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Türk limanları arasında sefer 
Yapan vapurların limanımızda 
Şatlara rampa ederek yolcu 
çıkarmaJarJ hiç übhe yok ki 
halk için büyük bir kolaylık 
olrnuş, şu küçük tedbir halk 
cırasında büyük bir memnuni
Yet doğurmuştur. Hadisenin 
~sası ne kadar şükrana şayan 
h ulunmuşsa tatbikatta tutulan 
d atalı yol o nisbette infial uyan
' •rınıştır. Gösterilmiş olan ko
•aylığın mutlaka mukabilini iste
~ek, yani nasıl olsa kayıR"a veri
?0rdu diye bu parayı yine halk· 
~n almak, esasında çok güzel 
~ an bir işin zevkini kaçırmJş, 
~tta aksi tesirler tevlit eyJe

lllışlir. Yüze yakın kayıkçının 
~e bunların çoluk çocuklarının 
n Yüzden iaşe darlığma dü-

!iiliilmesi halkın hassasiyeti 
tıı . d erın e tesirler yapmaktan 
\Jıak kalamamıştır. 

Geçen hafta bu mevzu et
t~hnd~ yazdığım bir makaleye f aterıJen alaka ve akisler o 
h •dar büyük olduki ben dahi 
•Yıette kalmaktan nefsimi 

~enedemedim. işi biraz daha 

d•ınik eylemek lüzumunu duy
um. 

b Vapur biletlerine yapılan on· 
'fer kuruşluk .zam, istikbal ve· 

Ya teş · • . l _ • 
n) yı ıçın şat ar uzerınde yer 
b anlardan tahsil edilen yirmi 
le e:er kuruş işlerinden mahrum 
b~ iln kayıkçılara dağıtılan iki 
ın liranın mukabili imiş. 

k lierşeyden önce şurasını 
t:Yd~debiliriz ki, kayıkçılara 
bi Zınınat verilmesi çok yerinde 
~o~ harekettir. Hatta ikibin lira 
Ilı k az.~ır. Bu mikdarı artır
.. "' nıumkündür ve hatta el· 
-.tnıd· 
llat ır .. Ancak verilen tazmi-
tilb~~. bırkaç ay içinde halktan 

E·lı Yanlış bir yoldur. 
bu ~er hedef halka gösterilen 
tır olayhktan dolay• mutazar
lıalklanların tazmınatını yine 

dl. "' tahmil eylemek ise basen· 
Şekl' ın ruhu adalete uygundur; 
Ç~ Yanlıştır. 

kur Unkü kayıkçılar yirmi beş 
beş u~ alıyordu diye yine yirmi 
llley Utuşu ibkada bir zaruret 
Ucre~~d. değildir. Pekala bilet 
talll rınP. on, onbeş kuruş 
CİJer· Yapılır, teşyi ve istikbal
olrn ın adedini tahdid ve işi 
. ıyiltıların ti . . . 
ı,gil) şa arı seyır ıçın 

"'""k etmelerine mani o!mak .. Sad· 
llıek . ~Yle de şatlara gir-
. ıstıy 1 d b •sten b" . en er en eşer kuruş 

e dırdi T . . f ilyfilr . . · azmınatın ıt ası 

tilksi ıçıne .değil,yıla veya yıllara 
hem ~ edılebilirdi. Bu şekilde 
ltrilın °!ayJık hem ucuzluk gös
lltttirı:~ı tedbirin kıymetini 

8 ı. 
le U~Ünk·· 
ıa,111d u vaz'yetin halk ba-

~~~~~~~~~~~~ .. ------------------------------~~--~~~-
Projeni~ KAMUTAYDA müzakeresi KADIN SAYLAVLARIMIZ tarafından 
yüksek ve VATANPERVERANE TEZAHÜRATA vesile olacakbr 

lstanbul, 3 ( Yeni Asır mu- hazırlık devresi geçireceklerdir. 
habirinden) - Seferberlik vu- Mekteblerdeki faaliyetten son-
kuunda kadınlarımızın da cebhe ra kızlarımıza verilecek olan 
gerisi hizmetlerini görmeleri hizmet vesikalarl asli hizmet 

~ hakkında sıhhiye ve muaveneti hazırlığından nisbi bir muafiyet 
' içtimaiye vekaletince hazırlanan temin edecektir. 

kanun projesi alakadar velca- Mekteb talebesi olmıyanlar 
Jetlerin ve en başta mi!Ji mü- için de ayrıca kurslar açılacak-

., dafaa vekaletin\n mütalaalara tır. 
N k p Milli müdafaaya taallük eden N alınara son şeklini aldı. roje 

başvekalete verildi. Vekiller bu mühim işte de genç kızla-
~ heyetinin toplantısında ayrıca rımızın ve kadınlarımızın ırkı-
~ tedkik olunacaktır. mıza has olan enerji ve muvaf-

Proje kadınların nakliye, le- fakıyeti gösterecekleri şübhe-

IS vazım, sıhhiye, muhabere ve siz sayılıyor. Kamutay başkanı Abdıillwlill Rr.nda 
karargah hizmetlerinde kulla- Yeni projenin kamutayda Ankara 3 (Yeni Asır muha-
mlmasını istihdaf ediyor. Bu- Biiyük r:rk<11111taıbiyr. başkam Fevzi Çakmak Orgmeral Falıreddın Al/ayla müzakeresi bilhassa kadın say- birinden) - Büyük Millet Mec-
nun için hazırlama devresi 1 Lise sınıflarma geçen gec çler ı lik öncesi talimlerini yaptıkları ı lavlarımız tarafından hararetli Jisinde saylavlarımızı ihtisasla-
mekteblerimizde başlıyacaktır. her yıl kampa çıkarak asker- gibi genç kızlarımız da böyle tezahürata vesile olacaktır. -Sonu .1 iincii sahitede-

,~.ıı::z:~..z.rJ:T.L7.7...z:rr....D"'..nmr~rz:z&rLrZY.27"..LZ7.ZZ:ZZZZZZZ7'~.:Y~ YJ7:r'!J'll!!ırrmı:vı 2w ez aa u~----~/Y:7J:Z7.7.Y.~ 
• Kral lngiliz parlamentosunu açtı Dr. Şaht memleketimize geliyor 

Sekizinci Edvard, münasebetlerim Almanya da endüstri pta .. 
bütün devletlerle dostane olacak, dedi nımıza iştirik edecekmiş 

---------------------------------------- -··----~~~ Ingilterenin bekar kralı, kraliçe tahtını doldurmadığı 
için orası hoştu. Açım töreni çok mutantan oldu. 

Londra 3 ( Ö.R ) - Kral bir kadın azaya düşmüş olma-

Hollanda ticaret ve sanayi nazırları da liman 
ve rıhtımlar inşası için geliyorlar 

bugün mutantan bir şekilde sıdır. 
parlamentonun içtima devresini Nutkun metnine gelince; bir 
açmışbr. Bu merasimde lngi- fıkra bilhassa dikkati celbet-
lizlerin merak ve alakasını miştir. Haril i siyasete taalluku 
uyandıran bazı hususiyetler olan bu fıkrada hükümdar 
şunlardır : şöyle diyor: 

Yeni kral tarafından resmen - "Bütün ecnebi devletlerle 
yapılan ilk küşad resmi karşı- münasebetlerim dostane olma-
sındayız. Kral Edvard bekar ğa devam edecektir. Hüküme• 
oldu2'undan Lordlar kamarası- timin siyaseti Milletler Cemi-
na bir tek taht konulmuştu yetine iştirak prensibine daya-
ve kraliçeye aid alan taht nır. Hükümetim M. Cemiyetinin 
kaldırılmıştı. Kral henüz taç beynelmilel ihtilafları sulh 
giyme merasimi yapmadığından yoluyla halletmekten ibaret 
lngiliz ballığmm meşhur tacı olaiı vazifesini hakkiyle göre-
hükümdarın başı üzerine konu)- bilmesi için takviye edilmesini 
mamış, fakat yanında durmuş- ister. Bu maksadla, milletler 
tur. Son hususiyet de, ilk defa cemiyeti makanizmasının işle-

Istanbul, 2 (Yeni Asır Mu· 
habirinden) -Alman ekonomi 
bakanı ve Rayşbank direktörü 
Doktor Şahtm pek yakında 
memleketimiıi ziyaret edeceği 
haberi Berlinden teyid olunu-
yor. Alman nazırınm refaka
tinde birçok Alma~ gazeteci
leri de bulunacaktır. 

Doktor Şaht Türkiye - Al
manya arasında ikltsadi müna
sebetleri daha genişletecek 
mese'eler üzerinde hükümet 
erk:'inımızla temaslarda bulu
nacaklardır. 

Aynızamanda Holanda sa
nayi ve ticaret nazırlarının 

da memleketimize gelecekleri 
haberi teeyyüd etmiştir. Holan-

olarak, krala cevab şerefinm /n!Tı·ı,·z kıalı S. M. r..·dvartl - Sonu 4 ncu" Sa 111a.Ja Al a kt d D ş hl ~ ı; , , ,, uı - m n ı ısa nazm r. a - Sonu 3 nrü SaltiJede -
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VREME 
~ Böyle söyliyor 
~ AlatUrk'U·~ ... ~.utku in- ~ 

sanhğın en yUksek 
bir vesikasıdır 

Belgrad 3 (Yeni Asır) -
Yugoslavyanm en büyük ga
zetesi olan Vreme bugünkü 
başmakalesinde ATATÜRK
ün nutkunu tahlil eder~k 
diyor ki: 

Tütün piyasası gittikçe ısınıyor 
kumpanyalar da faaliyete geçtiler 

Şehrimizdeki başlıca büyük 
alıcı firmaların bürolarında dün 
gözleri çelen bir faaliyet vardı. 
Amerikah ve diğer kumpanlar 
arasında daimi surette konuş-
malar, müzakereler devam edib 
duruyordu. Eksperler daimi 
surette makine 6aşında son 

Rekolte bir buçuk ayda tükenecek 
·~·:··~·······························~············································ 

' • < 
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§~!,! .... ~.~.~~~:!:. L ı· 
Ruzvelt 

Seçimi kazandı --- -Kat'ı netice bu sabah 
§radyolarla llln edllecek 

Nevyork, 3 (Ö.R)- Roo· 
N sevelt ve Landon dün akşam 
~ radyo ile bütün Amerikaya 

yapılan birer nutuk söyliye
rek intihab mücadelesine son 
vermişlerdir. Her iki namzed 
de müntehiblere son bir hi

~ tabede bulunmuşlardır. 
~ Nutuklarm herbiri ancak 

liillkan görünüşü şudur: 
haha'll a. kolaylık gösterilmek 
İfait b esıyle yüze yakın kayıkcı 
h ırakılm b . 
aı da 

1
. ış, u varidat men-

kasası ınıan işleri inhisarmın 
llİit kina. akıtılmıştır. Biz ka
hakiın ışe böyle bir düşünce 

- ATATÜRK Ankarada, 
büyük TÜRK milletinin mü
messiJJerini bir araya getiren N 

' N Kamutay binasında konuşur- ts 
ken Mussolini de Milano:da ~ 
nutkunu söyliyordu. KAMAL 
ATATÜRK'ün nutku insan~ 

vaziyeti bildiriyor, bazıları lz
niir~ kadar gelerek aldığı tali
matla / mübayaa mıntakalarına 
hareket ediyordu. 

Nihayet dün akşam geç va
kıt büyük kumpanyalar da me-

15 dakika sürmüştür. Roo
'evelt, ailesinin bir asırdan 

. fazla zamandan beri ikamet 
~ ettiği Hyde - Park'taki hu
~ susi evinden nutkunu söyle

miştir. Müntehiblere şöylece 
hitab etmiştir: 

- solmamıştır. Lakin tatbi-
1.... onu 2 . 

lığın ve sulh f ikrioin en yük
sek bir vesikası, en kat'i bir 
ifadesi ide ~- ncı sawada - . 

.1&.~ı'<=>caao.:s..ı ... · -Sonu .1 ıiııcıi sa!tiJede-
eo -. ~~~GD ıı• 

l murJanna mübayaa emri verdi· 
fer. Bu defaki emir şu şekilde 

1 idi ki, memurlar vaziyeti nazik 
--&lna 4 iinc/J sahi/tdı -

Paris, 5 (Ö.R) - Amerika 
bugün reisicumhur fleçımı 

-Sorzu 3 iineıi sahifede -



·-Bazan büyük 
infialler yaratır 

- Baştaıa/ı 1 inci sav/aad -
!tat hatası halkı yanlış bir gö
rüş ve düşünüşe sürül..Jemek 
için müsait! bir zemin hazırla
mıştır. 

ihracat .. -
işlerimiz ne halde? 
Hamburga on vasll olan 
üzUm partileri matlQba 
pek uygun çıkmamış 

Berlin Türk ticaret odasının 
neşrettiği son raporda deoili
yorki : 

Hamburg kuru üzüm piyasası 
sağlamlığını muhafaza etmiştir. 
Ancak rapor haftası içindeki 
yükleme satışların pek fazla 

Çimento ihtikarına karşı 

lktısad V ekileti yeni 
tamim gönderdi bir 
~~~-------. ...... --------~~-

Çimento fabrikaları geçen 
seneki istihlakin buseneki 
istihlakden az olmasını ileri 
sürerek istihsallerine geç bar
lamışlar ve ihtiyaç arttıkça 
mevcud stoklariyle bu ihtiyacı 

' 
Liman inhisarlarının kuruluş 

sebeblerini çok iyi hatırlıyoruz. 
Limanlarımızı asri vesaite ka
vuşturmak, tahmil ve tah
liye ücretlerini ucuzlatmak, 
memleketin iktısadi hare
ketlerine uygun tesisat vü
cuda getirmek ve sairedir. 

Bu hedeflerin elde edileme
mesine rağmen şu veya bu Z'!· 

vatın idare meclisi izalıkJarına 
seçilerek bol maaşlara ruazhar 
kılınması aksi tesirlerin kaynağı 

1 

olamıyacağı ve çünkü bazı Al· ' 
karşılayamamışlardır. Fabrika
lar istihsalabnan karşılayama
dığı ihtiyaç mikdarı evvela on 
gülük ve sonra 15 ve nihayet 
29 günlük teahhürlerle tesli
mata sebebiyet vermişdir. 

asgari bir çuval üzerinden ya· 
pılan satışlarda cari olacak 
fiatin 1 Haziran 936 tarihli 
resmi gazetede ilan edilmiş 
olan lstanbulda vastta üzerinde 
teslim 20 lira olarak tesbit 
edilmiş toptan fiate ancak nak
liye masraflarının ilavesinden 

olmuş! haddız.atmda Devlet 
işleri arasında beşinci derecede 
bir mesele teliikki edilmesi 
lbımgelen keyfiyet memleke

tin her köşesinde yıllarca menfi 
dalgalar, fırtınalar koparmışbr. 

Nitekim bu vaziyetin ıslahı 

için icabeden kararlar da son
radan alınmış, devletin malı, 
devtetin bir müessesesi haline 
getirilmiştir. 

Bazan küçük hadiseler bü
yük infialler uyandırır. Bunun _ 
için halkın hassas bulunduğu 
mevzularda teenni zarureti var
dır. 

işte son şu hadise de fzmir 
için böyledir. 

En güzel bir tedbir, tatbik 
hatasından dolayı bir infialin 
kaynağı olmuştur. 

Birkaç bin liralık bir hadise 
için ağızlarda dolaşan ağır 

tenkidlere yol açmak doğru de
ğildir. lktısad vekaletinin bu 
mesele ile de alakadar olaca-

ğında şübhemiz yoktur. 
lstanbul rıhtımında da buna 

benzer bir vaziyet vardı. Rıb
iım devlete geçince derhal 
kaldırıldı. Alınan ücreti hiç ol
m"azsa gayri mahsfis bir hale 
koymak mümkündür. Halka 
gösterilen şu kolaylık valimiz 
Fazlı Güle c'in değerli bir ese
ridir. Bu eserinin kıymetini ko
rumak vazifesini kendisinden 
istemek hakJ{fmızdır. 
~ak.k.1 Ocakoğ-1-u. 

1. 1 

Almanya da 
lhtikarla mücadele 

Bir müddettenberi Almanya
da arasıra yumurta, yağ, et ve 
benzeri gıda maddeleri kifayet
sizliği görülmektedir. Bazı ilgi
liler, çok defa geçici mahiyet
te olan bu noksanlıkları vesile 
sayarak fiatleri fazlaca yük
seltmek gayesini takib etmek
tedirler. Hükümet, halkın za• 
rarma olan bu fiat yüksekliği
ne bir nihayet verebilmek için 
23 Birinciteşrinde neşrettiği bir 
emirname ile, d için muayyen 
fiatler tesbit etmiştir. Et fiat
lerini tesbit eden kararname 9 
lkinciteşrin 1936 dan itibaren 
mer'iyete girecektir. 

man idhalat evlerinin, lzmir ih
racatçılarile daha önce akdet· 
tikleri mukavelelerdeki taah
hütlerin, fiyatlardaki yükselişe 
rağmen ifa edildiğini görmek 
istedikleri bildirilmektedir. Bu
na karşı Hamburg' da hazır 
mallar ile yoldaki partiler üze
rinden muvaffakıyetli satışlar 
olduğu yazılıyor. Ancak, tees
sürle işittiğimize göre, bu ara
lık Hamburg'a vasıl olan lzmir 
üzümü partileri matlôba pek 
uygun çıkmamıştır. Bu vaziye
tin fazlaca görülmesi halinde 
Kandiya üzümleri rekabetinin 
daha şiddetle hissedilebilece
ğinden korkulmaktadır. 

Fiyatlara gelince : Gent:l ba
kımdan bir hafta öncesine kar-
şı yeni bazı inkişaflar kayde
dilmiştir. Şöyleki birkaç tibin 
fiyatinde 100 k.ilo başına yarım 
lira kadar yükselişler görül-
müştür. 

•••••••••••••••••• 

Romanya 
incir istiyor 

Türkofis Nevork şubesinden 
şehrimiz şubesine gelen bir 
raporda Kaliforniya üzüm re
koltesi hakkında malümat ve
rilmiştir. Rekolte ilk zaman· 
larda 175 bin ton tahmin edil
mişti. Son ve kat'i tahminler 
115 bin tondur. 

Geçen seneki Kalifomiya 
üzüm rekoltesi 175 bin ton idi. 
Romanya Türkofis şubesinden 

şehrimizdeki alakadarlara ge
len bir raporda Romanya piya
sasında incirlerimizin yüksek 
fiatlerle satılmakta olduğu bil
dirilmişti:. Alınan karara göre, 
Romanyaya yeniden 50 bin 
kilo incir idhal edilecektir. 
Romanyada işlenmiş lzmir in
cirleri paketler halinde satıl

maktadır. Bir kiloluk paket 
.30 - 120 leye satılmaktadır. 
lncirlerimiz Romanyada fazla 
rağbet bulmuştur. Yunanista
nın Kalamata incirleri ise 25-26 
ley fiatle satılmaktadır. Tür
kiye incirlerinin nefaset itiba· 
rile Kalamata incirlerinden çok 
yüksek olduğu Romenlerce 
kabul edilmiştir. . ·-· · ....... 

Falcdık 

Yapıcıoğlu yokuşunda Kuş
başı sokağında oturan Osman 
karısı Emine ve suç ortağı Fa
ik oğlu Ahmed, Rena Ikar 
adında birinin karısı ile arala
rında geçimsizliği izale için 23 
lira mukabilinde falcılık yap
tıkları zabıtaya şikayet edil
miştir. Zabıta aldığı tedbirle 
Emineyi suçüstü ve parayı al
dığı sırada yakalamıştır. Emine 
ve Ahmed adliyeye verilmiş
lerdir. 

Alman Döviz dairesi bugün· 
lerde neşrettiği bir kararname 
ile, yabancı memleketlere faiz, 
prim, kazanç hissesi ve benze
ri gibi tediyeler için bugüne 
kadar mer'i olan kararnamele
ri, paralarının kıymetini bu ara
lık düşüren memleketlere ha
vale ve teiiiyeler için, mülga 
ilan etmiştir. Bu tediyelere aid 
yeni kararnameler yakında ilan 
edilecektir. 

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

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

Havacılık ve Spor 
Havacılık ve Spor mecmua

sının 178 inci sayısı çıkmıştır. 
Okurlarımıza tavsiye ederiz. 

~2' EGEP ALAS 
~ l(ışlık salonu açıldı 

•••••••••••••••••• 
Hcrgün öğle, akşam ye-

mek ve içki servisleri ve 
tabldot bulunmaktadır. 

.. (S.2) 1 - 8 
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Bu vaziyet vilayetlerde fiat
ler üzerinde ihtikar yapılmasına 
da meydan vermiştir. lktısad 

Vekaleti fabrikaların geç istih
salata başlamalarını şiddetle 
muaheze etmiş ve vilayetlere 
bir tamim yaparak ihtikara 
sapılmış olmanın sebeblerini 
sormuştur. 

lktısad Vekaleti bu tamimde 

ibaret olacağına ve bu suretle 
husule gelen fiate riayet etmi
yerek daha yüksek sabşlarda 

bulunmaya teşebbüs edenler 
aleyhine endüstriyel mamulatın 
fiatlerini tesbite müteallik ka
m.m mucibince takibatta bu
lunulmuını, bir çuvaldan aşağı 
mikdarda satışlar için belediye 
nizamatı mucibince fiat kon-
trolü yapılması lüzumu da bil
dirilmiştir. 

Vekalet diğer taraftan icab 
eden başka tedbirleri de al
maktan tereddüd etmiyeceklir. 

Çocuk ölü mü doğmuştu? 

Suçlu ve şahid çocuklar 
if ad el erini değiştirmişler 

Turanda gayri meşru surette 
elde ettiği kız çocuğunu boğa
rak arkadaşı Şefika vasıtasile 
deniz kenarına, kumların içine 
gömdüren 30 yaşında Şerife 
hakkında tahkikata dün birinci 
sorgu hakimliğinde devam edil
miştir. Şerife, birgGn evvel 
herşeyi itiraf ettiği halde dUn 
ifadesini değiştirmiş ve çocuğun 
ölü doğduğunu cöylemiştir. 
Çocuğun kı.m!ar içine gö-

müldüğünü gören 12 - 14 ya
şında üç çocuk da dün ifade
lerini değiştirerek böyle birşey 
görmediklerini söylemişlerdir. 

Çocukların tesir altında kal
dıkları nlaşılmaktadır. 

Doktor raporuna göre ölü 
çocuk cesedinin otopsisinde na
kil borularının sıkıldığı ve ço
cuğun öldürüldüğü tesbit edil
miştir. Tahkikata devam olu
nacaktır. 

T~~~~~~~!~~:~ı ~~~!~~~~~~~~~ 
miştir. Buğday ziraati yapan ve bir hafta sürecek olan ik-
kazalardaki çiftçilere dağıtıl
mak üzere busene başka yer
lerden tohumluk buğday bulu
namamıştır. Bunun için buğday 
yetişen kazalarda mevcud buğ· 
daylarm temizlenmesi suretile 
tohumluk ayrılması ve kulla
nılması için Y eşilköy tohum 
istasyonundan bir selektör ma
kinesi getirtilmiş ve Bergamaya 
gönderilmiştir. 

Bu makine saatle 10 \:uval 
zahire temizlemektedir. Ber
gama mıntakasında tohum'ar 
temizlendikten sonra makine 
Buğday ziraati yapan diğer 
kazalara gönderilecektir. 

Bu suretle imkan nisbetinde 
ihtiyacın karşılanmasına çalışı
lacaktır. 

tısad ve tasarruf haftası için 
hazırlıklara başlanmıştır. 

lktısad vekaleti buseneki 
iktısad ve tasarruf haftasının 

fevkalade dolgun bir şekilde 
geçmesini işaret etmiştir. Hafta 
ıçın önümüzdeki Cumartesi 

günü Ticaret odasında bir top
lantı yapılacaktır. 

Ne kadar et yedik? 1 
lzmir mt!zbahasında birinci 

teşrin ayında 2310 karaman, 

5056 dağlıç koyunu, 391 keçi, 
1670 kuzu, 219 oğlak, 43 man
da, 459 öküz, 981 inek, 589 
dana, bir malak, 4 deve, 6 
domuz olmak üzere 11548 baş 
hayvan kesilmiştir. 

' Elhamra Sinemasında 
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Ik inci tesri o .. 
CUMA 

Gününden itibaren gö
rülmemiş derecede 

Güzel - Kuvvetli 

Muazzam - Zengin 

Muhteşem 

Fransa 
Ihtiiaii 

F ransızça sözlü 

L 

ı<Qnald \ -
COLMAN 

Göçmen 
Kafilesi geliyor 
Romanyadan geçen hafta 

gelmiş olan 1543 muhacir Tor
balıya sevk ve orada iskan 
edilmişlerdir. Haber ' aldığımıza 
göre Nazım vapuru Varnadan 
muhacir yüklü olarak tekrar 
lzmire hareket etmiştir. Bugün .. 
lerde Urla tahaffnzhanesine ge· 
Jecektir. Bu partide gelecek 
olan muhacirler Çeşme ve Ke
malpaşa kazalarına iskan edi
leceklerdir. 

Mal istiyorlar 
Almanyada bazı firmalar, 

Türkofis şubesine müracaatle 
zahire, tütün, portakal, tiftik, 
kitre, mazı, ham maden, zey
tinyağı, fasulye, nohut, ispen
çyari nebatlar, haşhaş, kimyon 
ve saire üzerinden Türkiye ih· 
racatçıları ile iş yapmak iste
diklerini bildirmişlerdir. 

Eksper imtihanları 
Tütün eksperlerinin son im

tihanları bugün inhisarlar ida
resinin Şark tütün depo ve 
imalathanesinde yapılacakbr. 
Eksperlik imtihanına girenlere 
tütün mevzuu ile tütün kanun
ları hakkmda sualler sorula
caktır. Muvaffak olanlara eks
per \:esikası verilecek, olamı

yanlarla imtihana hiç girmemiş 
olanların vaziyeti inhisarlar 
umum müdürlüğünden sorula
caktır. 

•••••••••••• 
Meşhud suçlar 

Lice Müddeiumumisi Cevad, 
yaloız meşhud suçlara bakmak 
üzere lzmir Müddeiumumi mua
vinliğine tayin edilmiş ve gele
rek vazifesine başlamıştır. 

• ••••••••••••••••••••••• 

Suçlu 
Hapishanenin 
önünden 
biie geçmiyormuş 

1718 numaralı Ölçüler ka
nununa aykırı harekette bulu
nan Musevi llyezt!rİn dün As
liyecezada muhakemesi görül
müştür. 

Hakim suçluya sordu: 
- Kaç çocuğun var? 
- Maşallah maşallah on 

clane .. 
- Ne İş yaparsın? 
- Ne olursa .. 
- Hapse girdin mi? 
- Al lah göslermesin .. Önün-

den biJe geçmiyorum!.. 
Hakim soruyor. Suçlu bir 

taraftan cevab veriyor, diğer 
taraftan da, babalarının akıbe
tine intizar eden yarım düzine
den fazla çocuklarına dönüp 
dönüp bakıyordu .. 

- Sen dirhem yerine taş 
kullanıyor muşsun? 

- Evet efendim ama, ben 
taşla müşterilere değil, kömürü 
kendime çekiyordum. 

Suçlu, böylece tevilli bir ik
rarı ağzından kaçırdı. Muavin 
Hu!iisi, suçlunun tecziyesini 
istedi. 

Hakim şu k::rarı tefhim etti: 
(Senin hareketin 1718 numa

ralı kanunun 2'1 üncü madde
sine uygundur. Bu maddeye 
göre, on lira para cezasına 

mahkumsun, bu para senden 
alınacak ve belediyenin vezne
sine yatırılacaktır.) 

Suçlu, beşüş bir yüzle salon
dan ayrıldı. Ve kap~ bekli
yen çocuklarına Yahudice bir
şeyler mırıldandı ve çekilib 
gitti. ,.. 

Gönül rahati 
Herşeyin başı gönül rahati· 

dir derlerdi de baun buna 
benim inanmadığım o!urdu. 
insanın cebinde; derdim; para 
olmadıktan sonra gönlü rahat 
olmuş ne fayda.. Gönül rah~: 
tini yanlış anlayanlardan birısı 
bana; olmuş bir vak'a anlatb: 

Kendi adı unutulup kaygısız 
denmekle maruf bir fakir var· 
mış.. Yaşayışını olduğu gibi 
kabul etmekte ifrata sapan bu 
adam günün birınde evlenmiş .. 
Hamallık, tenbellik, o gün ne 
buldu ise geçinir gidermiş .• 
Daima da yüzü şen, kahkahası 
bol bir adammış, lakin betll 
kendisinin üstü başı y11bl:ı pırtık; 
hem de karısının hali harap 
imiş. Bir günden bir güne pa
raca çok sıkıntıya düşmüş, tut
muş, oturdukları barakanın 
tepesindeki kiremitleri ' satmış, 
harcamış.. Kış gelip, yağoıur~ 
Jar yağmaya başlayınca; şarı 
şanl akan damının altında ba
rınamadJklan için, odalarının 
ocağına sokulmuşlar; ocağın 
tepesini de bir teneke ile ö~t
müşler, gülerek günler geçır
mişler böylece ..• 

Bu hikayeyi dinledim aınaıa, 
doğrusu benim aklım yatmadı. 
Gönül rahati dediğimiz şey: fa· 
vuk mu yumurtadan, yumurta 
mı tavuktan çıkar davasına 
hem benzer, hem de benzeoıet· 
Sihirli bir meseledir. Ben bu 
hikayeyi dinledikten sonra, bir 
başka hikaye daha işittim. 

Zenginin birisi, orta halli b~r 
başkasıyle komşu imiş, ıengı
nin karısı kısır olduğundan ço· 
cukları vokmuş .. Fakat hergece; 
kendilerinderı daha aşağı de
rece ve adeta fakir sayılan 
komşularmm;kahlrnhalarını duy
dukça: 

- Bunlar ne demeğe ve ne· 
ferine gülüyorlar ? diye sor
muşln r. 

- Bizim bir altın topumuz 
var, herakşam karı koca bi~
birimize atar, oynarız, gülüşu· 
rüz, eğleniriz, fakat i göolüıniit 
rahat cleğil, fakiriz demişler .• 
Zengin bu ya ! Altından koca· 
man bir top yaptırmış, topurı 
geldiği akşam, kocası kar1sı~~ 
atmış, karının kafasına gelın•Ş· 

b "ır-- Vay anam! diye ag .. 
mış, karısı kocasına atmı1. ag" 
zını burnunu birbirine )<anştır" 
dığı için o da feryadı basırııŞ. 
sabaha kadar birbirlerine dar: 
gm, kanrevan içinde gece)'' 
geçirib, hiddetle ertesi giiıt 
komşularına çalarlarken: 

- A mübarekler! Altın toP 
dediğimiz sahiden Altın toP 
değil ki, o bizim çocuğumuıd0•• 
Bizim Altın topumuz odur, ce
vabını vermişler. 

Bu hikaye hoş idi am1J13 ı 
[gönül rahati] mefhumuna uyan 
onu tatmin eden birşey de d; .. 
ğildi. Buna da aklım yatına 

1
1
• 

'ka 1 
Arkasından, aklıma Amerı el' 
bir milyarderin hayatı gel •· 
Zavallı diyeceğim bu milyarder 
evladlara, torunlara sahib, taıı
tana, debdebe içinde yaşarkeP 
sabahlara kadar bankalarıoın 

' 
hesaplarını gözönüne ~iır. 

B !arı 
- Aman yarabbi! uo 1< 

ben nereye harcarım,para.ID ço 
se" 

başıma bela oldu, ne canıoı . e 
lamet, ne gönlüm rahat dı'tJ 
inlermiş, batta matbuata da 
derdini açıp: .. 

11 
.. 

- Gönlüm rahat değil, çu 

kü param çok, dermiş. e" 
Dün bir arkadaşıma bu ı 

minde derd yandım, giildii~ :;I 
· (~ orı .. 

- A birader dedı. ' .• 
t " ll'" 

rahatlığının ne demek oiduğU 
bilemedin mı? 

Hayretle : 
- Bilemedim! Dediın. Bslc 
Bir kahkaha attı : - t' 

- .. 1 raba ı sana söyliyevim, goııu 
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Son dakika. 
••••••••••••••••••••• 

E 
Böyle söyliyor 

•••••••• 
-Baştaıatı 1 inci salıi/ede
Ne kadar iyi bir tesadüf 

ki ayni dakikada Türkiyeyi 
daima takdir eden Yugos
lavyayı temsilen, baş ve dış 
~akanı Dr. Stoyadinoviç te 
lstanbulda bulunuyordu. 

Atatürk nutkunda, Türki
Yenin dış siyasetini ve Ke· 
rrıalist siyasetin istinad ettiği 
sulh fikrini çok açık bir 
lisanla, büyük bir beJiigatle 
anlatmıştır. 

Sofya 3 ( Yeni As.r ) -
Dr. Stoyadinoviç, beraberin
de bayanı ve Yugoslavyanın 
lstanbul konsolosu, Yugos-
lavya gazetecileri olduğu hal
de sabahleyin Sofya istasyo
nunda başvekil Köse Ivanof 
tarafından karşılanmıştır. Dr. 
Stoyadinoviç Kral Boris ta
rafından kabul edilerek bir 
müddet görüşmüştür. Yugos
lav başvekili Avala Ajansı 
muhabirine beyanatında An
kara seyahatinin mes'ud ne-
~lerinden bahsetmiştir. 

l(~LZ7J7;y~~-a ....... z~ZJ 

Saylav)arımızın 
ihtisas liste eri 
hazırlanmıştır 

- Baştaıa/ı birına salıif ede-
tlna .. ı· 1 h 
1 

gore ayıran ıste er azır-

.:~rıııştır. Encümen azaları bu 
1 tısas listelerine göre seçile
~eklerdir. Bu listelere göre say-
avlarımız arasında 65 maliyeci 
ve hukukçu, 67 asker, 47 zi
raatçı, 37 ticaret erbabı, 25 
llıatbuat müntesibi, 20 beledi
~eci, 16 diplomasi müntesibi, 
k" edebiyatçı, 6 içtimaiyatçı, 2 

llnyager, 2 elektrikçi mütahas
;~ı, 35 doktor, 1 eczacı, 2 dişçi 

2 
gemi mütahassısı, 1 ormancı, 

t ressam, 2 şark ilimleri mü-
ahassısı ve saire vardır. 

r. Şa t 
Memleketimize 

geliyor 
d - Baştaıa/1 1 incı salıi/ede -
alılar bizden mühim mikdarda 

arp b a ve şarab satın alacaklar, 
k~na mukabil Karadenizde 

1• 
0ınür havzasının en mühim 

~~anı sayılan Ereğli limanı ile 
denizde Mersin limanlarını 

\>~ denizyoJları idaresince satın 
: •nacak vapurlar inşaatını 
n eruhte için tekliflerde bulu
b~caktardır. Holanda nazırları 

oyfe b:r 1 .. k'" k l • an a~mayı mum un 

h~ rnk ak maksadile Ankara' da u .. 
ti urnetimizle müzakereye gi· 
Şecelclerdir. 
Pa · Ö ~e' tıs 3 ( .R) - Istanbuldan 

~ ·en haberler Alman ekonomi 
aıır S h ka 1 c achtın ycıkında An-

~t rayı ziyaret edeceğini teyid 
. lllekt 

kiy edir. Alman nazırı Tür-
bik~nın endüstri p'anımn tat
le •ne Almanyanın da iştirakini 

tııın · . na 
1 

ıçın teşebbüs!erde bulu-
lio~a {t~r. Diğer taraftan bir 
lio!:naa heyeti de, Türkiyeden 
Oden ndaya mal ihr2cı suretiyle 
lınıı rn~k üzere liman ve rıh-

•••••• ~r ııışasını teklif etmiştir. 
.... ······· vuc.ud ··:·~···············: •••••• 
cut rahatı ılc beraberdır, vü-
burı rahati de mezarda olur. 

Yada •• ··ı h . d d' llliı gonu ra atı e ılri-

Sir Ş;y !ndi, itibari birşeydir. 
bir .. akıka ınız, bir saatımız, 

Rllnünı·· b' .<>hırsa .. ~z, ır senemiz rahat 
ıyisi· I &onul rahati deriz. En 
İnsa. nsanlığı bilenler arasında 
lir, ncak, hoşca vakıt geçirmek-
ı._. Yo sa •. .. i l . d" 1J1r n ' gonu ra ıah ıye 

d esne 
en arama dostum! Ben-

sana "b Yaldi nası at! Bu bir ha· 
r, dedi. · 

TOKDIL 

YENi ASlft 

akta 
--c---

y eni karışık ıklara 

Mareşal Fevzi 21 pare mı intizar olunabilir? 
• o s rre ı 

Romen ordusunun 
ve Generalleri 

Büyük Er <anıhar iye eisi 

lstanbul, 3 ( T clefonla ) -
Bükreş'ten bildiriliyor: 

Hamidiye mekteı, gemisi bu 
gün saat onbirde Köstence 
önüne gelmiş ve limandan içeri 
girmiştir. Mareşal Fevzi Çak
mak' la maiyetindeki heyet, sa
at 12 de rıhtıma çıkmışlardır. 

Bu esnada 21 pare top atılmak 
sureti1e sefiimlanmışlardır. 

ubuk 

Mııreşalımızı karşı ad]lar 
Rıhtımda, Romen ordusu 

erkanı harbiye reisi namına 

mevki kumandanı, vali ve be
lediye reisi tarafından selamla· 
nan Fevzi Çakmak, bir kıt'a 
asker tarafından da selamlan
mıştır. 

Mareşal Fevzi Çakmak ve 
maiyetindeki heyet, Ekspresle 
Köstenceden Bükreşe hareket 
etmiştir. 

&#t9 ...... G:J:· 

bar • n 

Mareşal yalnız kral!arın is
tikbal edildiği Ogoşaya istas
yonunda Türk"ye elçisi Ham
dullah Tanrıöver ve refikası 
!le Romen büyük erkanıharbiye 
reisi, ordu müfettişi general 
Kragov, general Move ve bah
riye amirah Valesko ile daha 
birçok yüksek askeri erkan ta
rafından karşılanmışlardır. 

aç 1 

''B ·· v ·· n ··ıecek bir vaff akı yettir. 
Bunu Cumh a • 

l 
Başvekil "Bunu viicuda getirenler su gibi aziz olsun,, dediler 

Istanbul, 3 (Telefonla) -
Ankaradan bildiriliyor: Ankara 
Çubuk barajt bugün fevkalade 
merasimle açı'mıştır. Açılma 

töreninde, 'Başvekil ismet lnönü 
ile Kamutay başkanı Abdülha
lik Renda, Bayan Afet, vekil
ler, meb'uslar, general Ali 
Said ve general Asım ile 
Vekaletler ve Urdu ileri gelen
leri hazır bulunmuştur. 

Başvekil ismet lnönü saat 
14,30 da baraja gelmiş ve 
merasime başlanmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığından, 
Namık Barajın tarihçesini ve 
görecegı işleri anlatmış ve 
bilahara Nafıa Vekili Ali Çe
tin Kaya şu sözleri söylemiştir: 

barajın küşad resmini yapmış
tır. ismet lnönü bu nutkunda : 

- Şimdi açacağımız bu 
mutlu eser gelecek nesiller 
tarafından memnuniyet ve se
vinçle karşılanacaktır. Bu 
eseri vücuda getirmek için 
çalışanlar sn gibi aziz tanma
caktır. 

Bu eser de övünülecek 
bir muvaffakıyettir, Bunu da 
Cumhur:yet nafiasma borçluyuz. 
Tebrik cderjm. Nafıa vekili 
Ali Çetinkaya daha çok e~er
ler başarmakla memleketine 
daha büyük hizmetler edecek
tir. Bu güzel eseri birlikte aça
lım. Bu eser ki, Ankaraya 
göndereceği bol sularla şen
lendirecek ve neş' eJendirecek
tir. Evvela suya yol verelim. 

Demişler ve kordelayı ke
serken de: 

- Bu eseri vücuda getiren
ler su gibi aziz olsunlar. 

Buyurmuşlardır. 

"- Büyük Başbakanım! 

Büyük ideallerimizden biri 
olan su davasında ilk safha 
olarak başarılan Ankara Çu
buk Barajı ve buna bağlı su 
tesisatı bitmiş bulunuyor. Ba • 
rajın galerisi medhalin iki ya
nına konmuş olan bu levhalar, 
büyük eserin hııtırasuu gelecek 
nesillere de gösterecek ve 

ISME1 JNÖNÜ 
Bu suretle Ankara'ya su 

akıtılmıştır. Bundan sonra Zi
raat Enstitüsünün açılış mera
simine gidilmiştir. takdir olunacaktır. 

Bundan sonra Başvekil ismet 

lnönü bir nutuk söyleyerek 

• g 1 v a 
g si v aş e il· ar e a -

tinde Bul~aristanişiylemeşgu ol ş 
Belgrad, 3 (Yeni Asır) - lngiliz ve Fransız 

gazeteleri Dr. Stoyadinoviç'in Ankara seyaha
tinden büyük bir alaka ile bahsediyorlar. Paris 
- Midi gazetesi bu hususta diyor ki: 

- Dr. Stoyadinoviç'in Ankara seyahati 
yalnız bir gezinti ve ziyaret mahiyetinde değil
dir. Yugoslavya başvekili Bulgaristanın Balkan 
antantına girmesi hususunda Türk devlet adam-

larını bu hususta tenvir etmiştir. Yugosiavya bu 
meselede muvaffak olursa Türkiye ile birlikte 
Balkanlar sulhunu noksansız olarak zıman altına 
alacaktır. 

Atatürk Balkan meselelerinde Dr. Stoyadi
noviç' e Türkiyenin görüşlerini anlatmıştır. Bal
kanlar sulhu ve karşılıklı emniyet meseleleri bu 
mülakata esas teşkil etmiştir. 

Orneıal Brkiı Sıtkı 

Kahire, 2 ( A.A ) - Royter 
ajansının bir muhabiri ile gö
rüşen tanınmış bir Irak lideri 
demiştir ki: 

- Iraktaki hükümet darbesi 
barhalde uzun sürmiyecektir. 
Cafer E 'askerinin katli milleti 

· dehşet içinde bırakmıştır. Hü-
kümetin devrilmesi bir avuç 
ordu erkanı tarafından ve or-
dudan yardım görmeb.sizin ya
pılmıştır. Üç baknmn kabine
den çıkarılması yeni hükümctin 
muhalefetten ürktüğünü gös
termektedir. Bağdad'da şimdi 

hüküm süren intizam darbenin 
ani olmasının bir neticesidir. 
Fakat miJlet bu sarsıntının t • 
sirinden kuı 'uldulctan sonra 
kanun ve adaletin yeniden tesis 
edileceğini sanıyorum. Kabile
ler sükünetlerini muhafaza ve 
hadiseleri takibetmektedirler. 

Kahire, 3 ( A. A ) - Mısır 
gazeteleri Iraktaki hükümet 
darbesi aleyhinde bulunmak
tadır. Elbelağ gazete$İ ihtilalin 
lrak arablariyle arab olmıyan 
unsurlar arasında bir muhasa
ma uyandırmasından korkmak
tadır. 

s a 
A acağı. olan ar 

lstanbul, 3 (Yeni Asır) -is
panyada bluke kalan alacak
larımıza mukabil olarak mer
kez bankası, dün ihracatçılara 
tevziata başlamıştır. 

Prof. Cemil 
İstanbul 3 (Yeni Asır)- Bir 

müddettenberi hasta bulunan 
üniversite rektörü profesör Ce 
mil Bilsel iyilc:şerek vazifesine 
başlamıştır. 

Bir dersten 
dönenler 

lstanbul 3 (Yeni Asır)- Ol· 
gunluk imtihanlarında bir ders· 
ten muvaffak olamıyan 300 ka
dar talebenin üniversiteye ka
bulleri takarrür etmiştir. 
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Sahife s 

Son Dakika: 
·············••ı••••••ı• 

Ruzvelt 
Seçimi kazandı ---Baştarafı beşinci sahi/ tde 

rey veriyor. Ayni .zamanda mü· 
messiller meclisini teşkil eden 
435 meb'usla 33 devlet valisi 
ve ayan meclisinin üçte biri 
olan 37 ayan ,'izası da seçile
cektir. lntihab muamelesi Ame
rika saatiyie 18 de, yani Fran
sa saatiyle 23 de (Türkiy6 
saati sabah 1 de) kapanacak
tır. Yalnız Nevyorkta seçim 
saat 21 (Fransız saatiyle sabah 
2 ve Türkjye saatiyle busabah 
dört) e kadar devam edecektir. 
Bu sebeble Amerikada intibah 
neticelerinin tasnifinde çok bü
yük bir s~rat gösterilmesine 
rağmen, busabah şafaktan ön
ce netice belli olmıyacaktır. 

Amerika milleti ya Landona 
rey vererek Nev Deal kanunu· 
nu mahkum edecek, yahut yi· 
ne Roosevelte rey vererek 
çalışan sınıflar lehinde bu zatın 
giriştiği muazzam eserini de
vam edecektir. Amerikada ya· 
pılao bahislerde Landona karşı 
Roosevelt, bire karşı 2-3 nis· 
betinde kazanacak gibi göste
riliyordu. 

"Dostlarım, hırssız ve kinsiz 
rey veriniz. Y almz Amerikanın 
refah ve umranmı arttırmağı 

düşününüz. Amerikanın kabul 
ettiği biricik kanun ekseriyetin 
kanunudur. Bizim bundan baş
ka kanunumuz yoktur. Yann 
intihab edilecek her kim olursa 
olsun bir partinin değil, bütün 
milletin reisi olacaktır. Bizim 

· an'anelerimiz ve tecrübelerimiz 
sehebiy!e demokrasiye inanımtz 
\•ardır. Dünyanın bazı kısım-
larında bir tnkım kaynaş-
malar demoltrnsiyi su al-
tında bırakmıştlr, fakat bu
rada demokrasiye inan var-
dır ... 

Landon da hususi ilrnmetga· 
hında mikrofon başına geç
miş ve şun.ları söylemiştir: 
u Aziz vatandaşlarım, yarın , ey 
sandığı başına çL tçi gibi, işçi 
gıbi, endüstriyel veya tüccar 
gibi gitmeyiniz. Sadece Ame
rikalı gibi gidiniz. Grub ve 
parti duygusuyla saplanmış iti-
kadlardan sakınınız: Vicdanın
dan başka bir hakim tanıma
yan:ar gibi rey veriniz1 

Yaşamak ve diğerlerini ya· 
şatmak, yaşamak ve diğer· 
lerinin yasamasına da yardırr. 
etmek, bunlar serbest bir mil· 
Jetin prensibleridir. Bütün mil· 
letler yarın vereceğiniz kararı 
ehemmiyetle bekliyorlar. Dünya 
için serbest bir Amerika la· 
zımdır. Biz demokrasinin dün· 
ya cebbesini müdafaa ediyo· 
ruz. Vnzifemizden geri kalma· 
malıyız.,, 

lstdnbul, 3 (Telefonla)- Lon· 
dra telsizi Amerika intihaba· 
tında Ruzveltin ekseriyeti ka
zanmakta olduğunu, intihabatın 
Ruzvelt lehine tecelli etmek 
üzere bulunduğunu haber ve-
riyor. Netice sabaha karşı bii
tün Amerıka radyo!arı tarafın
dan ilan edilecek ve Ruzvelt 
sabahın saat altısında (Türkıye 
saatiyle) seçmenlerine birnutuk 
söyliyecektir. 

lstanbu da 
Ekmek fiatleri indi 
lstanbul 3 ( Yeni Asır ) -

Buğday fiatlerinin düşmesi üze· 
rine Belediye narh komite9i 
birinci nevi ekmeğin fiatini do
kuz kuruş 75 santime indir-
miştir. Francola 14 kuruş 50 
santimde ibka edilmiştir. · 

Büyük Şe • tebrik 
Anlrnra, 3 ( Yeni Asır ) -

Riynset icumhur umumi katib
liği, memleketin dahiJinden ve 
haricinden Atatürke çok heye
canlı tebrik telgrafJarı gelmekte 
devam ettiğini, Büyük Ş--f 
Atatürk'ün bu telgraflardan 
çok mütehassis bulunduğunu 

ajans vasıtasile bildirmiştir. 



........ 
aanan Yllztlan : ............ ır.............. ~ 

Tütün piyasası açıldı mı • 

Ortada fena halde 
atlablan firmalar var 

Bu itte ce•ı ret mevzuubahs delll.. ı, biten 
kazanıyor. TUrk Limited piyasaya girince 

bUtUn tahminler altUet oldu .. 

Ttlttln piyasası açıldı mı? 
Dudaklarda hlli ayni sual 

dolatıyor. Verilen cevab bllA 
menfidir. Baıhca alıcılar piya• 
sanm açılmadığına kanidirler. 
Hattl reımt makamlar bile ••• 
Bana mukabil tllt&n mıntaka
lammı hemen heryerinde tlitlin 
1&tqlan hararetle devam et• 
melde berdevamdır. Akhisar, 
Ôdemiı, Kup dası, Seferihisar, 
Cumaovası ve Manisa sabtlara 
iftirlk etmiı bulunuyor. Çeı· 
me de iae daha bir baka önce 
sabflar baı)am11 mıı. 

ATLATMA HEVESi 
Bizim anladığımız ıudur k1 

iıe, gazetecilikte olduğa gibi 
bir atlatma hevesi kanımıı 
buJunuyor. Athyan, kendi va
ziyetini kurtarmak için daima 
iti anlamamazlıktan gelir. Ttı
tlln piyasasının açıbşıoda b6yle 
bir vaziyet olmuı .. 

Don tntnn piyasasiyle çok 
yakından allkadar olan bir 
zatla gBr61t1ık. Aramızda flyle 
bir muhavere geçti: 

- Baıhca Hltiln firmalan 
fena halde atlabldı. 

- Atlatan kim ? 
- Kaçnk alıcılar •• 
- Atlıyan? 
- lfte o belli değil .. Ç&nktl 

bqlıca abolar henüz piyasanın 
açılmadığına kanidirler. 

- K6çftk alıcılar bu ite 
hangi cesaretle abldılar? 

- Caaret mevnabalüa de-
111- it Mı.. bzam,er. 

- Mahsul nasıl ? 
- Çok nefis .• Geçen seneler 

tllttln mahaulilnlln çok fevkin· 
de •• 

- Rekolte? 
- O da aynı ıekilde.. Ge· 

çea aeneden daha fazla.. Buna 
mukabil bu yıl tiitünlln, bilbHıa 
iyi ciu tltlnlerin claba fazla 
ahasa ~ar.. Çekler, Amerika
dan hususi ıurette ttHtln atmak 
bere miUacaat eden firmalar 
pek çok.. Yirmi küsur milyon· 
luk rekolte bir buçuk ayda 
tfikenecek. 

- Ba,lk ecnebi fırmalar 
buaa bilmiyorlar mı? 

- Biliyorlar.. Fakat tlltOn 
mıntakalanna tehacüm yapmak
tan çekiniyorlar. 

- Bunun mahzuru? 
- Derhal fiatlere teair yapar. 
- BU YIL ŞAMPiYONLUK 

HANGi FiRMADA .. 
- Bili istisna, piyasaya iı-

tirlk eden bltlln firmalar iyi 
hareket ettiler. lniıiaarlar, it ve 
Ziraat bankalan aermayeaiyle 
teıekknl eden Tllrk Limited 
blltlln tahminleri altiist etti. Fa
kat hareketinde çok hakhdır. 
Ç&nldl Çekoslovakya için bil· 
Jllkçe taahhlldlere giriıti. 

* •• 
Bir Amerikalı kampanya adı· 

na konuşan salihiyeldar bir 
zata telefonda başvurduk ve 
ıorduk: 

- Piyasa açdda mı ? 
- Hayır. 
- Sabflann devam ettiğini 

ılylllyorlar. 
- Maalesef doğrudur. 
- Akhisarda faaliyet çok 

ilerlemiı. 
- Bu kısım yanhtbr. Baglln 

Akhisarda durgunluk vardı. 
Yalnız CumaoYuında bir mik-
dar sabı yapaldı. 

- Fiatler .. 115 .• Türk Limi-
ted almaf.. Amma latanbulclaki 
Tlirk Limted •• 

- Siz ne zaman piyasaya 
çıkıyorsunuı ? 

- Vallahi çok tuhaf oldu 
busene •. Emrivaki yaptılar.Omid 
ediyoruz ki bu gece veya yarın. 
Yarın muhakkak. 

ACbıa:n. :Bllge't 
MJZLEUl il AA • 

Okurlarımızın • • J 
... : ... : .. : ... :.. . D~.!~~~.~!:!. 

Eşrefpaşada 
Pmrın ... landırllmasa 

isteniyor 
Okuıla1uruzdan aldljımu biT mek

tupta: 
qrefpaşa pazarının, bu civar 

halkına verditi menfaat gayri 
kabil inkird1r. Fakat bu paza· 
na blltQn faydasına rağmen 

ne ortasında ve ne de kenarla· 
nnda ııık namına tek bir llm-
banm bulunmamaaı pazarcıları 
ve pazarda dolapnlan hakika· 
ten mütkOI bir mevkide bırak
maktadır. 

Belediyemiz, bu pazano or
talarına hiçolmazsa iki adet 
elektrik IAmbaıı koydursa ve 
yabat pazarın kenanndaa ga
çea ve beJediyeye aid bulanan 
havagaza horulaneclaa bu pa· 
zara da uzatılank, pazarın 

muhtelif mahallerine beı, alta 
aded fener koydururaa hem 
pazarolara ve hem de bura
dan gelip geçmek mecbu
riyetinde kalan yurddaılara 
kolaylak yapılmıt olur. 

Belediyenin himmetini bek
leriz, denilmektedir. 

KANLI ELMAS 
1ıJti/ta sayısı: 45 MACERA ROMAN/ 

:lnpllzoed.en. oe-vl.ren.: -.zat. Şadt. 
Benim için haJabnı ledaun ç ~ klnmlyen bir kmn 
bur.et• •öpehler gibi lllme•lne razı ol•maml •• 

Yiae cevab yok. R6velveri 
taııyan adam kapirmeie bat· 
ladı: 

- S6yle diyorum Nna .• Üçe 
kadar aayacağım .• Bir .• iki.. 

Yerde bir yılan gibi kıHa• 
nan San Şun hayret edilecek 
bir çeviklikle fırladı ve elin· 
deki bıçajı adamm arkasına 
sap!ad,. Acı bir feryad ;pdildi. 
Ukin bu sırada rlivelverden çı· 
kan kurıun San Şunun omuzu· 
na isabet etmişti. lki•i de yere 
yuvarlandılar. Blak ayakta don• 
mat kalmıtb. Ormandan sealer 
iıidilmeğe başladı. Kaybedile· 
cek Yakıt yokta. Blak derhal 
eav .... ipı.- kati " ba· 
iartla: 

- Çabuk ol Cava • • • Geli-
1orlar r 

Cava ayağa kalktı. lkiai de 
bir mllddet yerde kanlar içinde 
yatan San Şun'un aldürdüğll 
adama bakblar. 

- H•ydi Caval 
Cava San Şua'a doğru iler

ledi ve San Şun'u yerden kal· 
d11arak kucağına aldı. 

- Onu da götürecek miyiz? 
- Elbette.. Benim için ha· 

yabnı fedadan çekiamiyen bir 
kızın burada kapekler gibi 61· 
mesine razı olamam .• 

Hep beraber sahilde baj'b 
duran motöre kottular. T .. 
lliaıeekleri ... .-··ti• 

ft!l'tl AlllR 

Küçük antant devletleri ve Sovyetler 

Çekoslovakya, Sovyetler mesele
sinde diğer devletlerle beraberdir 

Romanya ile V ugoslavya arasındaki sağlam 
dostluğu Çek siyaseti bilfiil tamamlıyor 

Bükreı 2 (A.A) - Hükümet 
mehafili Kral Karolun Praga 
yaptığı aeyahat neticesinden 
çok memnun görünmektedir. 
Krahn naib Pol ile yaptığı ko· 
nuşmalarra pek yerinde olduju 
bilhassa kaydedilmektedir. 

Romanya ile Yugoslavya ara· 
aında mevcud olan anlaşma o 
kadar nğlamdrr ki Çekoılo· 

vakya milttefiklerinin bir ta
rahan kl\çUk antant diğer ta-
raftan Sovyet Rusya ve Al
man ya ile olan münasebetler 
hakkmdaki noktai nazarına ka· 
yıdsız iştirak etmiştir. Bu de· 
aıektir ki: 

Müttefiklerden herbiri Sov
yet Rusya hakkında hareket 
serbestisini muhafaza etmek· 
tedir. Almanya hakkında alı

nacak vaziyete gelince, Yugos
lavya ve Romanyanın ittifak 
için kuvvetli bir hipote teıkiJ 
eden Alman • Çekoslovakya 
münasebetlerinin iyileımesiDİ 
istemeleri tımid olunabilir. 

Ekonomik bakımından Çe-

Çekoslovak dış bakam l(amilo KıoJta 
koslovakya da bihakkın aynı lin ve Romaya tevdi edile-
ihtiyacı hissetmiş bulunmakta· cektir. 
tadır. Saylendiğine gC>re mer· Silahlanma hakkındaki mll-
kezi Avrupanın ekonomik mfi· zakerclerin neticelerinden de 
nasebetleri hakkında Hodza memnuniyet izhar edilmekte, 
projesinin genişletilmiş bir ıekli varılan ittifaklara büyik bir 
mahiyetinde olan bir plin Ber- ehemmiyet verilmektedir. 

inhisarlar mübayaata başladı 

Tütün piyasası gittikçe ısınıyor 
kumpanyalarda faaliyete geçtiler 

- Başlaıa/ı 1 incı say/ada -
görünce piyasaya ittirik ede
cekler ve derhal aabf muame· 
leleriae bafhyacaklardır. 

Dün gece geç vakit tlitln 
va:ı:iyeti hakkında sevindirici 
haberler geldi. lnbiaar idareai 
de piyaeaya İftirik ederek 
mübayaata baf!amıf.. inhisar 
idaresini gören bir Amerikalı 

firma engin tlUlln sabf1Da itti· 
rlk etmif.. 

PlY ASA ISINIYOR 
Ve dtın akıam Akhisar, Ôde· 

mit ve diğer büyilk merkezler· 
de inhisann ve Amerikalıfann 
piyasaya ittirik haberi yayılar· 
ken piyasa ısınıyor. Arada bir 
kaynatma başladı. Herkes, bil
b.aua AmerikaWar ( ilk fiat ) i 
iatiyorlar. 

ilk fiat., Kumpanyalar için 
bu mühimdir. Piyasayı açmak 
terefi mevzuubalıa olmayınca 
zarann neresinden d6nülürae, 
bu kıııımı kir sayıyorlar. 

GAVUR KÖYDE 
T elefoalar ifliyor. Telırafha

ne mOtemadiyen telgaf kabul 

aahile doğru birçok Malay ve 
Çinlilerin koımakta olduğu
nu gördüler. Cava derhal 
mot&r& hareket ettirdi. Bir 
kaç saniye içinde denize 
açalmıt halanayorlardı. Sahil• 
den &zerlerine birkaç tabanca 
atddı, fakat bereket Yeraia 
hiçbiri İ•bet etmedi. 

Bir mlcldet eonra blylk 
kayalıklar ve meyva ağaçlarile 
dolu glzel bir yerden geçi
yorlardı. Blak: 

- Burası timdilik bizim için 
eo ml\nasib bir yerdir. Dedi. 
Yaaaıtalar ve çıktılar. SJD Şun 
bill Cavaaıa kollanncla idi ve 
gizleri kapahydı. Can San 
Şunu yumuşak otlann llzerine 
yatırdL G&nlejini yııtarak 
yaraaını sardı. 

Bu sırada kartılarına Nora 
çıkmuın mı? Hepıi hayretler 
içiade kalddar.. Nora da p· 
prmlf\I. 

Bu, ne baylk bir teaad&ftl. 
Kucaklalblar. Blak eorda: 

- ......... , Kala-

ediyor. Akıam geç vakıt bmire 
gelen haber ıudur: 

- Glvur k3yde de piyasa 
açıldı. 115 kUl'1if.. Engin mal· 
lar için •• Olston sabp kanıtı. 

Allkadarlardaa aoruyorm: 
-Olaton da piyasaya fttirlk 

etmif.. Punu piyasanın resmen 
açıJmlli sayabilir miyiz? 

/\ldığmıız karııhk pdar: 
- Buna piyuamn açılmuı 

denemez. Bu aahflar mevziidir. 
Fakat fiatler iyi, hararetlidir. 
Piyauda istek vardır .... 

REKOLTE T AHMINI 
Rekolte hakkında muhtelif 

tahminler var. Bazılan 22 mil· 
yon, bazılan 26 milyon, bazı
ları da otuz, diyorlar. 

Rekolteyi yllluek, normalin 
fevkinde gösterenlerin bu va· 
ziyolten istifadelenmek iste· 
dikleri ileri sürülllyor. Biz bu 
mlitalAaya ittirik etmesek bile, 
bayle söyliyenlere hak verme• 
mezlik te edemiyoruz. Çilnkn 
933 • 934 mahsul yılında fiat
leıe teıir yapabilmek ümidiyle 
rekolteyi 22 milyqn göateren• 

nerede? 
Nora ba aual kartıunda 

kıbkırmıaı oldu: 
- Mister Kalaganı aizdea 

•ormab... Yoksa baıına bir 
tehllke mi geldi? 

- O ıizi aram~ğa çıkanfb. 
Nora b.tından geçenleri aa· 

latmağa bat-ladı: 
- Siz gittikten •onra San 

Şun ortaclan kayboldu. Biz 
Mina ile mağaranın içüıe gir
dik. Aradan bir saat kadar 
geçti; dlf&nda bir glirlltn olda. 
Merak ettik. Mina sebebini 
anlamalc makaadile mağaradan 
dııan çıktı ve bir daha d8n· 
medi •.• 

Ben içercte meraktan çatla· 
yacaktım. Bir taraftan da kork-
maja batfamıfbm. Mağarama 
içi korkunç ve karanlakb. Mi-
11anın niçin geri dlıamediğini 
öirenmek için maqaranın •i
zına kadar geldim Ye dıtan1a 
bakmap baıladam.. Bir de ne 
ılreyim, Oıterdik Minayı ya-
ka..... w WqeJler 111• 

ı~r, sabp çıkınca 12 milyonu 
dolduramayınca afallayıb kal
dılar. 

FABRiKALARIN STOK 
IHTIVACI 

O yıl, bu bayii tahminlere 
inanan bazı bOylik firmalar 
ellerindeki stokları da işlemek 
mecburiyetinde kaldılar. Geçen 
sene, rekolte az olunca bu 
stoklar yerine getirilemedi. Bu 
yıl, fabrikaların stok ihtiyaç
larına da cevab verilebile· 
cektir. 

Ege rekolteai ne olursa ol· 
nn.. Cihan rekoltesi 6n&nde 
c:Gzll olmaktan kartulamıyan 

rekoltemiz için elde kalma 
tehlnkesi yoktur. Fiatler de, 
memleketimize karp daima 
hllınllniyet g&teren Amerika· 
J.ların sayledilderi giW kat•inen 
normalden aıağıya inmiye• 
cektir. 

• il ••••• 

ipek llZlmm•• 
Peıtemalcılar baıında Hay

reddinin d&kklnından yllz 
gramhk ipek çalan Zlllftl kanıı 
Zebra zabıtaca tutalmaflar. 

yor, Mina ellerinden kurtulmak 
için luvranıyor4u. Beni de gir· 
diiler. Birkaç Malay mağaraya 
doğra koımaia batfaclı. Der
hal geri dhdilm Ye mafaramn 
earareagiz yollanacla dmarlara 
çarpa çarpa kaçmuğa batlaclım. 
Arbk lllmden korkmayordam. 
Saatlerce karanhkta nereye 
gittitimi Ye 11e olaeatnu bilme
den gittim; gitU... Ve ift• •i• 
bayet buraya Ç1kbm. Glaeee 
kavuıtuğum zaman duydufam 
aevinci anlatamam.. Hele bu
rada sizlere kavaıunca sevİD• 
cim biiabütün artb ••• 

Nora nzld- bitirdikten 
•nn Blak da bitin bapndan 
geçenleri anlattı. $imdi hep1i 
de Kalaganı merak ediyorlardı. 
Blak: 

- Siz burada kalan, dedi. 
Ben gidib Kalagam balayım.. 

- Çabuk Blak.. Bize Kala· 
gandan haber getir •• 

Blak bOffa kaim, biran tY• 
vel me eyi haberler getirmep 
çahtmm di1erek a,...ıdı. 

JI ftfrMl98111 f9~-S 
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Aydın' da --
Elektrik santralı 

l 
Aydln'da t/.ek/11/ı san/talının. beiedJY' 

ttisi lma/uıdan açılma töreni 
Aydın, 1 (Ôzel) - Cumba· 

riyet Bayramının ikinci gilnil 
saat onalhda belediyemiz tara· 
fınclan yaphnlan elektrik san· 
trahnın açılma töreni yapıldı. 
Askeri bando, Halkevi bandoıu 
merasime neş'e verdiler. 811 
törene halktan iştirak edeıı 
pek çok değildi. llbayımı~!i 
t8rene gelmesi intizar edild1e 
Gelemiyeceği anlaşıldıktan sor 
ra Şarbayımız Nafiz Karabr 
dak bir s5ylevle santralın açıl· 
ma resmini yaptı. Santrallll 
kordeliaa Komutanımız tarafı•• 
dan kesilerek makine daire
sine girildi ve bel~diy~ ta~a· 
fından likör ve saıre ıkramde 
törene nihayet verildi. 

•••••••••••••••••••••••• 

Madridde 
Birçok şübheli kioı· 
seler idam ed ilınit 

Madrid, 2 ( A.A ) - Ca111• 
gtinll tayyareler tarafından ~d· 
palan bombardıman neticeaiD e 
148 kiti &lmütttlr. Ayrıca Gfe·, 
tafede de 30 kadar tele • 
vardır. Bunların çoğu kadın ve 
çocuktur. 

Burgos, 2 (Ô.R) - Madric! 
harb meclisi, birçok şllbheli 
zabitlerden bir takımmı idalll•• 
bir kısmını da hapis ceza••• 
mahk6m etmittir. 

Lille, 2 (A.A) - Gazeteler 
birkaç ıamaadanberi bi~ 
ecnebilerin Fnnsa tarikiyle lı-
panyaya gitmek üzere Fran~
Belçika hududunu geçme•• 
teıebbnı etmit olduklarını yas· 
maktadırlar. Ekseriıi Çekosl.:; 
vak veya Lehli olan, bir kı• 
da Almanlardan ibaret bulaıı•• 
bu g&niillülerden evrakı -::: 
tazam olmayanlar hudud Dl • 
fızlan tarafından Belçik•f 
iade edilmişlerdir. iki gtıo i~ 
de Valencienne istasyona•~ 
huaaal zabıta Katalonyay• •tt 
mek llzere yola çıkmıı olııı eC"' 
kişiyi geri çevirmiftir. Ba 
nebiler Brnkselde faali~ , 
bulanan ana,.Ut, kom -" 
enternaayoaali tarafında•.~ 
olunmaktadırlar. Bunlara ~.,.t 
yona kadar komliDistler reı---
etmektedirler. tf'A 

Blak bir saat kadar o~~ 
da Kalagam aradı. Mey...-,: 
kümecikler yok.. Nihayet;. 
bile gitmeğe karar verdi. 

..ı.ı-hiı yere ıelere~ 
otlarm ve aiaç yapr 9'I 
arama kendiai ukla:.,
mlddet 10ara orta1a O "' 
Ye biıpJ. malaJ çıkb. Ud ~ 
lay •m•ln bailumif bir 5'
tapyorlardı. Ba Kala~..AI. 
Blalna Jlreti atmaja ~ · 
ZaYallı Kalagan C.n k~ 
fhacll de sen eair dlftl•.._,. 

Bir mllddet durakl• 8"" 
Oıterdik Minayı omusJarı 

aanarak sordu : -ocetbe' 
- Siyle bana -

nerede? 
Minada cevab yok.. ; 
Oıterdik bu sefer l(alal f;; 

" 1 • • • k te ruve verını çevarere 
çekmeğe hazırlandı: k..,._. 

- Sen mutlaka 6(ece ~ 
Yallardan beri beniı.ole 11 al' 
manın cezasını bir kurt11• 

yecek •• 



4 T~trl nısa n• ıssa f'ENI ACUR ~afilfe s 

Fransız parlamentosu toplanıyor 

Asiler Madrid kapılarındadır 

iHo nazırı şimal hudutları
nın vaziyetini anlatacak 

ft.siler ''Madridi almak gün meselesidir, hükümet
çiler ise ''Asileri mevzilerinden çıkardık,, diyorlar 
Asi tayyareleri mütemadiyen Madrid Üzerinde uçarak bombalar yağdırıyor! 

Brüksel 3 (Ö.R) - lspanyol göre asiler mevcud kuvvetleri- tedir. 
asi kaynağından bildirildiğine nin bütün kudretini ve malze• Madrid 3 ( Ö.R ) - Cum· 
göre Pintonun zaptiyle Mad- mel~rini Madridin muhasarası huriyet müdafileri vaziyetin va· 
rid • Eskuryal yolu kesilmiştir. için bu cebhede teksif etmek· hametini gizlemeğe çalışmıyor· 
Hükümet Naval Kamero hezi· tedirler. Fakat Madridde süku- lar. Madridin cenubunda asi 
ınetinden mesul tuttuğu cebhe net ve soğukkanlılık avdet et- kuvvetleri payıtahttan birkaç 
kumandanını kurşuna dizdir- miştir. Geçen haftaki humanın kilometre mesafede bulunuyor-
ıniştir. Asilerin ileri hareketi önü alınmıştır. Halk geçirilen lar. Bu cebheye ellerindeki en 
8 kilometre genişliğinde bir vahim saatler içinde sükunet mükemmel kıt'aları ve en ehem-
cebhede 5 kilometre derin· zaruretini anlamışbr. miyetli silahlan tahşid etmiş-
liğindedir. Asiler Siguengo cebhesinde !erdir. Asi tayyareleri hemen 

Toledodan D. N. B. Ajansı· hücum etmişlerse de püskür- inkıtasız denecek şekilde Mad-
na bildirildiğine göre Madride 1 1 d A" rid üzerinde uçarak mu"temadı·-tü müş er ir. si topçusu her 
karşı hücum kat'i olarak açıl- cebhede büyük fallliyet gös- yen bombalar atıyor, kurbanlar 
ınıştır. Madridin zabtı bir gün termiştir. Asturyada hükümet- veriyorlar. Milisler, Madridin 
ıneselesidir. Hükümetçiler Sov- çiler bir baskınla asileri bazı kalbinden ancak on beş ki-
yet mamulatı tayyareler ve mevzilerden çıkarmışlardır. lometre uzakta olan asi kıt'a-
tanklar kullanmakta iseler de Madridden gelen bu haber- !arın tazyikine dayanmak 
isi tayyareler faikdir. Tanga !ere mukabil millicilerden hiç ıçın muazzam bir gayret 
karşı toplar da hükümet zırhlı bir tebliğ alınmamıştır. Hususi sarfediyorlar. Bununla beraber 
otomobillerinin hareketini felce haberlere göre, general Fran- şehirde sükunet vardır. Ahali 
uğratıyorlar. ko orduları yeni ileri hareke- hava bombardımanlarına te-

Brüksel. 3 (Ö.R) - Madri· tinden sonra Setase tayyare vekkülle tahammül ediyor. lda-
din resmi bir tebliğine göre karargahına 4 kilometre mesa- re servisleri devam etmektedir. 
hükümet kıtaatı Pinto mevkiini feye gelmişlerdir. Halbuki dün Gazeteler hala ümid kesme-
tahliye etmişlerdir. 50 kamyon- ayni mevkie bir buçuk kilo- mişlerdir. Bunlar diyorlar ki : 
luk iki asi kolile bir askeri metre yaklaştıkları bildirildi- " Birkaç gün, hatta bir 
trenin hükümet tayyareleri ta· ğine göre bu haber yeni bir kaç saatlık kahramanca bir 
rafından tahrib edildiği bildi· ileri hareketi göstermemek· mukavemet tehlükeyi uzak-
riliyor. Asi tayyareJer Madrid ••••••••••••••••••ı•••••••••ı••••••••h•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

üzerine mitralyöz ateşine de- ngi iz ariciye nazırı 
vam ederken beyannameler •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"•••••••••••• 

at~!';:~~~· 3 (Ö.R) - Halk Mussolininin nutkuna iyi 
cebhesi partileri arasındaki 

ınüzakereler tam bir anlaşma mukabelede bulunacak 
ile neticelenmiştir. Şimdiye ka-
dar hükümete iştirakten istin· 
kaf etmekte olan umumi mesai 
konfederasyonu kabineye işti· 
rak edecektir. Yeni nazırların 
İsimleri yakında ilan edilecek
tir. 

Madrid 3 (Ö.R) - Madridin 
tayyareler tarafından bombar· 
dımanı ancak kadın ve çocuk· 
ları öldürmüştür. 

Paris 3 (Ö.R) - Havas ajan· 
sının istihbarına göre asi lspan
Yol harb gemileri iki Norveç 
vapurunda araştırma yapmış

lardır. Bu vapurların birisi Is
Panya sahilinde, diğeri Biar
ritz'den 30 mil mesafede aran· 
ınıştır. 

Paris 3 (Ö.R)- ispanyadan 
bu akşam gelen haberler Mad
rid hükümetinin uzun bir tebli

jinden ibarettir. Bu tebliğe 

Yazan: Tok Dil 

A - Bre bostancıbaşıl Ben 
b bdurrahman çelebiyim, dinle 
o'°!' yoksa akıbetin fena olur. 
bi~gr_uyu söylediğimi sen pekala 

1 '.rsın. Kapıya Anadolu efe-
0':.r1ı d~yıındı. Meşhur Katırcı-
I g u ıle Haydaroğlu baş-

eadrında; anladın mı? lnad 
ers · enız, kapının, davarın 

açılına · · b k sı ıçın arut patlatırlar, 
arışınam sonra.. Dinle beni! 

t ~~durrahmanın bu sözleri 
esırıni .. t . . 

11 
k gos ermışti, kapının 

r asından gelen bir ses: 
i :- Söyle hoca! Nedir? Ne 
stıyorsunuz? dedi. 

Kral gelecek sene 
Londra, 3 (Ö.R) - Resmen 

bildirildiğine göre havanın bo
zukluğu sebebiyle parlamento
nun içtima devresinin açılışı 

münasebetiyle kral Edvardın 

Bukingham sarayından 'l est
minister sarayına kadar takib 
edeceği alay merasimi terk 
edilmiştir. Kral Lordlar kama· 
rasına kapalı bir araba ile gi· 
decektir. 

Londra, 3 (Ö.R) - Kral Vll 
Edvard taç giyme merasimi 
için gelecek sene sonunda 
Hindistana gitmeğe karar ver· 
miştir. 

Londra, 3 (Ö.R) - Zanne· 
dildiğine göre yarın kralın nut• 
kuna cevab münakaşası esna· 

Tefrika No: 2e 

- Kapıyı aç! 
- Bize muhkem tenbih var 

açamam 1 
- Sonra başından, canmdan 

olursun. Cümlemiz meşveret 
ettik, karar ·vererek sultanı 
tahttan indiriyoru'l. Yerine oğlu 
Mehmedi geçireceğiz. Valde 
Sultan da buna razi gefmiştir. 
Sen de bu cemaate uy... En 
hayırlısı budur. iş kolaylıkla 
görülsün .. , 

Abdurrahman çelebinin anah
tar deliğinden görüşüp, kapıyi 
fethetmeğe başlaması; galeyanı 
teskin etmisti. Hepsi susmuş, 

Hindistana gidecek 
sında Eden bu fırsattan istifade 
ederek Mussolinin nutkuna 
cevabını verecektir. "Nevo 
::>hronicle., gazetesine göre 
uzlaşma fikrile hareket ederek 
Eden ltalyan - lngiliz dostlu· 
ğunun ehemmiyeti hakkında 

Mussolini tarafından yapılan 
beyanata müsaid şekilde muka· 
bele edecektir. 

"Morning Post" gazetesine 
göre lngiliz milletinin ekseriyeti 
ltalya ile dostluk teşebbüsünü 
iyi karşılayacak ise de ltalyau· 
Alman dostluğu hakkında Mus· 
solini tarafından yapılan iyma
nın hakiki manası ne olduğunu 
soruşmaktadır. Kont Ciano ile 
Eden arasında bir mülakat ih· 
timalinden bahsedilmektedir. 

görüşmenin sonunu bekliyor· 
!ardı. içeriden bostancının sesi: 

- Valde sultan sarayda, 
size uymuş olsaydı, sarayda 
bulunmazdı, dedi. 

- işte iyi ya! Biz oou sara
ya gelmeğe davet ettik, git 
sor kendisine, bizim harekeli· 
mizden haberi vardır. 

Bu sıra müftü atıldı, Abdur
rahman Çelebiyi anahtar deli
ğiııden çekip. 

- Hem Katırcıoğlu Haydar 
oğluyle beraber gelmişler de 1 
Bak ne cevab alacaksın 1 Dedi. 

içeride sesler kesildi. bekle· 

laştırabilir. Bundan sonra bi
zim için imkanlar artacıcok ve 
düşman takatsiz düşecektir. 
Milis kuvvetlerinin ve milletin 
kahramanlığına güveniriz. Va
roşlarda bütün halk, bütün 
ümidlerini bağladıktan istihkam 
hatlarının inşası için geceli 
gündüzlü çalışarak hüsnüniyet· 
!erini gösteriyorlar. ., 

Paris, 3 ( Ô.R ) - Havas 
Ajansının asiler nezdindeki 
muhabiri bildiriyor: Varella or· 
dusu bu sabah Madride doğru 
yeni bir hamle daha yaparak 
şehirden 14 kilometre mesafeye 
gelmiştir. Sabah şafakla bera
ber bu ordu üç koldan harekete 
başlamıştır. Sağda Monastero 
kolu, merkezde Telo kolu ve 
solda Varo kolu, bütün batar· 
yalar birden ateş açarak piya
deye yol açmışlardır. Piyade 
böylece silah atmadan ilerliye
bilmiştir. Mühim düşman tah· 
kimatının keşfedildiği noktalar 
havadan bombardıman edilmiş· 
tir. Sağ kolun hareketi cenah· 
!arı korumağa matuftur. Öğle• 
yin general Varella bugün için 
harekatın tamam olduğunu bil
direrek ordulara dur emri ver· 
miştir. 

Paris, 3 (A.A) - Muhtelif 
lspany~l cebhelerinden Parise 
gelen son malumata göre ge-

neral Frankonun kuvvetleri 
muvaffakıyetle ilerleyişlerine 
dıwam etmektedirler. Dün öğ· 
leden sonra bu kuvvetler Mad-
ridin kapılarına varmış bulun· 
makta idiler. Bu sırada Nas
yonalist hava filoları şehrin 
üzerinde devamlı uçuşlar yap
mışlardır. 

Madrid duvarlarında asılan 
bir beyannamede hükümct nas
yonalistlerin şehrin birkaç kilo· 
metre ötesinde bulunduklarını 
itiraf etmektedir. Bu arada 
hükümette bazı değişiklikler 
yapılmaktadır . Başbakan Largo 
Kaballero vazifesinde kalmış 
ve marksist ve anarşist birlik
lerinin dört azası bakım tayin 
edilmiştir. 

Bunlar Garcia Oliner Adliye, 
Jean Jeiro Endüstri ve Ticaret 
Jean Lopez Münakalat ve Ma
den Montsemy Hamiyet'tir. 

BLUM iTHAM EDJLIYOK 
Paris 3 (A.A) - Barselon· 

daki lspanyol anarşist fede
rasyonunun radyo istasyonu 
tarafından Fransız hükümetine 

diler. . • On dakika sonra J 
koca kapı yerinden oynadı, 1 
ağır ağır aralandı, aralıktan I 
başını gösteren, etrafı korku 
ile seyreden bostancıbaşı; müf
tüye ve Abdurrahman çelebiye: 

- Efendi hazretleri, biz ma
ni o!mak istemiyoruz.. Ancak 
sizinle görüşelim. Valde Su'.
tandan emir aldım, beni camie 
kadar götürün, diyeceklerim 
var .. 

Dedi. Müftü Katırcıoğluoun 
gözüne bakarak: 

- Müsaade et kahraman 
efemi Hep beraber bu adamı 
dinleyelim! 

Katırcıoğlu: 
- Ben bu da'aviralardan 

birşey ı.nlamıyorum ~roma, ba
kalım sonu ne olaca.k, peki gö· 
rüşelim, dedi. 

Bostancıbaşı kapıdan çıkar· 
çıkmaz, kapı yine hızla kapandı, 
doğru camiye gittiler. Yen içe· 
rileri, Sipahileri, efeleri bir 
müddet için dağıttılar. 

. . . . . . 

Paris 3 (Ö.R)- Fransız par
lamentosu parşembe günü yeni 
içtima devresine giriyor. Çar
şamba günü hükümet siyasi 
vaziyeti ve parlamentoya teklif 
edilecek mesai programını ted
kik etmek üzere akşam saat 
17 de Blumun riyaseti altın-

da toplanacaktır. Bovrbon 
sarayında da üç komisyon 
toplanacaktır. Saat 13 de 
sivil kanunlar komisyonu 
af kanununu tedkik ede· 
cektir. Saat 15,30 da ordu 
komisyonu şimal hudutlarının 

müdafaa vaziyeti hakkında 

harbiye nazırını dinliyecektir. 
Saat 12 ele umumi idare ko· 
misyonu vilayet finanslarının 

ıslahı meselesile meşgul ola· 
caktır. 

Perşembe sabahı sosyalist 

partisi grubu toplanarak başlı
ca meselelere karşı vaziyet 
alacaktır. Cuma ~ünü Flandinin 
riyasetinde demokrat birliği 

partinin senelik kongresi açıla
caktır. Pazar günü sosyalist 
partisi milli konseyi toplana
cakhr. 

Paris, 3 (Ö.R) - "Nouvel
liste de Lyon., yeniden hükü
met buhranından bahsedildi· 
ğini, fakat buna ehemmiyet 
vermek doğru olamıyacağını 

yazıyor. Halk cebhesi mecliste 
380 reylik muazzam bir ekse· 
riyete maliktir. Devalüasyon 
gibi en çatallı bir meselede 
bile Blum kabinesi 350 rey!ik 
bir ekseriyet bulmuştur ki bu 
da kendisine taraftar ekseri· 
yetin ne kadar muti olduğunu 
gösterir. 

Ademi müdahale komitesinde 

Bazı meseleler için tali-
mat istemeği vadetmişle 

Londra 3 ( Ö.R ) - ispanya llkteşrinde açılan müzakereye 
işlerine karışmamak tali komite 
si dün öğleden sonra Forayn 
ofisde Lorıt Plymouth riyase
tinde bir içtima yapmıştır. Ge· 
çen haftaki müzakerelerden 
ileri gelen muhtelif mese'eler 
tedkik edilmiştir. Bunların en 
mühimmi Portekiz ve ispanya 
limanları ve ispanya • Portekiz 
hududu üzerinde müdahalesiz
lik anlaşmasının tatbikini temin 
için bir kontrol tesisi mesele
sidir. içtima sonunda tali ko
mite bir tebliğ neşretmiştir. 
Başlıca noktalan şunlardır : 

" Müdahalesizlik komitesinin 
26 lıkteşrin tarihinde yaptığı 

son içtima esnasında verilen 
kararlara tevfikan tali komite, 
müdahalesizlik anlaşmasının 
müessir bir şekilde tatbiki için 
bir kontrol tesisi hakkında 24 

devam etmiştir. Teklif edilen 
planın derinden derine tedki~ 
kinden sonra tali komite aza 
lan reisin talebile bu teklifte 
doğan bazı meselelerin hail 
için hükümetlerinden talima 
istemeği vadetmişlerdir. Kez 
komite azaları da bu meselele 
rin halli için kendi tarafların 
dan lazımgelen talimatı eld 
etmeğe davete karar verilmiştir 

Londra 3 ( A.A ) - Adem 
müdahale tali komitesinin dün 
kü toplantısı sonunda neşredi 
len bir tebliğde, komitenin an 
!aşmanın tatbiki için ihdas edi 
lecek sistem hakkında müza 
kereye başladığı ve delegele 
rının hükümetlerinden ba 
meseleler hakkında talimat a 
maya karar verdiklerini bild 
rilmektedir. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
karşı yaptı~ı mütemadi hücum
ları kaydeden Eko Dö Pariı 
gazetesi diyor ki: 

Bu istasyon 18 saaltenberi 
Blumun şahsını hedef ittihaz 
ederek Markisist lspanyol 
devletinin kendisini tanzim et
tikten sonra Fransa ile daha 
yakından meşgul olacağını ve 
Blumun ecnebi memleketlerde 
satın aldığı zengin malikanelere 
kaçmağa bile vakıt bulamaya· 
cağını söylemektedir. 

Proletaryanın hiddeti herşey
den evvel Blumun şahsına te· 
veccüh edecektir. Blum mem
leketine ve dostlarına ihanet 
etmiştir. Cezasını çekmesi la
zımdır. 

Camide belki bir saat haş
haşa görüşen müftü, Abdurrah· 
man çelebi, Katırcı ve Haydar
oğlu ve müftünün tavassutile 
affedi!en Karll Murad ağa ile 
diğer a~alar, hacılar, hoca
lardan mürekkep yirmi kişilik 

bir kafile, sessizce ve sakin 
bir halle camiden çıktılar, tek
rar saray kapısına dayandılar, 
bostancı başının verdiği bir 
parola ile kapı açıldı ve bu 
yirmi kişilik kafile içeri daldı. 
Halk ve yeniç.,riler At meyda
nına dağılmışlardı amma, Ka
tırcıoğlunun tenbihi üzerine 
efeler sarayın etrafını gizlice 
muhasara etmişlerdi. Kafile 
sarayın bahçesini geçibte sara· 
yın ilk kapısından ilerliyerek 
bir dehlize çıkınca; karşıların
da; başına siyah ibrişimden bir 
örtü almış, yanında siyah bir 
hadım ağasile beraber valde 
sultanı gördüler. Büyük an
ne olmasına rağmen taravetini 
asla kaybetmiyen Kösem sul· 
taıı; a! al yanan yanaklarını bir 

ISTANBUL 
Şehir meclisi topland 
lstanbul, 3 (Yeni Asır ) 

Şehir meclisi ikinci yıl içtim 
ının ilk celsesini dün Muhi 
din Üstündağın başkanlığın 
yaptı. Belediye reisi şehir me 
!isini selamladı: Riya~et diva 
intibah edildi. 

Afgan Elçisi 
Berline gitti 

Berlin, 2 (A.A) - Afgan· 
tanın Paris Elçisi Mehmed H 
şim Han ziyaret maksad 
Berline gelmiştir. 

siyah çerçive içinde teş 
edercesine gururla, geleni 
bakıyordu. Kıvrımlı libası 

altında dolgun ve cazib 
vlicud taşıyan bu eskili sa 
fahişesi, gelı::nleri biran için 
suzdü. Gözü Katırcıoğluna 
kıldı. Bir müddet baktıkt 
sonra, yanındaki genç Hay 
roğlunu süzdü. Bu arada 
müftü, bocalar ve ağalar ko 
etek öperek, geri çekilib 
pençe divan durmuşlardı. 

tırcı ve Haydaroğlu bu z 
merasime iştirak etmeden y 
!erinde bekliyorlardı. Va 
sultan, Müftüye Katırcıyı 

Haydaroğlunu göstererek : 
- Bunlar kimlerdir? de 
Müftü bir daha eğilib, 

daha etek öperek : 
- Bunlar dünya kahram 

landır. • Katırcıyı gösterip
meşhur Katırcıoğludur! 

- Ya!.. 
Müftü, Haydaroğlunu 

terdi : 
- Soıı:ı l'ar 
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Katerin bir kağıd üzerine bir oldu?.. dedi. 
kaç kelime yazarak sözüne Diğeri mi madam? Zatı haş-
tekrar devam etti. metpenahileri, bu aciz bende-

Gelelim size... Size de şunu sine vermiş olduğu bir vaidi 
Yapabilirim ... Morever uzaktan kendilerine tahattür ettirmek· 
kağıt üstündeki yazıları oku- liğime müsaade buyururlar mı? 
ıııağa çalışıyordu. - Nasıl vuid? 

- Galiba beni Bastile gö- - Madam, yüzümde izalesi 
türıneleri için bir emir olsa ge· gayrikabil bir nişane vardır; 
rek 1 diye düşündü. bu hakaretten dolayı müdhiş 

Krırliçe kağıdı ona uzattı; surette intikam alamadığım 
Bu kraliçenin hazinesinden ve- müddetçe ... 
rilınek üzere ellibin liralık bir 
Çek "d" 1 ı. 

Kemalihürmetle eğilen Mo· 
rover sürur!a titredi. 

Uliivvücenabının tesirini dik
katle takib eden Katerin : 

- Hakikaten bir şeyden ha
beri yok 1 diye; düşünerek : . 

- Yakıt yaklaşıyor azizim. 
Geçende bana ıöylemiş oldu· 
ğunuz refikinizle beraber Ra
hib Vilmorun hanesine gidib 
Yerleşeceksiniz .. Dedi. 

- iyi amma Madam, refikim 
evvelce hakkım alarak mevki
inde !>ulunuyor. Zatı haşmetpe· 
nahilerinin ihsan buyurdukları 
bu elli bin lira ... 

- Haksız bir şübheden do
layı memnuniyetinizi mucib ol
mak ve bana getirdiğiniz ha
vadis sebebiyle sizi taltif et
mek içindir .•. Mucizeden ne ha· 
her? 

- Mucize işi de oldu Ma
dam 1 Ahali manastırın etrafın
da mucize 1 Diye bağırıyorlar. 
Rahib Lobeni, herkes muzaf
feriyetini tebrikle beraber elle
rinin üstünde taşıyorlar. Ka
zandaki su kana tahavvül et
ti. •• Yirmi binden ziyade ahali 
hunu gördüler. 
' - Pek güzeli.. Siz cidden 
kıymetdar, değerli bir adamsı· 
nız - -mosyo ..• 

- Oh, madam ... Hakkı ıınut
ınıyahm... Herşeyi yapan baş 
Papastır. Bir de Rahib Tibo 
Vardır. 

- Demek ki halk; Mucize 
diye bağırıyor?ar, öyle mi? 

- Evet madam... Bundan 
ınaada; Herkes kazanın muci
zesi, dinsizlı~rden bazılarının 
asılacağına alamet olduğunu da 
biliyor. Binaenaleyh tam o sıra
~a manastırın önünden geçen 
ık; Hüknoyu yakaladım. Yalnız 
bunlardan birini bıraktım. 
Kraliçenin s imasında bir taac

~ilb nişanesi ve bir endişe be-
lırdı' M - .. d · ovrever sozune evam 
etti: 

- Şu kırbaç yarası 
mi? 

- Evet haşmetpenah 1 

değil 

Katerin sevincinden titri
yerek: 

- Ah bu Morever hakika-
ten değerli bir adamdır. Diye 
düşündü. 

Çapkın herif tekrar söze 
başladı: 

- Madam! Bu adama iste-
diğim gibi azab 
etmeğe müsaade 

ve işkence 

buyurduğu-

nuzu size hatırlatmak cür,etin· 
de bulunuyorum .•• 

- O şimdi nerededir? 
- Manastırın bir odasında 

kapalıdır. 
- Pekiyi amma; onu nere· 

ye koymak istiyorsunuz? 
- Zatı haşmetpenahileri em

rederlerse Bastil ıındanınal 
- Katerin birkaç dakika 

dalgın kaldı. 

Şövalyenin tevkifi müşar· 
ileyhin mucibi memnuniyet ve 
mesruriyeti olub olmadığını 

anlamak Moreverce kabil o'.a-
madı. 

Kraliçe birdenbire: 
, -Bu iki adama ne yapacak

sınız? Diye Mordu: 
Hayrette kalan Morever: 
- Zatı haşmetpenahileri iki 

adam dediniz? Sözlerini söyledi. 
- Evet... Diğeri şövalyenin 

bab:.sı olan ihtiyar serseridir. 
Bu da Mareşal dö Daınoyilin 

konağında yakalandı; şimdi 

Tampel zındanmdadır; Mareşal 
bence meçhul bir sebebe tebaan 
bu ihtiyar şeytanı işkence ile 
istintak etmek için benden bir 
emir taleb etti. Hatta kendisi 
de lıu istintakta bulunmak arzu 

ediyor. Fakat, bunların hepsi 
da bana pek garib görünüyor. 
Hiçbir hüküm ve karar veril
medi. .. Dük dö Daıuoyilin hal 
ve tavrından şübbeleniyorum; 
çünkü, kendine aid olmıyan 

- Kendisini serbest bırak- bir işe karışıyor. Ahi 
tığıın, mütehevvir balkın aman· - Bıtmedi -

sız ellerinden hayatını kurtar- ' '•" •" -· 
~•ğıın zat haizi ehemmiyet bir Kraliçe Marinin 

üknodur. Fak at zatı haşmet-
~enahilerinin de mumaileyh hasta)ıg"' ı 
akkında bir muhabbet per-

v d Londra, 3 (Ô.Rl - Haber 
. er e ettiğini bilivorum. Bunun b k 
•sın; Kont dü Mariyaktır. verildiğine göre ir aç gün-

K denberi hafif bir soğukalgın· 
• raliçenin halinde bir deği-

şık!"k lığı do!ayısile dairesinde ka-
• d 1 olmadı, mlitebessim ve 
a eta bu •Özlere lakayd bulu- panmıı olan kraliçe Mary'nin 
nu d sıhhi vaziyeti hissedilir dere• 
k 

Yor u. Fakat, bu valdenin 
aJb· d cede iyileşmiştir. 

ın en kopan müdhiş fer- ........... . 
~:dı, Morever işidebilmiş olsay- Zeytin hırsızhğı 

' ınuhakkak korkudan ödü Btırnava<la Yaka mahalle-
:atlardı. Katerin hiçbir eseri sinde Süleyman oğ!u Ali muh-

eyecan göstermeksizin sadece: ı telif kimselere aid zeytin ağaç· 

11 
- Mösyö dü Mariyakı siya- !arından 70 kilo zeytin tanesi 

det ettiğinize pek iyi yaptınız, toplıyarak hayvanile eviııe gö-
•• ~~tlarıoıdandır .• Ya, diğeri ne türürken zabıtaca tutulmuştur. 

••••••• 

I<o~ı····ci~·~·~······vi;~~~·;~~·····ği'<li;~;· .. 
Avusturya Habeş ilhakını tanıdı 

N Roına, 3 ( Ö.R ) - ltalya - Avusturya - Macaristan Hariciye 
V~ıırları konferansında bulunmak üzere Kont Ciano pazar günü 

'Y•naya hareket ~decektir. 
A.i,Viy.ana, 3 (Ö.R) - ltalyan mehafilinde kaydedildiğine göre, 
~-f~~f~rya filen Habeş ilhakını tanımıştır. Zira yeni Avusturya 
~ ırını 't· · 

iınp 0 1 "lladnamesinde ltalya kralı için aynı zamanda Habeş 
· aratoru unvanı kullanılmıstır. 

• • 

Muasır orduların hazırlanı,ı: ~ Em den G~~Çiiğf~ .. ;·~k~;·ii'k .. Üncesi terbiyesi 

F ransada bu talim 
ne suretle veriliyor 

Yazan: Mareşal Petaln 
Mesele Fransada tam olarak saatlık çalışmadan artık istifa· 

halledilmek için şu üç safha- de edilmelidir. 
dan geçmesi lazımdır: Evvela Ancak 18 yaşından itibaren 
14 yaşına kadar iptidai beden gençlerin vasati evsafı askeri 
ve ruh terbiyesi ki mektebler- talim için elzem olan bedeni 
de mecburi olarak verilmek- gayretlere elverişlidir.Bu sebeb-
tedir. Bu safhaya ordunun mü- le 18-20 yaşları arasında genç-
dahale hakkı yoktur. ler mecburi olarak bu şekilde 

ikinci safha 14-18 yaşları talim görmeli ve bu maksadla 
ara~ında, bu da ruh terbiyesi- teşkilata bağlanmalıdır. Bunun 
dir. 14 yaşına kadar çocuğun esası sosyal merkezleri faali-
beden terbiyesi mektebler sa- yete ;ı:etirecek bir kanun ola-
yesinde hiçbir müşkülata te• bilir. 
sadüf etmiyorsa da 14-18 yaş- Birçok milletlerde tayin edi-
ları arasındaki devrede böyle len ve hersene mümkün oldu· 
değildir ve bu boşluk çok mü- ğu kadar fazla mikdarda genci 
himdir, zira delikanlı teşekkü- talim kamplarına göndermek-
lünün esas devresine tekabül ' 1' ten ibaret olan sistemin çok 
ediyor. Devlet tedris müesse- faydalan vardır. Gençlerin as· 
selerinin sıkı bir kontrolü, at- kerlik öncesi talimleri için 
letizm teşekküllerine verece~ yazın üç hafta kalmak üzere 
direktiflerle ve umumi halk bir kampa gönderilmelerinden 
dersleri açmak suretiyle daimi daha müsaid bir tedbir yoktur. 
olarak çocuğun beden terbiye- Bu ayni zamanda mükemmel 
sini temin etmelidir. bir sayfiye hayatı sayılabi-

3 - 18 - 20 yaşları arasın- lir. Bir memlekette çiftçilerin 
daki asıl askerlik öncesi talimi büyük mikyasta olması bu sis-
iki safhada verilmektedir. Yük- temin tatbikini oldukça güç 
sek askerlik hazırlanması ve kılabilir. Fakat yarının bütün 
ilk askerlik hazırlanması. Yük- kur'alarını hersene kamplarda 
sek hazırlık büyük devlet mek- toplamak mümkün olmasa bile 
teblerinde mecburidir. Harbiye hiçolmazsa buna muvaffak ola-
nezaretinin kontrolü altındadır mıyanların nahiye veya kaza 
ve faal ordu zabitleri vasıta- merkezlerinde haftalık dersleri 
siyle temin edilir. Talim pro- takibedebilmeleri mümkün kı-
gramı iki sene içinde 240 saat lınmalıdır. 
çalışmayı ihtiva eder, En iyi 1 Ancak devletin kontrolü al-
talebelere doğrudan doğruya tında böyle bir teşkilat saye-
ihtiyat zabit vekili olmak hak- sinde Fransanın a$keri kudreti 
kı verilir. Son imtihanı veren 

arzu edilen dereceyi bulacak, 
1800 kadar talebe olmuştur. 

yoksa ihtimal ki askerlik mü-
ilk hazırlık talimi ise küçük 

rütbeli, mütahassıs veya mual- kellefiyet müddetini yeniden 
lim kur'a efradı yetiştirmeğe artmnak zaruret: hasıl olacak-
matuftur. Sıhhiye vekaletine tır. Eğer memleket vazifelerini 
bırakılmıştır ve vekaletin em- tamamiyle anlamaz ve dolayı· 
rinde bu maksadla askeri bir siyle elzem olan manevi, ruhi 
kadro vardır. Bu talim F ran- ve bedeni disipline katlanmaz-
sada kifayetsiz bir şekilde iş- sa Fransız milletinin istiklalini 
liyor. Bütün kuralara şamil korumak için sarfettiji-i maddi 
olacak şekilde ıslahı la:ılltdır. gayretler neticesiz kalacaktır. 
Gayesi: Disibline alışmak, kısa 1914 de Almanya, ihfuar 
mesafeden nişancılık, makıneli halinde sandığı bir milletin bir 
nakliye vasıtalarının idaresi, kaç hafta içinde hakkından 
topoğrafya ve açık havada ha- geleceği ümidiyle Fransaya 
yat şartlarını öğrenmektir. Bü- saldırmıştı. Eğer muhtemel 
tün bu kısımlar kışlalarda şim- düşman Fransaya hücum el-
di yapılan talimin ilk aylarını ~ekle Berlinin ve an'anelerinin, 
işgal eder. toprağının ve şerefinin vikayesi 

Bir senelik askeri mükellefiyet için ölüme hazır bir milletle 
devresinde yapılan tecrübeler karşılaşacağına emin olmazsa 
bu iptidai malümatı kur'a ef- Fransız teslihatının derecesi 
radına vermek için her biri üç bu düşmanı harpten sakındır-
saatlık 40 veya iki saatlık 60 mağa kafi gelemez. Gençlerin 
dersten ibaret 120 saate iht:- askerlik öncesi terbiyesi,bugün 
yaç oldu.l!'unu göstermiştir. iki müstacel bir zarurettir. 
seneye taksim edilecek bu 120 Mareşal PET AIN 

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

lngilterenin üç gayesi vardır 

Birisi Avrupa ka·vgala
rından uzak kalmaktır 
Paris, 3 ( Ö.R ) - En meş

hur lngiliz gazetecilerinden 
Vickham Stecd " Depeche de 
Tonlouse " gazetesinde Belçi
kanın hitarafhk ilanının Ingil
teredeki tesirlerini şöyle hulasa 
ediyor: Şimdilik logilterede üç 
temayül vardır. Birincisi lngil· 
terenin Avrupadan ve Avrupa 
kavgalarından tamamile uzak 
durması merkezindedir. Tema· 
yül tarafdarları Belçi~aya 
tamamen hak veriyorlar ve 
logiltereyi de ayni suretle 
harekete davet ediyorlar. ikinci 
temayül Fransa ile sıkı 
ve tam bir ittifak lehin· 
dedir. lngiltere sulhun mü· 
dafaası için Fransa ile birlik 
olduğunu herkese bildirmelidir. 
Cburchillin temsil ettiği üçiincüİ 
temayül ise lngiliz siyasetinin 

· Milletler Cemivefi sahasında 

açıkça ve samimiyetle mevki 
alması ve teslihalı Milletler 
Cemiyetine hakiki bir nüfuz 
verecek derecede ileri getir
mesi istikametindedir. Resmi 
temayülün ne olacağını he-
nüz kimse, hatta nazırlar 
bile bilmezler. Fakat en ziya
de muvaffakıyet kazanacak 
yolu tahmin mümkündür. lngil
terenin tecerrüdü için silahlan
ma sosyalist ve liberallerin 
husumetine çarpacaktır. Bilakis 
Milletler Cemiyetine zahir o!
mak için yapı'acak teslıhatı 
sosyalistler de, liberaller de, 
muhafazakarlar da tasvib ede
ceklerdir. 

ltalyan vapuru yandt 
Londra 3 (A.A) .... Limanda 

bulunan İtalyan iris vapurunda 
yangın çıkmıı ve vapur hemen 

.hemen tamamen yanmıştır. · _ ., 

kruvazör kumandanı 
C. Abidesine çelenk koydu 

Istanbul 3 ( Yeni Asır ) -
Emden kruvazörü kumandan ve 
'mürettebatı Cumhuriyet abide
sine bir çelenk koyarak hür
metle selamlamışlardır. 

lstanbul 3 ( Yeni Asır ) -
lstanbul gazetecileri Emden 
mekteb kruvazörünü ziyaret 
ederek kruvazör kumandanı ile 
görüşmüşlerdir. Kumandan bir 
hatıra olmak üzere gazeteci
lerle birlikte fotoğraf çıkart-
mıştır. 

Serbest 
konferanslar 

lstan bul, 3 (Yeni Asır) -
lstanbul üni•ersitesi serbest 
konferanslar teı tib etmiştir. 

Her salı ııünü verilecek olan 
bu konferansları arzu edenler 
takib edebilecektir ilk konfe
ransı profesör Nissen vere· 
cektir. 

G.Eydeman 
Bugün memleket
lerine gidiyorlar 
Ankara 3 (A.A) - Sovyet 

Rusya Assoviakim kurulu baş
kanı korgeneral Eydeman dün 
sabah T oros ekspresiyle Eski
şehire gitmiştir. General orada 
hava kurumunun şereflerine 
vereceği ziyafette bulunacak 
ve tayyare hangarlarını geze

. cek ve gece ekspresle lstan-
bula hareket edecektir. 

lstanbul, 3 ( Telefonla ) -
Sovyet Rusya askohaim kuru
mu başkam General Eydeman 
ve maiyeti erkanı bugün şehri
mize gelmişler ve şehri gez
mişlerdir. 

Eydeman ve arkad11şları ya
rın Odesa yoliyle memltketle- ' 
rine gideceklerdir. 

1 r.aı =~[/./'/./ ~ .. 

,. Borsa Haberleri ~ ,, 
DUn Borsada 

Yapılan Sab,ıar 
~: 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
436 inhisar ida. 7 50 10 
430 H Alyoti 11 50 16 
224 Alyoti bi. 14 17 50 
142 A R Üzümcü13 21 
139 M J Taranto 15 50 21 50 
66 H Alberti 13 50 14 50 
60 A H Nazlı 12 75 14 75 
50 P Paci 16 50 16 50 
36 S Gomel 13 75 13 75 
27 S Süleymano16 25 16 75 
16 K A Kazım 18 50 18 50 
9 H Besim 14 15 
8 A Papağno 14 50 14 50 
4 Sebze Koo 18 25 19 

1647 Yekun 
320078 Eski satış 
321734 Umumi satış 

incir 
Çu· Alıcı Fiat 

3908 Ş Remzi 7 125 18 
952 A Muhtar 7 50 18 
524 T ile T 1 Şir. 7 25 16 50 
50 J Taranto M 10 50 10 50 
29 Ş Riza Ha. 12 12 50 
15 P Paci 10 50 10 50 
5478 Yekun 

161065 Eski salış 
166543 Umumi satış 

Zahire 
Çu. A'ıcı Fiat 

3206 Buğday 4 75 
164 Arpa 3 625 

14 Bakla 4 75 
20 Kumdarı 5 

8 Burçak 4 50 
18 Fasulya 8 
10 Araka 8 

575 ba. Pamuk 45 50 
1200 ton P Çekir 3 
1200 tonKıı. deri 65 
952 ke. Pala. 340 

7572 ki. Ka. Ce. 14 50 
• 60 .. 
401 ki. Ceviz içi 42 

5 75 
3 75 
4 75 
5 
4 50 
8 
8 

46 50 
3 

65 
480 
15 ~. 

42 

Açık teşekkür 
Mübtell olduğum bir hasta

lığın ameliyata ihtiyaç göster· 
mesi dolayuıile müracaat etti
ğim ( Moris Şinasi hastanesi ) 
başhekimi operatör bıy Nec• 
detin hakkımda gösterdiği ne
zaket ve amelivat hususunda 
ibraz eylediği sllrat ve hazakat 
karşısında böyle yüksek bir 
hekime malik olduğumuzdan 

dolayı büyük sevinçler duydum. 
Hem kendilerine, hem de has· 
tanenin herkese nezaketle hiz· 
met ve muamele gösteren 
hemşirelerine açık teşekkürle

rimin iblağına gazetenizin de
lA.letini rica ederim. 

Manisada çivici 
HALiD AT ALAY 

(2125) 

~--------------.,-Diş heki~i 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokaıi'ı 36 numaraya 
nakletmiştir. HlStalarını mW.. 
takil o!arak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

'- 1 
lzmlr Belediyesinden: 

1-Beher metre murabbaı 200 
kuruştan 699 lira bedeli muham-

menle 54 sayılı adanın 349.5 metre 
murabbaındaki 17 sayılı arsası 

haşkatiplikteki şartname veç
hile 10-11-936 Salı günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için 52 lira 
50 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - 306 lira 48 kuruş be
deli keıifli Suvari mahallesi 
Hacı Osman sokağında yapı

lacalc lağım işi 10· 11-936 Salı 
günü saat 16 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Keşif ve şart
namesini ızörmek üzere başmü
hendisliğe iştirak için de 23 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

3 - Beher metre murabbaı 
25 kuruştan 35 lira bedeli mu
hammenle 95 sayılı adanın 82 
sayılı arsası başkatiplikteki 

şartname veçhile 10-11-936Salı 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir, iştirak 
için 265 kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

4 - Atlıspor sahası yanın

da açılacak yol üzerindeki 
binanın ankazı müteahhide ait 
olmak üzere yıkılması 10· 11-
936 Salı günü saat 16 da açık 
arttırma ile ihale edilecektir. 
Bedeli keşfi 209 lira 34 kuruş· 
tur. Keşif ve şartnamesini gör· 
mek üzere başmühendisliğe 

iştirak için de on altı liralı• 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü· 
mene gelinir. 

5 - 77 lira 50 kuruş bedeli 
keşifli Karşıyaka Bostanlı ba
taklığı yanındaki ana yolun 
tanzımi işi başkatiplikteki şart

name veçhile 10 11-936 Salı 
günü saat 16 da açık eksi tme 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
altı liralık muvakkat tem nat 
makbuzu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir . 

6 - Beher metre mura'>baı 
125 kuruştan 466 lira 88 kuru~ 
bedeli mubammenle 63 sa yılı 
adanın 373,5 metre murahl>a
ındaki 42 sayılı arsası ba~ '<i
tiplikteki şartname veçhile 10-
11-936 Salı günü saat 16 da 
açık arttırma ile ihale ed ı le· 

cektir, iştirak için 35 l:ra· 
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte e·~. 
cümene gelinir, 
24-27-31-4 963 (2C63) 



• 
Yüksek Mühendis Mektebi artırma 

ve eksiltme komisyonundan: 
1 - 27-8-936 ve 14-9-936 tarihlerinde eksiltmeye konulup 

istekli çıkmamasından dolayı intaç edilemeyen Yüksek Mühendis 
mektebi binası dahilindeki "21115,, lira "98,, kuruş keşif bedelli 
"8,, kısmının bazı maddeleri tadil edilen şartnameye göre inıası. 

2 - Bu ite aid şartname ve evrak şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi ve buna merbut olan inşaatın tarihi, 

fenni ve hususi ıartnameler. 
B - Mukavele prjesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Plan ve projeler. 
istekliler bu şartnameleri ve evrakı. "110,, kuruş bedel muka

bilinde mektep idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 11-11-936 Çartamba günil saat "15,, de Gü

muşsuyunda Yüksek mühendis mektebi binası içindeki arttırma 
ve eksiltme komisyonunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "1584,, lira mu
vakkat teminat vermesi, bundan baıka aşağıdaki vesikalan haiz 
olup getirmesi lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden ahnmış yapı müteahhitliği ehliyet 
vesikası. 

B - "10000,, liralık iı yaptığına dair Naha Vekaletince tas-
dikli veıika. 

C - 936 .yıhna aid ticaret odası vesikası. 
D - lıteklinin mühendis ve mimar olduğuna dair diploma veya 

sureti, mlhendis veya mimar olm&dığı takdirde bunlardan biri 
ile ortak olarak çahıdığına dair Noterden muaaddak vesika. 

5 - Teklif mektuplan yakanda 3 ündl maddede yaıahsaatten 
l»ir saat evveline kadar Ytiksek M6hendis Mektebi binuı içindeki 
arttırma ve eksiltme komisyonu ba,kanhğına makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann nihayet 3 Oncft 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühilr 
mumu ile iyice kapatılmıı bulunması prtbr. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. "2343" 

25-30 4 9 930 (2076) 

lzmir Emrazı Sariye 
Başhekimliğinden: 

llastanesi 

Hastaneoin 936 mali yılına aid 6 aylık ihtiyacından mikdar ve 
tahmini fiatleri aıağıda yazılı ekmek ve ilaçların 20 gün müd· 
detle açık eksiltmiye konulmuştur. istekliler şartnameleri hergün 
hastane baıhekimJiğinden ahb okuyabilirler. Eksiltme 5 teşrini-
sani 936 perşembe gllnü saat 11 de Tepecik'te Emrazı Sariye 
Ha•taneıinde yapılacaktır. Muvakkat teminatlarını nakid ve kıy
metli evrak olarak vereceklerin eksiltme gününe kadar Viliyet 
EncOmenine yatırmaları lazımdır: 

Teminat Tahmin edilen bedel Mikdarı Cinsi 
Lira Kuruş Lira Kuruş Kilo 
47 48 634 6500 1 nci ekmek 

157 36 2098 80 94 kalr.m ilAç 
20-25-30-4 882 (2025) 

Mühim ve istifadeli ilan 
Basmahane civarı Gazi bulvarında kain ve Çocuk esirgeme 

kurumu Sot damlası binası dahilindeki ( Süt Taktir ) fabrikaıı 
biba ile birlikte veyahut fabrika alit ve edevatı başka bir ver· 
de tesia edilmek kayd ve prtile kiraya verilecektir. 

isteklilerin hergOn mezk6r binada kurum muhasebecisi Meh
med Ali Kantaşa müracaatle tekliflerini tahriren bildirmeleri ilin 
olunur. 

Bir ay zarfında vaki mftracaatlerin arkası alındıktan sonra 
tayin olunacak müzayede günü ayrıca müracaat etmiş olanlara 
mektupla bildirilecektir. 1046 ( 2124 ) 

ZAYi 
lbrahim Etem ve 

isimli mührümü zayi ettiğimden 
bu mllhllrlerin hükmü olmadı

iını ilin ederim. 
Evliyazade oteli mOsteciri 
Çavuşoğlu lbrabim Alekent 

1056 (2123) 

Dr.BAYTAR 

yem Dik 
ıs 

KREM BALSAMIN 

... 

-~ 
.~ 

1 

Kumral, Uflfm, eamer her tene tevafuk eden yegine sıhhi 
kremlerdir. Cildi beller, çil, leke ve sivilceleri kimilen izale 
eder. Yanın asırdanberi kibar mabfellerin takdir ile kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balaamin d&rt ıekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağ11z gilndOz için beyaz renkli 
3 - Krem balaamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gilndOz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu lstanbul 

Manisa vilayeti daimi encümenin
llen: 

1 - Turgutlu-Manisa yolunun 7+430-17+436 ıncı kilometre
leri arasında şosa inşaatı 32346 lira 89 kuruşluk keşifnamesi; 
nzerinden eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu işe aid fenni ıartname, eksiltme şartnamesi mukave
lename, projesi ve keşifname 162 kuruş mukabilinde Manisa 
Nafıa mlldürliiğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 5-11-936 perşembe glinü saat 11 de Manisa 
vilayeti daimi encilmeninde yapılacakbr. 

4 - Eksiltme kapalı zarf asuliyledir. 
5 - Muvakkat teminat mikian 2426 lira iki kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa vekaletinden alınmış ehli-

yet vesikası ve 1936 yılına aid ticaret odası vesikalarını ve mu
vakkat teminat makb113lannı kapah zarfın içine koymaları ve 
kapalı zarfların ibzannda mliteahhidlerin 2490 sayılı kanunun 
32 inci maddesint: riqret etmeleri şarttır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflannı 5-11-936 
perşembe gOnii ıaat 10 na kadar viliyet daimi encümeni reis
liğine vermeleri ve posta ile 2öndereceklerin 2490 sayılı kanu
nun 34 üncü maddesine riayet etmeleri şarttır. 

20-4 

Rauf Tolunay 
Beygir, Kedi, Köpek iç has

talıklara tedavicisi 
Karataı Tramvay caddesi 

karakol yakınında No. 248-1 
1-13 (2118) 

1"arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

-
lzmir Ahkimı Şahsiye Sulh 

Hukuk Mahkemesinden: 
lzmirde Sarıhafız mahalle

sinde Sarıbafız Mescidinde Is
mail kızı Servetin ölmesile 
terekesine mahkememiz eJkoy· 
muştur. Ölüden alacakh veya 
vereceklileri varsa tarihi iJin
dan itibaren bir ay içinde m h· 
kemeye müracaatle deftere 
kaydettirmeleri, bir ay geçtik
ten Mora müracaat edilirse 
nazara ahnmıyacağı ve öliln6n 
mirascı arı varsa T. K. M. 534 
üncü maddesine tevfikan üç ay 
içinde sıfatlannı bildirmedik
leri takdirde ölünün bütün 
metriikitının hazineye devre
dileceği lüzumu Han o:unur. 

SAGLAll -------- :zABIF --------VE YCTTZ:Ollft 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

================== SATIŞ YERLERi •••••••••••••••••• 
~ •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

.................. 
•••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• 

• ~ ..... l ... l.~.! . .......•.. , ..... . . ................ . 
Birinci Kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

Çüriik ve bakımsız dişler insanı çok 
çabuk ihtiyarlatır 

Genç vUcudler saııam dlflere ne kadar muhtaç .. 
dlflerln de RADYOLIN'e o kadar ihtiyacı vardır. 

··erı:,·n··rxovaı:ur·d11çmı;·i·.;;i;r;·ı~~ın;;tiii.i>ötiı"li·ı:~;:·ı 
salara maliktir. Dişlerin çilrümeaini meneder, diıleri beyaz• ! 
latır ve güzelleştirir. Di, etlerini takviye eder, nefeai tatlı· İ 
laıtırır . Dit ve ağaz haıtaWdannı tedavi eder. Ağızda i 

mevcud bütftn mikroblan % 100 &ldilriir. ! ................................................................................... 

Kapalı 
ilanı: 

KULLANINIZ 

Zarf Usulile Eksiltme 

Nazilli Pamuk Islah istasyonu ve Üretme Çiftliği Mndnrlü• 
ğünden: 

istasyon ve çiftlik ihtiyacı için artırma, eksiltme ve ihale ka• 
nuou hiikümleri dairesinde 15.000 onbeş bin kilo mazot=-mot8· 
rin ile 100 yüz teneke benzin münakasa ile ve kapalı zarf u'11· 
Jile satın alınacaktır. 

Münakasa şartnamesi, lzmir Ziraat Mildirliğinden veya Nazilli 
Pamuk Islah istasyonu Müdirliğinden parasız olarak alınabilir. 
Münakasa ve ihale 12-11-936 tarihinde saat 16 da Nazilli Bele• 
diyesinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. Muvakkat temi· 
nat mikdarı 99 doksan dokuz liradır. 

Talihler kanunun tarif ettiği şekilde hazırlıyacakları teklif 
mektublaranı ve vermek istedikleri mazot = motörin nümunesioi 
12-11-936 tarihinde nihayet saat 15 e kadar sözil geçen komis· 
yona teslim etmeleri lizımdır. 1-4-7-10 1024 [2104] 

BEYOOLUNDA 

Bristol Otel· 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
reaile bitıtiin Eğe halkına kea• 
disini aevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilivetell 
fiatlar mnthiş ucuzdur. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Nazilli pamuk islah istasyonu ve 

Üretme çiftliği müdürlüğünden: 
Çiftliğin ihtiyacı için artırma, eksiltme ve ihale kanunu hOkOOI'" 

leri dairesinde 5,000 beş bin adet çuval ile 6,000 altı bin met~ 
pamuk prese kanaviçesi münakasa ile ve kapalı zarf usulile satdl 

alınacaktır. Münakasa ıartnamesi lımir Ziraat mlldiirlilğD .. eD .. 

veya Nazilli Pamuk Islah istasyonu müdiirlüğünden para11ı ola't 
alınabilir. Miinakasa ve ihale 13-11·936 tarihinde saat 16 • 
Nazilli Belediyesinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. ftfu
vakkat teminat mikdarı 170 yiiz yetmiş liradır. Talipler kanunu: 
tarif ettiği şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ve,...e 
istedikleri mal nGmuneleri ile beraber, nihayet ıaat 15 ıe kadat 
ı8zll geçen komisyona teslim etmeleri llzımdır. 
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Olivier Ve Şü. f 
lzmir birinci icra memurlu• 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
AGAMEMNON vapuru el· 

Yevm limanımızda olub 10 ikinci 
leırine kadar Amsterdam·,Rot
lerdam ve Hamburg limanları 
İçjn yük alacaktır. 
STEU.A vapuru 7 ikinci teı

rinde beklenmekte olub Rotter• 
·dam, Amsterdam ve Hambmg 
limanlan için yük alacaktır. 

TRiTON vapuru 15 ikinci 
lepinde gelib 21 ikinci teırine 
kadar Anverı, Rotterdam,Ams· 
terdam ve Hamburg limanJan 
İçin yük alacakbr. .. 
SVENSKA ORIENT Lımen 
VIKINGLAND motörü el

Jevm limanımızda olub Rotter
clam, Hamburg, Bremen, Go
terburg ve Balbk 6maalan için 
J6k alacaktır. 

GUNBORG motarü 13 ikinci 
fefrinde beklenmekte ohib 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
Goteburg ve Baltık limanlan 
İçia yilk alacaktır. 

Servici Maritim Romaaia 
Kumpanya11 

ALBA JULIA vapura 19 
İJtinci teşrinde Malta, Marailya 
•e Cezair limanları için yr ·~ ve 
JOlcu kabul eder. 

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

LEV ANT motirii elyevm li-
lllanımızda olub Anvers{doğru) 
Danbig ve Gdynia limanlan 
İçin ytik alacakbr. 

Daha Fazla taftillt için ikinci 
kordonda T alımil ve T ahHye 
binası arka11Dda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
lllilracaat eclilmeıi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
riblerindeki değifikliklerdea 
•centa mualiyet kabul etme-. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Paria fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

M tı7..a 1 fer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarmı her gün sabah 

llaat dokuzdan başhyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
•umralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanuinde 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

üe & C'A>. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ATHEN vapuru hilen lima· 

~ızda olup Rotterdam, Ham· 
burg ve Bremen limanlarına ı 
yük almaktadır. 

BOCHUM vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor. 15 son teş
rine kadar Rotterdam, Ham
burg ve Bremea limanlarına 
yllk alacaktır. 

GALILEA vapuru 14 son 
tetrinde bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yilk çıkaracaktır. -.... 

American Export Lines 
EXMINSTER vapuru hilen 

limanımızda olup Nevyork için 
yDk almaktadır. 

EXHIBITOR vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXPRFSS vapura 30 son 
tetrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXAMINER vapura 14 ilk 
kinanda bekleniJor. Nevyork 
için ylk alacaktır. 

EXAMELIA vapuru 26 ilk 
tetrinde bekleniyor. Nevyork 
için yOk •lacakbr. 
~ 

Pire Aktarm&11 Seri Seferler 
EXETER transatlantik va-

puru 6 son teırinde Pireden 
Bosto• ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXCAMBION transatlantik 
vapuru 20 son teşrinde Bos
ton ve Nevyorka hareket ede· 
cektir. 

•• iKi t• 

Den ıNorake Middelbavtliaje 
BOSPHORUS mot&ril lailen 

limanımızda olub Dieppe. Dnn
kerk ve Noneç limanlanna 
ytik alacaktır. 

SARDINIA m1>törD 16 ıon 
teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Noneç limanlanna yik ala· 
cakbr. 
~ 

Armemeat H.Schaldt-Haabars 
AUGUST LEONHARD va· 

puru 11 son teşrinde beki eni• 
yor. Rotterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. ...... 

Johoston Varr~n Line Ltd 
Liverpool 

JESMORE vapuru 24 IOD 
teşrinde _ _gelip ayni glln Burgaı 
V arna, Khtence, Sulina, Ga· 
laç ve Brailaya gidecektir. 

... Dil t .. 

S. A. Royale Hongroiae de Na• 
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
DUNA motoru hilen li-

r manımızda olub Belgrad, Nor----------,.. visad, Budapeşte, Bratislava, 
Satılık motör Viyana ve Linz için yükliye

cektir. 

ve prese 
be 1 - Crosley marka 55, 65 
IE Ygir kuvvet· nde soğuk 
•fa ınaa tef eniiat mazotla 

~ltebarrik kuvvetli ve yeni 
" IDotör. 
2 - Ayrıca 12 iacezlik 

llaadeai ltalyan marka 3 
•ded prese maa tulumba. 
eı 3 :- Ayrıca granit zeytin 
•eıe mahıuı tq. 
Pazarlıkla aablacakbr. Al::1c İatiyenler Ôdemifte avu· 

.... ~ba1 Faik GOrs&'ye m&ra-
.,-.t. H - 2 1-8 ( ) 

lı11a· 
lı1ak ır ahlı imı ıahsiye sulh 

1 
•it IDahkemeainden : 

-· .. L lilc •rue Eırefpaşa lkiçeşme· 
lla lt~d~eıinde 647 sayılı evde 
aı"' - ıken 28 6-936 tarihinde 
u":1 eıhabı emlakten Giritli 
'&Qle. ô 'İaa 1ia mer oğlunun tereke· 
oı:_:alıkememiz el koymuıtur. 
1-rı en alacakh veya borçlu-

"•rıa tan·lıi ·ı.l!. d "t"ba tea bi ıa&n an ı ı -
lla6r r ay içinde mahkemeye 
ille) ·~•lle deftere kaydettir• 
te.a erı ba iJln müddeti geçtik-

•onra b k" llatra er ım mahkemeye 
.._ caat edecek olarsa kanu-

ır.e-ııım..• ... azan itibare ahnmıyacağl 
.... ohunır. 1053 (2130) 

- ...... ·~·--··· .. ·-Semce Maritime Roumain 
Bnkreş 

DUROSTOR vapuru 25 2 ci 
tetrinde bekleniyor. Ka&tence, 
Salina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisacl, 
Badapefte, Brati81ava, Viyana 
ve Liu içiD ,ak alacakbr. 

Vaparlarm iaimleri, gelme 
tanDleri •• •••lan tarifeleri 
balrlmada ~ bir taahhOde gi· 
rİfİlmeL 

N. V. \V. F. Huri Van Der 
Zee a Co. 

Blriaci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

• . DOKTOR 

Ziya Götşin 
MERKEZ hasfanesi 
KULAK, BOliAZ 

BURUN ŞEFi 
ikinci Beyler sokağı Beyler 
hamamı karşısmda No. 41 
Telefon Numarası: 
Muayenehane : 3686 
Ev : 2505 

Hastalar hergün saat üç· 
ten albya kadar. 

Yalnız birkaç 
Dakikada 
Sabit olan 
Hakikat 

LIMITET 

Vapur Acentası 
l ~RİNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
AD JUT ANT vapuru 28 bi· 

rinciteşrinde gelip 29 birinci 
te şrine kadar Londra için yük 
a l acakhr. 

ğundan: 
Y ozgada tibi boğazlayan ka· 

zasanda Şeh köyünde mukiıq 

iken halen ikametgahı meçhul 
bulunan ölll Ahat varisi ve oğlu 
Ali tarafına: 

ANDALUSIAN vapuru 2 
~ ikinci teşrinde gelip 5 ikinci 
' teşrine kadar Londıa ve Hull 

için y&k alacaktır. 
Liverpool Hatb 

lzmirde GüzeJyalıda mukim 
Firiştehe dört bin lira mukabi· 
linde ipotekli bulunan Güzel
yalı Şaban zade çıkmazında 

10 numara ile murakkam gayri 
menkulünllzlhı borç ödenmoediii 
için sablığa çıkanlmaıı hakkın
da aleyhinize açılan icra taki
batına karşı işbu borcun tama· 
mına veya bir k11mına veyahut 
alacakhnın takibat icrası hak· 

GRiPiN 
En flddeUI bı f aırılarını 

derhal keser 

Gripin blltiln ağn, sızı ve sancılan dindirir. Nezleye, gripe, 
dif, bel, ainir, adele ağrılanna, romatizmaya, lltüt:neden müte· 
vellit •brablara kal'fl bilhaua mileuirdir. 

GBlPtN 
Radyolin dit macunu fabrikasının mlitahassıs kimyağerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. FlaU 7,• kuruf_lur. 

Ba ıene ihlamur 
azdır kqlık ibtiya
cmm pmdidea te
min edİllİL SALEB 
AD AÇA YI, PA· 
PATYA'mn yenisi 
geldi. 

ARTI kumaı bo· 
yalannı, firmamızı 
ta91yan çetitlerimizi 
Karııyakada { Bin
bir Çeıit ) magaza
sında da bulabilir· 
siniz. 

Karpit, çivit, al· 
kol, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyalan, 
traş bıçaklan, dit 
macunlan, krem, 
podra V.ı 

Telefon 3882 

Krep Jorjet, Nergis Nuvar· 
Revdor Ferit, Leylak Blan 

4 ayn ayn koku bankası 
ve S. Ferit eczacı baıının son 
yaptığı pbeıerler. 

Sabit, lltif hakiki çiçek ko
kulan. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

H&kilmet ııraıı 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya bahkyağlarlDID en haliaidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa ıllzlllm&pOr. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat EcZanesi 
BAŞDURAK 

Büyiik Salebçioğlu hanı karşısmda 
....................................................................... , 

ALGERIAN vapuru 30 birinci 
teırinde gelip 4 ikinci teşrine 
kadar Liverpool ve Gf a!lgov 
için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru ikinci· 
teşrin iptidasında Liverpool 
ve Svanseadan gelip t'Ük çıka· 
racaktır. 

THURSO vapura 15 ikinci 
teffinde Londradan gelip ytik 
çıkaracak ve ayni zamanda 
Liverpool ve Glaagov için yiik 
acakbr. 

NOT : Vlnat tarihleri, va
parlann isimleri ve navlun Oc
retlerinin değiıikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

1936 -1937 
Taze bir asitli 

ekiatn ekiatra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti ylk 
sek, içmeai hafif 
bir ıerbettir. 

Hilal 
Eaaaeai bu yafl 
hiçbir yere ver
miı değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

kında bir itirazınız varsa iıb• 
ilanın neşri tarihinden itibaren 
30 g6n zarfında bildirmeniz ve 
akai takdirde yukanda yazıla 
mnddetler içinde borç adenme• 
diğine göre merhunun paraya 
çevrileceği ödeme emri maka
mına kaim olmak üzere tarlfı· 
nıza ilanen teblit olunur. 

1048 (2119) 

• • 
senesının 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na-· 

~ 

zarı dikkatına 
Hayvanfannıza pamuk çekirdeğini olduğa gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beı mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuia çıkanJmıı pamuk çekirdeğinden mamul un ha
liDCle kllapeleri emrinize amade balundurmaktachr. 

HayYınlanmza { Ôkliz bqa ) markalı Turan mamulib 
klilpe yedirerek onlana pyanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği ıiitün fazla 
mikdarda çoğaldığını gireceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalanmız ma
mulita lzmir ve ciYan umum acenteliği N ef'i Naci ve 
J. C. HUllİJe m6racaat ediniz. 

Posta kutusu No. 224 
Telefon • lzmir 3465 

iLAN 
lzmir Liman işletme müdürlüğünden:ı lzmir Tramvay ve Elektrik şirketin

den: 1934 modeli Şevrole markalı kullanılmış bir binek otomobili 

ı 
açık artırma ile sablacaktır.Istiyenlerin ikinci Teırin ayınan on ikinci 
Perşembe glinii saat 15 d~ Şefler encllmeninde bul~alan ve 
otomobili r6rmek iatiyenlena Levazıma m&racaatlan ılAn olunur • 

1057 aı.w 
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• 
• 1 
baltasını gömebilecekler midir? -

Mussolininin kullandığı lmirane eda 
lngiliz halkını az çok yaralayıcı bir mahiyette telikki 
edilmiyor mu? Ciano Edenle görüşme~ fırsabnı arıyor 

-
Italyan diktatörünün sözleri Pragda büyük heyecanlar uyandırmıştır. l 

Londr•, 3 ( Ô.R ) - Muha· 
fazalcir •Morning Post,, gaze-
tesi en saj? gazeteler tarafın
.lan dün Mussolininin nutkuna 
yapılan müsaid kabulü teyid et
mekte 9e ltalyan başvekilinin 
iki memleket arasında iyi mü
nasebetler tesisi için yaptığı 
davetin kabul edileceğini zan
netmektedir. Bu gazetenin fik-
rince Massolininin kullandığı 
kelimeler, hareketinin samimi
yeti hakkında emniyet vere
bilir: .. iki memleketin vazifeıi 
ha&b balta11nı mlimklln olduğu 
kadar sllratJe g&mmek ve mü
naıebetlerini karıılıkh Tolerans 
( m6ıamaha ) esasına dayan
maktır.,, 

• Morning Poıt ,, ıunlara ili
Ye ediyor : • lngiliz milletinin 
Ulljfan bir millet elmaması 
mes'ud bir llldiıedir. Zira böy
le olmauycb, Mu11olininin kul
ladıtı lmirane eda lnpu bal
la t.,.,.._ as çolr, yaralayı

'-'M _........ Ç&aka 
~ ltalyayı boi-

mığı ına etmemektedir. ,, 

leri ile bir yaldaıma vücuda 
getirmeğe çallfacaklara unıl
maktad1r. 

Maamafib bu tadilcilik mese· 
lesinin küçük antant devletleri
nin en hassas bulunduklan nok
tayı teşkil etmekte olduğu da 
unutulmamalıdır. 
CIANO EDENLE GÖRÜŞMEK 

FIRSATINI ARIYOR 
Morning Poıt iıe diyor ki : 
Mauolininin natka lngiltere 

sröre ltalya dııişleri bakanı 
Koat Ciano, lngiltere dııiıleri 
bakanı Edenle bir görüşme 
fırsatı aramaktadır . 

Daili Mail gazetesi de şöyle 
yazıyor: 

logiltere, ltalya ve Almanya 
arasında bir anlaşma muhak
kak surette lazımdır.Eğer böyle 
bir anlaşma vücuda getirilemez 
iıe bu medeniyet için bir fell
ket olacaktır. 

Ôvr diyor ki: 
Mussoliuinin ıulb teklifi tarzı 

garib bir ıurette. Hitlerin tar· 
zını andırıyor. Sizden ne ister
sem veriniz. Ben de •İzi rahat 
bırakayım. 

Humanite diyor ki: 
Y & Mussolinin sulhunu veya 

Milletler cemiyetini tercih et
memiz İcab ediyor. 

Prag, 3 ( A.A) - Musso
lininin Milinoda söylediği nu
tuk burada büvük bir heyecan 
uyandırmıştır. Ceske Slova ga
zetesi diyor ki : 

Mussolini Milletler cemi-
yeti ve milletler arası hukuk 
mü•avah aleyhinde bir idam 

l birtey .değildir. Bu itibarla idi• 
sil" aatant. .-ıensub devletle
rin daha mütesanid bulunma• 
ları llzımdtr. 

Çek ıol cenah gazeteleri ba 
bususda çok ibtiyath lisan kal• 
lanmaktadırlar. Norovdny Liıtİ 
gazetesi küçük antantın Macar 
tadilciliğinio herhangi ~ir t.e: 
şt:bbilse karşı menfi vazıyetiDI 
iıbat edeceğini Omid etmek· 
tedir. 

Budapette, 3 (A.A) - Ma1• 
ıolini Yugoslavya hakkında 
sempati s&zleri ıöylemiı oldu: 
ğ.undan Budapeşte hükihDe~ 
Yugoılavyanın bazı Macar dı• 
leklerini kabul etmek husa1ua• 

Londra 3 (A.A) - Royterin 
Roma muhabiri ayrıca diyor ki: 

MaaolbaiDin nutkundan bir Mussoııni nutllA slyln'lı~n /::.den Cümo Alman bfl$/ul11U111danı ıenual BI•,,.,,,,, w lunlaye 11azuı Nlttdlll 
parçua bl,ak 91rpris ayandır- ile ltal;aıı Wrbiriadea ayıra• ı K. ANTANT ŞiMDi DAHA lar vardır. hlkm6 wermiıtir. .ı.ıolini ı da mlltklllt ıa.termiyeceği!Ü 
....... S. parça afuleais ba,&k headell kapa•ak hmuandaki KUVVETLE BiRLEŞECEK Eko D6 Paris, Mauolinillin hudutların Macaristan lehine talamin etmektedir . 
.lnletleriaden biriai olelata cidch tefebblaler yolunu aç- Pariı, 2 (A.A) _ Gazeteler ihtiliflann mevıileıtirilmeaine tadil edilmesi 1111mrelcliğini Varto••, 2 (A.A) - ItalylD 
laalcle Frauadan ihmalkar bir maktadır. Hu nutuk mtihim Mussolininin Millnoda a6ylemif dair olan Hitler nazariyeıini 16ylemiıtir. Dojrudan doğruya orduu ıefi general Goıellcbi 
lilaala ballleden parpdır. in~lara bir baılangıç teıkil olduğu autkun realist mahiye- kabul etmekte oldutunu ebem- bir ıulh teklifi ancak ln~e- umumi mOfettiı Rydz SmiıH 

llaeariataaın tadilei iıtekle- edebılir. tini teslim etmekte mlittefik miyetle kaydeyledikten sonra reye yapalmlfbr. tarafından kabul edilmi~· 
riae ltalyamn yapacajı yardım lngiltere hllklimetinin Muı- olmakla beraber tenkidlerini de bu nutkun ktlç6k itillf devlet- Pravo Lidu gazetesinin ka- General Gotelachi Polonyala 
.. kkında ise Roma protokol- solini tarafından yapslan ba .esirgememektedirler. lerini muahedelerin tadili te- naatine g6re Mu11olininin Ya· generale ıimdiye kadar ancak 
lannı imu eden deYJetJerin teklifi anlamamazhfa gelmen Le Jouraal yazıyor: pbbüalerine karp yeniden bir goslayaya yapbiı doıtluk tek- Marepl PU..ds~ı;iye veriımil 
Vi1anada kuracakları kon- için hiçbir ıebeb yoktur. Teklif olunan yeni ıulhta araya toplamak gibi bir netice lifi kliçllk antanh torpillemek olan ltalyan ıönjlJülerinin aaa· 
ferwta klP'k aatut de•let- Diğer taraftan uaıldığına relim halinde bir yıjın ihtiraı• vereceğini yazmaktıd.r. yolunda bir tepbbllsclen baıka dalyaııaı vermit' ir • 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Amerika devletleri dün Cumhur reisi seçimi yapblar .. ----------------------------------------------------~ 
Rooseveltin yeniden Cumhur reisliğine intihabı 
neyi ifade edecektir ? Rakibleri ne istiyorlar ? 

Birl'4~k Amerika deYletleri 
... eamhuneisi seçimi 7apm11· 
lardır. Rooıe•eltin yeniden in· 
tihabı neyi ifade eder? Reoıe
Yelt yarım aıırdanberi demok
rat partisine udık kalan cenub 
tlevletlerinin yaiJn laalinde •e
ncelileri reye sl•eaiyordu. 
Diter taraftan ha11mlar1nın 
kendiıini pek ziyade sola 
•eyyal ghtermeai birkı11m 
lfti •e çiftçilerin reylerini df' 
kaulK'brmıttlr. Yeni den seçil· 
•ekle Roosevelt yeni sosyal, 
•ali ve ekonomik tecrübelere 
tiritmek niyetinde depdir. 
Gerçe bankaların husumetine 
maruzdur, fakat evvelki kadar 
fiddetle de;iL. Papaı Koldin 
ile doktor Tovnaentin hlcam
lan iıe Rooaev~ltin mevkiini 
uifleteceğine kavwetlenclirl8İt· 
tir. Zira mutedil taraftarlarına 
C-bur rei8iu .afJit bil' ra
dikalizme siirliklenmiyeceğini 
.. termiftir. 

Diğer tararaftan Roosevelt 
kısmen kendisine hasını olan 
Cumhuriyet partisinin de mn
•heretine gtlYenmiıtir. Filha-

1' Cumhuriyet partUiae men• 
.... Lafollet. Norm 

R11zve/t 
ve Jobnıon reiı Roosevelte ve 
Nev Deal kanununa taraftar 
olduklarını blldirmltlerdir. Eaa· 
ıen 1eçim mlcadeleıi de bu 
mevzu &zerinde olmutt9'r. Roo· 
ıewelt ve ~•a .,. ... fark
lar nelerdi?.;.:s lar çolı ve mn
Waclis. l.aatl• alboa tlayanM 
1ağlam pera tauftaraclır. Rooıe
ve.t a yai fikirde el•akla lteraber 
bu ıi ya1etin dip devletler 
ıiyasetlerile birlep1esi lüzumu
nu ileri ıürmektec1ir. Bu se
bebJe dolana kıymetini ytizde 
15 dDpmek saJilüyetiai dai· 
• mabafua ebilİftir. 

Cumhur ıtisleruıın "ihzmet~4Ju beyaz saıay 
Landon, .. Nev Deal,, kanu- ı terviç etmektedir. 

nunun ıebeb olduğu mlidhiı t Landon diier devletlerden 
•a1rafrara itir.az ederek b_. idbaliba tahdhlini ve bfıJece 
!-- ea~l canlandırclafulı onlenıt- taYİzlata mecltar kıhn-
!.9klr elmıtbr. R00tevelt lıe ma81nı iıtiyor. R008evert iıe 
~a.f yapaNk k.W.ı" aa- en zi,ade 8181aadeye _..., 

~!1Jeaıne blll u~ıkbr. Fakat devlet bydma da,_n muka-
utikb~e bldfr~ aahazeaeli yetelere inan tiailalİlaktadar. 
olauıını v.edetmııtlr. lflizlik R it · • t k!ı.aa .... 
meselesncle Roosevelt para ar· ooaeve iKi eı uauaa ta· 
dm11 yerine it •erilmeailae ti;.,. raflar, Laadoe aleyWarclır. 
tardır. Landon israf aiyuetiae Endibtri uhauncla ber ikili ele 
yol açan it bulma 1iJueti 1e- inbi•nn ale_ylüade -balanm•ı .. 
nae para prdlma ı 5 hM!'I ~- iki ...... ele ftlizlik . 

ıigorta11111 

le.-dir. 
glrmtif· 

Roo1evelt meYcud eoıyal 
ıigorta hlmaunull' tatbikini 
mavafi jllmek, Landon dev· 
let kontrohinl arbracak tekil
de tadilini iatemektedir. Laa
aon kanunu esaüye konulacak 
hir matlde ile devletlere, ih· 
ti1aç halinde, ıladelikleıla 
usarı haddinia ÜJİDİ aalahiye· 
tİDİD ~erU...W -~. 
Rooanelt.._.._.. ....... 

r 
~Mr &m\ml alhbatİD .. 
ekonomik emniyetin korulllll .. 
için baıka maddeler illve et-

' mittir. 
Premib farkları bunlardd'• 

Fabt &nerikada ebesiJtl 
prenıib ıçın değil, aad~ 
daima cumhuriyetçi veya dıa
ma demokrat olduğu içia b• 
partilerin aamsedJeriae re1 
verir. Bunlardan birinin veJ• 
diğerinin tavn veya .aslr 
rile yaptığı iyi tesir de 
tereddtHleri ı&rllkler. Bir çok: 
lan Landonu sevme~ 
halde Roozeveltten nefte 
ettikleri için Landon• r~J 
vermi9lerdir. Bir çokl~ .... .: 
RuzyeJti beğenmecliklen da.,. 
Landona itimadlan _ . o_~ 
içia ,me Rimelti tabllUfllla--· 
Neticede blitla dava ıuadall 
ibaret kalmıpır: ., Ruzvelt tata .. 
landan daha .sırt •enelik. ~1' 
iater mlliaiz, iatemez misiad " 
Müatehibler reyleriyle bu rorc 

-1ele.yi ball•tmılerclir. 
..Y..ı-~. 


