fıkra il"ve Mnrcsal şerefine bir ziyafet verile- t·ne Srer.ı"' a M'trov·ca istasyonuna 

• tanzlm edıf miştir tını takip edem mesi b 'nnetice elle- edilmiştir. cektir. 'cadar refalc.at etmistir 
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ark Hidi Uzak • e erı 
Jaoonyanın Son Manevrası 

Tien çinde' ki imtiyazlı mıntakaya taarruz 
ile takip edilen gaye nedir? 

Sevimli yıldız M. Ober· 
lon ile bir konuşma 

Japonlarin yeni planı şudur: lngiltereyi endişeye düşürmek, Şan-Kay. 
Çekin Japonlarla uyuşmasına tavassutta bulunmak!,, 

Japonya, 1937 ağustosunda, Pe- 1 ı ı !?lası ihtimali yoktur. Biz burada 
kin üzerine yürümeğe karar verdiği y A z A N şarklıların meşhur sabırları ile kar-
E_&mJLn Çinin şimalinde bir mıntaka- şı karşıya bulunuyoruz. Şarklıların 
Y} nüfuzu altına alır ve bununla ik- 1 p . D 

1 
eabrmı garplılar pek bilmezler. 

tifa etmek gibi bir siyaset zekası gös J e r r e 0 ffi İ 0 İ q ll e Şang Kay Çekin silah!~ mukavemeti 
~rir zannedilmişti. bır gün sona erecek bıle olsa -he-

Hakikaten, eğer japonya Pekin_ nüz böyle bir mesele yok ya- passif 
<\en öteye gitmeseydi Şang Kay Çe- mukavemet, çete harbi ve tedhiş ba-
kin Çini japonyaya karşı sadece bir reketleri senelerce devam edecek ve 
boykot ilan ederdi. japonları yavaş yavaş kemirecek-

Fakat, japonyaya daha ileri git- tir. 
mek lazımmış. Şimalindeki beş eya- Japonya i'i bitirmek istiyor: 
Jeti işgal etti. Bu beş eyalet japon _ Japonlar da bun uanlamış bulu -
~·a ile komşudur ve bir kaç yüz bin nuyorlar. f;>tiklallerinin ve fedakar -
askerle işgal olunabilir. Onun i~n hklarının semeresini görmek a~zu. 
japonyanın bu hareketi, tehlikeli sundadırlar. Bunu, evvela oSvyet · 
bir teşebbüs olmakla beraber, ne de ltırin, sonra Okyanusun öbüd tara-
olsa gene mantık! idi. fından Amerikanın gözü altında 

Esasen japonlar da bu askeri ha- bulunduklarını gördükçe daha bü -
reket karşısında Şang Kay Çekin yük bir arzu ile istiyorlar. 
baş eğeceğini zannetmiyorlardı. Ni- Harp hakikaten japonlara çok 
tekim Mareşal baş eğmedi. bahahya mal oluyor. japon ordusu-

0 zaman japon bahriyesi de işe na bugünkü büyük devlet orduları-

Dilber yıldız diyor ki: 
"Resim olarak yaşayıp, yüz binlerce 
erkeğin hayran olduğu kadln kalmak· 

tansa, bir erkeğin tam sevgilisi oI
mağı tercih ederim.,, 

karıştı ve 0 da zafer kazanmak iste- nın elinde bulunan malzemeyi ver -
di. :Muharebe bu suretle Şanghaya mek mümkün olmamıştır. Tayyare 

·~--·---:..0~ -
Meri Oberon 

kadar ilerledi. japonya henüz bir- kuvvetleri bakımından da japon or-
kaç sene evvel bu şehir önündeki Jusu geridir. Bahriyeleri şüphesiz 
mağlO.biyetini unutmamıştı. !llükemmel, fakat hiç olmazsa saffı 

Bununla beraber, şehre asker çı- harp gemileri son derece eskidir. 

Meri Oberon, Holivuddan kalkıp yalnız bu sahte film havatı içinde ya 
Londraya geldiği aıralaı-da büyilk ai- ftyorlar. Onların kendi hususi hayat• 
nemacı Aleksandr Korda ile evlene· ları yok. Bence ı-eklam yuzünden bu 
ceği hakkında dönen şayiaları tek • kadar alkhnı kaçırmak manasız ve 

karıldı ve Şanghay işgal olundu. Japonlar Fransız, Alman, ital - zib ediyordu. lüzumsuz ... 

japon askerleri, deniz kuvvetlerinin J•an bahriyesinin, ve bilhassa ingiliz Halbuki ate§ olmıyan yerden hiç Meri Oberona aon filmi hakkında 

üstün olmasından ve Mavi nehir - ve Amerikan bahriyesinin büyüdüğil- duman çıkar mı? ne dü~ündüğünü sordum: 

den gemilerin geçebilmesinden isti- nü görüyorlar. itte Meri Oberon Aleksandr Kor• - Hurlevet tepeleri filminde mes 

fade ederek nehir boyunca ilerledi- lngilterenin bugün inşa halinde da ile Antibde evlenmiş bulunuyor. leiimin en aüç rolünü oynadım, ve 

Jer, Nankini, daha sonra da Han- dokuz zırhlısı var; japonların iki. 
l.:cvuyu aldılar. <; seneye kadar ingiltere.nin yeni bir 

Bütün bunlar btiyük bir kuvvet filosu olacak ki buna karşı japonlar 
sarfını icap ettirdi ki bu kuvvet bir, 
bir buçuk milyon asker tahmin edi
liyor. 

!JCk az bir şey çıkarabilecekler. 

Onunla bu izdivaçtan birkaç haf· bu benim çok botuma .ıui. Temail 
ta evvel bir mülakat yapmı~ olan bir ettiğim inaanın ahlakı o kadar bana 
ecnebi gazetecinin yazumı neşredi- benzemiyordu ki onun daireaine ken 
yoruz. dimi aokmak için büyük cebri nef• • • 

Fakat Şang Kay Çekin Çini ha
la baş eğmiyordu. 

Bota giden teıebbüaler: 

Japonlar iç Moğolistanda, sonra 
Pekinde, daha sonra Nankinde ma
hallt hükümetler kurmuşlardı. Bu 
suretle ~ang Kay Çekin ve Kuo. 
mintag (milll Çin meclisi) nin nu
fuzunu kırmak istiyDrlardı. 

Fakat bu hükumetleri Çinlileri bi
raz fazlaca japon taraftarı buldu
lar ve bunlar, kimı:ıeyi aldatmayan 
paravanalar halinde kaldı. 

Çinin devam eden mukavemeti, ja • .... 
~anların orada kuvvet sarfetmesi, Meri Oberonu gördüğüm zaman 
diğer devletlerin son derece silahlan- siyah satenden gayet sade bir elbise 
malan: İşte japonyanın Çin mesele- giyiyordu_.. Boynunda büyük bir İğne 
sini bir an evvel bitirmek istemesinin ile iliştirilm.İ§ beyaz bir boyun atkısı 
başlıca üç sebebi. vardL Sakin ve hoı bir ahengi olan 

Japonya Şan Kay Çeki devirmek yavaş bir sesle konuşuyordu. 
istiyor: Onda klasik film yıldızlaı-ında gör-

Fakat, şüphesiz japonya, Çin işini miye alı~ık olduğumuz hususiyetler· 
icendi lehine bir şey kazanmak sure- den hiçbiri yoktu. Ne başkalarını ra 
~i ile ve bilhassa zevahiri kurtararak hatsız edecek kadar küstah bir aza
bitirmek istiyor. met gösteriyor, ne de caali bi rtava

J aponya için bu harbi istediği şe- zula konu§uyordu. O aadece tabii o
kilde bitirmenin en kolay çaresi Şan lan bir inaandı. 
Kay Çeki devirmek ve onun yerine Kendisinden rica ettiğim için ha· 

Yen bloku, yani yeni Çin parala
rını jaı;onlarm parası olon Yenle 
bir esa:Ja bağlamak teşebbüsünde 

de muvı:tffak olunamadı. 

k 1 1 ) " k 1 · na kısaca hayatını anlattı: Bir japon a.akeri geçece o an ar a muza ere ere gı-
. kt' Hakiki ismim Marl O'Brien Tor· 

bilecek muvaffakıyetler kazandılar. ~vete mukavemet ediyor. r:ışme ır. mondur. 1911 aeensinde Ta.maide 
Fakat onların muzaffer olmaları - Tedhif ve çete harpleri: Çan Kay Çek iktidar mevkiini mu 

h f d . · 1 ·· babamın ölümünden üç ay sonra doğ 
nın hiç bir kıymeti görülmedi, bu- Çin, jşgal edilen yerlerde sade a aza e lf'Or. Japonya onun a mu-

Fakat, japonlar Çinde ne siyasi 

planlarını tahakkuk ettirebildiler, 

ne de onunla beraber geniş bir iktı

sadt nizam kurmaya muvaffak ol • 
dular. Buua sebep Çinin ne siyasi 
ne de ikt~adi şekilde ele geçiril~ 

miyecek kadar geniş olmasıdır. 

k · · II · ~ · muşum. Babam İngiliz zabitiydi. Ço· 
nun da sebebi Çindeki milliyetçili- passif mukavemetle de iktüa etmi- ?a ereye gırışse ya. ayır, ıs~emı · 

M k d b k b. 1 k t' cukluğumu Bohemyada ve Kalküta-
ğiu çok kuvvetli olmasıdıdr. Sonra, yebilir. Sarı nehir boyunca ve Kan- yor. a sa 1 aş a ır mem e e ın 

t tı v t · t k · da bulu.ııan bir amucamın yanında 
memleket çok geniş, nüfus çok faz- ton civarında muntazam ordu ile mu avassı ıgını emın e me · Japon 

b if · Al ·· Ü geçirdim. On yedi yaına gelince am-
ladır. Bunun için, senelerce oralar- muharebe etmiye de lüzum yoktur. ya u vaz esı manya gor r zan-

tti z· Al ç· d b" "k cam beni Avrupaya getirdi. Ve ben 
da "alışan bir teşkilat i"in bile, hal· Çünkü, Çinlilerin digv er iki muka - !le f. tlıra.. manyVanın ın e uyu 

':t Y d b d ondan aonra amcamın bütün ısrarla-
kı kontrol altında bulundurmak ve - vemet usulleri daha var. Bunlar da men a erı var 1• e ugün e var-

d Hatt · · 'b · · nna rağmen Hindiatana dönmek iate-ya sadece tanımak bile güçtür. Ni· tedhiş ve çete harbidir. ır. a; ışın garı ı, J aponyaya 
k h d ç· k t l t' medim. O gitti ve bana eğer iater • 

Japonya Çini gene ayni sebepten, 
askeri bakımdan da ele geçiremedi. 
5000 milyonluk bir devleti işgal et
mek kolay iş değildir. japonlar an-

hayet, Çinlilerin kendilerine mah - Çindeki mahalli hükumetlerin hiç .arşı ~r~ e en ın 1 a _arını Y~ ış... 
sus bir mukavemet usulleri de var- biri japon taraftarı olamaz, çünkü tırmek ıçm Ah~an askerı heyetı de sem dönebilmekliğim için bir de bilet 
dır. japon taraftarı her Çinli çeteler ta- bulunuyordu. Bınaenaleyh, Alman - ahp bıraktı. 

1 k ya da Çinle japonyanın arasını bul- O gider 1ritmez ben biletimi aat -Hakikaten, Çin ilerin mu avemet rafından ölüme mahkum edilir ve er 
mağa çoktan razı idi. tını. Hayatını çok sıkıntılı geçiyordu. 

lerindc dert usul görüyoruz. 
cak şehirleri, demiryollarının ve di-
ğer yolların birleştiği noktaları el- Evvela, yukarda bahsettiğimiz gi-
lerinde tutabilirlerdi. Pek sıkı olmı- bi rassü usul: Mesela, Şanghayda 
yan bu yolların içinde kalan yerler- veya Kantonda böyle olmuştur: J a
de Cinliler bugün serbesttir ve ek • ponlar Çinlilerin gösterdikleri düş.
seri yerde eski idare bakidfr. manlık havası içinde, kendilerini a-

J aponların, Çinlileri kendilerine de~a boğulmuş hissediyorlar. 
itaat ettirebilmeleri için memleket Sonra, silahlı mukavemet: Şang
ilzerindek! kontrolilnün daimi ol- Kay - Çekin inzibatlı, iyi kumanda 
ması lazımdı. Halbuki buna mu • edilen, oldukça iyi techizatlı ordula
vaff ak olamadılar. japonun karşı- rı var. Bunlar gerek Rus, gerek in
sında, memleketi işgal edilen Çinli giliz, gerek Fraruıız yolu ile, mü
baş eliyor. Fakat japon gidince, himmatlarını tedarik edebiliyorlar
tekrar hürriyetine kavuşuyor. Burada şunu da ilave etmek isti-

japonun karşısında Çin parası yorum ki, eskiden askeri üslere kar
ortadan kayboluyor. Fakat Çinliler şı yabancı bulunan Çin 1911 den -
japon parasına bağlı paraya hiç beri dahili bir harp halindedir. O. 
kıymet vermiyorlar ve japonlar gi- nun için, Çin zabitleri yirmi seneden
der i'itmez kendi eski paralarını l.ıeri harbe alışmış bulunuyorlar. 
kullanıyorlar. Burada Çinlilerin a- Şüphesiz, bugün Çinin mükem
naneseverliği japonlara karş1 bil- mel zabitleri, zabit vekilleri, hatta 
yilk bir rol oynamaktadır. iyi generalleri bile yok. Fakat, 19 

Çinlilerin milJiyetçiliii: uncu asrın sonunda japonyanın kar 
Japonlar muzaffer olduk diye dUn şısında bir iki ayda mailQp olan Çin 

yr.ya ilin ettiler ve hakikaten. baş. bugün Rus, japon harbinde jaJ'"-··~ 
ka zaman olsa, nihai zr.fe'!" !: .. :,·ıb· ::::1 ·~.:. ;:~:· .• :·~ ~:: :: ... : ... ·,,: •. c~ı' · 

geç öldürülür. Fakat Almanya iki kerre tavassut Hayatımı kazanmakta zahmet çeki
Hakikaten, Çinliler, şiddetle mu- teşebbüsünde bulunmuş, iki defasın- yordum. Bir lokantada garsonluk 

kabil hareketlerde bulunacak japon da da Çan Kay Çek reddetmiştir. yapıyor ve film figüı-anhğı ediyor • 
asker ve polisine karşı mücadele Japonya, Çin işinde kimseye güve- dum. 
edecek yerde kendi aralarındaki ca- nemiyeceğini evvelden biliyordu. - ilk rolünüzü nası1 yaptınız 7 
suslarla ve vatan hainleri ile çarpı- Hatta; Al manyaya bile. Almanya • - Günün birinde Alekaandr Kor· 
şıyorlar. Bunun neticesi olarak da nın iki yüzlü bir siyaset takip ettiği da beni bir ıütüdyonun restoranında 
Çin sulhçuları (bunlar ekseriya iş aşikardı. Çinliler galip gelirse bu za- aördü. bana bir tecrübe filmi çevirt
adamlarıdır) ile japonlar arasında ferin general Von Falkenhausen sa- ti .Hemen benimle konturat yaptı. 

hiç b~r iş birliği kurulamıyor. yesinde veya hiç olmazsa onun yetiş.- ilk büyük rol olarak «Sekizinci Han
Bu suretle, japon cephelerinin tirdiği ordularla kazanıldığını söyli- rinin hususi hayatı» filminde Anna 

gerisinde tedhiş hareketleri hüküm yecek ve bu zaferden pay istiyecek- rolünü oynadım. 
sürüyor. ti. O zamana kadar hayatta çok mü-

J apon hatlarının gerisinde hüküm Fakat, Almanya japonya ile mü- cadele etmittim • Hayatımın en mü§ 
süren bir şey daha var ki o da çete zakerelere girişmek hususunda Çan- kül devirlerinde tam on bet gün he
muharebeleridir. Esasen bu iki ha- Kay-Çeki razı edemedi. Acaba ingil- men hemen tamamiyle aç dolaıtım. 
reket ekseriya biribirile müşterek bir tere razı edebilir mi idi? Zira, ne de - Hakkınızda yapılan reklamlar 
şekilde ortaya çıkıyor. Çete harbi olsa, Almanya ve Rusya kadar ingiJ. aizi sıkmaz mı? 
japonla.ra tatbik edilen veya japon- tere de Çini besliyordu. Çinde bilyilk -Şimdiye kadar bu hayatımı çok 
!arın az bulundukları yerlerde veya menfaatleri ve bilhassa imtiyazlı rnın seviyorum. Ben yalnız onun iyi ta .. 
aralarında rabıta temin eden yolla:ı;- takaları vardı. raflarının lezzetini çıkarıyorum. Kö
da yapılan tedhiş hareketleridir. Di- Japonya ingiltereye kartı niçin tü ta.rafları ise beni ı-ahataız etmi • 
ğeri ~se japon taraftarı Çinlilere cephe aldı? 
tatbik edilen bir çete 1ıarbi sayi1a - İşte, japonya bu düşünce ile Kan. 

.. 'r tona, Hong kapılarına kadar ilerle-
.:.,_ ·-· :.~rd .... tüı eh. L:: sona var- - Devamı 8 inci sahifede -

yor. Belki de yıldız hayatımı tam 
m&naalyle ciddiye almadığım ıçın 

ondan zevk duyabiliyorum. Bir çok 
ıinema yıldızları ta.11.ayorum .Onlar 

diyor, müthit gayret 1röııteriyord11a.. 
Bana öyle geliyor ki, aktriat ka'bill • 
yetimi ben birinci defa olarak 'bu 
filmde gösterdim. 

- Büyük artist olmak emelinden 
gayri hayatta ulaımağa gayret etti• 
ğiniz bir baıka gayeniz var mı 7 

- Saadet hayatta eritmek istedi. 
ğiın en büyük gayedir. ~•İm olarak 
yaşayıp yüz binlerce erkeğin hayran 
olduğu bir kadın oJmaktanaa bir er· 
keğin sevdiği bir kaç çocuğun anneai 
olmak elbet de ki hayatta en büyük 

saadettir. 

- Seveceğiniz bir erkek uğrunda 

mesleğinizi feda edebilir misiniz 7 
- Ben iki şeye birden malik olmak 

isterim. Kadının saadetine ve akti • 

ristin muvaffakiyetine. Gözümün ö

nünde güzel bir misaliın var. Doa• 

tum Norma Şererin hayatı. O büyük 

bir artist kaldığı halde çocuiunun 
ve kocasının yananda çok meıut bir 
hayat geçirdi. 

- Bu saadete malik olabileceğini• 
zi zannediyor musunuz? Bu hususta 
nikbin misiniz? 
-Ümit ediyorum; fakat çok nikbin 
değilim. Birkaç zaman evvel çok kCS 
tü bir sene geçirdim. Baııma bin tür• 
lü can sıkıcı ıeyler geldiği bir sı.-ad• 
geyet ani olaı-ak annemi kaybettinı· 
Arkasından bi rotomobil kazası ge· 
çirdim. Az kaldı bu kazadan dolayı 
yüzüm çarpık , çurpuk kalacaktı· 

Bunun için ta ilim bana fazla yar 
olduğunu :ı:annetmiyorum. Yalnız ba& 
hususta değil, haytta da hiç bir za " 
man nikbin deiilim. 

Meri Oberon bana dostu Norın• 
Şererden hahaettiği zaman onun ör· 
neğine bu dereceye kadar aadık ka • 
lacağmı zannetmeıniıtim. 

Çünkü malum ya, Norma Şerer de 
kendisini keıfetmiı olan sahne va:l11 

Thalbel"gle evlenmişti. 
Fakat iıte Meri Ob,.ron da kendisi• 

ni ketfetmİf olan Aleksandr Kord• 
ile evlenmiı bulunuyor ve çok güzel 
bir Jcadm olan, aevdiğj erkekle e'lf • 

lenen ve serveti günden güne artaıt 
bu harikulade kadın için temenni e • 
deceğimiz ~ey hayatta bedbinlikteıl 
bir an evvel kurtulmasıdır. ÇUn1ıU 
hayatta nikbin olmağa, onun kad•' 
kat aÜzr.l kadının haki<& vardır! 
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Torbalı' da = . 
G~menlere veri· 
h len arazi 

Samsunda yeni kültür 
yuvaları açıldı 

Şehire yeni bir su getiril
mesi dqşünülüyor 

Afyonluiar, Uşak, Alaşehir, Konva ara! 
sında gezi trenleri istiyor 

ithalat, ihracat ve komüsyoncu
luk i,Ierine vakıf, Fransızcaya iti
na, iyi referansları bulunan bir 

Afyon, (Hususi) - Şehrin iç- tir. Bu suretle kış mevsiminde Gazh- muhasip iş arıyor. 
rne ve kullanma su ihtiyacını karşı- göl civarında bulunan bir çok köylü Müracaat yeri: İnönüı caddesi 
larnak için muhtelif tedbirler üzerin- kolayca şehrimize gelip gidebilecek- 392 numara1ı hanenin üat kat~ 
de düşünülmektedir. Bugün cKadı- lerdir. Hamam ile hamam istas:pnu A 
nana> suyu halkın içecek, temizlene- arasındaki yol da şöse olarak yapıl- l manya 
cek Ve bahçe sulayacak yegane vası- mıştır. Slovakların paralarını 
tası olduğu için ihtiyacı karşılamak- Afyonluların bir isteği 
tadır. İlerde bugünkü vaziyetin da- Vilayet, Afyonluların bir dilekle- vermek istemiyor. 
ha sıkıntılı bir hal alacağı anlaşılmak- ri hakkında teşebbüste bulunarak Bratislav, 4 (A.A.) - B:rlinde 
tadır. bunun yerine getirilmesini temenni müzakerelerde bulunan Slovak he-

Beled· · d "f · t l etmiQtir Bunda Gecek kaplıcasına yeti dönmüstür. Heyet Çekoslovak ıye şımen ı er ıs asyon arı ~ . ı l d - sı k . b d 
ve . . · ·· l · .. wl t · 1 atın arın an ova yaya ısa ete en Yenı hastahane binası cıvarında cumartesı gun erı og e renı yapı - h' . im k. k .d. F k t b 
bul U k Al h. ..h ısseyı a a ısteme te ı ı . a a u 

unan mebzul yeraltı sularından ması, şa ve aşe ıre tenezzu t l l . dd d.l . t. 
· f f . . . . . a ep en re e ı mış ır. 
ıs 1 

ade imkanını düşünmektedir. trenlerı tertıp edılmesı ve Konya ıle Almanya iktısadt yardımda bulu-

Bu tasavvurlara göre yeraltı suları Afyon arasında otoray işletilmesi, nacağına söz vermiş fakat Çek al
Illotörlerle yüksek bir yerde yapıla- Gazlıgöl trenlerinin Düger istasyo- tınlarının iadesini kabul etmemiştir. 
cak,. bir depoya toplanacak oradan nuna kadar gitmeleri istenmiştir. Durkanskinin gizlice Berline gittiği 
şehrın ı l d - l .. - ·1 · · 

k rnu lte if semtlerine agıtı a- Afyonda sucukçuluk ogrenı mıştır. 
ca tır h d k saasssassaa,---. y . Son yıllarda şe rimiz e sucu. çu- • 

Yen· Menılhkaatahhane . . luk san'ati ilerlemekte ve ihracat Bratıslav .ıdan kaçan 
J k ı em e et astahanesının h . B .. Af - • 

c e trik tesisatı ileri de ikmal edil- acmı artmaktadır. ugun yon Yohudı/er 
rne~ üzeredir. ~lektrik tesisatının sucuğunun kalite itibariyle üstünlü- B ... 1 4 

(AA ) _ 
7 

SO Ya-
ke f bed . - .. h f d ratı ~ av, . . 
B şı elı 21622 lira tutmaktaclır. gu yurdun hemen er tara ın a an- hudi muhaciri bugün Liberiyaya git-
Y:kun 12 bin lirah~ kısmı eksiltme- laşılmı~tır. Sucuklar, eti kıyma yap- mek iizere Bratislavdan ayrılmışlar-

onm~ur. mak için ku!lanılan motörlerden alı- dır. Bunların arasında bir kaç aydan , 
C l .. ol çalışmaları nan vergilerde tenzilat yapılmasını beri m evkuf bulunan Avustury;.!! 

aı. ıgol §Ösesinin inşası bitmiş- ala kadarlardan rica etmişlerdir. Yahudiler de vardır. 

Manisa da idam edilen kadın 
Kayınbiraderi ile birleşerek zavallı kocasını yata. 

ğı~da nasıl boğup öldürmüştü? 
.. 

Bir adam da karısı ile bir erkeği öl· 
dürdü ve yakayı ele verdi 

Kadınlar filosu 
tür. 

Katil Mustafayı sağ gözünden çif
te ile ve Emineyi tabanca kurşunilc 
ağzından vurarak öldürmüş ve kaç
mıştır. Fakat jandarmaların sıkı ta
k'binden kurtulamıyncağını anla-

F ransada kadın tay yarecilerinden mürekkep bir filo teşkil olun· 
mak üzeredir. Fransız sivil tayyarecilik müdürü bu projeyi tetkik et· 
mektedir. 

Bu filonun vazifesi harpten ziyade Fransız tayyareciliğinin pro
pagançls:ını yapmak olacaktır. 

Bu proje kabul olunduğu takdirde kadın tayayrecilerin emrine üç 
tayyare tahsis olunacaktır. Bunların kumandası: Madam Maryes Hi-yınca Manisaya gelerek teslim ol-

;uştur. li Maryes Yostie, Elizabet Liona verilecektir. Diğer üç kadın tayya-
Teyneli köyünden rençper Kazı- reci de -pilot olarak bu tayyarede bulunacaktır. 

Uoktor 
Bakteryolog 

A. Kemal T onay 
Bul&flCS. salgın hastalıklu 

mtıtebasıs1 

(Verem ve saire ) 

Kadınlar filosu yakında şarka oradan da Afrikaya uçacak ve her 
duraklarında konferanslar vereceklerdir. 

700 senelik bir şehir berhava ediliyor 
Reuter ajansının bildirdiğine göre Sovyet Rusyada 700 senelik 

olan ve güzelliğiyle şöhreti bulunan Malaga içindeki kasabanın filmi 
, alınacak, sonra kasaba olduğu gibi ve ebedi surette berhava edile

cektir. 
Basmahane poliı brakoJu ya. RybenskdP- büyük yeni bir enerji istasyonu inşa edilmekte olduğu 

nında 7'7 için buraya büvük sun'i bir göl yapmak lazım gelmiştir. 
T eJf'fon: 4115 Bu kasaba ~gölün yapılc:.cağı yere isabet etmekte olduğundan feda 

--------------•edilmesi icap etmektedir. 

Atlantik tavyare seferleri iyi oldu Doktor .... 

İ Cenubi Atlantik volu üzerinden Avrupa - Amerika arasında açı· 
M. ŞEVK UuUR lacak tayyare seferleclnin son tecrübesi muvaffakıyetle yapılmıştır. 

Dahili baatalıklar mütehaaua• Pan - Amerikan hava yollarına mensup 41 tonluk hava "I:ransat-
llr.inci Beyler sokak No. 8.? Iantik tayyaresi 20 yoku ile birlikte Marsilya. Lizbon, Azor adaları 

Tt:ldon 1'.ı. 3286 k d V · k .. f · l l t üzerinden Amerj ·n a nşıngton or ezme vası o mus ur. 
Hastalarını Snbahtao itibaren Y:: H s-... a Trc 11sc tlnııtiğ ; ~or Azor - Amerika merhalesini katetmek 

f~t:~ d;ııh ! kıııh1•1 V (' "'Uilv .. n• •cil'r. k k k - b } 
_ için 19 saa~ ~ O da i ·a rüzgara arşı uçuş yapmaga mec ur o mustur 
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Uza { Ş r < 
Iıadiseleri 

- Ba~tarafı 6 ıncı .sahifede -
di. IIa.}nnn ada§ını i,tt~l ~ttt. Bu, 
Fraıra için bir tehlikeydi, fakat r:.y

ni zamanda ingiltereyi de tehcl.d e
diyor4u. Singapur yolu üzerinde tay 
yare us ·ü yapılması mümkUn olan 
Spral y adalarını i~gal etti. 

İngiltere teıa,a dtiştü. Fakat, ja -
ponların o fena cyanlıslıkları-, in
giliz arazilerini bombardımanları. 
ingiJiz tebaasından bazı kimseleri tut 
malan, !ngiltereyi gene yerinden kı
pırdatmadı. 

İngiltereye ve Av,·upndn iki şey i
leri sürülüyordu. 

Bazıları diyorlardı ki Almanya 
ve italya ile komünistlik aleyhinde 
misak imzalamış olan japonya hiz -
met etmek ve onları orada hareket 
serbestisi vermek için uzak şarkta 

bir ihtilaf çıkarmağa sebep arıyor. 
Diğerleri diyorlardı ki japonya 

öyle hareket ederse büyük bir siya
si hata işlemiş olur, zira bilakis kim 
olursa olsun bütün milJetlerin Avru
pada biribirleriyle meşgul olmaları o
nun ·menfaatinedir. 

• .g gımz 

gzçların vaziye leri 
• ( 

ü. ünü meli 
.J 

Son bir, iki ay iç.nde bazı dalgıçlar 
l?oğu:du, bazıları sakatlandı 

Okurlr.rımızdan lıir zat, Türk sün- mekte bilgisiz veya lfıübali olduğu 
gercilıgı ve bu mühim sanatı, omuzla takdirde, dalgıç için ölüm tehlıkcsi 
unda taş1yan dalgıçlarımız hakkın- muhakkaktır. 

da bir etüd yaparak neticeyi bize bil- Başka memleketlerde kılauz, mut· 
dirdi. Bu neticenin ifade ettiği en mü- laka imt~hana tiibiclir. l1esela bir dal
him mana, süngerci] ğiıı ve bu şaha- gıç, vasati 40kulaç derinliğine indiril 
da çalışan vatandaşların mazbut lıir memek iktiza eder. ÇUnkli bu derin
iş hayatına sahip olmaları icabettiği lik retmiş metre kaclar tutmaktadır. 
merkezindedir. Ek er'yeti Bodrum ve Ve bir dalgıcın, bu derinliğe ta -
Milli ta btılunan süngerci ve dalgıç - hammülü yoktur. O takdirde ise, su 
!ar, bugUn clarma dağınık teşekkUI - tazyiki bu zavallı deniz adamını ya
sü;-. ve cemi·yetsizdirler. Süngercilik. öldürmekte, yahud da vurmakta, ya 
mühim bir deni.z serveti olduğuna nl felce uğratmaktadır. 
ve burada çnlı~anların da bir sanat Şu son bır iki ay içinde, maalesef 
sahibi bulunmalarına göre, ya mahal 3-4 kişi ölmüş, bazı dalgıçlara da 
li idareler, (Mesela .Muğla viIAyeti), felç gelmiştir. Bunun sebebi şudur: 
yahud da doğrudan doğruya hükfi- Kılavuzların mesleklerinde kafi 

Bu tezi ileri sürenlere göre, Japon met tarafından bu mevzuun ele alın derecede mütehassıs ve ehliyetli ol -
yanın aradığı, lngiltereyi biraz en - mamaları .. 

ması icab etmektedir. 

Çdişke!e ~Uştirrne~, bu .!Utetle Şan Kay Silnger ve avcılığı biz de esas i - SUngercilikle iştigal eden diğer 
e ın Japonya ıle uyuşmasına tava;ı.. ·b · · ' · memleketlerde, bu gibi ahval kar4 1 sut etf ekt• z· b .. 1 b. t tı ariyle iptıdat bır şekılde bulun - 'i 

ırm ır. ıra, oy e ır a - k sında kılauzların işten menedildik-t • ·ıt . . t k l d ma tadır. 
vassu ıngı ere ıçın gaye o ay ır. l\Iillis ve Bodrum sahillerinde meb- leri halde, bizde henüz bu şekilde 

İngilizler ya bunu anlamadılar, 
zul miktarda bulunan, fakat avlan - mevzuat yoktur. Kezn, motör ve kayahud da gürültüye pabuk bırakmak 
ması ve toplanması zor olan bu mad- yık sahipleri, yani patronlarla dal -

istemeöiler. İşte, o zaman j aponlar 
de, başka memleketlerde, bizdekine gıçlar arasındaki felaketlerin vuku

da imtiyazlı mıntakaya taarruz etti-
nisbetle sekiz, on misli fazla fiatla undan sonrası için her hangi huku -

ler. satılmaktadır. Fakat oralarda istih _ ki şekilde bir anlaşma da yoktur. Ge 
Bu taarruz, bütün imtiyazlı mın - mi sahibi, merhametli ise felce uğrı. 

1
,--,--........ ---'°'llGüniin mes'eleleri: 
Ç~MDİKLER B b 

in ir esrar taşıyan Gayri ahlaki 

r kalesi Şu Almanlar olur şey de~il.. Ne ya-
lan söyliyeyim; ben, Almanları ak- ga 
lı selim ve şuur sahibi olarak tanır-
dım. Biz Hatayı almışız. Bu hareket, ----,-----=;;;;.... _____ ....,. ________ .....,._I_... __ 
~iyaset itibariyle gayri ahlakı cı> i- Paris - Midi gazetesinden 
miş ... Bizim, kendi malımızı, kendi ---!.--,---------..::::::...----------.!---
toprağımızı sulh yolları ile i~tirdad Bugün Singapur, hem Malezya- danları kurulmuştur. Bin bir earat 
edişimiz ga~Ti ahlaki ( !) olursa, ya bağlı askeri bir limandır, hem de taşıyan bu büyük askeri cihazın he
onJarııı, başkalarının haklarını, mü- bir adadır. Fakat öyle bir adadır ki men yanında ıaraylar, yüzme havuz
c.lnfaasız, nüfusu az, silah kuvvetin_ birkaç metre genişliğinde ince bi.r l~rı ve golflar meydana getirilmiş
dcn mtıhrum milletlerin toprak ve boyunla karaya bağlanmış bir vazı- tır. 
haklarını çiğnemekte olmalarını tas- ycttedir. Bu ince boyun yalnız de- General Dobhienin kumandasın
vir etmek için acaba nasıl bir kelime miryolu için bir geçid vazifesi gö- ~a ~ara, deniz ve hava olmak üzere 
kullanacağız? rür. uç us, 7.000 asker, ve 40 tayyare 

İn uf etsinler insanlığın lUgatine Singapur denen adanın uzunluğu vardır ve bunlar Generalin emrine 
kendi hareketle,rini ifade için başk~ 44 kilometre, genişliği 22 metredir. hazırdır. 
b·r kalime bulup sıkıştıracak kadar Burada 430.000 Çinli, 68.000 Ma- Singapurda dünyanın en kuv· 
vaktimiz yoktur. (Gayri ahlaki) ter- lezyalı ve 9.000 Avrupalı yaşar. vetli bataryaları vardır. Ve bütün 
k ·10• 1•11 . b k 1 d ( · Singapurun ne mühim bir strate- bun1ar, adanın uçlarında, veya ada-

ı ıra ·sın ar a canıyane ve . f d ki .. 
zali ) t b' 1 · ·ı b b t 1 jik ehemmıyeti olduğunu anlamak nın etra ında bulunan a acı ar uze~ 

mnne a ır erı ı e era er e - . h . b. k k"f'd. · d ·· "l·· b" h ld d. 
] · 11 ·k·a b' h t h t ıçın arıtaya ır göz atma a ı ır. rın e, ortu u ır a e ır. 
eyıp pu ayıp ı ı e ır ra a ra a B d . . l t s· d · ·· ·· c b ı··tt 
ı ı t 1 B d d un an yüz yırmı sene evve n- mgapur enız ussu e e u a• 

a ın arına yapış ıra ım. un a a .1 . b.. ..k .. l k ·ı k d h ·· ·· d.. y I b' 
t .. k 1. 1 . b t k . ı terenın en uyu mustem e ·ecı e- n tan a a ustun ur. anız ır za• 
ccavuz ve e ıme erı gas e me ın- . . . . 1 f f d d b d 

f y ? rınden bırısı olan Stamfort Raffe es yı tara ı var ır, o a u a anın etra-
sa a sıgar mı. s· k o·· J f d k 1 ki d D . lt * ıngapura çı tı. ort sene sonra o- ın a aya ı ar var ır. enıza ı ge-

* • hor Mihracesi Şarki Hindistan İngi- mileri bu yüzden vazifelerini biraz 
Belediye/er liz kumpanyasına bu adayı sattı. müşkül yapar. Fakat bu, ayni za-

Fild Mareşal Lord Roberts ölmez- manda muhasım tarafa karşı da bir 
Bizim işaretler sütunu muharriri, k k l - _] 

1en biraz önce Singapur için: c:Dün- uvvet teş i csoer. 
memlekette geçirilen buz buhranın- ya tarihini bir gün burası tayin ede- Cebelüttarık yarımadasının tay-
dan bahseden bir yazısında, şöyle b' f d ı H Ib ki 

~ektir.> Demisti. yareye ır ay ası o maz. a u 
diyor: J ] b b Fakat !ngi]iz hükumeti Singa- Singapur, kara i]~ o an irti atı iı 
Yazın buz, kışın kömür, ekmek ka- nuru, Cebeli.ittarık gibi imparatorlu- saniye de kesils~ dahi tayyareler için 

dar tabii bir ihtiyaçtır. İfadeye ba - ~~un hakiki bir kaleBi haline getirme- burası mükemmel bir konma mey• 
yıldım doğrusu... Buz ve kömür .. {e ancak l 924 de karar verdi. danı vazifosi görür. Yani hülasl ola
Biri yandıkça ısıtıyor, öbürü aktıkça, Bu kale 14 !mbat 1938 de tama- rak şöyle denilebilir ki, Singapura 
dokunduk~a sönd?rüyoAr ve. ~oğut~ - men hazır bir-v~ziyete geldi. Singa- her hangi bir ihraç teşebbüsü yap
\'Or. MevAsı~. n:ı:e:.sı~1, kah bırıni istı - nura 3 milyar 600 milyon Framıız •nak, kendisini bile bile ateşe atmak 

takalara teşmil edilmedi, Yalnız Ti- sal, en modern, en teknik vasıtalarla, 
yençinde yapıldı. Neden? Çünkü, in- hem de işçilerinin her türlü hayat en 
gilterenfn yalnız cenubi Çfnde men- dişe ve haklarını koruyacak şekilde 
.faati var. Sonra, Tiyençin japonya- yapılmaktadır. 
ya daha yakin; ingilterenin oraya Bizde sünger, üç şekilde avlanır. 
müdahalesi, Şanghaya müdahaleden 1 - (Kanka) tabir edilen şekil.. 
daha zor olacaktır. Bunda kayık veya motörden denize 

yoruz, kah oburunu... frangı kadar bir para sarfetmisti. Bu- demektir. 
yan dalgıca veya boğulan işçinin ai- Belediyeler de, böyle zamanlarda ada 0 kadar esaslı çalışmıştır ki 1924 Düşman tayyarelerine gelince. 
les:ne bir yardımda bulunuyor. Hal· ne yapacaklarını şaşıran aile reisle- den 1928 e kadar Singapurda altı bunlar Singapurda pek mahdud ve 
lıuki bu sahada, d ;ğer memleketlerd ·ine benziyorlar. milyon metre mikabı toprak kazıldı. muayyen hasarat yapabilirler. Biı 
olduğu gibi, kanuni mecburiyetler ih Kalabalık bir aile düşününüz. Kış Yer ahında muazzam koridorlar açıl- hava taarruzunun tahrip edebilece
das etmek lazımdır. Ancak o takdir •relince manto ister, fanila ister, yün- 1·. Burada tesis edilmis olan ambar- ği şeyleri zaten Singapur elinde iki 
dedir ki, motör sahipleri iyi kılavuz ü ister, elbise ister, çorab ister, so - nr, harp gemileri içi; bir milyon misli bulunuyor. 
istihdam etmek, her hususta daha ba ister, odun kömür ister ve hülasa on mahrukat istiap edecek derece- Eğer Singapur bugünkü şekilde imtiyazlı mıntakaya taarruzdan a

ıaıJ makaad: 
İmtiyazlı mıntakaya taarruzun j a

ponlar lehinde iki faydası vardı. Ev
vela; ne de olsa garplıların ihtirasla-

salınan torba vesaire, .suyun içini ve dikkatli olmak mecburiyetini hisse- :ster oğlu ister. rle büyüktür. Bu küçük adanın altı kuvvetli ve mükemmel olmamış ol-
dibini tarıyarak tesadüf ettiği sün- derler. Bu suretle dalgıcın başında Yaz gelince de buz ister, gazinoı muazzam silah ve cephelerle dolu- saydı, orada bulunan gemiler, tamir 
geri toplar. Bu usul, bittabi tehlike- Demoklesin kılıcı gibi sarkık duran ·ster, pilajlar ister, eğlence ister ,,dur. için ta Maltaya k.~dat .. gelrniye .. m.~c
sizdir. Fakat iptidaidir, tesadüfe tehlike de ortadan kalkar. rnrk ister, bol sebze ve mayveler is- Vektiyle \lataklıklar ve kauçuk bur olacaktı. Bugun dunyanın uçun
bağhdır. Mesela başka memleketlerde, bo - er, temiz su ister ve hüliisa; ister nmanlariyle dolu olan Singapurda cii gemi tamirhanesi Singapurdadır. 

rına karşı San dünyanın, bilhassa 2 - Kisveli dalgıç usulü .. Bu usul, ğulan bir dalgıcın aile efradına bin >ğlu ister. Belediyeler, işte bu bir yı- '-,ugün cesim doklar vardır. Burada (Birincisi cKuin Meri> yi amir ede
Çinin mttdaf aacısı rolünü üz erlerine aşağıda bahl!lettiğimlzin en tehlikeli teıee uğt'ıyann da bin beşyüz altı pn şey istiyen şehir ailesinin reisi - 'alnız deniz üssünün isgal ettiği yer r.ek olan İngilterede Susamptonda-
almış gibi görünüyorlardı. ve dalgıçları en çok düşündüren ve verilmektedir. Ayrıca kılavuz, işte.r. 'lirler. Hem anaları, hem de babaları '5 ki1ometredir. Evvelce gün gec- dır.) 

Sonra, yalnız ingilizleri, Avrupa korkutan usuldür. uzaklaştırılmakla beraber tecziye Jlan bir reisi... ez ormanlarla kaplı olan yerlerdt- Singapurdaki ttımir havuzunun 
işlerinden uzaklaştırıp uzak şark 3 - Çıplak maskeli usul.. <lahi edilmektedir. Bunlardan bir kaç tanesini eksik mgün ambarlar, yollar, hava mey- 'iZunluğu 300 metredir. 50.000 ton-

Dalgıçlık, esas itibariyle çok teh- Görülüyor ki, sünger istihsalini verdiniz mi, feryadlar başlar: . Iuk bir gemiyi istiap edecek derece-
harpleriyle meı;ıgu) etmia oluyorlar- · 3 t · ( ı l d' B h · · t lh 1 ~ ,. .. likeli, çok zor bir meslektir. Dalgıç. kendilerinden beklediğimiz dalgıçlar - Böyle babamı olur, böyle anne- ı!\1, ayyare ana gemısi bun arın e ır. u avuz ıçın am a yı ug-
dı. kendisini suya indiren vasıtaların mil için bazı tedbirler almak ve onların mi olur? İstiyoruz da vermiyor, ba- her biri japon tayyare ana gemilerin rasılmış 150 milyon frank para har-

Onlara göre, Danzig, İstanbul, Ce- kememliyet ve şekillerine, ayni za- menfaat ve haklarını korumak mec- ~ırıyoruz da duymuyor, görüyor da den yüzde 50 nisbet:nde dnha bii - canmıştır. 
belüttank, Filistin ve l\Iısır işleriyle manda kendisini idare eden kılauzun buriyetindeyiz. aldırış etmiyor.. yüktilr), 10 kruvazör, bir sürü tor- Fakat Singapurun en harikulade 
meşgul bulunan ingiltere Uz .. ak Şark- bu işteki vukuf ve dikkat derecesine Çıplak ve maskeli usulünde, su - İtiraf edeyim ki, ben, belediye re- pidobot ve 20 denizaltı gemisi. ' eyi, Sabih havuzudur. Bu havuz 
ta japonlara boyun eğmekte tered- göre ya emniyettedir, yahud da tehli yun alçnk kısımlarından ayna ile sün :slerini, bir nevi fedaiye be;ızetirirn. Birleşik Amerikanın almış olduğu ıimdiye kadar Süveyş kanalından 
düd etmiyecekti. kede... ger noktalan tetkik edilmekte ve Sağdan söylerler, soldan söylerler .. tedbirler yalnız btmlar değildir. Da- ;eçen yüzen havuzların en genişidir. 

Esasen japoniarın maksadı ingil- Bilhassa kılauzun rolü çok mühim dalgıç, yalnız baş tarafı maskeli ve Sokakta ayağımız taşa çarpsa, kendi ha yakın zamanda. kongre. donan - Uzun]~ğu 250 metre, ~enişliği 50 
tereyi uzak şarktan ger.j çekmek de- dir. Bu kılauz, dalgıc ıindireceği su ucttdti çıplak olarak suya indiril- dıkkatimizin noksanlığını hiç düşün-1 ma ve hava kuvvetleri hareket üsle- :net~e~ır. B~ ~avuzu sekız Hollaı;da 
ğildi. İngiltere menfaatini idrak et - tarın derinlik ve kesafetini ölçmekte mektedir. Dalgı" İ"in, bu sekil av da d d h 1 b 1 d" . a·ı d 1 •

1 
rinin inşa ve takvivesi için hususiyle 1emısı gemısı çekerek J 6.000 kılo-.., .., · ıne en er a e e ıyeyı ı e o arız. · . . .. 

mezse belki bunu yapacaklardı. F3- ve suya indirdiği dalgıcı idare et - tehlike nisbeten daha azdır. . . . _ Havai adalarında, Wake, Midway, metreye, yanı Sıngapura kadar su-
kat, asıl mak.sadları ingilterenin bu-

000
*

0
'> Komşunun hızmetçısı kalkıp sokaga Guam, Filipin ve Potre Rico adala _ tiiklemi~Ierdir. Bu yüzücü havuzda 

nu idrak etmesi ve Şan Kay Çeki an- çöp dökse, biraz Mnra geçerken rında üsler kurulması için geniş öl_ ~.500.000 perçin vardır ve 124 mil-
laşmaya razı etmeye çalışması idi. J t •• •• -Yahu şu belediye uyuyor mu? çilde tahsisat kabul etti. ·on franga mal olmuştur. Fakat 70 
Hulasa, elde silah, ingiltereden ken- apo C .rşı- Deriz. Sizin mahallede kaldırımlar Uzak şark ve Amerika )İn tonluk bir zırhlıyı ferah ferah 
dileri için yardım istiyorlardı. tamir edilirken (hay Allah razı ol - Mo~kovada çıkan 'cine alabilecek cesamettedir 

Vaziyet şimdi bu merkezde. japon d A • k .::ıun şu belediyeden!) diyerek dua Doyçe Saytungdan Singapur, Malezyanın boğazlar 
ma?Jevrası ne netice Terecek, bunu sın a m rı ettiğiniz belediyeye, beri tarafta ' Birleşik devletlerin japonyaya sev mlaş:wıasına dahildir. Burası dünya-
o··ııu'"mu·· d k .. ı d .. - · içtiği saşal suyu karışık çıktığı için, 

z e i gun er e gorecegız. • k~dilen silah ve harb malzemesi ih - nın en bolluk içinde olan cömert bir 
Fakat, daha şimdiden, bu manevra- E •• l • d b'" k .. ' t bir başkası da ağız dolusu verir, ve- racatını kesmeğe hazır olduğu bize 
nın ~kim kalacağını söyliyebiliriz. Il mU .l)ffi te r 0 ara SUr a e rişti,·r .. Allah belediye reislerine sa- T B .. k l .. k . memlekettir. Singapur deniz üssü 

hırlar versin, amin!... haber verı ıyor. u pısı 0 OJı ısti • dört milyar franga yakın bir paraya 
Zira, İngiltere tehdidi görüp ne ta- • • • t ..., b d halenin üç sebebi vardır: l V b . kı 
vassut edecektir, ne de Şan Kay Çe- genli erllll ar lfffiaga aş a ÇİMDİK 1 - Son neşredilen istatistikler mal o mu~tur. e unun bır smını 
ke iaşe ve mühimmat satmaktan vaz ı 1 D S 1 ihtiyaç vardır. ja.p.onyanm ithal ettiği harb mater- çok zengin olan Malezya mihracele-
geçecektir. IOS OV a Ç i{~fl oyçe atUJ g an Vaşington k~nferansında Amerika yalinin yüzde 27 .sinin Birleşik dev- ri ve Mal;zya aksiy~nu öd~mi~tir ... 

La Tn'bue de Nations) . . . . . donanmasının japon donanmasına o- Jetlerden geldiğini gösterir; Mesela Johor ?1ıhracesı 95 mı&. 

1
--

1 
Japonya, 1936 dan itibaren donan- denızaltı gemısının ınşa.sı kararlaştı- 1 i b t• 5 ,3 1 k b" d:ı 2 _ Raporlar gösteriyor ki ya _ yon frank vermiştır. Malezyanın fe-. 

l t b l C l l 1 k l ld D"t" . t d k. an n s e ı . o ara tes ıt e ~ fed l d l 
S an U ata ot U ma inşaat proğramını giz eme te o -ırı. ı. u un ınşaa programın a ı ge mişti. Birleşik Amerika deniz müste-. bancı imtiyazlı bölgelere yapılan ta- dere v_eya ere o mıyan_ evre erı 

Sıhhat Yurdu masına rağmen, Amerika matbuatın mıler, 1946 yılı .sonunda donanma.ya şarı Edgesonun söylediğine göre, arruzlar bilhassa japonların istila 800 mılyon ve Malezya boga:zları an-
• da çıkan yazılar ve bu husu~ta ve _I katılmış olacaktır. bugün bu nlsbet 5 : s deiil 6 : 4 ettikleri' mıntakalarda tedavül et- la§mallna dahil devletler de bir mi}. 

Sahlp Ve mu-du··ru··Manı' a ' ' . . 1 t kl . yar 800 milyon frank vermişlerdir. S - l'ilen mali'.lmat, japon deniz silahlan- Buna göre, japonyada inşa edil - dür. mesıne manı olmıya ça ış ı arı Çın B . Z l d d'•. 
190 

·ı. 
lı operatör Orhan Ünalan masının çehresi hakkında bir fikir mekte olan (bir kısmı ikmal edilip do Edgeson, bu vaziyet karşısında Bir dövizine zarar vermek maksadiyle unaf yem d e.n

1
,. ın vder ıgı. s· mı 

• A "k • b t h ik dil · t' II lb k" b d" .. yon rangı a ı ave e ersenız, ınga-vermeğe kafi geliyor. nanmaya katılmıştır. ) gemilerin mik leşık merı a ıçin, devamlı ir çalış a r e mış ır. a u ı u ovızı k 
1 

. . 1 '}' ) k d k 
latanbulun tam merkezinde bü - japon hükumeti 1930 yılında, do- tarı şudur: ma ve inşaat proğramının tatbiki ile korumak için 50 milyon dolarlık bir p~rk al esıdnı~ ngı .. ı~_er: 0 •• a ar ço 

·· f .. ı k . b. . yu oma ıgını gorursunuz. tün pro eaor ere en ya ın ve ucuz nanmayı tamamlıyacak olan bırinci 8 harb saffı zırhlısı, 11 tayare ana donanmasına yeni zırhlılar ilave et- ıkrazda bulunmuş olan ırleşık dev- B d f t• t• h"k"' t 
h • b • h tah di Erk k b k 1 . bb .. .. il b fh ura a a yon ıcare ı u ume usuaı ır ıu ane r. e ve insaat proğramını tasdik etti. Bu gamisi, 40 kuruvazör, 101 torpedo. mekten aş a çare kalmadığını söy- etler Japon teşe ul!lun n u sa a.. t f d · h. al tı H 

d 1 "d h · ı· ı 1 • ara ın an ın ısara ınmış r. er ka ın ara aı er nevı ame ıyat ar a pro17ram, bir tayvare ana g-emisi , bot, 35 denizaltı gemisi. lemektedir. sına karşı kayıtsız kalamaz. k d hlik... t fy t ·ı 
11 b b 1 • " . a ar ume a on sa ışı ı e 

idrar yo an, ağaz, urun, ku ak, dört kruvazör, on iki torpidobot ve Bu dört incıaat proğramındaki ge- Birleşik Amerika, japonyanın ta- Nihayet UçUncü olarak Amerıka - ·· d ı t kt · d b 
'7 • • • men muca e e e me e ıse e u-

göz haıtaıkları ve ameliyatları has- dokuz denizaltı gemisinin inşaatını milerin tonajı 853.000 olduğuna gö- mamiyle aksi olarak, muazzam ham nın siyasi mahfillerı, Bırleşık devlet- nun kazancı pek çoktur. Buradan 
taların arzu ettikleri yilkaek müte- derpiş ediyordu. re, bu miktar, japon donanmasının madde ve mal'l: kaynaklara maliktir; lere ait menfaatler Tiençin mıntaka tıbbi ruhsatnameyi haiz 35.000 tı'.ic: 
haaaıalara yaptırılır. Hiç bir vaaıta· 1933 de ikinci bir inşaat proğra- 1945 yılına kadar yüzde yüz nisbe- bu itibarla, deniz silahlanması yarı - sına mün~asır kalan ablokadan doğ- car ham afyon veya (lüks afyon) 
ya baı vurmadan doğruca mileaaeae- mını hük(imet tasdik etti. Bu proğ - tinde büyüyeceğini göstermektedir. şında japonyayı çabuk geride hıra - rudan dogruya mutaarrız olmasa da alırlar. Bu afyonlar küçük maden! 
mize gelecek hemıehrilerime aza· rama iÖre de, üç tayyare ana gemisi, japonlar, 1945 yılına kadar donan - kacak kudret ve mevkidedir. er geç, japonyanın uzak şarktaki ha tüpler içinde satılır. Afyonun 42 gra-
mı kolaylık r8aterilfr. iki kruvazör. ondört torpidobot ve a.l malannın tonajını 1,150.000 • Halen birleşik Amerika donanma reketleriyle haleldar olacağı fiktin- mı 22 Fransız frangına verilir. Fa-

latanbuJ Telefon: 23165 tı denizaltı gemisi inşasına girişildi. 1,250.000 tona yttkeeltmeği derpiş sı 1.500.000 tondur; 1941 - 42 de bu dedirler. kat lüks afyonun 42 gramı 230 frank 
•---------------• 1997 de tasdik edilen üçüncü proğ ediyorlar. miktar 1,700.000 tona çıkacaktır. Bütün bu sebebler dolayisiyle bir- tır. 
""""'·-------------, ram (gizli pro~ram), Uç harb safı Ge:ı:.ek madde gerek para ba~mın- Önümüzde.ki beş veya altı yıl i - leşik devletler taarruzu durdurmak Hükumet satısı azaltmak için af-

Satılık Ev 
Kmlçullu otobüüı durak yeri 20 

zırhhsı, beş tayyare ana gemisi, on dan kaynakları mahdut olan japonya çinde ise, Birleşik Amerika donanma için hala kuvvete mi.iracaat etmek yon fiyatlarını artırmaktadır. Fakat 
kruvazör, 43 torpidobot ve sekiz de- böyle muazzam bir proğramı gerçek sının tonajı 2,000,000 tona v.~cak- istcme.ge bile, her halde harb vası- satıcı da Rla.l--ildi;;.ine artmaktadır. Hü
nizaltı gemisinin inşasını derpiş edi- !eştirmek kudretinde midir? tır. taları vermek suretiyle japonyaya kumetin bundan memmmivetsizlik 
yordu. 1938 in proğramı ile de, beş cNevyork Times» gazetesinin yap Bugün birleşik Amerikanın tez - yardım etmekten vazgeçmiye mecbur C'l'Öııterrrıesi 187.ırrıdır. riinkü too, ge-

No. lu ev aahlıktır. Müracaat yeri: harb saffı zırhlısı, iki ta.yare ana ge- tıtı bir hesaba göre, dört porğramın g!hlarda in~a halinde bulunan ge - kalacaktır. mi vP- tavvaT"e ~ibi müdafaa vas1tala-
'-llliKıziiiiiıliaıiuiiilliiiu•olıitoliiiiiıbuı;"•-..diıiurMa_..eniııi·lııl2iiiıOiiilıl mlıi, 24 kuruvazôr, 82 torpidobot, 12 aerçekleşmeııi için i.tç milyar yene mileri eunlardır: G harb ıaffı zırh.. Tean Thouvernin n c;ok pahalıdır. 
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l F ransanın misafir ve müttfJiki 

Nakleden: ** 'ı M A R O K S U L T A N 1 
latife, her sabahki gibi çok er· iki yüz yıl sonra canlanan hikaye. imparatorun veli-

ken kalkmış, sürüsünü önüne ahd ve diğer prenslere karşı olan büyük sevgisi 
Şan - Sür - Marn, üç gündenberi - -ı 

katarak yola çıkmıştı donanmış bir haldedir. Fransanın • 
• 1 bu küçük kasabası, Marok sultanı 

Ahmed Hayr, başını iki tarafa saı- -18- Sidi Muahmmedle çocuklarını .:ıami-
ınınıştı: - Latife! .. Sizden bir ricada bu- olduğunu istiyorum.. mi bir :mrette karşılamı~tır. 

- Nafile paşazadem, nafile! lunsam... Latife, titredi ve bir adım geriye Her taraftan fışkıran ağaçlar yol 
Genç delikanlı sapsan kesilm. t•. Bunu söylerken bir taraftan yaralı çekildi. . )ara başka letafet veriyor. Yeşillik, 
- Nafile mi? Fakat niçin 1 ış ı. elini gö:;terir gibi olmuştu. Genç kız -Benim, zevcem olduğunu istiyo- çiçek ve renk bolluğu burasını cennet 

. - Şunun için ki, Nureddin gibi durdu: rum. Seni nigahla alacağım Latife. gibi süslemiştir. 
oır genç, aşkını ve sevgisini para - Birşey mi istediniz paşa zade!.. Servetim, saraylarımız, herşeyimiz, Yanımda sultan Muhammedin baş-
k b·ı· mu- y 1 a ı ınde satmaz. Zannediyoru k. - a .... Demek ki beni tanıyor - her şeyimiz enin emrine verilecek. teşrifatçısı Si Mameri vardır. Si Ma-
Para kuvveti ile bu ~in başarılam _ 

1
' sun uz. Litife kızardı: meri, Kddur ben Gabrit ile sultanın 

nı ·· l k cagı- E t t F k t · b P d B l ~soy eme istediniz. Fakat buna im - ve , anıyorum... • a a sız e - aşaza e.. un an :söylemese - en yakın nedimleı·indendir. 
k~n yoktur, sakın böyle bir teşeb _ nim ~mimi nereden işittiniz? niz çok iyi edersiniz. Bir zamanlar on dördüncü Lüinin 
buste bulunmayınız. Çünkü, ağır bir - Dün, çiftlikte söylemişlerdi.. -Niçin söylemeyeyim Latife!. .. ve ailesinin hatta Pompadurların 
hakarete maruz kalmaklığınız da Ağır ağır, hiç ürkiltmeden genç Beni beyenmiyormusun? Ben sevil- me~ud kahkahalarına şahid olan şa-
ınuhakkatır. Nureddin, Latif eyi o kızın yanına kadar sokulmuştu. miyecek bir genç miyim? Ahlak ve tonun ormanlığına nazır pencerenin 
kadar seviyor ki.. tabiatlarım hakkında bir şey mi işit- önünde oturuyoruz. 

- Elim kesildi, bağlıyamadım, 
--Seviyor ha?.. tin?··· Buradan ufku kucaklıyan manza-

E rica edeceg-im, bu zahmeti siz yapın. H h b ı h - vet, hem de iki taraflı .. Onla- - - ayır, ayır, un an iç dü - ra o kadar güzel ki ... 
rın aşkını duymıyan kalmamıştır pa- Ve, mendilini Latifeye uzattı. Çöl şünme.... 1718 tarihinde Sidi Muhammedin 
şazadem.. yıldızı, hafif ve kısa bir tereddüd - Şu halde? dedelerinden :sultan Mulay İsmail, 

· .. 1 

Ahmed Hayr, iyi ve nazik bir adam devresi geçirir gibi oldu. Sonra men - Ben • başkasına sözlüyüm. Sa- Conti prensesinin desti izdivacını ta-
dı. Ayni zamanda, paşazadenin bir- dili aldı ve yaklaştı. na, senin büyüdüğüne, senin yaşadı- lep etmişti. İşte bu şato, o prenses 
şey yapmasından korkmustu. Ona S"l • b · d' d h ğın sarayların kızları yakışır... Bir tarafından satın alınmıştır. • ue;}man eyşım ıonu a aya- ··ık ı k'~ 
tekrar yalvarmıştı: .. .. . ço ızı ne 0 aca · Talihin şu cilve~ine bakınız ki iki 

kından goruyordu. Kalbı, o kadar L ~tif S"I · b .· 
- Sizin için, İslim ve ecnebi si- _ a e, u eyman el ın yarasını asır sonra, kendi aileleri içine kanş-

zin ayarınızda ' tahsil ve terbi~esi hızlı vuruyordu ki.... baglamıştı. Uzaklaşmak için iki adım masına az birşey kalmış olan on dör-
Y?ksek ne kızlar var ki, Latifeden -Size birşey söylesem Latife.. attı . Süleyman bey ağlar gibi, hıç - düncü Lüinin kızlarından birisinin 
zı.rade size zevce olmıya layıktır _ Çöl yıldızı, sehhar gözlerini, ciddi kırır gibi_ seslendi: evinde, bugün onun ahfadından bir 
lar paşazadem.. bir çift bakışla ona doğru kaldırdı. - Latıfe !... sultan misafir bulunmaktadır. 

Bu son sözler Ozerine Süleyman _ Buyurun paşazade ı.. Genç kız başını çevirdi Arkadaşım Si Mameriye bu tarihi 
bey,· -Latife, yalvannm, merhamet k' 1 tı k · d · ı Sultan, veliahd ve diğer çocukları 

- Dünden beri 0 kadar heyecan _ va ayı an a r en, o zıya esıy e 
- Peki -demişti- öyle olsun .. Fa- . . . et. Seni seviyorum. memnun görllnilyordu. ayakta duruyorlardı. !arını ve hatta bir parçada resimli 

kat bir şartla: Bu mübahasamızı dayım kı Latife, tasavvur edemezsın. Genç kız, cevab yerine, dalgın dal- Gene gözlerimiz, şatonun güzellik- Laıa Malike, Lala Ayşe isimli bu tarihi sahifeler karı~tırmalannı bu 
kimse duymıyacak. Bu gece, sabaha kadar uyumadım .. gın başını iki tarafa .salladı ve yürü- te ender bulunan bahçesinde gezin pernslerde hakikaten çok samimi şey kıymetli muallimeye borçludurlar. 

- Olur, söz veriyorum.. Genç kız, cevab vermeden gözle - dü... meğe başladı. lerdi. Madmazel Meriye, prens ve peren· 
- Allaha ısmarladık! rini tekrar eğdi. Silleyman bey de olduğu yerde kal- Sultnn Sidi Muhammed, Dikkat ettim.. :seslerin tahsil tarzlarına dair bazı 
- Güle gille ı _ Size söyliyeceğim şey, sadece dı. Fakat son bir cümle daha söyle- - Ne JAtif ! Diye mırıldandı. Bir Prensler ve prensesler, Marok sul- sualler sordum. O bana şöylece ce-

~ Ve, Süleyman beyin bizzat yaptı- bundan ibaret değil Latife ... Benim di: yeri sevmek için, orasını iyice tanı- tanının başteşrif atçısı olan Si l\Uma- vap verdi: 
gı teşebbüs , iıte, bu şekilde akim «««>» - Latife, bir rica daha!... Bu söz- malıdır. reye - Şimdi tatilde bulunuyoruz. Bu 
kalmış ve genç delikanlı; beyninden 

1 
T p !erim, aramızda kalsın!.. :•: - Fekih, diye hitap ediyorlardı. münasebetle veliahd günde birkaç 

ve kalbinden aldığı bu iki yıldırım y On apen Genç kız, cmilsterih> ol, der gibi Ağaçların arasından küçük bir ço- Fekih Arapçada (okumuş) ve vazife yapmakla mükelleftir. Fakat 
darbesiyle ., h ld Mı k bı'r ı·saret yaptı ve başı ı"le de bunu cuk küme~inin bize doğru koşuştu- (ilim) manalarına gelir. Maamafih Rabada onun günleri baırtan başa 

.ı.ena a e sarsılmıştı. os ovava gı·tmı·ye- . d tl k k d d b ,. Sili , teyid etti. ğunu gördük. Bunlar ne dilber, ne os u ma amın a a u kelime kul meşguldür. Mulay Hasan, asker o-
eyman bey, çütliiinden ayrıl - sevimli ve ne şen çocuklardı.. !anılabilir. yunlarına olduğu kadar makineli 

madan önce ,ikinci bir teşebbüs daha cektir 
1 

- Devam edecek - Onların hepsi de yanımıza geldi- Veliahd Mulay Hasan dikkatle oyuncaklara da bayılır. 
Yapmağı kararlaştırmıştı. Kendisine Berlin, 3 (A.A.) - B. Von Pa- Dr. BEHÇE.T UZ ler: yüzüme bakıyordu. Nihayet sabrede- .Madmazel Meyer biraz durdu; 
güveniyordu: penin husust bir vazife ile Moskova~ Çocuk hutalıldan m&tehu.... Si Mimeri, on yaşlarında kara- miyerek bana şu suali sordu: sonra, 

Gençti, güzeldi, serveti vardı. Tah- ya gönderileceği hakkındaki haberler Hastalanm 11,30 dan bira gözlü, koyu esmer tenli çok şirin bir - Sizi bir yerde gördüğümü zan- - Veliahd, Rabada saat yedid• 
.sil görmüş, iyi bir aile çocuğu idi. bu akşam resmen tekzip edilmiştir. kadar Beyler sokağında Ahenk çocuğu benim yanıma getirdi; ve hür- ııediyorum? kalkar, dedi Kuranını Arapça hoca-
belki de doğrudan doiruya Latüeye Selahiyettar Alman mahfilleri, matbaası yanında kabul eder. metle; - Nerede acaba? siyle beraber okur. Banyo ve kahvnı • 
.müracaat etmek, daha akıllıca bir iş Alman - Sovyet ekonomik müzake- - Prens Mulay Hasan. - Mesela, Rabada ! tıyı müteakip Fransızca der~leri baş-
olacaktı. Ahmed Hay t relerinin halen meri anlaşmalar çer- "S d•.., • Ad Dedi. - Ne zaman? lar. Raba lisesi profesörlerinden M. 
bir ihti ar l k .. ~ mu .~assıp s;evesi dahilinde kalmakta olduğunu eV Jglffi am,, Güzel prensin elini sıktım. Bütün - Geçen sene. Devi!, saat on bire kadar Fran3ızca 
· • Y 0 ara sözunden donmek ilave eylemişlerdir. Merakişte daha şimdiden halkın gök- Filhakika ben, Rabada, pek az dersi ver;r. Bu dersler öğleden sonra 
ıstemıyebilirdi.. R Oman !ere çıkardığı bu küçük veliahdin bir müddet içinde sultanın çocukları- saat ilç buçukta biter. Şimdilik veli-

Nihayet, bu kararını da tatbik et- Yeni Neşriyat elinde hava tazyikile atılan bir tüfek nı ziyaret etmiştim. ahde gösterilen dersler coğrafya, he-
ınişti. Sabah, erkenden alacakaran - y A z A N vardı. Küçük Hasanın hafizası çok iyi sap ve Fransızcadır. 
~~}arın henUz sökmekte olduğu da- T orosun Akşamları ORHAN RAHMİ GÖKÇE Si Mameri, Mulay Hasanın yanın- işliyordu; çünkü o beni hakikaten Saat beşe kadar i.stirahat eden 
ıkalarda, atına sıçradı ve Ahmed F-, S k da duran diğer bir çocuğu parma- unutmamıştı. veliahdi, saat beşte gene Arapça ho-

llayrın kulübesinin istikametindeki Orhan Metenin bu isim altında iatı 0 uruş ğiyle gösterdi, ve, : '*.. cası bulur. Bu derste altı buçuğa ka-
hurmaiıklara doğru silratıle uzaklaş- bir şiir kitabı çıkmıttır. Fiyatı 20 ku- Yeni çıktı. Çok nefis, edebi bir - Prens Mulay Abdullah. Genç ve güzel mndmazel Meyer, dar devam eder. Sultan, çocuklarını 
tı. ruştur. Devrim kitapevi tarafından eserdir. Bütün kütüphanelerde Dedi. Marok sultanının çocuklarına epey 

L Ed b ki 1 b ı ancak saat yedide, o da pek az bir 
iltifenin, 0 civardaki yoldan geçe- tabettirilmiştir. e iyat mera ı a~ u unur Prenslerin yanında birisi doWuz, bir zamandanberi mürebbiyelik yap-

ceği muhakkaktı , kendisi ile mutla _ rına tavsiye ederiz. - diğeri altı yaşlarında iki güzel kız da maktadır. Onlar, okuyup yazma- müddet dahilinde görür ve sever. 
ka konu§acaktı. Fakat ya cevab ver- F M • d Maroklular küçüklere bayılırlar. Bil-

ın~~e ~~beb bulup, makul bir vesile ransızca arıanne mecmuasın an: :e~~~.sultan, yavrularını çıldırasıya 
Y~ratıp onunla konuemak iktiza eder Saadet 
dı. 

Derhal çaresini de buldu Latüe 
gelirken, çakı ile sai' elini y~ralıya -
cak sonra, tek elle yarasını sarama -

tn:ııı gibi yaparak onun yardımını is
ıyecekti. 

t· Bu buluşunu, kendisi de beğenmiş
ıh. Gerçe canı acıyacaktı. Fakat ne 

e em · rnıyeti vardı? 

~ Rurmahklara dalınca, atını bir a-
gaç öl · g gesıne bağladı <;e ısonra pipo-
~unu Yakarak oturdu, gözlerini kulü-
e~e ~ikti. llu bekleyiş çok sürmedi : 

le ltıfe, her sabahki gibi çok er -
n~n olarak 15-20 tane koyununu ö
ku;1;b ka~mış ve yola çıkmıştı. Babası 
b" enın kapısında gözükmüş ve 
ıraz son . . . 
snı ra gerıye çekilınıştı. 

d eyınanın kalbi şiddetle çapıyor u. 
L~t. 

a ıfe, etrafına baka baka, ağır 
nğır ileriliyordu 

sn1 · 
sın eyman bey doğruldu ve çakı~ 
ıını açarak sağ elinin avuç içi kena • 
tı ~.aspladı ve çekti. Canı ya.nmış
l'~k ır taraftan da mendilini çıkara
gön:;ıa doğru ilerledi. Latife, onu 
n ş, fakat gene ayni ta bit hali 
es~~rllınekte devam etmişti. 

•ealıne~~an ona do~ ... neı:e~i ~e 
. "' .. 

• •· Bahçenin yeşil tarhlarla ~üslen-

Sı 
. 

pouvaıenl etıc reuı ıs AfflSI. 

Quclles bellos vacences nous aurions1 • 

1 •• 

Realmcl• ıirdllfUnüz bu aatlar, efer bu tarzda bir yerde birlcımit ola&IM", herhalc:!e dünyanın i7i ~ir tatil reçlreceii ıUphelzclir 

miş ince bir yolundan sultan görün
dü. Hepimiz, ayağa kalktık. 

Çocuklar, kuş gibi babalarının et· 

rafını aldılar. Kimisi onun ipek bor

nuzunu çekiyor; kimisi ayaklarının 

arasına girerek 

mani oluyorlardı. 

onun yürümesine 

Baba, derin bir şefkat ve sonsuz sa 

adet içinde onlara uzun uzun bakı

yor; hiç ses çıkarmadan yavrularını 

göğsüne basıyordu. 
Bu ne kadar snde bir adamdı! 

Marok sarayının ~ski çekingenliği 
karşısında yeni sultan ne kadar bariz 
farklarla onlardan ayrılıyordu. 

Malike kardeşlerine döndü: 
- 'rop oynayalım mı? 
Diye bağırdı. 
Çocuklar, yumuşak çimenlerin ara

- Devatnı 1 O nuncu •• hif Pde -

Eleksir Şahap 
Basur memelerini gi· 
derir, Kuvveti, Erkek· 
liii. iştiha:vı arttırır. 



Harbe devam 
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~ ı s""ı.lıUY i 5 l 1..1!1 t 1 tlJl .. 1 : ~ "° 
1 fr · l/ .1 - Piyade ve atı okulu için (42200) k lo koyun eti ve (77500) 

omr "l'On".1 cin/arı : kilo sı-ır ti ,eya keçi eti alınacaktır. Knpnlı zarfla eksiltme-
fzmir levazım am'rrği satın alma l omisyonundan: • si 17 / Temmuz 939 Pazartesi günü s at 15 de T6phanede 

-.... \:ün l:J- le mu hkern me'\i ki in at komisyonu ihtiyacı için Ist:mbul Levazım Amirl ği Satın Alm Komisyonunda yapı-
l SO ton l vıımarin kömürü açık ekş_iltme suretiyle satın alı- 1 caktır Hepsinin tahmin bedeli (34145) lira ilk teminatı 

2 
nacaktır. (2560) lira (87) kuruştur. Şartnnme ve evsafı komisyonda 

3 
......... f0kürü? b 1 r tonu 18 liradan 2700 lira t kdir edilmiştir. görillebilir. S • ır, keçi, koyun eti için ayrı ayrı fiyat verilecek-
- 8~~ 1 lerıh 21 7 939 cutrta günü t 11 de Çanakkale tir. İsteklılerin kanuni v ikal"riyle b raber teklif mcktupları-

4f mu t l kem mevki "'atın alma ko i yonuna müracaatları nı ihnl s ntmdan bir saat evvel komisyona vermeleri . 
.__ Muvakkat lerninetı 202 lira 50 kuru~tur. 2 - 29/6 939 tarih ve 42592 sayılıdır. 1 5 1 O 15 (2302) 

- 5 l l 16 19 2378 
fzm'r le\a.z m o.mirliği sat n "hna komisyonundan: 

.. 

--.... H rgama urr.'zon birli :eJ .. rinin yıllık ihtiyaçları olan 7 300 

2 
I· lo uru o· n a ık d iltmeJ e konm §tur. 

3 
= Tah itı ed 1 n .h deli 43.8 liradır. 

-t Mu·ıakkat t mınatı 32 lıra 85 kurustur. 
- İhale 25 7 9_ 9 s lı günü u,..t on dörtte Bergamada Uzun-

5 _ çarsıda a ~ ı. alım ~at~m komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnameyı rormek ıstıyenler salı ve per embe günleri sa• 
bahtan ak ma kadar (mesai saatlarında) komisyona müra-

6 _ ca~t edebilırl.er: . . 
Ek ıltmeye ıştırak etmek ıstıyenler eksiltme saatından ev
vel kôını yona müracaatla muvakkat teminat makbuzları 
ıle ı:artn men n d'" d'" .. dd · d ıır or uncu ma esm e yazılı vesaiki ibraz 
edeceklerdir. 5 9 14 19 2379 

lzmir Le vazını A · l' v • 5 l 1 . mır ı atın Alma Komisyonundan 
- zmır. mUstahkem mevki komutanlığınca g o terilcı.;ek yerde 

beherı 27204 lıra % kuruş bedeli kesifli iki adet iki 'nin tah
min bedeli tutarı (54409) lira (90) kuruş olan iki adet garaj 

2 
inşaaaı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

- İhalesi 17 Temmuz 989 pazartesi günü saat 16 da tzmirde kış
lada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

8 
- Teminatı muvakkata akçası (3970) lira (50) kuru tur. 

4 
- Şartname, kcşifname ve projeleri her gün sabah aat 8 den 

12 Y~ kadar ve 14,5 tan 18 e kadar İzmir M t. Mevki inşaat 
komi yonunda ve Ankarada M. M. Vekil.eti Emnkln inşaat 
şubesinde görülebilir. 

5 - İStekliler ticaret oda ında kayıtlı olduk!nrına ve bu işi yapa
bileceklerine dair ihaleden en az bir hafta evvel İzmir fia 
heyetinden alacakları vesiklarmı göstermek mecburiyetinde
dirler. 

9 -.. Eksiltnıeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün
cü maddelerinde yazılı ve İzmir müstahkem me\ ki komutan
lı~ına dilekçe ile milracaat ederek emniyetçe ynptmlmış tez
kıye ve3ikalnniylc teminat ve teklif mektuplarını ihnle sna.tın
dan en az bir saat evvel komisyona vermiş buluıı,ıcn ·lardır. 

30-5-11-15 2300 

1 ~lir ~eva~un amirliği satın aı:r;;-komisyonund n: . . 
. zmır müstahkem mevki Foça ve Söğiltçiik mınt kasındakı bır-

hklerin 76400 k'lo kesilmi• sıg-ır eti ve) ahut buı ulmıış keçi ctı 
iht' '$ 

2 
ıyacı kapalı zarf usulile ekiltn rn konulmu~tur. 

- İhalesi 7 temmuz 939 cuma gOnü "=aat lG 30 da kı ?da İzmir 
8 

levazım Amirliii sa~n alma komisyonunda yapılacal,ttır. 
- Tahm'n edilen tutan 14703 liradır. 

: - Teminat muvnkkata akçesi 1103 liradır. 
- Şatnamesi her giln komisyonda gor'\lob'lir. 

6 - 1st1t:eliler ticaret odasında kayıtlı olduklaı ına d ir veı;ika gö:r 
'1 tennek mecburiyetinded:rler. 

- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 savıh kanunun iki ve ilçüncil 
llladdeler'nin ve şartaname!;inde yazılı ve iknlnr'vle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komis-

.. Yona vermiş bulunacaklardır. 20-2~ 30-5 21 "0 

1 &;;;ir le-.az1m amirliği s~hn alMa komisy~·nundan: 
- İznılr rna tehke mrnevki Seferihisar mınt~kn ınd ki b"rlilde-rln 

81000 k'lo kesilmiş sığır eti veyahut burulmuş ke i eti ihtiyac. 

1 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konrnu!ltur. . 

- İhalesi 7 temmuz 939 cuma gilnil saat 16 drı k 1 dn İ7.mır 
levazım !mirliği sabn alma komi yonunda yapılacaktır. 

3 - 'rahm:n edilen tutarı 18630 liradır. 
4 - Teminat muvaklrnta akçesi 1397 lira yirmi b ş kuru tur. 
: - Şatnamesi her gun komisyonda görülebilir. 

-- İstkeliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına d ·r ve 'ka gös-

7 _ ter~ek mecbu.riyetinded 'rler. . . . . .. 
Eksıltmeye iştırak ede~kler 2490 sayılı kanunnn ıkı ve üçüncu 
llladdeler:nin ve şnrtanarnesinde yazılı vesiknlariylc tem ·nat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir sa t evvel komi.:;-

-.... fona vermiş bulunacaklardır. 20-25-30-5 211 !> 

İznü ı · l'v· alm k · d 
1 r evazım amır ıgı sahn a omısyor1r-:; 8"' 

- İzmir Mıt. Mv. birlıklcrinin (40320) kilo sabun ihtiyacı kapalı 

2 
Urf usullle eksiltmeye konmuştur. 

- İhalesi 17 Temaz 939 pazartesi günü Aaat 16 30 dn krnlada 1z-
ınir levazım Amirliği satın alma komi yonunda yapılacaktır. ! = Tab~in edilen tutarı (12494) lira (20) kuruştur. 

5 
Temınat muvakkata akçası (937) lira (44) kuruştur. 

6 
- i•rtnamesl her gün komisyonda görillebilir. 
- İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklannn dair vesika gös-

7 _ t.nnek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı J{. nunun 2. 3 ncü 

maddelerinde ve ıartnamestnde yazılı veslkalarile teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat ev\•el komis-

8 Yona vermiş bulunacaklardır. 
- 29-6-989 tarih ve 42552 sayılıdır. SO 5 9 15 2298 

5 ~vazam amirliii ,atın alma komisyonundan: 
~ır tayyare alayı birliklerinin ( 6500) altı bin beşyüz kilo 

sade ) ağı ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuş-
2 tur. 

- :ha)e~i 21 temmuz 939 cumn günü saat on altıda Kış -
ı8da İzmir Levuzım amirliği satın alma komisyonunda yapt-

3 tııcaknr. 

4 :: i ahmin edil n tutarı 6500 liradır. 
5 _ Ş emınatı ~uv kkate akç~sı 487 lira 50 l uruştur. 
6 l artn mesı her gün kornısyonda görülebil'r. 

-
8.:ekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair ves:ka 

7 gostermek mecburiyetindedirler. 
- Ek l't r 8 1.:meye iııtiralc edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü-

ç tku maddelerinde yazılı venika!an 'Ve temin tı ve teklif 
me tuplarmı ihale s at'nden en az bir saat evvel komisyo· 
na vermiı Lulunacaklard r. 5 9 1 4 19 2384 

İzmir levazım amirliği sattn alma komisyonundan: 
Manisad Lulunan merkez kıtaatının ihtiyacı ol n 90 bin kilo 

sığır eti veya k çi et! r'nden hangisinin fi}a•ı müsait olursa o cins et 
§erait ve evsaf dahilinde sa ın alınacaktır. Kapalı zarf usulü ile ihalesi 
24 temmuz 939 pazn ted günü saat onbirde yapılacaktır. Hepsinin 
tutarı 20700 liradır. ilk lem'n t 1552 lira 50 kuru tur. Şartnamesi 
parasız olarak komisyondan verilir. lst klilerin teminat makbuz ve 
mektupları ılc 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı vesikala
riyle beraber ihale günü ihale saatından bir saat evveline kadar tek
lii mektupları ile Manisa tüm sam alma komi yonunn vermeleri. 

5 11 16 21 2363 

lzm"r Lcv zı Amitl'ği Satuı Alma Komisyonundan: 
- MüL--nhhit n ın ve he abına (2000) adet yiin battaniye alına

caktır. Açık eksiltmesi 1 7 Temmuz 939 Pazartesi günü saat 
14 30 da Tophanede 1 tanbul Levazım Amirli w i Satın Alma 
koıni<:yonurıda yapılacnktır. Tahmin bedeli (21000) lira. İlk 
temiııatı ( 15 7 5) liradır. S rtnamesi ve nümunesi komisyonda 
göriilebilir. isteklilerin kanuni vesikalariyle beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri . 

2 - 29 '6/939 tarih ve 42591 sayılıdır. 1 5 1 O 15 (2301) 

lzınir levazım amirliği gatın alma komisyonundan: 
- Izmir tayyare· alayı birliklerinin 5000 kilo zeytinyağı ibtiya

cı açık eksiltme sur('tiyle münakasaya konmuştur. 
2 - ll-alesi 21 ten muz 939 cuma günü saat on beşte Kış -

lada lzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 2300 liradır. 
4 - Tern·n tı muvakkate ak a ı l 72 lira 50 kuruştur. 
5 - r si her gün ko i yonda görül bilir. 
6 - f t Tice ret Odasınrla k yıtlı olduklarına dair vesika 

· m cbur'yetind dirler. 
lı ı eye i. tirak edece l r 2490 sayılı kanunun iki ve ü
ü madd .... I rmde ve artnames"nde yazılı vesikaları ve 

ina tı mm kk t l i i biı lı 1 te ihnl s atından evvel ko-
mi yona mürnc ntları. .5 9 15 20 2385 

1 ·r levazım nrn· ·~i " tı ı ima komisyonundan: 
- İzmir t yyare c.layı biria ler'nin l O bin kilo patates ihtiyacı 

ı ~kt.Jiltme sur t'y],.. ı 'innkas ya konmu tur . 
2 - il l i 22 tem uz 9 9 cum rte i günü s at on ikide Kış -

1 d iz ir L_ \azım amir i satın alma komisyonunda yapı
l c ktır. 

3 - T nhm in edi!Pn tutarı 650 1iradır. 
4 - Ten . na.tı muv kka te ek S\ 48 r ra yetmis beş kuruştur. 
5 - S r n m<: i 1 r cYÜn ko i vonda görült"bilir. 
6 - J t ki ]er Tcnr t Oda ın 1a k yıtlı olduklarına dair vesika 

g ··" rmck m -buriy tinc!edirler. 
7 - E !itmeye i ti nk edecekler 2490 sayı1ı kanunun iki ve ii

li Ü m del 'erinde yaz lı ves'k, 1. rı ve t minatı muvakka
t lt:ri ile birlikte ihale saatından e ''\ 1 kc:n · syona müracaat-
hırı 5 9 11 20 2382 

l7ttı · r levazım ~mirliği satın almn komisyonundan: 
- lzrnir tayyare alayı birliklerinin 14 bin 1 ilo kuru fasulye ih

t'y, cı açık f ksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 
2 - I' lesi 22 temmuz 939 c m rtesi günii saat 1 1 buçukta kış

İzmir Levazını amirliği satın alma komisyonunda yapı-
l caktır. 

3 - Tahmin edilen utan 1960 lirndır. 
4 - Teminatı nn.:vakkate akçası 147 liradır. 
5 - Snrtnam "i her gün komisyonda görülebilir. 
6 - 1 t Hil r T'c.nr t Od "ınd k yıtlı olduklarına dair vesika 

r k m c ur'y ind dırl r. 
7 - ı:.~ ı .. rney i _ tir~k ed cekl r 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çun~u ınoddclermde v.e. sar~namesinde yazılı vesikaları ve 
temınalı muvakkatelerı ıle bırlıkte ihale saatından evvel ko-
ın 'syona müracaatları 5 9 J 5 20 2381 

İzmir levazım nmirl'wi satın alma kom'syonundan: 
- İzmir yo~lama memurlu unca muhtelıf yerlere yaptırıla

~k tahmıncıı 400 ton hava kıtuatına ait nakliyet açık ck
siltm .. suretiyle münakns ya konmuştur. 

2 - lhalecıi 21 temmuz 939 cuma günü saat on buçukta kış -
lada İzmir Levazım amirl:ği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilerı tutarı t 600 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası l 20 liradır. 
5 - Şartnamesi hP-r gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticnret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiy tind dirler. 
7 - Ekslitmeye · tirak edecekler 2490 sayılı kanu,nun iki ve Ü· 

çüncü mnddderinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
temin tı mu-vakkateleri ile birlikte ihule sa.atından evvel ko
misyona mürncaa km 5 9 14 19 2376 

lzmir levazım amirl'wi satın alma komisyonundan: 
- lzmir yollama memurluwunca muhtelif yerlere yaptırıla

cak tahminen 300 ton ka a o dusu kıtaatma ait nakliyat açık 
eksiltme suretiyle münakasaya konmustur. 

2 - ihalesi 21 / Temmuz/ 939 cuma günü sruıt onda Kış -
lada lzmir L~vazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edi!en tutarı 1200 Hradır. 
4 - Teminatı ınuvakkate akçesi 90 liradır. 
5 - ŞartnamPsi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - f stekli1er Ticaret Odasında kayıt1ı olduklarına dair vesika 

gö tennek m cburiyetinc:l dirler. 
7 - Ek"litmeye ;stirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü madd lerinde Ye şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
t minntı muvakkateleri ile birl'ktP ihale s atından evvel ko-

=.misvona müracaatları 5 9 14 19 2377 

Bornova askeri satıh alına ko!!ıigyonuttdan: 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli muvakkat T. 

Odun 
Yulaf 

Lira -
12000 1 16 
7000 5 29 

Saman 
K. Üzüm 
Yoğurt 

5000 1 6 
2000 20 30 

100 15 1 
1 - Ga emirdeki birliklerin ihtiyacı için yukarıda gösterilen mad 

deleri 7 temmuz 939 cı.!,ma günü saat on birde pazarlık su
retile Börnovada tümen satın almfi komisyonunda alına
caktır. 

2 - İsteklilerin ınczkur günde komisyona müracaatları ilan olu-
nur. 2372 

lzmir levazım amirliği sa!:n alma komisyonundan: 
-- lzrnir tayyaı·e alayı birlikİerinin 5000 kilo sabun ihtiyacı 

açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi 22 temmuz 939 cumartesi günü saat onbirde Kış

lada İzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapv 
:acaktır. 

3 - Tahttıın edilen tutarı 1600 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 120 liradır. 
5 - Şartnnmesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - 1stcklilcr Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetinCledirler. 
7 - Ekslitmeye İ§tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde yazılı vesikaları ve teminatı muvakka
teleri ile birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaat-
ları 5 9 15 20 2383 - _......,.,... __,.,...,,.,,.= 

lzmir Vakıflar Müdürlüğün· 
den: 

3/7 /939 tarihinde ihalesi mukarrer olan 162/ 30 No. lu dükkana 
temdid müddeti içinde talip çıkmadığından pazarlığa bırakıldığı ilan 
olunur. 2352 -
Bayındır Tecim ve Endüstri 
odasından 

Evvelce (Vehbi Girgin) unvanı ile sicili ticaretin 117 sayısında 
kayıtlı iken bu kere Bayındırın Pamuk pazarında ( 1 ) numaralı mağa
zada pamuk, zahire ve emteai umumiye tüccarı {Sadık Girginer ve 
oğlu Vehbi Girginer) unvanı ile sicili ticaretin ayni sayısında ticaret 
kanunu hükümlerince kayıt ve tescil edildikleri ilan olunur. 

lzmir Memleket hastanesi Baş 
tabipliğinden: 

fzmir memleket ve E~refpaşa hastahanelerinin 939 mali yılı ih· 
tiyacını karsılıyacak olan on bin kilo şeker 4900 kilo sabun ve 11 SOC 
metre yerli kaput bezinin temini için tcmdiden on gün ilan edilen ek· 
siltmeye istekli çıkmad1ğından vilayet yüksek encümen kararları mu
cibince 1 / 7 / 939 tarihinden 30/ 7 / 939 tarihine kadar bir ay iÇinde pa .. 
zarlıkla temini muvafık görülmüştür. İstekli olanların her pazartesi 
ve perşembe günleri saat 9-12 ye kadar vilayet daimi encümenine te-
mimıt mnkbuzları ile müracaatları ilan olunur. 2368 

Balast ilanı 
Devlet Demiryolları 8 ci işletme 

komisyonu11dan: 
1 - Muhammen bedeli 20.000 lira olan Söke kemeri ile KİM: 

11 O. ~rasında idarenin göstereceği ocaklardan her hangi bir suretle 
çıkartılarak kırılacak ve vagonlara kolaylıkla tahmil edilecek şekilde 
hat kenarındn ihzar edilecek l 0000 M3. bnlast kapalı zarf usulü ıle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme: 24 7 939 tarihinde saat: 16 da Alsancakta iş
letmemiz binasındaki komisyonumuzda yapılacakhr. Muvakkat te
minat ( t 500) liradır. 

3 - Muvakknt ve daimi teminat mektubu örneğiyle mukavele 
projesi ve Bayındırlık genel sartnamesi ve eksiltme şartnamesinden 
ibaret münakasa evrakı Ankarada 2 ci lstanbulda 1 ci ve lzmirde 

letmemiz kalemlerinden bedelsiz alınır. 
4 - İsteklilerin bu işe ait teklif mektuplarını tayin olunan gün· 

de saat 15 e kndnr komisyona vermeleri lazımdır. 
5 - Teahhütlü olarak posta ile gönderilecek mektupların gecik-

mesinden idnre mesuliyet kabul etmez. 2 .5 (2276) 

Torbalı kaymakamlığından: 
Torbalının ş~hitıer köyilnde 775 lira 43 kuruş bedeli keşifli ilave 

in,.aatı 1-7-939 gününden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre ha
zırhyacakları tcminatlarile birlikte 20-7-939 perşembe günü saat 15 t 
Torbalı kaymakamlıiından müteşekkil komisyona müracaatları ilan 
olunur. 80 6 11 2287 

1Zlllir Belediyesinden: ÖliVİer Ve 
1 - Yolların tamirinde kullanıl-

"llak nzere 70 bin granit parke tnı:ıı Ş Ürekas1 
·atın alu;ması haş mUhendi~Hkteki L1MlTE r 
,artnamesi veçhile kapalı zarflı ek-
l'ltmeye konulmuştur. Muhamme. ,-apor &Celll8S\ 
Cd"'ii 8575 lira olup ihalesi 17-7-93!) Birinci Kordon REF.S binası 

>n .. 3rte i gilnü saat 17 dedir. 249<ı TEL. 2443 
ayılı kanunun tarifatı dahilinde ha- LONDRA HA Tn 
zırlaumı .. teklif mektuplan ihale gfı- cBELGRAVİAN:. vapuru 5 tem-
n'U lizar. i saat 16 ya kadar enciimeıı- muzda gelip yilk çıkaracak "'e ayni 
de riyasete verilir. Muvakkat temi- zamanda Hull için yük alacakhr. 
natı 644 lira olup öğl eden <:onra ka- cAdjuatanb vapuru 1 O ternmuz
pah bulunmasına binaen öğleden ev- dıı gelip Londra için yük alacaktır. 
ve! I~ bankasına yatırılır. LİVERPOL HATTİ 

2 - Bahribaba parkında su sat- cALGERtA '> vapuru 20 tem-
mak üzere bir metre murabbaı yerin muzda Livcrpoldnn gelip yük çıka
bir sene müddetle kiraya verilması racak ve ayni zamanda Livcrpol için 
başk5.t~p\ ikteki artnamesi vcçhile yilk alacaktır. 
çık artırmaya konulmu!1lur. l\1u- -------~----------

hammen bedeli 20 lira olup ihalesi lunma<::ına b'nnen w Pden en l iş 
17-7-939 pazarte i güntl saat 16 da- bank ın .. vatır r k m kbuziylc en
\r. İştirak edecekler 150 kuruşluk <'L: en g 1 rl r 
eminatını, ötleden sonra kapalı bu- 80 5 10 14 229Q 



(SAHiFE 11) 

Mehmed Etiman 

Terzihanesi 

1 
Konak caddesi meserret oteli 39 -40 

ltv.ı""evsimlik en güzel kumaşlar gelmiştir 
Mü~terilerimizin bir kerre ıörmelerini tavaiye ederiz •• 

lzm .. r Lise ve Ortaokullar sa· 
tın a a komisyonundan~ 

lzmir li c \e ortaokulları için azı 510, çoğu 519 ton Sömikok kömü
rü knpah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 18 t .. ınMuz 03~ 
salı g'ınü nnt 16 tc yapılacaktır. Şaı·tnamcsi her gün kültilr direktör
lüğiincie gonilebilir. Tonuna 24 lira fiat tahmin edilen bu ihtiyacın 
ilk ten in tı 934 lira 20 kuruştur. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 3 cü 
\'e 32 inci maddeleri mucibince hazırlıyacakları teklif mektuplarının 
18 temmuz 939 salı günü saat 14 e kadar, hükumette kültür direktör
lügundc satın alma komisyonu başkanlığınca makbuz mukabili teslim 
alınacnğı, nat 14 ten sonra verilecek veya postada gecikecek mektup-
ların knbul edilmiyeceği ilan olunur. 30 5 11 16 2297 

Istanbul Nafia müdürlüğünden 

(ANADOLU) 

1 
~----------llmllil----------------~ Lüks obilya Salonu 

l-Iüseyin Hüsnü Uziş 

Yeni Kavaflar çar,ııı No. 2S.36 
IZMIR 

Mevsimin güzel bahar giju1e· 
rinde minimini yavrulannıza te
miz hava aldırmak ve hof vakit 
geçirtmek için dünyanın en bi3· 
yük fabrikaaı olan 

Alman Phöniks 

Markalı ıon model ve kübik 
zarif, ıık · ..e uğlam kapalı ve a
çık çocuk arabuı alınız. Fiyat. 
le rekab~t kabul etme~ derece
de ehvendir. 

Mağazamda rne•aimin en tık 
:;:arif ve aailam yerli •e AYrUpa 
Her çef:d KARYOLA n SOM
y ALARI sayet ucuz aatılmak
tadır. Bir defa GÖRMEK kifi-
dir. 

5 TEMMUZ 1939 ÇARŞAMBA 
~ 

De tsc e Le- Fratelli Sperco 
vante Linie Vapur acentesi 
G. M. B. H ADRIATICA. s. A. Dl 

NA VIGAZIONE 
Hambtırg LERO. 43-Motörü 6/7 tarihin-

de saat 1 2 de gelerek ayni gün saat 
DEUTSCHE LEY ANTE L1NE 19 da Patmo, Leros, Kalimnos, İstan-

G. M. B. H. HAMBURG köy ve Rodosa hareket eder. 
. «Adana> vap. 6 temmuzda bekle- VESTA • lhtiyai 60.A. -VapU" 

nıyor. 8 temmuza kadar Anvers, Rot- ru 6/ 7 tarihinde gelerek ayni gürı 
terdam, Bremen ve Hamburg için saat 23 de Midilli, Selanik, Dedea-
yUK alacaktır. gv aç İstanbul Burgaz Varna Kö ... 

T hl 0 

' ' ' ' a ıye: tence ve Batuma hareket eder. 
cİrland> vap. 24 Haziranda bekle- LERO 43 _ Motörü 10/7 tari· 

niyor, Hamburgtan mal çıkaracaktır. hinde saat 9 da gelerek 1 1 / 7 saat 17 
. cKreta> vap. 11 temmuzda bekle- de Pire, Korfo, Saranda, Brindizi. 

nıyor. Hamburg, Bremen ve Anvers- Valona, Draç, Gravoza, Spalato, Za· 
ten mal çıkaracal&ır. ra, Fiyume, Triyeste ve Venediğe 

DEN NORSKE MIDDELHAVS- hareket eder. 
LINJ OSLO ADRIA • 54 B. - Vapuru 13/7 

tarihinde saat 1 2 de gelerek ayni 
cBosphorus> vap. 24 haziranda gün saat 21 de İstanbul. Pire, Napo

Le Havre ve Norveç için hareket ede- li, Marsilya, ve Cenovaya hareket 
cektir. eder. 
AMERICAN EXPORT LINES INC. ZARA • 43 - Motörü 13/ 7 tari .. 

cExermonh vap. 4 temmuza doğ- hinde saat 1 J de gelerek ayni gün 
ru bekleniyor. Nevyork için yilk ala- saat 19 da Patmo, Leros, Kalimnoı, 20 7 939 Perşembe günü saat 15 de İstanbulda Nafia müdür

lüğü eks'ltme komisyonu odasında 41142.35 lira ke if bedelli Jstan
bul Teknik okulu kalorifer tesisatı ve kazan dairesiyle kömürlük in
§aatı knr.alı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

caktır. İsanköy ve Radosa hareket eder. 

1 cExcello> vap. 16 temmuza doğru 

m·aım--ml!---------~---11!!'----- bekleniyor. Nevyork için yük alacak- ROY AL NEERLANDAIS 

,, 

Mukav .le: Eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şart
namelcı i proje keşif hulasasiyle buna müteferri diğer evrak 206 ku
ruş mukabilinde dairesindç verilecektir. • C. Ziraat bankası ıır.n. T. R. T AGAM~~~~~!puru 121. 

7 tarihinde gelerek Amsterdam, Rot· 
cSzeged> vap. 8 temmuza doğru terdam ve Hamburg limanları için 

bekleniyor. Tuna limanlan için yük yük al~rak h.ı~et edecektir. 
alacaktır. 

Muvakkat teminat 3086 liradır. 
isteklilerin teklif mektupları ve en az 25000 liralık bu işe benzer 

iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İs
tanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet 
ve 939 yılına ait Ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 20/ 

17 /939 perşembe günü saat 14 de kadar İstanbul nafıa miidürlüğüne 

7ıermeleri. 1ıJ .. 1 5 1 O 15 (2230) 

Akhisar belediyes·nd n: 
6480 lira ke~if bedelli Akhisar Belediyesi elektrik fabrikası lo

komobili için bir yJllık ihtiyacı olan tahminen 540 ton maden kömü
l'Üne yapılan paznrlık neticesinde de istekli çıkmadığından 1 5 gün 
müddetle temdid edilmiştir. 

İhales! 3 temmuz 939 pazartesi günü saat 15 dedir. 
lıteklilerin Akhisar Belediyesine baş vurmaları ilan olu-

nur. 20 25 30 5 (2124) 

1 tanbul belediyesi den: 
Atatürk köprüsünün iki yanındaki kaldırım ve trot'!arların inşaatı 

~apalı zarf eksiltmesine konulmuştur. Muhammen bedeli (27767) 
lira 95 kuruş ve ilk teminab 2082 lira 60 kuruştur. Proje ve şartna
me ile buna müteferri evrak 139 kuruş mukabilinde Fen işleri mü
dürlüğünden alınabilir. 

ihale 18/7 /939 Salı günü saat 15 de Daimi encümende yapıla
caktır. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel Fen işleri müdürlüğünden bu 
işi yapabileceklerine dair alacakları fenni ehliyet vesikası ve diğer ve
saikle 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları zarflarını ihale 
günü saat 14 de kadar Daimi encümene vermeleri. 

2 s 8 14 (4666/2289) 

-Buca belediye riyasetinden 

KURULUŞ TA RlHl 1888 

Sermayesi: 1 O(J ,000 ,000 Türk lirası Şabe 
ve ajan adedi 262 

Zirai ye Tı.cari her nevi Bar.ka muameleleri 

Para biriktircııJ4!r~ ~ö. o ' liu ikramiy~ H~recek 
Zirrat bankaaında kumbarh •• ihbaraız taaarruf heaaplarında en a:a 

60 firaaı bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile qaiıdaki plan• 

cöre ikramiye daiıtılacaktır: 
4 Adet 1 ,000 Liralık 4,000 Lira 
4 c 500 c 2,000 c 
4 c 250 c ı ,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c so c 6,000 c 

40 c 4,800 c 
120 • 20 c 3,200 c 
160 c 
DİKKAT : Heaaplarındaki paralar bir :eDe için~e 60 l~adan .atai. 

cSzeged> vap. 28 hazirana doğru SVENSKA ORIENT UNIEN 
bekleniyor. İskenderiye ve Portsaid VINGALAND . . Motörü 13/7, 
i~in yük alacaktır. tarihinde gelerek Rotterdam, Ham• 

cTisza> vap. 10 temmuza doğru burg, ve Skandinavya limanları için 
bekleniyor. fskenderiye ve Portasid yük alarak hareket edecektir. 
'çin yük alacaktır. V ASALAND •. Motörü 27 /7 ta-

cTisza> vap. 10 temmuza doğru rihlerine doğru beklenmekte olup 
bekleniyor. Beyrut için yük alacak- Rotterdam, Hamburg limanları için 
~ır. yük alarak hareket edecektir. 
SERViCE MARITIME ROUMAIN 
cBucureşti> vap. 26 hazirana doğ. ZEGLUGA POLS~ .~IEN 

·n Köstence, Kalas ve Tuna limanları LECHIST AN - Motoru 21 /7 ta-
'çin hareket edecektir. rihlerine doğru beklenmekte olup 

cDuroston vap. 7 temmuza doğ- A~":ers, .~dynia, ve Danzig limanl.a· 
~u bekleniyor. Köstence, Kala~a ve rı ıçın yuk alarak hareket edecek.tır. 
Tuna limanları için yük alacaktır. · r a. tu 

Ste. Comlrciale Bulgare .. ERVICE MARITIME ROUM~, 
cBalkan> vap. 28 hazirana doğru ALBA JULIA .. Vapuru 3/ A~ 

0 urgas ve Varna için hareket ede- ğustos 939 tarihlerine doğru gelerek 
•ektir. Malta, Ccnova ve Marsilya için yol· 

Vapu 1 h k t t 'hl . l cu ve yük alarak hareket edecek.tir. r arın are e arı erıy e 
avlunlardaki değişikliklerden acen- ilandaki hareket tarihleriyle na.,.. 
.. mes'uliyet kabul etmez. tunlardaki deiqikliklerden Acenta 

Daha fazla tafsilat almak için meauliyet kabul etmez. Daha fazla 
3irinci Kordonda 150 No. da W. F. tafıilat için ikı:nci kordonda FRA • 
-lenry Van der Zee vapur acentalı- TELLİ SPERCO vapur acentalıiına 
.ına müracaat edilmesi rica olunur. müracaat edilmeai rica olunur. 

TELEFON: 2007 /2008 Telefon: 2004 200! 1 
~ .. nııııııı111111111111H111111111111uı11111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. ~ 

; Taze, Temiz, Ucuz i 
--829 lira 65 kuruş muhammen bedel ile açık eksiltmeye konul

muş olan Buca Belediye mezbaha kan kanalının devam eden açık 
münakasasında talipler tarafından verilen fiatin haddi layık görüle
memesine binaen belediye encümeninin kararı ile hu inşaatın bu gün 
den itibaren Onbeş gün müddetle pazarlığa bırakıldığı ila olu- l ikramiye .-ıktıiı taktirde re 20 fazlaaıyle •erileceldir. dü.f meyen er• -:ı • • • • ~ H -

Kur'alar aenede dört defa, 1 Eyi Ul, 1 Bıruıcı kanun. 1 Mart ve 1 a- = 
.LAÇ 1 

nu~ 1 5 9 14 (2310) si:ran tarihlerinde çekilecektir. ·----------------------------------------·--
T.i~ ı' 

1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 

32,000 L İ R A MÜ K A FA T 
~~----:=::=::=::==:==:==:::::::===::= a 

K ' 1 1 Şahat, 1 Ma~ıs, ~6 Ağust?J, 1 ~ylül, 1 lkin=i 
ur a ar: teşrin tarıhlerında çekılecektır 

IKRA MI YELER •111111 11111111111 ıı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ ,111111'' 

-------------------

1 Adet 2000 liralık 2000 lira 
5 .. 1000 u 5000 u 

8 • 500 
16 • 250 .. 4000 

400[) 
" .. 
.. 

---

-----
60 • 
95 .. 

100 
50 
25 

,, 
6000 
4750 
6250 

,, Mevsimin en yenilik---
;; [erini bayan kumar = larının erkek kumar 
;;; larının en eyisini 

§1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı1111111111111111111111111.ımmmı ~ Ih rahim Kara kaş 
T. lş Bankasına para yatırmakla, yalnız para b'r'ktirmiş olınaz, a•y•ru•· ___ ı tan alınız. 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 
l••-----------mıil------------------- Odun pazan No. 12 

-- 250" --------- 435 32000 

-

----Her türlü tuvalet çeşitleri -----: Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat eczahane.si ----= 

Ba~durak Bn.yilk Salepçioğlu hanı ka11ısıtıdı -- ~ 
... lllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll* 

Izmir iskan müdürlüğunden: 
1 - Urla kazası merkezinde 100 göçmen evi inşaatının kapalı 

zarfla ,,;'apılan eksiltmesine talip zuhur etmediğinden 7 /7 / 
939 gününden itibaren on beş gün müddetle pazarlığa konul 
muştur. 

2 - Bu evlerin beherinin muhammen keşif bedeli 476 lira 30 ku
ruştur. 

3 - İhalesi 22/7 /939 günü saat onda İzmir iskan dairesinde mü· 
teşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu hususta şartname keşifname vesair evrak her gün İzmir 
iskan müdürliiğünde görülebilir. 

5 - T.:aplerin yüzde yedi buçuktan tutarı olan 3572 lira 25 ku· 
ru§ teminata ait vesaikle iskan dairesine müracaatları. 

5 8 11 15 2375 

lzmir Ticaret ve sanayi oda
sından: 

Bilumum ~kkal!ar ayakkabıcılar fırın işçileri binek araba sahip
leri binek araba sürücüleri esnafına: 

Cemiyetiniz heyeti umumiyesi 3/ 7 / 939 tarihinde ekseriyet ol
madığından top!antı&ını yapamadı. İkinci toplantı aşağıdaki gün ve 
saatlara bırakılmıştır. O gün ve o saatta Ticaret odasında behemehal 
toplanmanız ilan olunur. 

Bakkallar: 9/ 7 /939 pazar saat 13 de 
Ayakkabıcılar: 9/ 7 / 939 pazar günü saat 14 de 
Fırın işçi1 ·-i 9 / 7/ 9\,Q pazar saat16 da 
Binek araba sahip!eri 10/ 7 / 939 pazat • "~ saat 14 de 
Binek araba sü. 1 0/ 7 / 939 pazartesi saat 1 5 de 


