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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

Sox,~ 
En korkunç yıl 

HAKKI OCAKOGLU lstanbul, 26 (Telefonla) - 1936 yılı 
silahlanma bakımından dünyada misline 
rastlanmamış bir sene olmuştur.Bu yıl 

bütün milletler teslihatına altı milyar 

ı .A.~C>N"EO Ş~~i:T.İ 

Devam mUd detilTürkive ıçınlHariç çin 
Senellk . . . . . . . 1300 2500_ 
Altı avlık . . . . . . 70fJ 1300 dolar sarfedilmiştir. · 

TELEFON : 2697 
-

Fiatl " 5 ,, kuruştur. CıınıJm.riyetin Ve Cıımhuriyet Eserinin Bekçisi, Saba11ları QıkM Siya.si Ga2etedif' 
- t -

Yeni A~ır matbaasında bası .mıştır. 
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Niçin 
Uydurma n~şriyata 
lüzum görüyorlar? --- --

Atinada çıkan u Elefteros 
Antropos " gazetesinin asılsız 
neşriyatına valimizin olgun ce
vabını karilerimiz okumuşlardır. 
Bugün, bu mevzua tekrar av
det edişimizin sebebi, haddi
satmda biç kıymeti olmıyan bu 
neşriyata ehemmiyet verdiği
mizden değıldir. Bizi asıl mü
teessir eden şey ortada smtan 
bir zihniyettir. Dost ve mütte
fik Yunan milletinin umumi ef
karına hitap mevkiinde 0

1an 
bir gazetenin sütunlarında Tür
kiyeden babserlerken objektif 
olmak ihtiyacının duyulmamış 
olması, masa başında uydurul
muş uluorta yazılara yer veril
mesidir. 

Halbuki Türkiye o mesud 
memleketlerden biridir ki, se
neden seneye yaptığı muazzam 
barnleleri, ileriye doğru attığı 
hızlı adımlan g5rmemek için 
insanın ya ıuiniyetle meşbu ,,ı. 
ması, yahut ta görme hassasını 
kaybetmesi lizımdır. 

Elefteros Antropos, lzmiri 
hangi sebeplere, hangi ruhi 
tesirJere kapılarak siyah göz
l6kle görmek istemittir, bilmi
yoruz. Bu gazete dostlukların, 

samimiyetlerin tabii neticesi 
olan bir hüsnüniyetle hareket 
etseydi bu kadar yanlış yola 
sapmış olmazdı. lzmir, Yuna
nistandan OsealtlHla ayrılmış 
değildir. Yekdiğerine bu kadar 
yakın olan ilti memleket gaze
tecileri hakikatları en canlı ola
rak aksettirecek mevkide
dirler. Yeter ki sansasyon ya
ratmak merakiyle asılsız haber
ler yoluna sapılmasın ... 

Korkunç tahrip silindirinden 
geçen bu güzel şehir harabe
lerinden sryrılmağa muvaffak 
olmuştur. Bunu görmemeğe im
kan var mıdar? Seneden seneye 
genişliyen bir imar faaJiyeti 
şehrin çehresini değiştirmiştir. 
Arkadaşımız p ekala bilir ki, 
şehi rlerin hayatında refahın en 
güzel ölçüsü imar faaliyetleri
dir. Yabancı sermayelere ihti
yaç göstermeden enkaz yığın
Jarıoı ortadan kaldıran, maddi 
imkanların müsaadesi nisbetin
de mamur olmağa çalışan 
bir şehir kalkınmanan mesud 
iıaretlerini taşıyor demektir. 
Önümüzdeki seneler biç dur
madan bu kalkınmayı hızlan

dıracak olan senelerdir. 
Elefteros Antroposun temas 

ettiği bir ikinci nokta da lzmi
rin salgın hHtahklar içinde 
kıvrandı2ı, nüfusun bu salgın
lar yüzünden kırıldığıdır. Bun
dan daha hayali, daha baya
ğı ca bir yalan olamaz. Zira son 
nüfus yazımı lzmirio, nüfusu en 
çok çoğa an şehirlerden biri ol· 
duğunu göstermiştir. Ati n a lı 
gazete müste rih olsun. lzmir, 
tar:hinin parlak yolu üzerin
dedir; ATA TÜRK'ün reh ber
liği altında istikbaline sarsılmaz 
bir emniyetle bakıyor. Belki on, 
belki on beş sene sonraki iz
mir, Eldteros Antroposun ta
mmıyacağı bir lzmir olacaktır. 

- Sonu 2 nci sav/ada --
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"Müstakil Hatay devleti,,nin al bayrağı bugün merasimle 
Cemiyetin Istanbuldaki şube binasına çekilecektir 

l 
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Roma Radyosu iki Fransız vapurunun Iskenderuna silahlar çıkardığını bildiriyor 
lstanbul, 26 (Yeni A•nr muhabirinden ) - • göre lkincikinun ayı sonlarına doğru Sancak-

Paristen hareket ede o Hariciye vekilimiz T ev- W tan ayrılacaktır. Heyet mesaisi hakkında hazır• 
fık Rüştü Aru'ın Be'grad ve Atinada tevak- Jıyacağı raporu Milletler cemiyeti genel sekre-
kuf ederek Yugos av ve Yunan devlet adam- ' terliğine takdim edecektir. 
lariyle görüşme erde bulunması muhtemeldir.Bu lstanbul, 26 (Hususi)- Hatay erkinlik kulübll 
takdirrte Hariciye v~kilimi z ancak yılbaşında binasının lstanbul şubesine yarın (bugün) coşkun 
Ankaraya dönmüş bulunacaktır. merasimle müstakil Hatay devletinin bayrağı 

lstanbul 26 (Telefonla ) - Sancağa gidecek çekiJecektir. Bu münasebetle kulüp binasında 
bitaraf müşahitler heyeti bugün lskenderuna hararetli söylevler verilecek, Hataylıların istiklal 
gitmf'k üzere hareket etm'ştir. Heyet reisi be-

davaları üzerinde en küçük bir zaaf göstermeden 
yanalında Türk ulusunun mertliğinden bahset- ısrarla devam edecekleri bildirilecektir. 
miştir. Heyet Pıuartesi günü lskenderuoda 
bulunacaktır. Roma 26 (Radyo) - Frımsıziarın Suriyede 

Bitaraf müşahitler heyeti Sancakta yaln,z ha- Kilis ve Papas hudutlarına asker tahşit ettikleri 
disah takip edecekler ve kendilerine yapılacak lstanbuldan bildiriliyor. iki Fransız vapuru ls-
müracaatleri müşahit sıfatiyle dinliyeceklerdir. . kenderuna silahlar çıkarmışlardır. Saocak idaresi 

• • H~vetin vazifesi bir ay için muteber o lduğun~ tamamiyle askeri kontrol altındadJr. 
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Yeni kanun layıhaları hazırlandı 

Riyaseticumhur, başvekilet, kamutay 
ve H. vekaleti binaları inşa edilecek 1 

Yeni binalar devlet mahallesinde 
Bu işe dört buçuk milyon 

A11kaıada Devlet malıallesi 

yapılacaktır. 
ayrıldı 

Ankara, 26 (Hmusi) - Bu- ka:et ve Hariciye Veka!eti bükümete salahiyet veren ka-
rada Devlet mahallesinde inşa binalarının inşasına başlanmak nun teklifi Kamutayın bütçe 
edilecek olan Riyasetıcumhur, üzere dört buçuk milyon liraya encümemnde görüşüldü. 
Büyük Millet Meclisi, Başve- kadar taahhüde giri,ilmek için - Sonıı 3 foıcü sa11/ada -
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C. H. P. Kaza kongresinde 

lznı.irin başlıca 
dilekleri orta ya kondu 

Vali Fazlı Güleç bu dilekler 
münasebetiyle beyanatta bulundu 

Halkevi bması 

C. H. P. merkez kaza kon- 1 vinde toplanmıştır. Vali Fazlı 
gresi dün saat on beşte vali Güleç kongreyi şu kısa nu· 
ve ilyön kurul başkanı Fazlı tukla açmışbr: 
Güleçin baıkanlığında Halke· - Sona 2 nd say/ada -

Karagöz 
•••••••••••••••••••••••• 

Oyunları ihya 
edilecek 

Ankara, 26 ( Hususi ) -
Halkevlerinde milli oyunlarımız 
arasında bulunan Karagöz oyu
Dunun ihyası kararlaıtı. · Ônil· 
müzdeki sene bu oyunlara 
başlanacaktır. 

iş dairesi reisi 
Ankarada 

Ankara, 26 (Hususi)- Ada
na ve Mersin mıntakasında 

yaptığı tetkiklerden avdet eden 
iş dairesi reisi, iş kanuıwnun 

tatbıkı münasehetlf e yapılan 
hszırlıklar etrafında ikbsat ve-
kiıine izahat verdi. 

Papanın nutku 
Vatikan City, 26 (Roy~er) -

Papa Py'nin nutkunun Alman 
gazetelerinde neşri Alman bü
kümetınce menedilmiştir. Bu 
haber ltalyada bilhassa Vati
kanda derin bir tesir bırak

auıbr • 

. 
Sa majeste Altıncı Coıç ve kıalir.e 

Noel şenl1kleri arasında 

Düşes dü Kent bir kız 
çocuk dünyaya getirdi 

Kral ailesi 
Kristmas 

Noel ağacı yanında 
yemeğini yediler 

- Yazısı s inci sayfada -
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Şehrimiz Ticaret Mektebi talebelerl dajicıhk 

sporuna bUyUk ehemmiyet veriyorlar. Geçenlerde 
lölabelerden bir grup Nil dağına çıkarak karii ta· 
pelorde zevkll dakikalar geçlrmlflerdir. FotoAral, 
bu gezintiden bir intibadır. 
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Niçin 
Uydurma neşriyata 
lüzum görüyorlar? 

- Baı laM/ı ı ind salzi/uk - 1 
Izmirliler yorulmak bilmiyen 
gayretleri, hiç azalmıyan ener
jileriyle ,ehirlerine Egenin in
cisi sıfatını hakkiyle taşıtabile
ceklerdir. 

• Bina ve araıı 

vergilerinin 
Tahsil nlsbetlnl maUOp 
dereceye çıkarmak için 

Dahiliye bakanlığı vilayetlere 
bir tamim yaparak bina ve 
arazi vergilerinin taksit zamanı 
olarak tayin olunan aylann 
nihayetine kadar mükelleflerin 
tazyik edilmemesi keyfiyetinin 
dikkate alınmış olduğunu.fakat 
taksit aylarını takip eden aylar 
içinde tahsilatın matlüp dere
ceye çıkanlmadığıoın görüldü
ğünü bildirmiştir. 

'fENI ASIR -

K:az~ · kongresi toplandı 
Vali ve Parti reisi Fazlı Güleç dilekler 
münasebetiyle beyanatta bulundu 

•••• 
idare ve Vilayet kongresine gizli reyle 

güzide zevat murahhas olarak seçildi 
- Başfara/ı 1 ind salu/td~ -
"Bu kongrede dört sene 

ene! mevcut iken Parti genel 
sekreterliğinin bir kararile 
lağvedilmiş olan merkez kaza 
idare heyeti üyeleri seçilecek, 
dilekler tespit edilecek ve 
Pazartesi günü ilyön kurul 
kongresi yapılacaktır. 

Sayın arkadaşlarım ekseriyet 
olduil:ı anlaşılmıştır. Kongreyi 
açmakla bahtiyarım. 

an evvel yapılabilmesi ve beş 
altı sene evvel lzmirde büyük 
bir facia yaşatan Melez çayı
nın da bu meyanda temizlen· 
mesinin beş senelik plan içine 
ithalinin teminini rica etti, bu 
teklif ittifakla kabul edildi. 

FAKIR ÇOCUKLAR 
Bundan sonra söz alan Avu

kat Halit Tevfik, ilk mektep
lerdeki fakir çocuklara bakı· 
labilmesi için varidat meııbaı 
bulabilmesi için vilayet mec· 
lisine salahiyet verilmesine dair 
olan bir kanunun kabulüne ça
lışılmasının teminini rica et
miştir. 

GECE MEKTEPLERi 

teklifi pıyasaoın açılması ıçın 

mebde bir gün tayin edilmesi 
şeklinde kabul edildi. 

SIHHAT lŞLERI 
Murahhaslardan Mustafa iki· 

çeşmelikte bir Ortamektep açıl
ması için Maarif vekaleti neı· 
dinde teşebbüslerde bulunul
masını ve Memleket hastanesi 
ihtiyaca kafi gelmediğinden 

vesaiti nakliyeden bilet ba -
şına 25 santim ilave etmek 
suretiyle husule gelecek olan 
varidatla hastanede yatak ade
dinin arttırılmasını istedi. 

Halit Tevfik, meroleket has
tanesi lzmir memleket hasta· 
nesi olmaktan çıkmış, garbi 

- Sonu 4 üncii sav/ada -
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Kazanç vergisi 
kanununun 

Bazı maddt }erinin 
tatbik şekli 

Maliye vekaleti kaıauç ~er· 
giai kanunuaıın ban maddele
rinin tatbik şekli halrkrnda ..;. 
IAyatlere Q\Ühİm bir tamim göa
derilmiştir. Tamimi kısaca ya· 
zıyoruz: 

işgal ettikleri mahallin gayri 
safi iradı 2.000 liradan fazla 
olan mükelleflerle, beyanoa· 
meye tabi oldukları, varidat 
idaresi tarafından ikinci kinun 
ayından evvel yazı ile bildiri
lecektir. Bugibi mükellefler 
ihbarı takibeden yıl için be
yanname usulüne tabi tutula
caklardır. 

Tebligat ikin cinci kanun ayın· 
dan evvel tahriren ve imzaları . 
mukabilinde yapılacaktır. Mü
kellefler, kendilerine tahriren 
.<apılan tebliği takibeden ka
nunusaniden itibaren defter tu
tacaklar ve o takvim seuesini ta· 
kibeden mali yıl vergisi beyan
nameliler gibi !arbolunacaktır. 
Bu mali yıla kadar geçen yılların 
vergileri de iradlarının 200-0 
lirayı geçmiş klmasına bakıl· 
maksızın gayri safi irat üze
rinden alınacaktır. 

Belediye hudutları ve köy 
sıoırlarını içinde ayni neviden 
bir işi muhtelif yerlerde yapan· 
!arın vergileri gayri safi irat 
üzerinden alınacaktır. 

Elefteros Antroposun bu neş
riyatı müttefik memleketler 
arasında temaslann sıklaşbnl

ması büyük bir ihtiyaç olduğunu 
bir kerre daha meydana koy
muştur. Yugoslavyanın en ma
nıf gazetelerinden V remenin 
diplomatik muhabiri Svetoski
nin memleketimiıi ziyaretinden 
sonra gazetesinde neşrettiği in
tibalara bir bakıyoruz da on
daki samimiyetle Elefteros Ant
roposun neşriyatmdaki saini
yeti ölçmeğe imkan göremiyo
ruz. Yunanlı arkadaşımıza tav
siyemiz lzmire hakikab g(irmek 
istiyen bir muhabir gönderme
sidir. Burada dost memleket 
gazetecileri için daima sıcak 

bir muhit vardır. Türk-Yunan 
dostluğu, birbirimizi eyice tanı
yarak ileri ham!e.lerimizde.n aynı 
zevki tanımamızı icap ettiriyor. 
Yunaııistandan dönen Türk ga• 
zeteciler bu dost memleketten 
samimi intibalar getirdiler. Ya
lan yanlış şeyleri uydurmak 
kimsenin aklından geçmedi. 
Elefteros Antroposu bu kötü 
neşriyata sevkeden muhabir 
kimse sadece bu gazeteyi al· 
datmak!a kalmadı. Aynı za
manda Yunan efkinnda güzel 
Izmirio me•ud duruma hakkın
da yanlış bir intiba yarabnak 
istedi. Affebnek istemediğimiz 
kusur da budur. Yoksa biz Iz
mirli!er bugünümii% gibi yan· 
nımızdan da eminiz. Bu kabil 
masallar ne ümitlerimizi keser .• 
ne de hamlelerimizin kuvvetini.. 

Bakanlık halk hizmetlerin· 
den olan ve bütçe ile çerçeve· 
lenmiş mahalli hizmetlerin ye· 
rine getirilmesi için herşeyden 
önce bütçe gelirinin zamanında 
ve muayyen hidler dahilinde 
tahsil edilmesini istemiştir, 
Vekalet vali ve kaymakamlann 
tabsilit işleriyle yakından ala· 
kalanmalannı ve tahsilatta mu· 
vaffak olamıyaa memurlar hak
kında takibatta bulunulmasını 
htemiştir. 

Biliyorsunuz ki evvelce mev· 
cut iken lağvedilmiş olan kaza 
teşkilitı parti başkanlığınca 
tekrar görülen lüzum üzerine 
yeniden kabul edilmiştir. Bi
naenaleyh şimdi bir birinci reis 
vekili, ikinci reis vekili ve iki 
kitip seçeceksiniz." 

Hüsnü Tonak: Atatürk'ü:ı 
memlekete yaptığı binlerce 
büyük iyiliklerden birinin de 
harf inkılabt olduğunu ve bu 
suretle memlekete iki milyon 
okur yazarın bir hamlede ka
tıldığını söyledi ve gece mek· 
leplerinin tedrisatının deva
mını istedi. Ve şunları ilave 
etti: 

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

Şe-vke"t. ~ll&brı 

Tayyare resmi mal 
sandıklarına 
yatırılacak 

Hususi idarelere devredilen 
biııa ve arazi vergisiyle birlikte 
hususi idarelerce ahumakta 
olan tayyare resimJerinin bazı 
mahallerde tayyare cemiyetleri 
şubelerine teslim edildiği gö· 
rüldüğünden hazineye ait olan 
bu resmin doğrudan doğruya 
mal sandıklarına teslim edil
mesi Dahiliye bakanlığınca ala
kalılara bildirilmiştir. 

Prag sergisi 
Prag sergisi 1937 yılı marb· 

nın beşinde açılacak, on dör· 
düne kadar devam edecektir. 

Yeni Arnavutluk 
Tiran, 26 (Yeni Asır) - Ar

navulluğun muhtelif yerlerinde 
modern kasaba!ar inşasına baş
ranmıştır. Kral Zogo Tiran 
civarında yüzer haneii iki mo
dem köy inşası için teşebbü
sata girişmiştir. Bu köylerin 
masarıfını kral; şahsi servetin· 
den verecektir. 

Gerek arazi, bina ve bnbran 
vergilerinin ve gerek diğer 

gelirlerin ileriki taksitlerinde 
de tahsilat niıbetlerini istenilen 
dereceye çıkarmamış olan vi· 
liyetlerin hususi muhasebe 
müdürleri baklanda vekiletçe 
aynca kanuni takibatta bulu· 
aulacağuıın ehemmiyetle g(iz
önünde bulundurulması ayrıca 
bildirilmiştir. 

••••••••• 
Bir tren kazası 
Dün sabah Kı:ulçuUa istas

yonu civarında bir tren kazası 
olmuş ve ihtiyar bir kadın ya• 
ralanmıştır. 

Sabah saat 7.45 te bmirden 
Aydına hareket eden 1309 sa• 
yılı katar Kı:ı:ılçullu istasyonu• 
nun yüz metre ilerisinde ma• 
nevracı Nazminin anasma çarp• 
mış ve kadımn ayağı kınlmıştır. 

Tahkikata müddeiumumi mu
avini Ali el koymuşlar. -·····-
Gayri federe 
kulüpler 

Türk spor kurumuna dahil 
olmıyan kulüplerin bir temen
nisi gazetemize aksettirilmiştir. 
Bu gençler evvelce gayri federe 
kulüpler emrine terkedilen halk 
sahasının şimdi Türk spor ku
rumuna bırakılmaııı üzerine sa
hasız kaldıklarını ileri sürüyor
lar. Filvaki bu gibi gençlerin 
spor ihtiyaçlarını temin etmek 
te bir vazifedir. Alakadarların 
nazarı dikkatini celbederiz. 

Kongrede nahiye murah· 
haslarından başka belediye 
reisi ve borsa komiseri de ha· 
zır bulunmuşlardır. 

Başkanın teklifi ile işari 
reyle birinci reis vekilliğine 

avukat Baba Nasuh, ikinci reia 
vekilliğine Şehime, katiplik
lere doktor Osman Yunus ve 
doktor Kemal seçilmişlerdir. 

Baha Nasuh murahhas sıfa· 
tiyle maruzatta bulunacağından 
bahisle reis vekilliğini muvak· 
katen Şehimeye bırakb. 

Alsancak nahiyesinin on mu• 
rahhH seçmesi lizımgelirken 
yanlışlıkla beş asıl, bq de ye
dek murahhas intihap edilmiı 
olması münakaşaları mucip 
oldu, bu icap üzerine yedek· 
lerin asıl tellkki edilmesini is· 
tiyenler ve istemiyenler bulun
du. Yedeklerin de asıl tellkki 
olunarak kongreye iştirakleri 
reye kondu ve kabul edilmedi. 

Mütealuben dileklerin tespi
tine geçildi. Şevki Demir na• 
hiyelerin dileklerinin toplana· 
rak bir komisyon tarafından 
tasnif edilmesini teklif etti. 

Hüsnü T onak, nahiyelerden 
gelen dileklerin kaza dileği 
olarak vilayet kongresine gön
derilmesini teklif etti, kabul 
edildi. Ayrıca dilekler de var
sa bunun da ayrıca bildirilme
sini eczacı Faik teklif etti ve 
bu da reye konularak kabnl 
edildi. 

MELEZ ÇAYI 
Eczacı Faik söz alarak mev

cut dileklerden gayri sulama, 
irva ve iska ameliyelerinin bir 

"Izmirde tenvirat işi tama
men noksan olduğu gibi tram
vay işi de bir tDrlD düzeltilmi
yor. Rica ederiz hüküınetimiz 
bu şirketi Yatın alsın ve lzmir 
halkını bn tirketten kurtarsın.,, 

Hüsnü Tonak Karşıyakada 
iki orta mektep daha açılmasını 
teklif etti. Hüsnü T onakın tek
lifleri birer birer reye konuldu 
ve ittifakla kabul edildi. On
dan sonra Şemsettin söz alarak 
asayifi ziraiye işine ehemmi· 
yelle ipret etti ve bunun 
noksan olması köylerde bir 
çok geçimsizlikler ve dar· 
gınlıklar husule getirdiğini 
sliyledi. Ve köy kanununa 
bu işe ait kuvvetli bir 
madde konulmasını ve muhta
rın bir liraya kadar vermek 
salihiyetinde olduğu ceza mik
darınm 10 liraya iblağını iste· 
miştir. iki teklif de reye ko
nuldu ve kabul edildi. 

TÜTÜN PIY ASASI 
Bucadan Şeref söz aldı ve 

o da tütün piyasasının hersene 
muayyen bir günde açılmasını 
çünkü piyasa açıldı açılacak 
diye birçok zürraın günlerce 
işinden olduğunu söyledi. 

Ege mıntakasında tütün pi· 
yasasının bir günde açılmasının 
kanuulaştınlması hakkındaki 

, ..................................... __ .............. -.:ıı._ .......................... ,, 
•••••••••••••••••••••••• 

TAYYARE SiNEMASI Telefon sısı 
•••••••••••••••••••••••• 

YILBAŞINI kar,llamak için senenin en bUyUk iki fllml 

1 - ÇiNGENE BARON 
ADOLPHE WOHLBRÜCK - GABRİELLE GABRiO tarafından temsil edilen fevkalade filim 

2 - KADINLAR KLUBU 
MAYERLING KATRANAVİ büyük yıldız DANİELLE DARİEUX'nun eseri 

AYRICA 
SEANSLARA: 

PARAMUNT ( Dünya haberleri ) 
1,15 - 5,15 - 9,15 Çingene Baron 3,10 - 7,10 Kadınlar Klubu _________________________________ ımmll ____ .... __________ , 

Halle Seliise Hazine
lerini satıyor 

Ingiliz gazetelerinde intişar 
eden küçük bir ilana göre 
"krallar kralı" Haile Selasenin 
kuyumculuğa müteallik zengin 
bir koleksiyonu Londranın en 
lüks müzayede salonu olan 
Leicester Square'de satılığa çı
karılmıştır. Düne kadar dünya• 
nın en zengin hazinelerine sa
hip olan adam şimdi hayatını 
idame edebilmek, sefalete düş
memek için gümüş takımlarını 
satmağa mecbur kclmıştır. 
Şimdi herkesin sorduğu sual 
şudur: 

imparatorun memleketini ter
kederken beraberinde getirdiği 
sandıklar dolusn altınlar, mü
cevherat, Saba melikesinin tacü 
tahtını süsleyen elmaslar, kıy
met biçilmiyecek kadar kıy
mettar taşlar ne olmuştur? Ya 
lngiliz bankalarına yatırdığı 
milyonlarla Ingiliz lirası ne ol
muştur 1 

Tahtını kaybeden imparato
run hakiki mali vaziyeti nedir? 
Bunu doğruca öğrenmek im
kansız gibidir. Bununla beraber 
bu muazzam servetten bugün 
büyük birşey kaldığı zannedil
miyor. Haile Selise ltalya ile 
barba girdiği gün dünyanın en 
büyük z<!nginlerinden biri idi. 
Fakat bütün servetini silah ve 
mübimmat satın almak için 
harcadı. Harbın son haftala
rında Habeş ordusu imparato· 
run hususi servetile yaşamak ta 
idi. imparatorun lsviçredeki 
Veyey Villası bile satılarak 
bedelile mühimmat ve silah 
satın alınmıştır. Haile Selise 
memleketini terkettiği zaman 
bankalarda çocukları namına 
yatırılmış olan üç buçuk mil· 
yon frRnktan başka birşeye 
sahip değildi. imparatorun 
Londraya muvasalitında bera
berinde getirdiği mahut san· 
dıklar için çok dedikodu ya
pılmış, bunların -.ltınla dolu ol· 
dukları iddia edilmişti. Şimdi 
anlaşılıyor ki, bu sandıklarda 
satılığa çıkarılan gümüş yemek 
takımlarından başka birşey 
yoktu. Bu takımların sıkleti 16 
bin onıtır. 14 bin lngiliz lira· 
sına satılacağı tahmin edilmek
tedir. 

işle imparatorun Habeşistan· 
dan kaçırabildiği bütün servet 
budur. Bıından sonra bu para 
Ti• geçinmeğe ~alııacaktır. 

Puşlılnln yUzlincü 
Yıldönümü 

Sovyetler birliği, büyük Rus 
A. S. Puşkin'in ölümünün yü
züncü yıldönümünü layıkı veç
hile kutlamak üzere büyük bir 
faaliyetle hazırhklarda bulun
maktadır. 

Bu münasebetle büyük şii
rin eserleri on iki milyou 
nüsba olarak tabedilmektedir. 
Bu miktarın ehemmiyetini te
barüz ettirmek için şurasını 
kaydetmek kafidir ki, 1907 den 
1917 ye kadar uzayan müddet 
zarfında Puşkin'in eserlerinin 
tab'ı adedi 5 milyonu geçme
miştir. 

Şairin, " lvgen Oniegin " , 
"Şiirler,, , "Lirik Şiirler" vcı 
"Belkin'in bikiyeleri,, gibi mün
tahap bazı eserleri, ikinci defa 
olarak 400 biner nüsha ve 
"Dubrovski,, ise geııe ikinci 
defa 300 bin nüsha basılmak· 

tadır. 

Puşkin hakkında muhtelif 
portreler, tablolar, ve album· 
ların tabedilmekte olduğu da 
bildirilmektedir. Portreler, 1 
milyon 150 bin nüsha olarak 
basılmaktadır. Ayrıca, çok en
teresan olarak, "Puşkin'in ba
yatı ve eserleri,, namı altında 

bir takvim-albüm çıkarılmak

tadır. Bu takvimde şairin ha· 
yatının mühim hadiseleri günü 
gününe takip o!unmaktadır. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
: Saadet reçetesi : --
~ Nazik bir fidan 
• Bütün hadise erin kat'i bir • 

yeise müncer olduğu bir za· 
manda son bir ümide s3rıl· 
mak ne tatlıdır. Bir mucize 
her zaman için kabildir. 

( /ac<Jııe Raun•i/le ) 

Servetten ümit kesilebilir. 
Fakat asla yeise düşmeme· 
lidir. 

( Clıtısline de Sıude ) 

Saadet denilen fidana çok " 
dikkat etmek lazımdır. Onu 
iıtihsal etmek güç, yeniden 
bulmak ise imkiinsı:ı:dır. 

( Be111a111uı Constanl ) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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--- Olivier Ve Şü. "'-D-iş_h_e_k_i_m_i __ Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUllPANY ASI 
• ORESTES • va~ 10 

birinci klaulMia ıelip Jlldinll 
t .. liredea ..,.. BURGAZ, 
VARNA ye KOSTENCE li-

manlan için ynk alacakhr. 

" BACCHUS " vapuru 14 
birinci klnundan 19 birinci ki· 
nuaa kadar ROTTERDM, 
AMSTERDM ve HAMBURG 
limanları için J6k alacaktır. 

" ORESTES " vapuru 28 
birinci kanundan 3 ikinci ka-

nuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
Jimanlan için ylik aJacakhr. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"SMALAND" moUSrü 10 Bi
rinciklnunda Rotterdam - Ham
burg: - Gdynia ve Skandinavya 
limanları için yük alacakbr. 

"ISA., 21 Birincikanunda 
beklenmekte olup Rotterdam -
Hamburg ve Skandinavya li
manları için yük alacaktır. 

"AASNE,. vapuru 4 ikinci 
Kanunda Rotterdam - Hamburg 
ve Skandinavya limanları için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SUÇEA VA vapuru 16 birin
kinunda Malta - Marsilya ve 
Cezaire hareket edecektir. 
• PELEŞ vapuru 24 birincika

nunda Malta ve marsilyaya 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha Fazla tafsilit için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentahğına 
mllracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Doktor 

Kemal Satir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehaaaaaı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü l·apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

N. V. 
W. F. H. IVan Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE ~INIE 

G. m. b. H. 
CHIOS vapuru 23 birinci 

klnunda bekleniyor. 26 birinci 
kinuna kadar Rotterdam,Ham
burg ve Bremu için ylk ala
caktır. ...... 

American Export Linea 
The Export Steamship Corpo• 

ration - Nevyork 
EXMOUTH vapuru 19 ilk 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXECUTIV vapuru 3 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

EXMOOR vapuru 13 ikinci 
kinunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakbr. 
~ 

Senice Maritime Roomaia 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 23 1 ci 
kinunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratis!ava, Viyana 
ve Linz için yük alacakhr. 

.... 18 .. 
American Export Lines - Tbe 
Export Steamsbip Corporation 

Pireden Hktarmalı 
EXCALIBUR vapuru 18 bi

rinci kinunda Pireden Boıton 
ve N evyork için hareket ede
cektir. 

Seyahat müddeti 
Pire - Boston 16 gündür 
Pire - Nevyork 18 ~ündür. 

... C8J-t• 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 19 ilk 

kanunda bekleniyor. lskeode
riye, Hayfa, Oieppe ve Norveç 
limanları için yükliyecektir. 

•'® ·-Armement H. Schuldt • Hamhurg 
TROYBURG vapuru on se

kiz ikinci kanunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
men için yük kabul eder. 
. ~ 
Jobnston Warren Lioen Ltd. 

Liverpool 
DROMORE vapuru, 10 ikin .. 

ci kinun, Liverpool ve Anvers· 
ten bekleniyor. Burgas, Varna 
ve Kö.ltence için yük kabul 
eder. 

Vapurların islinleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taabhOde gi· 

· riıilmez. 
N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazannda Bardakçılar sokak 
No. 10 - t2 J. Pe:rplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardar. 
(2299) 

GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaıelerini kullanıoız l 

Orlpln : Bütün ağn, sızı Ye 
sancıları keser. 

Orlpln : En ıiddetli baı Ye 
diş ağnlarını sür
atle dindirir. 

Orlpln: Nezle, grip ve ro
matizmaya ka111 
çok müeNirdir. 

GRIPIN kaıelerioio 10 tanelik yeni ambalajlumı tercih ~dini& 

• 

8 JO 10 
kullanınız ! 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

······································~····: : Ciğerler için bava ne ise dıı- : 
~ ler için de RADYOLIN odur. : 

Hasta ciğerler kadar sağlam 
ciğerlere de hava lazım oldu
ğu gibi, bakımsız diıler kadar 
temiz ve beyaz dişlere de 

• RADYOLIN lazımdır. Hava • 
kanı, RADYOLIN ağzı cemiz
ler. Havasız kalan en sağlam 
vücod nasıl zehirlenirse, RAD-
YOLIN ile farçalanm•yan te
miz ve beyaz dişler de &ylece 

sararmağ'a ve çürümeğe 
mah1<iimdurlar. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
• •••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mlithiş ucuzdur. 

J ' ~ : 

Tif • 
OZAc:L 

DOKTOR 
En eski nasırları bile pek kııa bir ı.amanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi depoıu: lngilir. Kanzuk eczaneıi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müe11ir bir na11r ilicıdır. 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
25/l 2/936 tarihinde ihalesi mukarrer bulutlan Ragıp namı 

diğer sığılar dalyanında avlamak hakkının müzayedesi 811/937 
tarihine milsadif Cuma gününe bırakılmıştır. Taliplerin müzayede 
günü olan 8 - 1 - 937 tarihinde saat 15 de Defterdarlıkta müte
şekkil komisyona müracaatları ilin olunur. 

1598 (3419) 

LİMİTET 

Vapur Acentası A Nac'ı 
İRİNCİ KORDON REES 

1 BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Londra hatb 
ADJUTANT vapuru 22 ikin

ci klnunda gelip Londra için 
yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru ikinci ka
nan ipticlaaında Londra ve 
Hullden gelip yük çıkarıp ayni 

zamanda Londra ve Hnll için 
yiik alacakhr. 

GRODNO vapuru 15 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracak ve 

ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool battı 
EGYPTIAN vapuru 26 bi

rine; kanunda Liverpool ve 
Svanseadan gelip yük çıkara
caktır. 

ALGERIAN vapuru on ikind 
kinunda gelip Liverpool ve 
Svanseadao yük çıkaracaktır. 

Oeutsche Levante-Linie 
ANGORA vapuru limanı

mızda olup yüklerini _çıkarmak
tadır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmeL 

1936 -1937 
Taze bir asliti 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 
bir ıerbettir. 

Hilil 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
miı değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

Hortaçsu 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını mOı· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

H.Ta~sin Tan 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 inci 
Heyler So. Hamam karşısın· 
da 37 No. ya nakletmiıtir. 

Telefon: 3774 
(1924) 

Hususi muallim 
ilk ve orta okul talebele

rine hususi dersler vermek
tedir. lstiyenlerin bergün sa
at 16 - 18 e !.:adar Yeni Asar 
idarehanesine müracaatlan. 

13- 13 H 3 

Bir Hediye ver
mek istiyorsanız onu 

S. Ferid 
Eczacı başının 

Meşhur Kolonya. 
Esans, Pudra. 
Kreminden inti
hap ediniz. 

Beğenecek siniz 

M. Depo 

S. Ferid 
ŞiF A 

• 
eczanesı 

• • 
senesının 

Kırkağaç Malmüdürlüğünden: 
Kırkağaç hükfimet konağının 5531 Lira 26 kurut bedeli 

keıifli kargir, Tuğla ve beton arme kısımları 12 - Kanunuevvel -
936 gününden itibaren on be, gün müddetle 2490 numar~ 
kanunun bilk6mleri dairesinde açık ekıiltmeye konulmuıtur. 
Muvakkat teminat 414 lira 85 kuruıtur. Kat'i teminat bunun iki 
mislidir. 

Eksiltmeye gireceklerin beş bin liralık inıaat yapabil~cekleriae 
dair ehliyetname ibraz edecıeklcrdir. 

Bilumum rusum ve harçlarla ilin ve sair maaıraf müteahhide 
ajttir. Talip olanların ilıa !enin n:uallik bulunduğu 28 KinWlu• 
evvel 936 gününe rastlıyan Pazartesi günü Kırkaiaç Malmll· 
dürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatlan ve fenni şartna
me ile eksiltme şartnamesini görmek istiyenlerin her iş günil 
mal kalemine müracaatları ilan ofunur. 

2~-?.6-27 1576 (3~) 
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Hitlerin son kararı beklenmektedir 

o Alma a dım ist· or 
ispanyadan ge en Fritz devlet reisine izaha verdi 

lspanyol asileri bekledikleri yardımı göremezlerse partiyi kaybedeceKler 
Fakat Hitler müdahalede devam kararını verirse sulh tehlükeye girecek 

BerJin, 26 ( Ö.R ) - Alman 
matbuata Fransa hariciye na· 
zm Delbosla Alman sefiri ara
sındaki son görüşmeye büyük 
bir ehemmiyet veriyorlar. 
"' Frankfurter Zeitung ,, gaze· 
lesinin Paris mubabiri tara
fınc!an bildirildiğine göre, bu 
mülakatta Fransız hariciye na
zırı Lokarno muahedesinin Al
manya tarafından feshini taki
beden istikrarsız ve tehlükeli 
vaziyete nihayet vermek lüzu
munu Fransanın şiddetle his
settiğini bildirmiştir. 

YELKENLERi 
iNDiRECEK Mı? 

nırlarsa Hitlerin "yelkenleri 
indireCf:ğini., yazıyorlar.,, 

FRANKO YARDIM 
ISTtYOR 

Paris, 26 (Ö.R) - Almanya 
şansö'yesi Hitler bugün Ber
tedgaden'de bükümet erkanını 
ve ordu kumandanlarını topla
mış bulunuyor. Bir çok gaze
telere göre Führer bugün Al
manya namına çok eh mmiyetli 
bir karar verecektir. Ya Lon
dra ademi müdahale komite
sinin ihtarlarına ve Fransa ile 
lng•lterenio ispanyadaki mü
dahaleyi hemen kat'i şekilde 
durdurmak makııadiyle yaptık
ları teşebbüse tebaiyet edtcek, 
yahut buna kulak asmıyarak 

aynı müdahale yolunda devam 
eyliyf':cekt r. "Figaro,, gazetesi 
meseleyi şu şekilde tasrih et
mektedir: 

siyasetinde iş beraberliği yo
luna girecek olursa - ken
disine ekonomik ve finansal bir 

yardam vadetmiştir. Londradan 
dönmüş olan kont Ribbentrop 
yığın halinde bir yardımın 

lngilterede uyandırabileceği te
sirleri şansölyeye hiç şüphesiz 

bildirmiştir. Büyük erkanı har
biyede verilecek karar üzerin
de müessir olmağa çalsşmı tır. 
Fakat fübrer şimdiye kadar 
kendisine verilen itidal tavsi· 
yelerine kapılmamıştır. Berted
gaden' de ov,.aoaa ,• .. am bura
dadır. Hitle r u .. ..ıgün öğreni
lecek olan kat'ı kararı hem 

Almanya için, hem dünya sul
hu için son derecede mühim 
olacaktır.,, 

HUMANiTE'NIN NEŞRIY ATI 

cekler arasında Schacht, Ma
reşal Blomberg ve binbaşı 

Fritz vardır. Bu sonuncusu Al· 

manyanın general Franko nez
dındeki mümessilidir ve lspan• 
yadaki askeri harekatın aldığı 
şekli bildirecektir. Zira hare

ketlerin idaresi asi lspanyol 
ve batti ltalyan zabitlerinin 
elinden Alman :zabitlerinin 

tı!line geçmiştir. Binbaşı Fritz 
Madrid cephesinden Hıtler için 

hosa gitmiyecek haberler ge

tirmiştir. lsyanm muvaffakıyeti 

çaresiz surette tehlükeye düş
müştür. Asiler derhal ve külli-

yet!i miktarda yardım istiyor
lar. Avrupanın siyasi istikameti 

Moskova, 26 (Ö.R)- Fransa 
hariciye nazırı Delbosun Al
man sefirile mülakata b?!su!i 
bir tesir uyandırmıştır. Gaze
teler bu mülakatı tefsir etme
den önce tafsilat gelmesini 
bekliyorJar. Fakat nazırın kul
landığı bildirilen aıimkar lisan 
ıebebile te~irler şimdiden mü
saittir. Moskova gazeteleri Al
man yanın Avrupayı iki hasım 
bloka ayırmak istediği, fakat 
Fransa ve lngiltere kafi dere
cede aıimkar bir lisan kulla-

".Semadan gelen ilhamları 

top amak üzere düşünceye dal
mağı ı.evdıği sakin Bavyera 
inzıvagahında şansö.ye üç gün
denberi düşünmektedi r. Altmış 
milyon ruhun değilse bile vü· 
cu<lun tam hakimıdır. Memle
keti kendi elleri arasında ha-

Hıtler ve Alman Oeneıaılan 

Dikkate şayandır ki "Hu
manite,, ga7.etesindc Gabriel 

Pery Hitler'in önündeki iki 
şıklı muammayı aynı şekilde 
tefsir etmektedir: 

sulh ve harbın akıbeti H itlerin 

vereceği cevaba bağlıdır. Ber

tedgaden' de verilecek kararları 

tahmin için demokratik devlet

ler tarafından Führere yapılan 

ihtar ve tekliflerin mahiyetini 

bilmek lazımdır. Buna cevap 

beklenirken Alman gazeteleri 

sütunlarını Noel kutlanmasına 

tahsis etmişlerdir. 

mur gibi yoğurmuş ve ona 
kendi mukadderatı, kuvveti ve 

büyüklüğü hakkında itimat ver
miştir. Bir sergüıeşte atılmak 

için şansölyenin bulacağı sebep
ler nelerdir?Bunlar zahmetsizu~ 

tah~yyül edilebilir. ispanya 
nasyonalistleri şu son zaman-

larda kat'i netice verecek bir 
yardım için kendisini tazyik 
ediyorlar. Diğer taraftan lngi
liz hükümeti - eğer bitarafuk 

•·Hitler bugün Bavyera alp
Jarmda Bertedgaden'de en ya
kan müşavirlerini toplamıştır. 
Verilecek karara iştirak ede-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Silahlanma 

Nufus ba 
mem eket 

Paris ( ilk kanun )-Silahlanma meselesi bu
günkü vaziyetin en endişe verici noktalarından 
birini teşkil ediyor.Dünyanın yedi büyük devleta 
silahları içiıı bugün 1914 senesinde .sarfettik
Jerinin beş mislini sarfediyorlar. Büyük Britanya 
Fransa ve birleşik devletler, Almanya, ltalya, 
Japonya ve Rusyanın askeri masrafları yekunu 
1914 senesinde 442 milyon lngiliz Jirası idi. Hu 
yekün 1931 de 563 milyona ve bugün 2 milyar 
290 milyon lngiliz lirasına çıkmıştır. 

Başta Almanya gelıyor. 1914 te 95 milyon 
lira olan harp bütçesi, 1931 de 42 milyona in
mişti. Fakat 1936 da 940 milyon lngiliz lirasına 
fırladı. 

ese le • 

a 

Rusya teslihatı için 1914 de 92 milyon, 1931 
de 134 milyon ve 1936 da 185 milyon lngiJiz 
lirası sarfetmiştir. lngilterenio masrafiarı 1914 te l!"'te.""'!-e"""**'-.,..."'11! 
72, 1931 de 92 ve 1936 da 161 milyon lira idi. 
ltalya 1914 senesindeki 37 milyona mukabil 
şimdi i:eslihatı için senede 150 milyon lngiliz 
lirası sarfeder. Nihayet japonyanın teslibat ma!l
rafı 1914 te 19 milyon lira iken şimdi senede 
60 milyon liraya çıkmıştır. 

Bu resimde göıdiiğıiflüz 
muazzam tanklar J{)30 
senesmde Rusyada ra1tşa11 
Alman miilıen{lıs ve tek-

•• •• g 

Fakat bu rakamlar silah yarışının her mem
leketteki genişliği hakkında tam bir fıkir ver
mez. Mesela Sov . et tı~slibat masraflarını lngiliz 
lirasına çev ırmek için resmi fiat o an bir lngıliz 
lirası 25 ruble esas lrnbul edilmiştir. Fakat ha- msvenie1t ta1aımaan Sov- ....._ ........... _....__._....___ 
kikatte rublen 'n Rus\ 3 içindeki satın alma kıy- yet/er lıükümetı hesabına oıaıak ı1ap11111ış-

tır. Bır Alman mam11ası111n ı•etdıği ma-
meti bunu ' aşağısındadır. Ayni hal, daha kü- Jı2mata göu pıojelnı 1930 da lıazu/a11an 
çük mıkycıstrı, Markın vaziyeti sebebile Alman- bu tankıann amak 1934 senesmdc 
ya için de vardır. ita 'ya için ise, Habeş sefer- ikmal/en kabı/ olmuştm. JJunJaıaall iter 
b r-. . ı- .. t d" - . fJ b b imi 30,5 lık ıkı adet, 10 luk ılöd adet, 

er ıgının !!Zum gos er ıgı masra ar se e ile 8.8 tık ıkı adet topla mücelılıezaİI. Ôndrki 
tahminler daha güç olmuştur. Şurası da garip- zu/ılar 40 santım, yaniaı 25 santım ka-
tir ki yukarıdaki. listede, harp masraflarının se- lınlıRmdadıı. 7 a11k/aıda11 lmbinmn sıkleti 
viyesine göre, ltalya yedi devlet aracımda he- on bın tondur. 24 buı bevg11 kuvvetınde 

h ıh d b motöı/etle mücelıhtz olup saatte elli kılo-
men emen su ontu gi i görünmektedir. Bu- nıeue süflıfl vaıdu. Sahiıdell donanma-
nunla beraber İtalyan miJJetioin çok düşkün oJan Jaı/a /ıatbeılehikcek kavvettedsr. 

-~~~~·~· 

• 
ışe 

• • 
verıcı meselesidir e e n 

~asrafı 
ediJe~ez ki 

en çok olan 
iman yadır 

, hayat seviyesini hesaba katmalıdır. Keza Japonya 
.çin işçilere ve bilhassa harp endüstrisi işçiterıne 

1 v~rilen yevmiyelerin düşüklüğü gözönünde tuhıl
. ( d malıdır. 
. ı' Bazı milletler harp mab:~mesini yerli endüstri 

. s ayesinde daha ucuza mal edebiliyorlar. Bilhassa 
' Japonya için nisbeti daha iyi tayin etmek ister-

~ i sek, Japon bütçesinin yüzde 46 sının harp 
~;;16~~~~ ;1 masraflarına tahsis edildiğini düşünmeliyiz. 

1 Eğer teslihat masrafı her devletin nufusuna . i göre taksim edilirse Almanyanan üstün mik
... yasta teslihatı ve buna mukabil Sovyet Rusya 

>-~ .' teslihatınm -bilhassa hudutların genişliği gözö
, nünde tutulursa- hafif mikyasta kaldığı göze 

,,,_ ... , ...,, :""":·~·~;;o;~...;ı!'...,4•"1 çarpar. A1manyanın nufusu yukarıda sayılan 
ı yedi devlet mecmu nufusunun yüzde 11,8 i ol
/ duğu halde harp masrafları, yedi devlet harp 
masrafları yekununun yüzde 41 idir. 

Amerika Birleşik devletleri için de bu rakam
\ lar şöyledir: Nufus nisbeti (7 devlet nüfus ye-

~ . "', ..... ,:_,~'%'.~ ~ ... J l<~nun:a .göre.~ yüzde 22,50 ve harp mauafları 
.. ~.s..:;.:.::.:...~~~~~~~~G2ffiri~@:Lli:;•:j·~ij·mrte-.t~~!~ ı nısbetı ıse yuzde 8,8. 

~ Japonya için nüfus nisheti yüzde 12,3, askeri 
masraf nisbeti yüzde 2,6. 

Büyük Britanya için nufus nisbeti yüzde 8 3, 
1 askeri masraflar nisbeti yüzde 7. 

Fransa için nufus nisbeti yüzde 7,4 ve 
,.,.,,. ~ . r askeri masraflar nisbe.ti yüzde 8,1. 

• · :'.,.,., t - .~. ~~ ı ~ Nihayet ltalya için nufus nisbeti yüzde 7,6 
r~.ı~'.Jom~~~~~, ~~ _ '--~.z.. ~~] ve askeri masrafla~ nisbeti yüzde 6,6. 

· '!ili! ~~. ~-.. _ ' ~1 Ynkarıdaki listeye göre yedi büyük dev!et 
~~*" ... f 4"'~ ~; e . ~ ~ _ ~ harp haz1rlığı içi o günde 6 buçuk milyon lngi-

~~~~ • ~ liz lirası ve her dakikada 4400 lngiliz lirası sarf-
"' ~ l" ~·1- '. • j,1- w~... ~ ediyorlar! Yani şu küçük makaleyi okumak için 

,lll~!l~iJI ~;~ : sarfettiğiniz 3 dakika zarfında 7 büyük devlet, 
~ . ~:fi,!; ;iJf/ harp hazırlı~ı için 13~00 _ lngili:ı lirası, bizim pa· 

~ ......... ~~~=:ııo... · -~ ramızla takraben 85 bıo Jıra sarfetmiştir. 
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Ankara 
•••••••••••• 

C. H. P. Vilayet 
kongresi toplandı 
Ankara 26 ( A.A ) - C. H. 

Partisi Ankara vilayet kong
resi bugün saat 14 te Halke
vinde lbrahim Rauf Ayaslmın 
başkanlığmda iki umumi celse 
aktederek bütçe, hesaplar ted
kik, dilek encümenlerinin ra
porlarını kabul etmiş ve kong-
reye verilen takrirlerin ilyön
hurul başkanlığına tevdii tas
vip olunmuştur. Kongre yarın 
saat 14 de tekrar toplana
caktır. 

Bu akşam şehir lokantasında 
vali Nevzat Tandoğan tarafın
dan delegeler şerefine bir 2i
yaf et verilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••• 

Yeni kanun 
Layihaları hazırlandı 
- Baştaıa/ı J i11a sahi/ede -
Ankara 26 ( Hususi ) - Hü-

kümet memuriyet hayatına ye· 
ni veçhe verecek bir kanun 
layihası hazırlamıştır. Bu layiha 
parti grubunun önümüzdeki 
toplantılarında görüşülecektir. 
Layihada memurların azli esas 
kabul edilmekte, ücretli me
murluklar hakkında buzı tak
yidat konulmaktadır. 

Ankara, 26 (Hususi) - Türk 
ltalyan ticaret muahedesi bu
gün Romada murabhaslarımızfa 
ltalyan murahhasları arasında 
imza edildi. Sene başında meri
yet mevkiine girecek olan an
Jaşmaya göre, iki memleket 
arasında takas muamelesi ol
mıyacakhr. 

Paris, 26 (A.A) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Sahile 3 
YENi ASIR x ... s • 

Zamoranın / -
Oğ ılları Madrid 

cephesinde 

,//, 

~~~~~==~! 
Arap.iemi ·kongresi 

K h·re 
karşı 

eto naca n1u 
espit durnu 

ar 
• 
ır 

e 
Barselon, 26 (A.A) - Eski 

reisicumhur Alkala Zamoranın 
iki oğlu Fransadan buraya gel-
mişlerdir. MiJis teşkilatına lstanbuJ, 26 (Yeni Asır· Telefor- Şamdan Kongre, istikbalde müstakil bir Pan Arap fe-
kaydolunmak üzere bugün Va- bildiriliyor : derasyonu teşkili için tetldklerde bulunacak ve 
lansiaya gideceklerdir. Kendi- Arap alemi kongresi pek yc.ia Şamda muhtelif Arap mt!mleketlerinden gelecek mu-

Jerinin Madrid cephesine sevke- veya Kahirede mühim bir toplavapacaktır. rahhasları dinliyecektir. 
dilecekleri tahmin olunmak- Yakında patlak vermesi pek ~emel olan Kongrenin Kabirede toplanması daha kuv-
tadır. cihan harbine karşı Arap devletim ve Arap vetli bir ihtimal olarak ileri ~ürülüyor. Kong-J a po n ya =~~m~:nk:!:~~~· a~:::k~ı:. kong: gör:l: 

1

' !;;:\~~ı!:k~i~'.umu hakkında da mühim bir ra· 

Muahedelere AJ ) •t t 
bağlıdır manyara ap~ a 1 ap. 

Tokyo, 26 (A.A) - impara-

tor bugün saat 11 de yeni Ot • • • b k B l •ı ) 
~~':::·0:;1im:··~::.:.i:;Y·~~~ arşı sısteilinı ıra !D. eyne mı e 
mıi~~arator nutkunda Japon· kanuna riaret için temi at verin 
yanın muahedelerle bağlı bu- • 

Junduğu devletlerle olan müna- Hitler Mussolinlen sordu YU suale cevap bek lıyor 
sebatının k · · 'd v ' F.:ı 1 ··b· 

.. ç_o ıyı Oı ugunu Paris 26 (Ö.R) - Echo de ı ndüstri işletmesini tahdide manyadan spanyaya mu ım· 
~e vmutemadıyen. kuvvet bul- Paris yazıyor: alışalım. Fabrikalarmızm istih- mat göndermekten vaıgeçme-
·~gunu ehemmıyetle kaydet- Paris ve Londra hükümet- ı!fıh müstemlekelerimizde bi- sini istiyor. 

tı ten sonra hükümetin tevdi Jeri Almanya hu"ku··m t" . . İm mallarımızla aynı hakkı Madam Tabois, Oeur'de yaz-
ed v• b"'t . , e ı ıçın H" 1 • 

. ecegı u çeyı ve kanun la- yaptığı teşebbüste Al aiz olacaklardır. d1; 1 bir makalede ıt erın 
yıhaların_ı tasdik etmesini di- aşağı yukarı şu s~ ti m~~ya~a Jhtimn:ki si~e ileride müs- he.,nüz hiçbir karar vermedi-
yetten rıca. etmiştir. bulunmuşlardır : re e ı ap 

3 
emleke!erde arazi dahi vere- ğiui, kat'i bir karar ittihazm-

Gerek dıyet, gerek senato Otarşı· 
8

• t . . b k. 
4 

iliriz, fakat Almanya taarruz dan evvel Mussoliniye sorduğu 
· t ıs emını ıra m. 'd' B 
ımpara orun nutkuna methe- senelik ı~ d . ikrinden vazgcçmelı ır. ey- sualin cevabını beklemekte 
dici cevaplar ve · r P an an vaz geçm. ıelmilel kanuna riayet edece- v 

Yeni sene b·· rmı_ş ır. . Beraberce çalışalım. Memleke- re v ini ve edeceği hakkında olduguou yazıyor. 
38 

·ı utçesı 3 mılyar tinize sermaye sokalım ihtiyat g. t ı·d· Bu sual, ltalyanın ispanya-
mı yon yen olu . d'k' · cmına verme ı ır. k . U çekilmeğe 

lstanbul radyosu 
ve alaturka 

Son zamanlarda öğleyin ve 
akşamları alaturka musiki neş
riyatı yapan lstanbul radyosu 
bize yü-ıelli ikiyüz. sene evvelki 
semoileri, besteleri, dedemin 
annesi zamanından kalma şar
luları ve bunların arkasından 
da halk türküleri ismi altında 
yine o eski zamanın oynak ha
valarım, veya tanburcu Osman 
pehlivanın biç değişmiyen plak
larını dinletmektedir. 

Bu neşriyatı takip edenler 
Türk musikisinin, lsmail dede
lerden, Zekai dedelerden sonra 
tanburacı Osman pehlivanın 
eline kaldığını zannederler. 

Filbalıika eski eserler ara
sında çok değerli, çok kıy
metli ve bugiinlıü musikimizin 
temellerini teşkil edenleri çok
tur. Fakat Türk musikisi yalnız 
onlardan ibaret değildir. 

Son yarım asırdanberi gerek 
peşrevler, gerek şarkılar itiba· 
riyle musikimiz çok incelmiş, çok 
ilerlemiş ve şarkın en yüksek 
musikisi olmuştur. Bugün Mısır 
radyosunda zevkle dinlediğimiz 
güzel peşrevlerin, eserlerin kıs
mı azamı Türk bestekarlarının 

eseridir. 
Bunlar bir tarafa bırakılc.rak 

mütemadiyen klasik eserlerin, 
ve ne küfte, ne beste itibarile 
hiç bir kıymeti olmıyan bir ta· 
kım şarkıların söylenmesindeki 
maksadın, menfaatin ne olduğu 
bir türlü anlaşılamamaktadır. 

Gerçi arasıra çalınırsa, söy-

Delegelerimiz dün akşam 
saat 22 de Seplonla hareket 
ederlerken istasyonda Paris 
büyük elçimiz .3uat uavas, 
Londra büyük elçimiz Fethi Ok 

bütçeden 777 nı'I p /17 ı ı altınınız, döviz stokunuz yok· Bitler demal ecvap verecek dan atı .sure e d"Y'd" 
....................... !.~~~ ... !~.:.?:~: tur. Sizin menfaatinize ofarak uziyettc değildir. Fransa Al- karar v~::!!.;.~;.'!1.: .. ~~! . .1.~· ....... . 

G . ,········································································································· 1 l ._. 

lenirse bu klasik eserlerden de 
zevk duyulur, hakiki halk şar
kıları da sevile:ek dinlenir. Fa
kat hn 'ho•a'"""' liyenkati de-

. yar ve Politis, Puritcb ile Tür
kiye büyük elçiliği erkanı ta
rafından uğurlanmıştır. 

Delegelerimiz Belgrad ve 
Atinadan geçeceklerdir. 

Pelit Journal diyor ki: 
Bu devirde Akdenizin şark 

kapısını kontrol eden bir mil
lete çok iyi münasebat muha
faza etmek pek mümkündür. 
Türkiye ile bozuşmakta hiç bir 
menfaatimiz yoktur. Bilakis 
onunla dostluk harici politika 
ananelerimize uygundur. Ge· 
çimsizlik hiç bir tehlükey! ber
taraf edemez. Fazla olarak ta
ahhütlerine sadık memleketle
rin cesaretlerini kırar ve sulhu 
korumak istiyen politikamızda 
yanımızda olması elzem olan 
bir davleli bizden uzaklaştır
mak gibi korku verici hir hata 
olur. 

Stoyadinoviç 
Romanyaya gitti 

Hararetle karşllandı 
lstanbul, 26 (Yeni Asır) -

Belgrad'dan telefonla; 
Başvekil doktor Milan Sto

yadinoviç, T ataresko'nun misa
firi olarakYugoslavya-Romanya 
hududunda tertip edilen avda 
bulunmak üzere bu akşam 
Bclgrad'dan ayrıldı. Kendisine 
dahiliye nazırı vekalet ede
cektir. 

Bükreş 26 (A.A) - Yugos
iavya başbakanı Stoyadinoviç 
yanında Yugoslavyanın Roman
ya elçisi olduğu halde bu sabah 
Rcsitzaya gelmiş ve Tat~resko 
ve Antonesko tarafından selam
fanmıştır. 

Stoyadinoviçin şerefine ter
tip edılen av iki gün sürecek
tir. Yugoslavya başbakanı bu 
fırsattan istifade ederek iki 
Küçük antant devletini alaka
dar eden meseleler hakkın
da Romar.yalı meslekdaşlariyle 
noktai narar teatisinde buluna
caktır. 

azıanten in ı, ... ~~--1 •• .,. - .... 7 •• - -- _) - L - ~ ... :.:. ... :---~~ h"'-• 0 &o-..ı vam ederse insana bıkkınhk 

verir. 

Ankara Halkevinde 
heyecanla tes'it edildi 

" Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en 
· küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık 

misali oJarak · alabilirler,, 

Ankara, 25 (A.A) - Bugün 
Halkevinde Gaziantebio kurtu
luşunun 12 inci yıldönümü kut
landı. Bu münasebetle Ante~ 
bin müdafaası hakkında Antep 
mebusu Asım Aksoy bir nutuk 
verdi. Antepli gençler müda
faaya ait halk Türküleri söyle
diler. Şiir ve destanlar okundu. 
Projeksiyon 1a Gaziantep man· 
zaraları gösterildi.Sonra geçen 
sene Antepte yapılan 14üncü 
yıldönümüne ait filim göste
rildi. 

Antepli bir genç Hataylıların 
Gaziantep müdafaasında yap
tıkları yardımı unutmadıklarını 
ve Hataylıların istiklal müca
delesinde muvaffakıyetlerini te
menni etti. 

Bu münasebetle Gaziantep 
saylavı Ali Kılıç ve Nuri Gün
ger Reisicumhur At:ıtürke şu 
telgrafı çekmişlerdir: 

Büyük Kurtarıcı Atatürk 

Ankara 
Gaziantep kurtuluşunun 15 nci 

yıldönümü bugün Ankaradaki 
Gaziantepliler ve Ankara ha!kı 
tarafından halkevinde salonun 
istiap edemediği büyük bir 
kütle tarafından coşlrnn teza
hüratla kutlandı. 

Cenup hududu üzerindeki 
kahraman şehrin bütün mah· 
rumiyetler ve imkansızlıklar 

içinde onbir ay düşmanla nasıl 
mertçe savaştığı anlatıldı. O 
şanlı celadetten hatıralar yade
dildi. 

Bu münasebetle Türk evlat
larına istiklal ve cumhuriyeti 
emanet ederken tasvir buvur· 

duğunuz elim vaziyeti hahrlı
yan halk, bir gün yioe istiklali 
müdafaa mecburiyefne düşer
lerse Gaziatep müdafaasında 
olduğu gibi vazifeye atılmak 
için, içinde bulunacakları va
ziyetin imkan ve şeraitini dü
şünmiyeceklerini, Damarların

daki asıl kana güvenerek hay
kırdılar. Ve Türklüğün büyük 
Kurtarıcısına minnet ve tazim
lerini sunmaya bizi memur 
ettiler. 

Ellerinizden öperek arıederiz. 
N. Cönker A. Kdcç 

Atatürk şu cevabı vermiş
lerdir: 

Nuri Cönker ve Ali Kılıca 
Ankara 

Onbeş sene evvel Antep 
( ki sadece bir Türk şehridir ) 
her nasılsa yabancı kuvvetlerin 
eline düşmüş bulunuyordu. Bu 
tek Türk şehri hiçbir yerden 
maddi yardım görmeksizin ken
c\i lcahramanlığıyle kendini kur
tardı. Ve Gazi ünvanına bihak
kın liyakat kesbetti, 

Gazianteplileri o gün olduğu 
gibi bugün dahi derin hürmetle 
takdir ederim. Türküm diyen 
her şehir, her kasaba ve en 
küçük Türk köyü Gaziantepli
leri lcahramanlık misali o'.aralc 
alabilirler. 

En eski çağlardanberi tarihi 
Türk yurtlarında Türklüğün 
yüksek varlığını kahramanlıkla 
tespit etmiş olanlarla şahsen 
beraber olduğumu beyan et· 
mekten duyduğum zevk ve saa
det yücedir. 

~. ATATURK. 

Komünist suçlularından 
bazı eşhas tevkif edildi 

lstanbul, 26 (Yeni Asır) - tir ki: 
Atinadan bildiriliyor: - Yunnnistanda hafi komü-

Yunan hüküm eti, gi~li su· nist teşkilatı kuran ve faaliyetini 
rette komünist propagandası devam ettirmek istiyen bazı eş· 
yapan ve komünist cemiyeti has tevkif edilmiştir. Müsa-
fikirlerini ortaya yaymak isti- dere edilen vesikalarda adları 
yen bazı eşhası tevkif etmiştir. yazılı bulunanlar bapsedilmiş-
Ortaya bu hususta bir de liste )erdir. Bu tedbir, yarınki teh-
çıkmıştır. Listede adları yazılı lükeyi önlemek içindir. Yunan 
olanlar mevkuf turlar. kanunları komünizmi menettiği 

Başvekil Metaksas bu mü- için bu şe!dlde hareket edil-
nasebetle beyanatında demiş- miştir. 

-~··-Bir Italyan vapurunda çıkan 
yangında 26 kişi öldü 

Roma, 26 (Ö.R) - Şarki Afrikada Masaua limanına ihraç 
yaJ1makta olan "Sezare Batisti,, vapurunda bir iştial olmuş, 
vapurun ortası açılarak gemi rıhtım yanında karaya çökmüştür. 
T:ımamife batmaması için sahile bağlanmıştır. içindeki yolcu
lardan ve ekserisi işçi!er olan ltalyanlardan 26 kişi ölmüş, yüzden 
fazlası yaralanmıştır. Bunlardan yirmisinin hayatı tehlükededir. 
Yaralılar Kral Al bert hastanesine nakledilmişlerdir. 

Bask nıilli y(~tperverleı-i asilerle sulh 
nı üzakerelerine aıuade değildir 

Paris, 26 (A.A) - ispanya büyük elçiJiğı tebliğ ediyor: 
Amerika birleşik devletleri matbuatı, Bask milliyetperverlerinin 

asilerle ayrı bir sulh müzakcre!erine amade bu!uoduldıtrına dair 
olan bedhahane şayiaları hassaten kaydetmekte olduğundan 
Bask muhtar hükümeti Vaşington büyük elçiliğine bir telgraf 
göndererek bu şayiaları kati surette yalanlamış ve Baskların 
ancak tam 1aferinden sonra mücadeleyi terkedeceklerini 
bildirmişlerdir. 
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ANKP..RAP ALAS OTELi 
··················t.Wlllfl·················· 

Yılbaşı mUnasebatile bUyUk salonunun küşat 
•• resmini yapacsğmı muhterem milşterllerlne 
kE bildirmelda şeref kazanır. 

Bahusus şarkılar zamanla kıy· 
metini kaybeder, bir sene ev
vel boşa giden bir şarkı bugün 
dinlenmez. insan maddi ve 
manevi zevklerinde daima de
ğişiklik, yenilik ister. Zamane, 
o günkü duyguJarına uygun 
olanlarını arar. 

Türk mill~ti büyük önderi
n in gösterdiği terakki, ve me
deni-, et yo unda dev adımları 

ıle ilerlerken lstanbul radyo
~unuıı bu milletin musikisi diye 
ik ıyuz sene evvelki eserleri, 
san'at luvmeti olmıyan birta
kıın şarkıları bütiiıı dünydya 
yaymağa al.ıl erdirmek haki· 
k aten müşküldür. 

Zaten bin müşkülatla dinle
nen lstanbul istasyonu çekdi
ğ:miz ıstırabı düşünse de hiç 
olmazsa bu cihetten olsun ma

nevi zevkimizi temine ça ışsa 
ne olur? .. 

N. Ozeren 
••• 

Aınerika konsolosu 
yola çık ınıştır 

Romanya da konııolosluk 
tesis etti 

Roma, 25 (A.A) - Bir!eşik 
Amerika hükümetlerinin büyük 
elçisi Philips 11 Messagero " 
gazetesine verdiği bir müla
katta Adis-Abebaya Amerika 
tarafından bir başkonsolos ta
yin edildiğini ve bu konsolo· 
sun yolda bulunduğunu söyle
miştir. 

Roma, 26 (A.A) - Roman
ya hükümeti Adis - Abebada 

~~ y J b . 4 *'*7ı I . ~~ bir bnşkonso!osluk tesis ede-
k~ 1 aşı gecesi Veri ece ( SUVarenlll 5 a ceğini Romaya bildirmiştir. .,. . . 
:~: Çok kalabalık olacağını ve salonda izdiham bulacağmı :~ ı• 

1 : : k ~ k f f .. •·· • r · b · · I d r ~. An areı pa as pastaha· 
~= yka ı 1nen .v1 

a ı . o af'nl m~~ukrıybe ı1mızd, ukgf'!_ce ıç5ın ya mz a~1e ıyke :>-: ne inden: 
:~ art arı ı e mısa ır erını a u e ece tır. uvare verı ece ~= 
~ ~ Bu akşan salonumuz saat 
~; gece için müdüriyelimiz güzel bir sürpriz hazırlamıştır. ~; 9 d:ın sonra hususi bir ziya-
~ 28-12-936 tarihinden itibaren n:asnfarın tutulması müdü- ~I 

'-'9 fet için ansraje edilmiştir. 
E': riyetten istenebilir. Telefonla müracaatler kabul edilir. : : S .. t ·ı · · den 

0
··zu"r 

~= . ~= ayın muş erı erımız 
:~: Telefon numarası (3438) dır. :~: dileriz. MUdUrlyet 

,_:l'J!JJ;ny;::,•,}·,·;")y:;,;v}".:J."JJ.~J"J7.")}")/,;!:/~;.~;.~;.");.~;.y.;;,;.~....U a. 
... , •• ,._. ,. • .......... • ••• 111 ••••••••••••• 1 •••• 1111 •••• 11 ••••••••••••••••••••••••• .,.,. ·--------llm·--



--· • fEltft ra:s ·oxmsm· 

Bulgurc~ çıkan hadise 1 

Muharreln eşi Naciye 
hidise anlatıyor 

Sömürgeler işinin halli 

Almanya patlan.,ağa ha
zır bir bonıba halindedir 

Hüseyin F et.eye fıstık vermek 
istemiş.. K1 kabul etmenıiş .• 

Bulgurca çiftıiğinde ı:-· 
1 

- Sen neden geldin. Elifle 
şinio hafıf surutte yaralo. kavga yaparsınız, dedi. 
siyle neticelenen içkili 1 Fı!vaki Fethiye odaya girin· 
hakkınadki tahkikata ~ ce Elifin rengi attl. Orada 

Doktor Şahtın dünya matbuatında 
büyük akisler yapan beyanatı 

Berlin, 20 (Özel) - Rayhs· 
bank reisi Dr. Schacbt Alman• 
yanın somurge dileklerinin 
esaslarını bir mütahassıs sıfa. 
tile şu şekilde anlatmıştır: 

Schacbt'm kanaatine göre 
Orta Avrupa halk kütlelerine 
yaşamak imkanları verilmelidir. 
Avrupa düzenliği ve onunla 
beraber bütün dünya düzenliği 
ancak bu şekilde temin edile· 
bilir. 

Dr. Schacht Almanyanm sö
mürge dilekleri hakkında d.aba 
şunları söylivor: "Harptan ev· 
vel Almanya gıda ve ham 
maddeler ihtiyacım Afrika ve 
Okyanos sömürgelerini ele ge• 
çirerek kat'iyetle temin etmişti. 

Bu sömürgeler bugünki\ Al· 
manyanın beş büyüklüğünde 

olduğu halde yekun nüfus 13 
milyonu geçmiyorda. lngiJiz do· 
minyonları sabık müsteşarı A
mery sömürgelerin Almanyaya 
iadesi hakkında çok yanlış 
şeyler söylemiştir. Almanyanın 
sömürgeleri iadesinden hiç bir 

istifadesi olmıyacağım söyliyen 
Amery bu iddianm doğruluğu
nu ıspat için şöyle diyor: Al
manya 1913 te sömürgelerine 
6 milyon ln25 :ı:- ı:.__ _ __ 
fetmişti • Halbuki aynı se
ne zarfında Almanyanın bu 

sömürgelere yaptığı ibra· 
cat bütün ihracatınm ancak 
yüzde 0,6 ve ıthaJatmın yüzde 
O 5 ini teşkil ediyordu. Bu sö
mürgelerin halk kütleleri için 
olan ehemmiyeti de zannedil· 
diği kadar büyük değildir. 
1904 ten 1913 e kadar Alman
yadan harice muhaceret eden
lerin ancak yüzde 0,13 i Lu 
sömürgelere gitmişlerdi. Bu 
adet Alman fazla halkının an
cak yüzde 0,005 ini teşkil edi
yordu. Amery'nin bu sözlerine 
cevap verirken Dr. Scbact 
diyor ki : Ben de meseleyi 
diğer uçtan ifrata vardırmak 
istemediğim için sömürgeler 
meselesinin iyi bir şekilde halli 
Almanyanm ham maddeler me• 
selesini bir hamlede orta
dun kaldıracaktar demiyece· 
ğim. Bu meselenin siydsi, 
hukuki, ahlaki, ruhi ve her 

halde yalnız iktisadi o'mı
yan birçok c'hetleri vardır. Bu 
sömürgeler lngili2 sömürgeleri 
kadar münbit olmadıklarmdau 
onların Aimanyaya veya ken
dilerine fayda verebilecek bir 
şekle konulabilmeleri için ne 
kadar para ve emek sarf edil
mek lazım geldiğini pek iyi 
takdir ederim. Kendimizi ha· 
yale kaptırmak istemeyiz. La
kin 1ngiliz mütahassısımn unut
tuğu birşey vardır ki o da şudur: 
Harptan evveJ Almanya kendi 
sömürgelerinden başka yabancı 
memleketlerde kendisine otuz 
mi'yarhk kazanç membaları 
elde etmiş bulunuyordu. Bun
dan başka dış ticareti ve ~una 
bağlı olan deniz nakliyatı, si· 
gorta ve kredi iş~eri de çok 
büyük bir kar getiriyordu. O 
zaman bütün dünya ticaret 
pazarları Almanyaya açık bu
lunduğu gibi uzun vadeli ticaret 
muahedeleri iJe de Almanyanın 
dış ticareti garanti edilmişti. Al 
mantarın yabancı memleketlere 
muhacereti de tahdit edilmemiş
ti. Bu şekilde AJmanya yabancı 
memleketlerden de istediği ka· 

dar ham madde alabiliyordu. 
'R,. .,.,.h .. nt.Pn ~lm,.•H{'" np r,,,.n. 
di sömürgelerinin cebri oir şe-
kilde inkişafına çalışmak ve 
ne c!e halkı yalnız kendi sö· 
mi.irgelerine mubacerete sevk 
etmek mecburiyetinde idi. Bü
tün bu şartlar bugün değiş• 

miştir. Almanyaya bugün sÖ· 
mürge!eri geri verirle:se, Al
manya kendi kapital ve kredi
si ve kendi işçileri ile hemen 
bu memleketlerin şimdiye ka
dar görü:memiş bir mikdarda 
ham maddeler ve gıda mad· 
deleri yetiştirmesini temin ede
cektir. 

Hatta bugünkü şekli ile bi!e 
sömürgeler Almanyaya veritir 
verilmez Almanyanın kam mad
deler sıkıntısı birden zayıfhya
cak ve kısa bir zamanda buh
raoa ortadan kaldırmak müm· 
küo olacakhr. 

Eğer Almanya bugün harp
tan evvelki hudutlarına malik 
o'saydı ortada gıda buhranı 
oTmazch. Hatta bu muhakkak ki 
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YIL SOliQA 1 

[MJ [S C21F illJ ~ 
···········································································~··········· lngillzcaden çeviren : ZIYA NEBi 
Robert izah:-t verdi: Eu mobilya takımlarını hususi 
surette Vaşengtondan getirtti!r, dünyada emsali yok 

Şirley suyu getirdikten sonra 
tekrar sordu : 

- Nerede oturuyorsunuz? 
- Şey, bir evde .. 
- Tabii bir evde olacak, 

dağ başında değil ya.. Lakin 
nerede? 

Robert artık herşeyi gözüne 
almıştı. Hakikati dosdoğru söy· 
Jemekten başka bir çare bula· 
madı: 

- Edison caddesinde 74 
numarad2 yız. Tam bize göre 
küçük ve güzel bir ev.. Kira 
ile oturuyoruz. Üç aylığını da 

- Çok iyi .. Hem buraya da 
yakm .. Hardi şimdi evde mi ? 

- Evde .• 
- Öyle ise, haydi hep be· 

raber size gidelim .. 
Bu tekl;f üzerine, Robert 

kendi kendine: 
- Hoppala ! Dedi. Bulduk 

mu beiayı şimdi.. Hardi bunla
rı görünce bana ne dir ? Biz 
de biraz hava almak için so· 
kağa çıktık, bütün dünyayı top
layıp eve götüreceği7 •• 

Marlen atıldı: 
- Ne düşünüyorsun Robert? 

edilmektedir. Yaralı Hl\ durmadan çıktı ve çocuklarıyl~ 
dün hastaneden çıkmış "ı birlikte gitti. Mürtezanm (Hahl 
günJük rapor almıştır. bu zatın evinde. o~uruyormuş) 

Muharremin evinde kuı ailesi de çıkıp gıttı. 
İt;ki masasına iştirak eden Evde Hüseyin de vardı. ~a· 
A • ı·ı· k !unu atması \izerıne ayın yaptıkları hakkında ~ 'm 0 • 
zan vardı. Bu zan teeyyüt Fethiye meselesmden araların.-
mış değildir. Yalnız bir kiş da hır çıktı. Hüseyinle Halıl 
kavJi mücerredıne kalmıştı sarmaş dolaş oldular. Muhar• 

Dün bir mubarririmiz evi rem onlan ayırırken ben "Ye .. 
içki ma'iası kurulan Mubaı tişin" diye bağırdım. Bu snada 
mın eşi Naciye ile . Muharrem de ortalığı yatış· 
rüşmeye muvaffak olmuşl tırmak için havayR üç el ateş 
Naciye hadıseyi şöyle arı etti. 
tıyor : Bu sırada jandarma geldi. 

Ben korktum. Kapıyı açmadım. - Kocam eve bir davet y~ 
Sabah olsun o zaman gelin, tr. Biz Bulgurcaya yeni git ld I 
dedim. Sonra kapı açı ı. çe· 

ğimiz için yeni tanıdıklarla ~ ri girdiler. Hadiseyi öğrendi-
rüşmek ist.yorduk. Bu da, k k · ·ı 

ler. inan olsun ço ta ı ıçı • 
bir nevi ziyaret iadesi için m~di. Üç kişi yarım kilo içti· 
Davet edıienler Hafif ve re ler. ikinci yarım kiloluk şişe 
kası Elif idi. J k ortada kaldı. Ne yapa ım, ıs-

Bir aralık Hafifi tamyan : met değilmiş içmek .• 
yaşmdaki Fethiye de gele Hadisenin asıl sebebi Hü· 
Ben Fethiyeyi görünce : seynin Fethiyeye fıstık vermek 

- Kız, dedim. Geldin amı istemesi Fethiyenin de bunu 
içeride Halilin karısı var.. kabul e;memesidir. ı\yin falan 

Bu sırada Halil de dışaı olmadı. Zaten biz böyle şey 
çıktı. Fethiyeyi görünce: bilmeyiz. 
...................................................................................... 
Jüzumundan fazla zah re, pata madde!eri, Almanya ya kısmen 
tes vesair gıda maddeleri ye veyahut tamamile Öışardan ge· 
tiştirip ihracat bile yapabilird. tirmek mecburiyetindedir. Bu 
Almaoyanın harptan sonra hu ithalata mukabil Almanya ya-
dutlarmclan ahnan memleket. bancı m~mleketlerin birçok ik-
lerden bahsederken harpçı ve tısadi kanunları karşısmda baş-
intikarncı fikirler beslemed ği ka memleketlere mal satamı· 
aşikardır. Maksadım bahse- yor. Bu gibi ikhsadi meselele-

ş~·tmak iÇin · muhtaÇ · olCluğu v'eti otdüğuiiu barptari"son'ra\{i 
şeylerden mahrum bırakarak, seneler hepimize iyice öğretti. 
sömürgeler iadeci vesa ire gibi Scbacbt nihayet sözlerini şu 
çarelere başvurulmadığı tak- şekilde hulasa ediyor: Alman· 
dirde Almanyayı daima patla- yanın bugün elinde bulunan 
mağa hazır bir bomba haline topraklar, Alman halkmın ya-

koyduğunıı söylemektedir. Al· şamasma kat'iyyen kifayet et-
manya pekçok para ve emek miyor. Almanlar bugüne kadar 
sarfederek kendi toprakların- ellerindekinden yaşamaları için 
dan yaşamak için ne çıkarmak Jaz m olan şeyleri azami şe· 
mümkünse çıkarmıştır. Son üç kilde istihsal etmek için berşeyi 
senenin tecrübeleri göstermiş- yaptılar. Nihayet bütün fenni 
tir ki, 1933 de v<mlan istihsal terakkiyat ve azami çahşma· 
imkanlanndan daha ileriye ya rağmen bu toprakların 
gitmek mümkün değildir. Hel- kafi gelmediği anlaşıldı. Ti· 
buki Almanya yalnız gıda mad- caret muahedeleri ve ikb-
de?erini değil, ayni zamanda sadi politikalar ile de Al-
ham maddeleri de ve ya- man milletinin yaşaması için ta-
bancı memleketlerden almak zım o!an şeylerin elde edilme• 
mecburiyetindedir. Almanyada sine imkan olmadığını da herkes 
kafi mikdrada mevcut olan ilk gördü. Almanyayı bugünkü 
maddeler ancak kömür, potas sıkı vaziyetten kurtarmamn ye-
ve azotlur. Demir ve sair ma· gane çaresi sömürgelerinin 
denler, petrol ve diğer gazlar, iadesi oldt!ğunu artık bütün 
fosfat, yün, deri, odun, kauçuk dünyanın anlaması günü gelmiş 
ve pamuk g-ibi di2'er hayati olduğu muhakkaktır. 

ğim, diye mi korkuyorsun? 
- Ne münasebet ? Ben o 

kadar pinti miyim 1 
Ha, iyi akhma getirdin. Bi· 

zim çoraplar ne oldu? Biliyor· 
sun ki fi tarihinde seninle bir 
bahse girişmiştik .• 

- Unutmadım, alacağım .• 
Hem sen şimdi laf karışbr· 
ma da •• Haydi gidiyoruz. 

Şirley daha yeni yataktan 
kalktığı için üzerinde pijamaları 
vardı. " Bana bira:: müsaade ,, 
diyerek yatak odasına geçti ve 
beş dakika sonra geyinmiş 

olarak tekrar sa!ona girdi •• 
Robert: 
- Bravo Şirlcy! Demekten 

kendini alamadı. Doğrusu teb· 
rike şayansm, bir kadının bu 
kadar çabuk giyinmesi hayret 
edilecek bir şey .. 
Sokağa çıktılar ve üç sevgili 

dost, yanyana .Edison cadde
sine doğru büyük bir neş'e 
içinde yürümeye başladılar. 

••• 

kızları görünce hayretinden 
donakalds. Tuh&f şey bu ço
cuk beş dakika içinde Marlenle 
Şirleyi nereden bulmuştu aca
ba? Hem bunları eve getir
menin münasebeti var mıydı? 
Doğrusu Robert hazan pek 
çocukca İşler yapıyordu. Baş· 
larmda dolaşan tehlükeleri göz 
önünde bulundurarak herşeyi 
gizli tutmaları lazımgelirkeıı 
bu şekilde hareket etmek hem 
de doğru değildi. 

Hardi bütün bunları düşün
melde beraber misafirlerini yi
ne güler yüzle karşıladı. 

Şimdi de hayret etmek sı· 
rası genç kızlara gelmişti. 
Evin her tarafmı gezdiler. 
Eşyaların fevkaladeliği ve mo-
bi.lyelerin pek şık oluşu bilhassa 
Şirleyiıı nazara dikkatini çeki
yordu. Robert birer birer iza· 
hat verdi: 

- Bu mobilye takım!armı 
hususi surette Vaşingtondan 
getirttik •• Emsali yoktur. Bu 
kütüphanenin planını bizzat 
kendi elimle çizdim. Duvardaki 
tablolar da büyük kıymeti haiz . 

a::7 JCinunuevveı t83 a 
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MÜTERCİM RÜŞTÜ PAŞA 

- Ve hazır cevaphkları -
Eski adı Mehmet ağa olan Demesiyle Rüştü paşa adeta 

Rüştü Paşa alaydan yetişme, öfkelenmiş ve birdenbire : 
sert tabiatla ve fakat hazır - Şerif ağa kulunuz; saye· 
cevabın birisi idi. nizde miralay da olur, liva da •• 

Abdiilmecitle, Aziı; iki Os· Fakat sırasiyle olmalıdır. Bin-
manlt imparatoru devleti in~ı: başıbktan birdenbire miralay· 
raza doğru sürüklerken atıyı bğa geçemez, usule aykmdır. 
keşfeden Rüştü paşa şöyle . de- Diye cevap vermiş ve Şerif 
mişti: "Devlet hali inkıraıda- ağaya bu rütbeyi vermemiş •• 
dır. Fakat onun yasamakta de- • • • 
vam ettiğini gördükçe, .bun.a Sert ve tok sözlü olan Rüştll 
kimse inanmıyor. Halbukı hır paşa, Abdülaziz zamanında 
devlet on paraya alınan kağıt sadrazamhktan, seraskerliğe in· 
fener gibi bir kibritle tutuştu- dirildiği sıralarda, Abdülaziz 
ru!arak o dakikada baştan on& bir haber yollamış: 
aşağı yanıp bitmez ya l.. Koca _ Bayezit meydanında yeni 
bir devletin inkırazı da böyle yapılan köşklerin önüne meydam 
yüz, yüz elli sene sürer" süslemek için birer sua akasya 

• • • ~ • ağacı diktirsiol 
• • • • Demiş .• Rüştü paşa mabeyn-

0; dama taşı gibi azi1 o1up, den bu iradeyi getiren yavere 
nasp oldukça arada geçen boş dönüp: 
zamanlarını yine hoş geçirirmi11t _ Askerin karnını bile do· 
Seraskerken, vezirken bol bol yuramıyoruz, asker açlıkla uğ• 
harcayıp ömür sürdüğü gibi raşırken bayle şeylere nasıl 
boşta iken de idaresini kı- para sarfederiz, olamazl ... 
sar hiç müteessir olmazmış ve: Diye ters bir cevap vermiş. 

..:_ Ben lastik top gibiyim, 
k k Ve kendisine: 

çekince açılır, bıra ınca apa- p d h karşı neden 
nmm, dermiş. - a işa a 

• böyle söyledin! Dedikleri za• . . . . . . 
Onun en meşhur aksiliklerin

den iki vak'a vardır: Abdülme
cit· yaverlerinden· Şerif ağa is
mi~de bir binbaşıya ihsanda 
bulunmak için; o zaman seras· 
ker olan Rüştü paşaya: 

man: 
- Bunlara karşı böyle kü

çük işlerde mukaveme~ etm~z~ 
sek, büyük işlerde önlerıne 
geçilemez!.. 

Cevabını vermiş ..• 
Nakleden 
TOKDIL 

- Şerif ağayı miralar yap
tım! Ona göre rütbesinı veri 

.. KA.zA···KONGRE.SI"TOPLANöi .. 
- Baştaratı ~ ıncı sayfada -

Anadolu hastanesi olmuştur. 
Halbuki yükü tamamen lzmirin 
üzerindedir. Emrazı sariye has· 
tanesi de böyludir, istiap had· 
dinden bir misli faı:la hastası 

• • ı •"' _ _ : .... _ .. nn.lr cnk·.ıı• 

tıhdır. Bir vilayet bütçesi hu 
kadar büyük bir yükü çeke
bilir mi? 

Vali ve parti başkanı - Bu 
hastane meselesi üzerindeki 
hassasiyeti çok şayanı takdir 
telakki ederim. 

Memleket hastanesinde bas
talarm taşlar üzerinde yattık
ları 'kat'iyyen yalandır.Bunu si· 
ze salahiyetle söyleyebilirim, 
bunu kim söylemişse yalan söy· 
Jemiştir. Memleket hastanesinde 
deliJer servisi yoktur, bir depo 
vardu. Memleketin birçok 
yerlerinden gelen deliller var
d1r. Bazı bunların adedi istiap 
haddini aşıyor, bir arkadaş 
müstakil bir deliler hastanesi 
yapmak fikrile gazetelere böy· 
le haberler vermektedir. 

İZMIRDE SAGLIK iŞLERi 
lzmirde ne bizi böyle teh

dit eden bir hastalık vardır. 
Ve ne de hastanelerde denil
diği gibi yersizlik vardır. Sıh· 
hatimiz çok iyidir ve düşman· 
lara ioat olarak çoğalmaktayız. 

Başkanın bu sözleri alkış• 
landı. 

POLiS KADROSU 
Fazlı Güleç murahhas Mus

tanın bir dileğine cevaben iz
mir polis kadrosunun ha7İranda 
bil duçuK mıı.uu~ ıt>Iağ edilece-
ğini müjdeledi. 

Müteakiben merkez kazası 
asıl ve yedek üyeleri ile llyön 
kongresine yirmiüç üyenin se· 
çi!mesine geçilirken celse beş 
dakika tatil ediJdL 

Celse tekrar açıidı ve büyük 
kongreye yirmi üç murahhas, 
kaza idare heyetine de beş 
asıl ve beş yedek aza seçildi. 

İdare heyetine: 
Haydar, Karşıyakadan Ta

bir, Belkıs, Halim Cavit, Ce
mal Kavukçu. 

Vilayet kongre murahhaslı
ğma: 

Eczacı Lütfü, Mümtaz, mu
allim Hüsnü, avukat Haşmet, 
Agah Sabri, Bahaeddin Nasuh, 
Halit Tevfik, Murat Çınar, 
Belkıs, Şehime Yunus, Latif, 
Şevki Demir, doktor Hasan 
Kemal, İbrahim Özdef, Zühtü 
Kazım, doktor Şükrü, Kemal 
Erim, doktor lsmail Hakkı, 
Reşat Leblebici, Mazhar Öz
gen, Cemal Kavukçu ve HaJim 
Cavit. 

lar en birinci Türk malı.. Her Onun oturduğu yeri bakır gö-
bidni biner dolara aldık. rüyorsun •• 

Robert evde ne kadar eşya Şirley Marlenin şaka söyle-
varsa her birini birer nrethe- diğini biJiyordu, fakat o da 
diyor ve pek yüksekten atı· takıldı: 
yordu. Halbuki meselenin iç - Aşkolsun bayan, dedi .• 
yüzücü bilselerdi.. Bizim apartmanı beğenmiyor-

Şirley: sun demek .. Ne yapalım zen· 
- Aşkolsun Robert, diyordu. gin değiliz ki kudretimiz o ka-
Siz !>irer aristokrat olmuş- dar yetiyor.. Birinci katta otu-

sunuz.. Tevekkeli bizleri ara-
yıp sormayışınızın sebebi varmış racak değiliz yal... [*] 
Arbk bize tene-zzül eder misin Ve Hep berdber gülüştüler .• 
ya.. Lakin bura3ı o kadar ho- Öğle yaklaşıyordu. Robert mi-
şuma gitti ki .• safirlerini ağırlamak istedi: 

Marlen takaldı: - Sizin karnınız acıkmışbr .. 
- Eğer Robert müsaade Müjaa~e edindc birşeyler ha-

ederle rse hugünden tezi yok zırhyayım. 
pıhyı pırtıyı toplayıp buraya Gençkızlar buna itiraz et· 
gelecfğim .. Ayol ceylan apartı& memekle beraber: 
manının elli yedinci katı nerede, - Yook, dedıl~r. Biz burada 
burası nerede •.• Hem biz Mi- otururken senin mutbağa in-
ş\gan' da alışmadığımız için men ayıp değil mi? Hem biz 
asansör benim başımı döndü- yabancı mıyız, bu işi bize bua-
rüyor .. Birgün merdivenlerden kırsan daha memnun ouruz. 
çıkayım dedim, tam bir çey· ______ -_R_itmed< -

rekte ancak bitti. tJ Am(!likadalu apaltmanlaıda 
Robert gülmeğe başladı: yukarı çıkıldıkça tiat düşer. MeseLa 
- Canla başüstüne hoş geldin seksen katil bir apartmamtı tik katile 

safalar getirdin. Lakin bu sözle- son katı arasmda btr ıki bin dolarlık 
• • • üc.i,aııe=-u:.u· .illl::.L..cilllo•_..____...~-UJr.cx.ı.-W'-1.L dı.ı 



27 Kanunuevvel 193& 
-- --· - \l'EtH ASIR 

~ahıte :;1 

• 
1 Refah senelerine doğru 

Noel Pariste göriilll!emiş 

. Sivil ahali arasında yen· hrbanlar 
~ZT/J"L7Z-LA:Y..'°'9 .......... llllll ................. ... 

Cumhuriyetçilerin asilerle sulhu im21.amıya hazır 
olduğu hakkındaki haberler tekip ediliyor 

.. ı-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cumhuriyeti müdafaa eden fedailer Monte ragonda harp 
. ~alzemesiyle dolu 23 vagonluk bir treı uçurdular 

Parıs, 26 ( Ô.R ) - Madrid birçok demiryolları ve şaseleri tahşidatını bombardıman etmi Dün Taj nehrinin cenubun-
?.1.,üda~aa komit~~i tarafından bombardıman ettikleri gibi !erdir. Nasyooalistlerin toplı da bulunan milislerden bir 
ogleyın şu teblıg neşredilmiş· Kortajeo ve Alikant şehirlerine mukabele ederek bilhassa Ma grup 12 dinamitçi ile birlikte 
tir: Madrid cephesinde askeri de bombalar atmışlardır. ridio merkez kulelerine niş 1 nehri geçmişler ve 3 kilometre 
hareket olmamıştır. Cumhuri- Madrid, 26 (Ö.R) - Dünkü almışlardır. Üniversite mahı derinliğinde ileriliyerek Falevero 
yet. kıt:aları so~ ileri hareketi gün askeri hareketler pekıiz lesi, Kaza del Kempo mıntı mıntakasında Merite Aragona 
~etıcesı°:de ~odılfa~ıo garbıoda faal olmuştur. Merkez cephe- larıoda ve Fransızlar Köprüs kadar gitmişlerdir. Burada di-
ışgal ettıklerı mevkıleri tahkim sinde milisler mevkilerini tak- civarıoda top ve tüfek ate namitçiler silıih ve harp mal· 
etmişlerdir. Asilerin tayyare ve viye etmişler ve küçük asi teatisine devam edilmiştir. zemesile dolu 53 vagonluk bir 
topçuları Madrid'io merkezini d 

N treni uçurmuşlar ır. 
bombardıman etmişlerdir. Sivil oel şen ilkleri arasında Paris, 26 (Ô.R) - Salaman· 
ahali arasıoda birçok kurban. kadan asilerin şu tebliği bil-
lar vardır. o·· d.. K b 

U t • k diriliyor: 25 llkkanun saat 20 
Taj Pehrioio cenubunda sa- şes u en ır I! de vaziyet: s nci, 6 ocı, 7 oci, 

dık kuvvetler gece Talevra is- 8 nci fırkalarla Sonya fırkası 
tasyonuoa karşı bir baskın "-ocuk dünyaya getı·rd cephesinde ehemmiyetsiz tü-
yapmışlardır. Dinamitçiler harp ~ fenk ve top ateşi. Cenup cep· 

malzemesiyle yüklü 23 vagonu Loodra, 26 (Ô.R) - Birkaç sabah şatonun küçük kili· besinde Vilbo del Vio da bir 
berhava etmeğe muvaffak ol· d b • K ( 1 hareketten sonra elimize bir muşlardır. sene en erı ristmas Noel ) sesinde dini ayinde hazıı 

p 2 Ö bayramıoa milli mahiyette ru- bulunmuşlardır. Anne kraliçE çok malzeme geçmiştir. Bun· 
aris 

6 
( .R ) - ispanya hani bir mahiyet vermek anana Düşes dö Kentin kurtuluş ha· ların arasında 3 top, bir zırhlı 

sefarethanesi tebliğ ediyor : halı'oı· almıştı. Ölen kral JorJ· V b . b kamyon, 22 nakliye kamyonu, 
A 'k ı · d erinı • ekliyerek şatoda kal· merı a gazete erın en birçok- bu münasebetle her Noel rad· 400 Rus konserve kutusu, bir 
J B k ·ıı· h"k mıştı. Kral ve kraliçeye, avdet· arı as mı ı u ümetinin d b. k çok sila"b, mühimmat, ve harita 

1 yo a ır notu söyler, sulh !erinde, Düşesin bir kız çocuk 
asi erle ayrıca sulh imza etme- hakkındaki ümitlerini bildirerek dog"urdug"u bildirildi ve kral vardır. ô K 
ğe hazır olduğu hakkıoda uy- Roma, 26 ( .R)- ~ omso· 

tebaalarıoı imparatorlug· un bir- aı"fes· 6 t "k ki ' ·· d ı durma bir haberi oaklettikle- 1 1
• me re yu se ıgıo e mol,, Sovyet vapurunun span-

iğini sıklaştırmag· a davet eyler· bir N 1 • k 1 1 rinden Bask memleketi bükü- d oe agacıoın uru muş o· yol asi gemileri tarafından ya· 
i. Babasının bütün aoanele- dug· u hole geçtı' R • k d ı ·ı b'" meti ispanyanın Vaşington se· · d • eogaren kılıp batırılması o ayısı e u-

rıoe evam azminde oldug· unu ışıkla 1 b · 1 • faretine bir telgraf çekerek bu r a ezeomış o an agaca tün Sovyetler birliğinde pro-
gösterildiği kral JorJ· vı ise bu kralın h d' 1 • 1 k 

rivayetleri kat'i surette tekzip b e ıye erı ası mıştı. testo nümayişleri devam etme • 
ayramda radyoda söz söyle- Saat 20 de kral ailesi _ve_· ı. · ı:· · .ı 

etmiş ve Bask milletinin lspao- ınemiştir. Bu muvakl<at ;,..;". -·•- . .. ~atlTıiy~ftir:blr -zab'i"ıiiidirdf. 
yol kardeşleri gibi mucadeleyı ıcarın sebepıerını tabmıo etmeK ne halinde olan Kristmas ğine göre bundan böyle lspan 
ancak tam zaferden sonra terk kolaydır. imparatorluğun geçir· akşam yemeğini yediler, Bu ya sularından geçecek Sovyet 
edeceğini bildirmiştir, Esasen diği son manevi sarsıntıdan ziyafet münhasıran logiliz ye- vapurlarına harp gemileri refa· 
Bask hüküm eti reisi Joze·Marya sonra memleketin kendi üze· meklerile tertip edilmişti. Ge- kat edecektir. 
tarafıodan üç gün evvel söyle- rinde toplanmağa ve süküta ce yarısından birkaç dakıka Brükııel, 26 (Ö.R) - Meh· 
nilen ve Bask milletinin müş· ihtiyacı vardı. Şimdiki halde, evvel, Viyanada bulunan Dük usan meclisi ispanyaya harp 
terek mücadelede lspanyol mil· son hadiselere ima yoliyle de de Vindsor Sundringbam şato• malzemesi gönderilmesi yasa· 
letioe karşı bulüs ve samimiye· olsa temas etmeksizin söz al· suna telefon ederek annesine ğıoı bu memleket için gönüllü 
tini bildiren beyanatı bu ha· 

mak imkansızdı. Kral bu se· ve diğer ailesi erkanına dilek· kaydetmek ve göndermek nok-berlerin esassızlığı hakkında 
hiç bir şüphe bırakmazdı. heple ince bir nezaket hissi !erini bildirdi. tasına da teşmil eden bir ka· 

Paris, 26 (Ö.R) _Sevil rad- göstermiş ve memleket bu tav· "Esechange,, ajansının Vi- ounu kabul eylemiştir. 
yosu saat 8.30 da bildiriyor: rından dolayı minnettarlık his- yanadan istihbarıoa göre Roma 26 (Ö.R) - Pariste 
Saragos cephesinde son gün• setmiştir. Dük de Viodsor dün, taht- çıkan faşist temayüllü "Jour" 
!erde taarruza geçen kata- Sarayda Noel merasimi ru- tan feragatindeo beri ilk gazetesi Fraosadan ispanyaya 
!onlar Beljit ile Saragos haniyete bürünmüştür. Sund- defa olarak umumi bir yerde harp malzemesi, bilhassa as-
arasıodaki yolu kesmeğe çalış- ringham şatosunda toplanmış bulunmuş ve Viyana Anglikan keri tayyareler gönderilmekte 
mışlar, fakat püskürtülmüşler- olan Kral Jorj, Kraliçe Elizabet, kilisasıoda yapılan dini llyiode olduğunu iddia etmektedir. 
dir. Bunlar çekilirken mühim Anne Kraliçe Mary, Dük ve hazır bulunarak " Yeni Vasi· Londra, 26 (Ô.R) - Cebe-
malzeme bırakmışlardır. Faşist Düşes Glocester, Prenses Alis yet ,, fıkralarından birini oku· lüttarıktan bildiriliyor: Asiler 
tayyareler 30 metre alçağa ka- bermutat doğuş bayramı dola· muştur. Bundan sonra Dük de Noel günü de Madridi bom· 
dar inerek düşmanı mitralyöz yısiyle birleşmiş bulunuyorlardı. Viodsor logiliz sefirile zevce• bardımaoa devam etmişlerdir. 
ateşi altına alarak müdafaaya Kral ve Kraliçe beraberlerinde sinin misafiri olmuş ve yemek Şehir içine obüsler düşmüştür. 
yardım etm i ş lerdir. Katalooya- kızları Prenses Elizabet ve esnasında kardeşinin bir kız Bazı binalar ve bu meyanda 
Jılardan 500 kişi telef olmuştur. Margaret Roz ile hanedanın çocuğunun dünyaya geldiğini meşhur Telefookeo gökyaraoı 
Aragoıı cephesinde tayyareler diğer erkaoı olduğu halde haber almıştır. hasara uğramıştır. 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 70 

ortasındaki ateşi'I üstüne ken
disiyle beraber atarak kapat
tıktan sonra, üstüne basarak 
koştu. Ortalık dumana, aleve 
garkolmuştu . 

Katırcıoğlu, odanın alevli 
muhitine göz gezdirirken, ka
pıoın önünde ateşten yanıp ve 

şişmiş bir erkek cesedi gördü, 
atladı, geçti, ileride bir yatak 

vardı, yatak yarı yarıya yan· 
mışlı, içinde ihtiyar bir kadın 

saçları yanmış, yüzü patla
mış yatıyordu, odanın peo· 
çere tarafında, yaogıoın alev
lerini sardığı yerde bir genç 
kız köşeye büzülmüş, can kor
kusuna üstündeki başıodaki 
bütün elbiselerini çıkarmış, çır· 

çıplak halile feryat ediyordu. 
Katırcı hepsinin üstünden 

hopladı, alevlerin arasıodan 
atıldı, köşede büzülen kızı ku
cakladığı gibi : 

- Sus !! Beni şaşırtma ! 
Diye alıp kendini dışarı at

tı, evin rlışında kızı yere bıra· 
kırken, üstündeki çepkeni so
yunup: 

- Al l Bunu ! Örtün! içeri· 
de başka kimse var mı? 

Kız bayılmışb. Katırcınıo 
sözlerini duymamıştı, Katırcı 
oğlu, bunu farkederek uzattığı 
çepkeni kendi eliyle kızın çıp· 
lak vücudunun en mahrem yer· 
!erini · örttü ve yine içeri daldı, 
dinledi, içeride hiçbir feryat 
yoktu. 

Köyün dışıoda silah sesleri 
devam ediyordu. 

Katırcıoğlu yanan alevler ara· 
sına bir daha daldı, orayı 
aradı, burayı aradı, hirşeyler 

göremedi .• Aşağıya inmek is
terken merdivenin de tama· 
men yaoıp, yıkıldığıoı görünce, 
bir kalasın üstüne basıp, av· 
luya uçar gibi hopladı, koşa· 
rak dışarı çıktı. Kız hala bay· 
gın yatıyordu. Katırcıoğlu kızı 

yerden kucaklayıp hızla iler· 
!erken, yanevlerden bir çocuk 
feryadı işitli, olduğu yerde 
nurdu, kızı yine yere ve iyice 
bir kuytuya bırakıp, çocuk 
feryadıoın geldiği komşu ev· 
!erden birisine daldı. Bu evde 
yangın alabildiğine ortalığı 

sarmıştı. Evin manzarası 

ateşten görünmiyordu, Katırcı 
içeri atılınca, çok feci bir 
manzara ile karşılaştı, evin 
avlusunda yanıp ölen genç bir 
taze, memesi dışarı çıkmıf, 
·kolları çocuğunda, dişleri ka· 
rarmıs, saçları yanmış ve kas· 

kara haliyle yatıyordu. 
Çocuk yangında kısmen yan· 

mıştı amma, ölecek derecede 
yanmasına meydan bırakmıyan 
anasının kurtarışıyle kurtulmuş 

boyuna bağırıyordu. 

Katırcıoğlu koştu, çocuğu 

kucakladı, eğildi, anasına baktı, 
dudak bükerek yangının iyice 
sardığı eve de göz atıp bir 
koşup çocuğu aldı, götürdü, 

Artık köyün içine sokulmağa 
imkan kalmamıştı. 

Köy bir yığıo çıra gibi ca· 
yır cayır yanıyordu .. 

Katırcı oğlu genç kızı kucak· 
!ayıp üstüne oturttuğu çocukla 
köyün dışına çıkarak, etrafı 
dinledi, silah sesleri dinmişti 

Katırcıoğlu soğuk havanın 
tesirile ayılmağa başlıyao genç 
kızı ve hala bağıran çocuğu 
köyün çimenliğine bıraktı, 

kalktı, etrafı dinledi, ses yok! .. 

Eğildi, kıpırdanan kıza: 

- Nasılsın? 

bir neşeyle kutlulandı 
Amerika Reisicumhuru 

radyoda bir söylev 
Ruzvelt 

verdi 
Paris 26 ( Ö.R ) - Sol ce· 

nah gazeteleri Noeli kutlamak 
için gösterilen canlılığı? bubr~n 
devrinden refah devrıoe dog· 
ru kat'i bir intikale delalet et· 
tiğioi iddia ediyorlar. " Popu· 
laire ,, gazetesine göre .. bu N~el 
işlerin canlandığını gostermış, 
bir refah ooeli olmuştur. 1936 
Noeli mucizeli bir tesir yarat· 
mıştır ! 

yükselmesi ihtimaliyle fabrika· 
lar son süratte çalışmaktadırlar. 

Nevyork, 26 \Ö.R) - No~I 
yortusu müoasebetile Rc:ıs 
Ruzvelt Birleşik Devletler mıl· 
Jetine devamlı bir refah ve 
umran temennilerinde bulun· 
muş ve radyoda söylediği ou· 
tukda yeniden akıl ve anlayı· 
şın hakemliğine imanını ilan 
eden Amerika milletlerinin 
sulh sever gayretini methede· 
rek bunların bugün, yarın ve 
bütün sene mes'ud olmalarını 
dilemiştir. -...---
Rusların İspanyol hükü-

metçilerine yardımı 
Paris, 26 (A .A) - Sosyalist 

birl iğinin hükümelçi • lsp~nya 
için toplamakta oldugu ıade 
miktarı Smilyon 292 bin frankı 

" Oeııvre " gazetesi de di· 
yor ki: Noel gecesi şenl~k!erinio 
muvalfakıyeti her tahmını geç· 
miştir. Kahveler, lokantalar 
gelen yeni müşterileri redde
decek derecede dolmuşturlar. 
Elde edilen hasılat 1929 sene· 
siodenberi görülmemiş rakam• 
!ara çıkmıştır. işlerde inkarı 
imkansız olan bir canlılık göze 
çarpmıştır. Umumi olarak ahali 
sokağa daha çok çıkmış, daha 
Çok para sarfetmiştir. Fiatlerin bulmuştur. •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

Su kanunu pro1es1 
gözden geçiriliyor 

31 milyon lira S senede sarfed.ilecek 
Projenin metnini aynen neşredıyoruz 

Su işleri için 31 milyon lira· 
!ık tahsisat verilmesine ve ge· 
lecek senelere şamil taahhüt
ler icrasına dair Nafıa Yeldi· 
letioce hazırlanan kanun pro• 
jesi alakalı vekaletlerce göz· 
den geçirilmektedir. Nafıa Ba· 
kanlığı bu kanun projesinin 

h 1 
. . .. .. _ 

h;tı7ır1=t,nmAc:.ı t:ı:P en er111• 
cıp sebepler .. 1 ayihasında şöyle 
izah etmektedir: 

" Memleketimizin günden gü· 
ne inkişaf etmekte olan sana· 
yiine lüzumlu olan bam mad
deyi bol ve ucuz temin etmek 
ve köylünün yeti~tirdiği mah • 
sulatı kur11klıktao kurtarmak 
ve mevsimsiz yağan yağmurlar 
dolayısiyle taşan nehir ve dere 
mecralarını ıslah etmek ve bu 
suretle de yetiştirilen mahsu· 
lü hasardan korum11k ve mev· 
cut göl, nehir, dere ve çay• 
!ardan araziyi sulama noktai 
nazarından azami bir surette 
istifade edilmek üzere kanal
ları açmak ve memleketin sıh· 
bati umumiyesi noktasından 
zararlı görülen bataklıkları ku
rutmak gibi memleketin iktı· 
sadi, zirai ve sıhhi l'ihetioden 
lüzumlu görülen su işlerinden 
Aoadolunun garp ve cenup 
havalisiyle, orta ve şimal mm· 
takasında bulunan ve mevzu· 

Diye sordu. Kız korkak 
korkak göz kırparak, yangın 
alevile parlıyan ortalığı.o aydıo
lığı arasıoda efeyi görünce, bir· 
denbire bağırdı, kalktı: 

- Aman ! Canıma kıyma! 

Anamı, babamı kaybettim, 
benim canıma kıywa! 

- Susss ! Ben can kıyıcı 
değilim, seni kurtardım .. Dur 
bele! Ne oldunuz onu anlat! 

Kız elini başıoa götürdü, 
yanmış saçlarını tutma:. istedi, 
oolarıo çoğu kül olmuştu. 

- Oohbl ... Sen kimsin? 
- Benim ş;mdi kim olduğu· 

mu sorma! Seu şimdi iyi misin? 
Kız: 

- Bacaklarım yaoıyor, ya· 
nıyor, babaw, anam nerde ? 
Ab ! Anam, babam oerde ? .. 
Amanın bizi yaktılar ! 

Diye bastı feryadı... Katırcı 

kızın yüzüne dehşetli bir şa · 

mar indirip : 
- Suss ! Dedim sana, sus .• 

-Somı Var -

ları kısmen mu::yyen bulunan· 
Iarı için faaliyete geçilerek bu 
kısımların zirai ve iktısadi faa· 
liyetlerinin bir an evvel temini 
maksadiyle bu havalideki su 
iş lerine be ş senede sarfedilmek 
üzere 31 milyon lira tahsisat 
verilmesi için bu layiha hazır· 
ı ......... ı:,uc.,, 

Layihayı ehemmiyeti dolayı· 
siyle olduğu gibi yazıyoruz: 

" 1- Orta ve garbi Anado· 
ı::lunuo sularından tamamen is
tifade edilmek üzere şimdiye· 

kadar çalışılan havzalardan 
başka ve bilhassa Marmara 
havzasıoda Susığırlık ve tabi· 
!eri, Ege denizi havzasında 
Bakırçay, Gediz Kumçayı ve 
büyük Menderes nebirJ.,riyle 
Adana havalisinde Seyban, 
Ceyhan, Berdan. Silifkede 
Göksu, Malatya havalisio-
de Herata, Tabma ve Der-
oe, Karadeniz havzasında 

Y eşilırmak ile tıibilerioden 

ÇekP.rek, T ersakan, Kelkit ır· 
makları , Orta Aoadolu'da Por· 
suk, Sakarya ve tabileri, Kon· 
ya ' da Sille ve Niğde' de Cebere 
deresi ile bunlara münasebeti 
bulunan göl, nehir, dere, çay 
ve kollarında sulama yapılması, 
bataklıklarıo kurutulması ve 
hasarların men'i gibi yapılacak 
bilumum su işlerine beş senede 
31 milyon lira sarfıoa ve ge· 
lecek senelere sari taahhüdat 
icrasıoa Nafıa bakanı mezun· 
dur. 

2 - Birinci maddede yazılı 

işlere sarf edilecek 3 l milyon 
liradan hersene sarfı icabeden 
meb lağ ile ihraç edilecek bo
nolar karşılığı Nafıa Bakanlığı 
bütçesinde açılacak hususi bir 
fas la tahsisat olarak konulur. 
Senl!sinde sarfedilmiyen meb· 
lağ ertesi seneye devredilir. 

3 - Sular Umuın Müdürlüğü 
teşki l atında bulunan memur 
ve müstahdemlerin yevmiye, 
harcırah ve zaruri masraflariyle 
t~şkilata dahil olmayıp da bu 
işlerde kullaoılacak yerli ve 
ecnebi mütahassıs, müşavir, 

mühendis, fen memuru ve di· 
diğer müstahdemin ile amele· 
nin maaş, ücret, yevmiyeleri, 
harcırah ları ve alınacak alit 
ve edevat bedeli ve sair ma· 
sarifi umumiyesi işbu tahsisat
tan sarfedilir.~ 
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ca adı arı zaman Hoşa gitmek için ne yapmalı? 

A · ı Kate De Nagy'nin 
rtıst er partönerlerini Öperken fikirleri sadedir 

Istanbul radyosu 
Saat 12,30 dan 14 e kadar 

plakla mubtelif halk türkü
leri ve havadısJer. 

Saat 18.30 da Ambassa.dor• 
<lan naklen müzik. veya sıkarken heyecan duyarlar mı 

"Hoşa gitmek için kendinizd~n 
!~.~~.~.T.:!.~ ... ~.~.!!.~!.!~.! ... f !.~i~!.~~~.~! ... ~~.Y..~~Y..~.~~~! · çok bahsetmeyin iz haya nl ar ••• ,, 

Saat 20 de Suat Derviş ta· 
rafıodan konferans. 

1 • Matg arat 
Callalıall ve 
Ricllaıd Dik 

2 - M e!! f..c. 
monmer bir aşk 

salt11esi11dc 

5 - Oa1y Co
oper ve Made
leine Canoli 

6 • Oeorg-e Raft Pal'• 
tiJneıini sıluvorı 

Hollyvoodda aşkın manası 
nedir? 

Artistler partönerlerini se
verler mi? Yarattıkları sahne• 
ler içlerinde ateşli bir heyeca
nın izlerini bırakmaz mı? K.oı-
ları arasında sıkmağa alıştıkları 
kadınlara karşı tamamen la
kayt mı kalacaklar? bu işi yal
nız bir iş mi telakki ederler? 
Yoksa aşk sahnelerinde sık 
sık buluşan artistler tabii bir 
İncizap ile birbirlerini cidden 
sevmeğe de ahşmazlar mı? 

Yıldızlar bakınız bu suallere 
nasıJ cevap veriyor. 

GARY COOPER'İN 
FİKlRLERİ 

Gary Cooper diyor ki : 
" Bazı kurnaz artistler du· 

daklarını partönerlerinin du
daklarına ancak dokundurduk
ları halde onu ateşli bir hırsla 
aıkıyor gibi görünürler. Ben 
şahsan buna muktedir dekilim. 
PuselerJm hakiki puseler ol· 
malıdır. Daha genç yaşta iken 

partönerlerime aşık o!mak iti
yadında idim. Çok şükür şimdi 
bu hususta daha kuvvetliyim." 

RICHARD ARLENIN FIKRI 
Ricbard Arlen diyor ki: 
.. Kadınlarla uyuşmak çok 

güç şeydır. Bazı kadınlar sağ 

kolun soldan kalkık olmasını, 
bazılan da bunun tersini ister
ler. Heyecana gelince, partö
nerimi kucaklarken hiçbir he· 
yecan duymam. Buna alışmak 
lazımdır. Aksi takdirde artistin 
hayatı korkulacak derecede 
karışır.,, 

CHESTER MORRISIN FiKRi 
Chester Morris diyor ki: 
.. Aşk sahneleri çevirmekten 

hoşlauırım. Ve daima partöne· 
rime aşıkım. Kanm da bunu 
biJir. Onun için gürültü yap
mağa değmez. insanın ko 'lara 
arasında enfes bir kadını sık
ması ister sahih, ister şaka ol
auo hoşa giden bir şeydir. Fa
kat asıl sevilen kadını, yaoi 
zevcenizi kucaklamak bundan 
daha boştur." 
VARREM VILIAMSIN FiKRi 

Warrem Wiliams diyor ki: 
.. Partönerimi kocası önünde 

de olsa kucaldamaktan boş-

• ~~~~~~~~~~~ ·~~~~~mn~~*~~ 

7 - /ules Ber
ry 11e R.enee Sa
int-C11r. 

1<.atenın sevimli bır pozu 
Hoşa gitmek nazik bir iştir. 

itiraf etmelidir ki, bu işde iste

nildiği kadar tecrübe ve ihti

sas sahibi olanlarımız fazla 
değildir. Bevaı. perdenin se

vimli bir artisti o an Kate De 
Nagy karışık bazı tavsiyelerde 

bulunmağa lüzum görmeden 
bu ruhi haleti mümkün olduğu 
kadar tabii şeklinde şu basit 
fikirler'e anla tmışhr: 

"Hoııa gitmek denilince sev-
8 • Oıeta Oarho htr " 

aşk sulıntsınae diğiniz insanların, dostların ho-
şuna gitmek mevzzu babsola-

1anırım. Fakat senaryoda o1- b k ki kJ b. azı arışı ı ar taşıyan ır bilir. Bu işte makiyajın veya 
mak, ve bir şahit de bulun-

parçası .. ,, giydigv imiz elbise1erin zannedil-
mak şartıyla.. Filhakıka Dick, beyaz per- d 

Bunun içindir ki Dolores Del denin maruf yıldızlarından Ru.. diği kadar mühim rol oyna ı-
Rio ile stüdyonun bir köşesin- by Keeler, Ginger Rogers, ğını zannetmiyorum. asıl yapa-
de ruıı"·· - · · • ···• • · G'oria Stuart'L öne ı,., lacak şey sevdiğiniz adamdan 
man iş öpüşmeğe gelince bi- kucaKıa"fRerr •\.-vı.-rn.€iP.n .. ~~X! ...... ~ .. --- · ----- 0 

raz uzakta olan sahne vaziini duvmaz.ch. Zira onları stüdyoda tediğiniz muameleyi ona yap-
çağırmış ve partönerini onun öpüyor, bir daha görmiyordu. makhr. Daha ziyade d inle· 
karşısında öpmüştür. Fakat Joan Blondell ile böyle k 

o l mıyordu. BJondell'in kocası meli ve keodinizden ço 
DICK POWELIN FJKIRLERI Jorj Barnesle çok dosttu Onu behsetmemelisiniz bayanlar .•• 

D ick Powel diyor ki: huzurunda Joan ~~ondeH'i Öp· Bilhassa sevd1klerinizin iş-
.. Aşk sahneleri işimizin bir tüğü zaman kızarıyor, bir tu- Jeriyle samimane alakadar 

parçasıdır. i şimizin hoş, fakat haf oluyordu. olunuz. Onlara boş görünme7e 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

n_g ____ • _iz_s __ ...;;:;......_o_a_r_nn_da 
"Onuncu aşıkı,, filn-,.inde ye.pyeni 
iki yıldız kendilerini 

lngiıiz stüdyolarında "Onun· 
cu aşıkı,, isminde güzel bir 
f lim çevrilmiştir. Bu filmin 
kahramanları olan Jobn Lodge 
ve Anjoinette Cellier bevaz 
perdenin bu filimde tanıdıgı 
yepyeni yıldızlardır. 

Bundan birkaç sene önce 
Avrupa payılahtlarmdan birin
de cereyan eden bir hadi· 
seyi anlatmak için hazırlanan 
bu filim, hayatın hak.iki bir 
sahnesini canlandırdığı için çok 
şayanı dikkat safhalar ar:ıet
mektedir • 

Fılimde genç bir kız vardır. 

seviyor. 
Onun kötü bir talii de tanı· 

dığı erkeklerden ilkinin ve 
ikincisinin kaza neticesi ölme
sidir. O, büyük aşkına ra~men 
bu iki hazin akıbetten sonra 
sevmemeğe karar veriyor. Hal-
buki muhiti onu ihmal edemi-

ecek kadar batırnazdır. Her 

tanıtmıştır 

vesile ile onu sa!onıaca, cop• 
lanh yerlerine davet edjyorJar. 

Ve arkasından birçok ta dedi
kodu yapıyorlar. 

Genç kız bu dedi kodulardan 
usandığı için arada sırada kibar 

salonlara devama başhyot O, 
sevmemiş olmak için hiç1>1ı
erkeğin üzerinde durmak iste· 

miyor. Her elini sıktığı insanı 
unutmağa çalışıyor. 

Ancak onun elini sıkan her 
erkek de ona Aşık olmağa 

Saat 20,30 da Belma ve ar
kadaşlara tarafından müzik. 

Saat 21 de müzik. 
Saat 22 de ajans ve borsa 

haberleri. 
•••••••••••• 

Sovyetlerde sinema 
adedi 

Bugün Sovyetler Birliği şe

hirlerinde 1.090 sinema ile ku
lüplerde 8 bin projeksiyon ma· 
kinesi işlemektedir Köylerde 
seyyar olarak işliyen sinema• 
Jarın adedi ise 4 bindir . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rine tahmil etmek istemem ... 
Müziği çok eyi çaldı~ınıza inan
dığınız zaman başkalarına 
dinletebilirsin iz. Okumayı da 
severim. Arkadaşlarımın çoğu 
b~nim gibi hararetli okuyucu
durlar. Hoşa giden eserler üze• 
rinde fikirler o kadar birbirin
den ayndır ki bu mevzu etra
fında da pek fazla konuşma· 
mayı tercih ederim. Bilhassa 
en az bahsettiğim şey kendi 

"~c.dınıar kulUbU,, hlmınde Jume Asto.-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••········~·~··~· 
den aşık oluyorlar. j oturuyor .. Bir genç ke~d.ısmı 

Genç kız sekiz delikanlı ara- davet edıyor. lhtıyara barıcmde 
sındaki rekabetten haberdar bu teklifi nazikane reddediyor. 
değildir.Onlara rastladığı yer- Sonra bu hareketi içinde bir 
lerde kısa iiHfat cümleleri kul· düğüm teşkil ediyor. Red .. 
lanıyor. Fakat biç biriyle meş- dedilen, arzusu tekmelenen 
gul olmak istemiyor. . genç meyus bir şekilde 

Artık müsterihtir. Eskı hu- salonun bir köşesinde başka-
yumu bıraktım, bundan sonra lariyle meşgul oluyor. Fakat 
hiç mi hiç sevmiyeceğim, diyor. hic kimse ile dansa kalkmıyor. 
Filvaki bunu icap eden bazı Biraz sonra genç kız ikinci 
emareleri nefsinde tecrübe ile bir teklifle karşılaşıyor. Kardığı 
buluyor. pottan o kadar meyus ki der-

Bu tecrübe kend:si ıçm acı hal bu teklifi kabul ediyor. 
intibalar doğuruyor. Bu defa Bunu bir ikinci, bir üçüncü 
büsbutün başka türlü düşün- dans teklifleri takihedıyor. 

meğe başlıyor. Kendisinden, Hepsile birer birer dansa kal· 
kadınlık hislerinden şüphe kıyor. Ve çılgınca eğleniyor. 
ediyor. Bu şüphe kendisini fena Bir aralık masasına gitmek 
halde üzüyor. Geceleri huzur- üzere dans pistinden ayrılırken 
auz ıuk içinde geçiyor. gözlerı, reddettiği delikanhya 

Muhitini düşünüyor. Herkes rastlıyor. Bu öyle sevimli, öyle 
yaşamak için, mesut olmak için cazip, öyle cana yakın bir ço-
behemebal bir çiftle tanışıyor. cuk ki, içi sızlıyor. Bir vesile 

bularak onunla tanışıyor. Ken• 
Kendisi bunu neden yapmasın. disine neden dansetmediğini 
Neden saadelina tamamlamak 
istemesin. 

Kararını veriyor. Son, en son 
bir tecrübe yapacak. Taşıdığı, 
seviştiği ilk erkekle evlenecekti. 
G~nç kız, bir kulüpte verilen 

süvarede hazır bu'unuyor. 
O gece en mutena tuvalet

lerinden birini arkasına geçir· 
miş.. Öyle 7.arif olmuş ki ra
londa yalnız ondan bahsediliyor. 

Kadınla erkekli bir masada 

soruyor. 
Neticede beraberce dans 

ediyorlar. Genç çocuk kendi
sini çok fazla revimli buldu· 
ğunu söylüyor. 

Bu delikanh, salonda dans 
ettiği erkeklerin sekizincisi, 
hayatında tanıdığı erkeklerin 
onuncusudur. Onlar çok güzel 
geçen bu gecenin ertesi günü 
derhal nikah muamelelerini 
tamamb orlar. 
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Bir tarih noktası 

Dünyca harbının önüne geçilebilir miydi ? 

Loyd Corcun kat'i cevabı: Evet .. 
siyasileri inanılmaz 
dünyayı felakete 

Fakat o zamanın 
hareket etmişler ve 

bir hafiflikle 
sürüklemişlerdi 

Yeni den harp kor knsu bü
tün mılletleri endişeye düşü
rürken şu sual soruluyor: Böyle 
biş felaketin önüne geçilecek 
mi? Buna doğrudan doğruya 
cevap vermeden tarihten yakan 
bir misal alınabilir: Son dünya 
harbının önüne geçilebilir miy
di? Büyük harpta lngilterenio 
mukadderatını idare etmiş olan 
Lloyd George buna tereddüt· 
siiz evet çevabını veriyor ve 
bunu şöyle anlatıyor: 

Harbe giren devletlerin hiç 
bir hükümdar veya hükümet 
adamı harbı, ve bilhassa bir 
Avrupa harbini istememiştir. 
Avusturya-Macaristan hariciye 
nazırı Berhtold Sırhistana karşı 
bir ceza seferi istiyordu. Fakat 
bilseydi ki bu, memleketini 
Rusya, ltalya ve Romanyaya 
karşı muharebeye sevkedecek 
ve bu devletlere de lngiltere, 
Fransa ve Am~rika müzaheret 
edecekler, bunu bilseydi ya 
ültimatomun şartlarını tadil 
edecek, yahut ta Avusturyanın 
gururunu tatmin edecek kadar 
müsaadekar olan Sırp ceva
biyle iktifa edecekti. Fakat o 
Rusyanm Almanya ile harbi 
göze aldırmıyacağıoa emindi. 
Çar, daha mühim <>lan Bosna
nm ilhakı meselesinde ric'at 
etmişti. Ordusu o vakittan 
daha iyi hazırlanmış değildi. 
Karşı tarafta ise Almanya ken-

LOyd Coıç 

bir deniz seyahatine çıkh. Böy· 
lece müstacel telgrafların ken· 
dis;ne varması imkanı yoktu ve 

İmparntor Almanya tarafın· 
dan büyük bir hatp için icap 

Şımdi Domda yaşıyan sabık Alman impaıatotu Villıclm 

di ordusunu o kadar kuvvet· eden hazırlıklarla meşgul oldu. 
Jendirruişti ki Kayzer Avustur- Harp cevabı geldiği zaman Vil-
yanın metalibine müzaheret helm bunu memnuniyet verici 
edeceğini vadedioce Berhtold bir cevap telakk\ etmişti ve 
Rusyanm rahat duracağına ve Avusturya tarafından kabul 
Sırbistaola harp Ç\karsa bunun edilmesi Jazımgeldiği kanaatin-
ehemmiyetsiz bir sefer olaca· de ic\i. Şansölyesi barba mu· 
ğına kanaat getirmişti. halifti. Hariciye nazırı bal ayı-

Ya Almanya? ilci taraftan nı geçirmek üzere Berlinden 
mevcut olan unsurların tetki-

ayrılmıştı. Erkanı harbiye reisi 
kinden sonra şuna kaniim ki 
Kayzer bir Avrupa harbına Von Moltke kaplıca şehirlerin-
sürüklendiğini veya yürüdüğünil den birinde banyo tedavisi ya-
bir dakika bile aklına getirme- pıyordu. Alman umumi efka-

mişti. Bir Balkan meselesi üze· rı da delikanlıların hududa sev-
rinde Rusyaya karşı yaptığı kedildiğini gördüğü dakikaya 
ilk blöf zaferli bir netice ver- kadar, harbı beklemiyordu. 

miş ve Kayzerin Avrupada Eğer Kayzere vaktinde bil· 
baş harp reisi şöhretini artır• dirilseydi ki Almanya Belçika· 
mtşb. O, sadece harp tehdi- yı istila ederse lngiltere de ona 
diyle, yeni bir zafer kazana- harp ilan edecektir, Kayzer ve 
cağına ve Avrupa kıt'asında müşavirleri geri döneıniyecek 
dip'.omatik nüfuz ve hakimiye· kadar ileri gitmezden önce dü-
tini böylece yükselteceğine ka- şüneceklerdi. lngiliz filosu tara-
nidi. Avusturyaya müzaharet va· fından yapılacak bir ablokaya 
dıı11 verince,Sırbistanla onu baş- göğüs gerecek derecede erzak 
başa bıraktı.Sırbistan müstakbel ve ilk madde!er sevkedilme-
bir imparatoru öldürmeğe cür'et mişti. Birkaç hafta vakıt kaza-
etmişti ve cezaya layıktı! nalsa, milletler kış eşiğine 

Bu dava kendisinin bununla gireceklerdi ve bu mevsimde 
uğraşmasma layık olmıyacak ise garbi Avrupada buyük 
kadar değeraiı:di. 8-ı se.beple ordulann tahriki güç, Şarki 

Avrupa'da ise imkansız ola
caktı. 

Seferberliğe Rusya, Fransa 
ve Almanya ağustosda başla-

mışlardı ve lngiltere BelçiLa 

hakkındaki ültimatomunu ver
meden bu devletler arasında 

harp ilan edilmişti. O vakit 

birbiri üzerine atılan orduların 

durdurulması ic;in arhk çok 
geç idi. 

Fransa harp istemiyordu ve 
1914 baz:ranında Ingilterenin 

ve hükümetinin zihninden Av
rupa lnt'asmda Lir harp ihti

mali bile geçmemış idi. 
Müzakere!er bütün muhasım· 

lar tarafmdan gevşek idare 
edilmişEr. Bu kadar mü-

him bir meselenin bu derece 
fena idare edilm!ş olması ina· 

mltr birşey değildir. Siyaset 
hayatında bu gibi hazırlıksız 

hareketler o!agandtr. Fakat bu 
mese:e birçok imparatorlukJar, 

krallıklar ve cumburiyet!er için 
ve milyonlarca şubeleri için 

hayat memat mesefesiydi. Ala
kadarlar arasmda bir tek mü· 

fakat olmadı ve işişten geçene 
kadar böyle! bir mülakat teki!! 

te edilmedi. O vakit bile teklif 
muhasımların hiçbiri tarafından 

kabul edilebi!ecek bir şekilde 
yapılmadı ve kimse babulü 

için ısrar da dmedi. Eğer bir 
demiryo?u grevi mevzuubahs 

olsaydı, iki alakadar taraf işi 

son haddine getirmezden evel 

düşüneceklerdi. Harbm önüne 

geçilmesi lazımdı ve müm
kündü. .. 

• • 
1914 Ağustosunda ihmal 

edilen, kaybedilen bu imka-

nın bir daha kaçırılmasma 

imkan yoktur. Harptao ev-

velki devirle sonraki devir 
arasında biricik fark devlet 

adamları arasındaki daimi te
mas fırsatından da ibaret olsa, 

1914 fac:asınm tekerrür etme
mesı ıçm bu çok mühim bir 

farkbr. Kaldı ki harbın ne 
demek olduğunu - harp içinde 

yaşadıkları için - bilenler çok

tur. Harbın, önüne geçilmez 

mukadder bir zaruret olmasına 
arbk ihtimal verilemeı.. 

Dünya öğrenmek istiyor 
Dük de Vindsor nerede ve ne vakit 
Bn. Simpsonla mülakat edecektir? 

Eski kral kış sporları için Kidsbuhche gidecek 
ltalyan gazetelerinin Londra muhabirleri tarafından ....,..,,.,.,.,,._ 

çekilen telgraflara göre krallık dramının son bir safha
sanın daha kaldığı bir çoklart tarafından zannedilmektedir. 
Kanterbori piskoposunun radyoda eski kralın etrafm· 
dakilere karşı yapb~ı tarizler bu zannı uyandırmakta
dır. Bir dini reis tarafından eski bir hükümdarın mu
hitine karşı bu derece şiddetli bir lisan kullanıldığı 
nadiren vaki olmuştur. 

Arşevek demiştir ki : 
" Daha müessif bir hadise de şudur ki o ·eski kral

saadetini izdivaç hakkındaki hıristiyanlık prensiplerine 
uymıyan bir yolda ve adetlerile ahlakı lngiliz halkının 
en iyi itiyat ve ananalarına aykm bir muhitte aramıştır. 
Bu muhite mensup olanlar bugün bilsinler ki kral 
Edvardı sevmiş ohm milletb ithamı altına düşmüşlerdir. 
Bu sözü söylerken kalbim parçaianıyor, fakat samimiyet 
ve hakikat söylemeğe ben~ mecbur ediyor. GeoçHğinin 
verdiği ümitleri, fakirlere ve işsizlere gösterdiği afak~yı, 
ana yurtta ve denızlerin ortasında milletin hizme-

~ 
~~:#,. , ·~ 

•-<~ "'""'-'''"~-_,._~,;< .... '• . :::ic.\.: 

/:.:,kt kıal Vindsor yawzaı.ı Bn. Sımpsonıa beraber Bn. Sımpsımll!ı meşhut artist Sos/o ile bit ıesmi. 
tinde geçirdiği stneleri nasıl J de açıkca zikretmiyerek bun- ay daha gecikmesi muhtemel· 
unutabilir? Bu şeyleri hatıria- farın kanuni mukabelesine im- dir. İngiliz kanunu şiddetlidir. 
tırken parçalanmış kalbimden ı kan bırakmamıştır. Halbuki Bn. Simpsonun boşanma hük-
şu çığlıklar kopuyor: "Ne yazık! bun ların kimler olauğuou her- mü şartla verilmiştir. Bu su· 
Allah onu nerede ise korusun!., ı kes biliyor. Fakat hükümetten retle boşanan bir kadın, hü-

Gazt:teler bu nutku göze istizah yapılmasına imkan gö- kümden altı ay geçinceye ka-
çarpacak yerde ve büyük baş- rülememiştir. Zira hiçbir nazır dar, adeta nezaret altında ka-
lıklarla, fakat tefsirsiz neşret· kilise reisinin sözlerinden mesul lır. Bu müddet zarfındaki ha-
mişlerciir. Anglikan kilisesinin değildir. reket ve etvarı memnurıiyet 

baş rahibi tarafmdan yapılan Sosyalist mebuslardan Ved- verecek şekilde olmazsa, 
şiddetli ithnmı tefsir etmeme- gvood " Kanterbory 

11 
Pisko· Dük de Vindsorla izdi· 

lerinin st:bebi ise, dramın son posunun nutku mebuslara vacmı güçlestirccek olan 
perdesi olacağı tahmin edilen _ ahlaki ib ret!eri için dağıh- hayret verici neticeler bekle-
mi:cadeleye henüz cesaret et- lacak mıdır? _ diye bir sual nebilir. Bu sebeple iki aşılun 
memeleridir. Bu mücadele, ha· k · · buluşmaları geçikecektir. 

ta rırı vermişse de islihzah ou·· k de Vındsorun Noeı'ı· 
<liselerin mühim bir kısmmdan 
mesul tutulan Edvardın muhi- olan şeklinden dolayı redde- Viyanada Edse!sfeld şatosunda 
tine lı:arşı açılacak mücadeledir. dilmiştir. Fakat Edvard'ın etra- geçirdikten sonra kış s porfan 

Baş rahip tarafından ileri fında resmi ve gayri resmi en merkezi olan Kidsbuhche gi-
sürülen ithamın Avam kama- yüksek mevlderi işgal etmiş deceği tahmin ediliyor. Eski 
rasmda müzakere mevzuu ol- olan kimselere lcarşı şiddetli lual herhalde profesör Nen-
ması b:le beklenmişti . Birçol~ bir mücade!e açı!ması beklen- man tarafından geçen sene 
mebuslar p;slrnposu kibarca r::ıektedir. başlanmış olan kulak tedavi-
hareket etmedi~i için tenkit Diğer taraftan dünya tabia- sine devam için bir müddet 
etmişlerdir. Zira cevap vere· tile öğrenmek istiyor: Dük de daha Avusturyada kalacaktır. 
cek vaziyette olmıyan bir Viodsor nerede ve ne vakit Bundan sonra Budapeşteyi ve 
prense karşı beyanatta bulun· Bn. Simpsonla mülakat ede- Korfoyu ziyareti ihtimal!erio-
muş ve it bam ettiği kimseleı i celdir. Bu mülakatın birkaç 1 den bahsediliyor. 
············~··········· ··············~····························································································· rzzY.:Y:ZrLZ/?ZY./L'.0,J!..C/.Z.rz.7.:/XX~ 

( 

~ IJorsa Ha herleri ~ 
~ DUn Borsada ~ 

... 
Yapllan Satışlar ~ 
~~ 

üzüm 
Çu. Alıcı Fi at 

237 Vilel ve Şü. 11 50 15 50 
230 AR Üzümcü13 20 
223 J Taranto M 13 75 17 50 
191 inhisar 7 50 12 75 

176 F Solari 14 125 14 875 
126 M J Taranto 17 25 17 50 

33 P Klark 14 75 14 75 
29 Beşikçi O 14 50 15 
27 Esnaf Bank 17 50 17 50 

9 S Emin 14 18 
25 T Erman 14 50 15 
3 L Galamidi 14 25 14 25 

3091 Yekfın 
380423 Eski satış 
381732 Umumi satış 

Zah!re 
Çu. Alıcı Fi at 
480 Buğday 6 175 

22 Susam 16 50 
953 ton P Çekir 3 
95~ ke. palaru. 270 

6 625 
16 50 
3 

450 

Yazı makineleri için toz tut
mıyan, ve makineleri daima te
miz tutan en e!verişli yag 
,. UNİC ,. marka~ı makine ya
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bul va-

Paris fakültesinden diploma~ı 

Diş tabipleri 

Muzaffer Ji:roğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

rıoda Küçük Kardıçah handa 7 
numarada yazı ve hesab ma
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOl\ı'IENi'de bulunur. 

AEVUE -tını ıateytntz.. 
Cine., rno<teı Y• n,.., ..... ueunca cıııte• Ylik .. tt 

marka ... uerie mukayese edln•z. 
ı<uııananıarcıan b 1 r f. k 1 r e d 1 n. n 1 z. 
l~te. o vakii n&d•n h..,.lteeın 

REVUE 
eaatını tercılı attı.tını antıyac::aksınız. 

Satış Depoeu ı B&RNAR A, ZAHAROF', lzmlr. HUkUmet caddeel 30 



$ahire a 
• 

Elelctrik ampulıı alırken aydın· 
1 

/ık kabiliyetinin ve sarfiyatının 

Vat ile gösteril mi§ olmasına dik-
1 

liat ediniz. Bu suretle tenviratuı / 
1 

size ne derece ucuza rnaloldu-
1 

lzmir Liman işletme Müdürlüğün
den: 

Mendirek üzerinde bulunan kömür depolarından 39 • 55 No. lı 
deponun çatı inşaatı 25 Kanunnt!vvel 936 tarihinden itibaren bir 
hafta müddetle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 30 kanunuev
vel 936 Çarşamba günü saat 11 de Lim~n işletme id~resi bi~a
sında yapılacaktır. Çatı inşaatının bedeli muhammenı 1615 lıra 
20 kuruştur. Muvakkat teminat akçesi 121 lira 50 kuruştur. 
Taliplerin bu parayı nakden idare veznesine yatırmaları veyahut 
Milli Hankaların birinden bu miktarda bir teminat mektubu ge· 
tirme~eri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair vesika ibraz 
ey'.eme!eri mecburid:r. Fazla izahat almak istiyenlerin Levazım 
Servisi şefliğine müracaatları ilan olunur. 

27-29 ( 3418 ) 1600 

iZ MiR 
&·unıı anlarsınız. Osram 1001 lt;m· I (#. 
balarının Üç tarafında ve am- j 

balajiııııı iizeriııde bol ziyanın ı 

teminatı gösterilmektedir: DLm ! 
Dekalıımen W Vat sarfiyatı. : 

-Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Dekalumenli 

OSRAM·IE 
a.mpııllannuı Va

0

t sarfiyatı asgari derecededir. ,._ ~ 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan biç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han cıvarında 28 • 9 Hüsnü Öz 
Ödemişli. 

f,,;,.Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANi{ ŞURESI 

IZDliR 
.M.EHKJ•;zt : HERLIN 

Almangada 17fı Şubesi Mevcuttur 
!Seı maye ve ılıtıyat akçeMı 

165,000,000 lfaylısmark 
Türkiyedo Şnbeleri: ISTA~RUL ve IZM IR 

Mısırda Şnbeleri: KAHIHE ve ISICKl'iDEHIYJı: 
Her liirlü banka ınnaıoelı'itnı ifa ve kabul eder 
c .ALMANYA))A seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

~hven ~ernitıe HJ:OISTF.R111ARK ~•tılır. • (1)-b 

Pamuk çıkrıkçı usta:ı aranıyor 
Pamuk çıkrıklarından ve motörden çok eyi anlar uzun mıid

det pamuk fabrikalar.uda çalışmış bir makiniste ihtiyaç vardır. 
Gazi Bulvarında Ahmet Ethem Buldanlı oğluna veya Saray• 

köyde fabrikalarına müracaat edilmesi. 1-3 (3417) 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi herı::evi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

TelPfon No. 2211 v~ 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

EMLAK MiLLiYE MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Satış No. 
596 Ayavukla Firkat S. 1/3 arsa 

Lira K. 
255 

597 ismet paşa Bardakçı çıkmazı S. ada 403 parsel 
20 de 45 metre arsa 

50 

617 ismet paşa Bardakçı Kiremit hane çıkmazı 8 No. lu 
56, 7 5 metre arsa 

598 ikinci Karantiııa Sami S. 15 eski 13 taj No.lu ev 
615 ismet paşa Bardakçı 8 No. lu 97,75 metre arsa 
616 Süvari mahallesi kiremithane sokağında 21 numa-

80 
34 10 
21 

ralı 70 metre arsa 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile on beş gün 

müddetle arttırmaya konulmuştur. !balesi 7-1-937 Perşembe günü 
saat 15 dedir. Alıcıların milli emlak müdülüğüne müracaatları 

Manisa 
ninden: 

vilayeti 

1556 (3423) 

daimi •• encume-

1 - Manisa - Akhisar yolunun 5 + 300 - 7 + 385 inci kilo· 
metreleri arasında on sekiz adet menfez ve büz inşaatı 5778 
lira 62 kuruşluk keşifnamesi üzerinden açık eksiltmeye konul-
~~~~ . 

2 - Bu işe ait keşif evrakı parasız olarak Manısa nafıa 
müdürlüğünden almabilir. 

3 - ihalesi 31-12-936 Perşembe günü saat on buçukta vilayet 
daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 -- Muvakkat teminat mikdarı 433 lira 40 kuruştur. 
1488 13422) 

----

i10Zlfei11 
~MİT AT OREL ~ 
~ Adres - Beyler Numan !\ 
:..; zade sokağı Ahenk mat· ~ 
:\ baası yanında. N 
~ ı•;tırara:23 " 

Telefon : 3434 R 
(229) ~ 

1'.,':/=zTT:ZXZZXZZ,rLZ-L/.1LXLf:LL.~ 

lzmir Belediyesinden: 
1 - Şehrin Bayraklı, Turan, 

Mersinli, Naldöken ve Salhane 
mevkilerinin haritası yaptırıfa· 
caktır. işin keşif bedeli bin 
dokuz yüz doksan yedi liradır. 
Açık eksiltme ile ihalesi 12-1-
937 Salı günü saat on altıda
dır. Keşif ve şartnamesini gör
mek ve ma!ümat almak üzere 
baş müheodisliğe iştirak için 
de yüz elli liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
g~n ve saatte encümene geli· 
nır. 

2 - Karşıyaka Yamanlar 
suyu için muhtelif ölçüde font 
boru ve husu5İ parçalar müba
yaa edilecektir. Heyeti umumi
yesinin muhammen bedeli üç 
bin üç yüz bir lira on kuruştur. 
Açık eksiltme ile ihalesi 12-1-
937 Salı günü saat on altıda
dır. Keşif ve şartnamesini gör
mek üzere baş mühendisliğe 
iştirak İçin de iki yüz kırk se· 
kiz lira ık muvaklrnt teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söyJenen gün ve 
saatte encümene g-elinir. 

3 - 83 nayılı adanın Yüz 
yirmi sekiz metro murabbaın· 
daki 10 sayılı arsasının beher 
metro murabbaı yüz elli kuruş· 
ta:ı yüz doksan iki lira mu· 
hammen bedelle başkatiplikteki 
şartname veçhiie 12-1-937 s .. ıı 
günü saat on altıda ihale edi
lecektir. iştirak için on beş 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

27-2-6-9 1604 (3420) 

En Jüks Vt'" sağlaın mohilyeleri 
bulabilirsiniz. 1937 n1odt>llcri ile 

llAR AÇÇI KARDAŞLARda 
evlerinizi, yazıhanelerinizi 

- Başı lxış olarak tutulup 
temizlik hanına teslim edilen 
5 sıpa ile 2 beygir 1 keçi ve 
2 oğlağın 8 gün içinde vesaik 
ibrazile sahipleri çıkmadığı •• • •• 

6 • - 9 ar ısmba 

27 Kllnunuevveı 1vae 

AL TUN ÇiÇEK ıtriyat 

fabrikasının senelerden beri 

İmal edip her tarafta büyük 

rağbet kazanmış olan JOLI 
FAM güzellik müstahzaratı 

Avrupa en birinci ve namlı 

mamulatı derecesinde olup 

yerli mallarda emsali yoktur. 

•••a•ııııııı•rıııı 

ALTUN ÇiÇEK 
7 ıaş Bıçakları 

7 taş rırça!arı 

71aş Sabu11lafl 

Ttaş Podıası 

Traş l(ı em leı i 

7 iip, Vazo veya kutuyla yağsız, 
lıafif yağlı, acı badem 

AltıJ.11 Çiçek Lımon çiçeği kolon

yalan mulıtelif boy/ar 80 derece 
ııııııııııııııııaı 

~UJLARI 
SMTDAVANIR 

Lira 
300 
250 
100 

50 
100 
200 

1500 

500 
600 
250 
120 
800 

·····································································: 
SIHHAT BALIKYAGI 

. . . . 
• 

Norveçya balıkyağlarının en hali sidir. Şerbet gibi ~ 
içilir. iki defa süzülmüştür. " 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vakfı Mevkii No. C insi 
Aıiziye camii vakfı Kırım s. 29 ev 
Aziziye camii vakfı Gülizar S. 28-32 ev 
Aziziye camii vakfı Kırım sokağında 22 ev 
Aziziye camii vakfı Kırım sokağında 35 arsa 
Aziziy<! camii vakfı .. .. 66-70 ev 
Aziziye camii vakfı Kırım sokağında 33 ev 
Kılcı mesçit vakfı Damlacık yokuşu 84,84,84-1 ev ve 

altında dükkan 
Kılcı mesçit vakfı Samancı s. 13 ev 

" " .. 15 ev 
.. .. Kabristan S. 3 ev 

" .. Abbas ağa S. 24 ev 
Hacı Mahmut camii Numan zade S. 28,30 ev altında 

dükkan 
300 Haremeyn mubteremeyn Beyler sokağı 8 arsa 
400 Kılcı mesçidi Damlacık yokuşu 94,84-4 ev 
250 Kılcı mesçidi Necip ef. S. bila arsa 
350 Pazaryeri camii vakfı At pazarında 3 ev 
120 .. .. Alireis S. 17-19 harap ev 
200 Kasabalı Halilağa vakfı Kırımlı S. 30 ev 
150 

" 32 ev .. " 1000 Kamile Nusret vak. Hastane Arap 3 ve 1 ,47 ev ve al-
fırını caddesinde tında dükkan 

Yukarıda mevkii, vakıf, numara ve cinslerile muhammen be
delleri yazıl ev, diikkan ve arsalar paraya çevrilmek üzere 
mülkiyetleri yirmi gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
2490 sayılı arttırma eksiltme ihale kanunu dairesinde muame· 
leleri bitirilecek olan bıı akaratın ihalesi 28 • 12 • 936 pazartesi 
sı-ünü saat onbeşte Kemeraltında Evkaf direktörlüğü binasında 
yapı'acaktır. Satış peşin para iledir. istekli olanların hususi 
şartlarını öğre:::mek üzere hergün Evkaf direktörlüğü varidat 
:nemurlui!"una ve ihale günü de yüzde 75 teminat akçeleriyle 
birlikte toplanacak olan komisyona mürac!!atları ilan olunur. 

5-15-22-28 1401 (2307) 

"' 1 Karahisar Maden Suyu 


