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Kadı öy dokumacılığı 
2 milyon metre bez dokunu

- Kasabaya 3 milyon lira gjriyor 
Kadıköide tezgihsız evde KadıköJkQkusu yoktur ... 

ICa.W.,, l ( l>.el ) - Otuz 
lnedeaberi Denizli Yillyeti 
kvDIDde çok ,ahret bulu ve 
..... .. birçok Şark .a&yet• 
... ..... hile- .....,... 
.... _, olaa Kadıkly ...... 
1 b dok danam, Uba ewb 
Wt pnecla ,...... ... temin 
'Pa harada hir kooperatif ya
...... ppa mektabumda 
J8Dl'f'ım. Şimdi de dokuma-

alaia --· 1ülirmek ...... 
lplifl'eri tara.. tJe güciife ...... ... 

Bir te•lla arda vuati 500 1 Wa ..... .W.jır· .... w-
metıv ,..._. 11..UZ ulaipde k .. llillet• .. ,. • iki .U-
1600 ...... ~- Or- ,_. ... ,.... .. ..... 
ta ......... ,... .... ,.. ... ,., -- .... t1llm 15 
....... 9lbnlclaiı •••••• ..,. ...... . 
yor. Baaa sh ....,_..... T .. aw.na ..... -. 4 
... ... ~ 9 _.,_ .... bia ..... p•peıldadar. • 
bJ1z m metre dtiHktir. ~•la ipi& ld-a• ~'-emu. 

Son 11u.nta yerli ... ,. •••• .~ldara. b~ .~-
lllklmet;e Yerilen elaemmi,e- bileeelden itler ftl'ilmittir. Bir 
tla almea da Hei1DM••• eYCle tek tez,ah haftada 150 
&b.me rafbet kasuaa yeri mebe dokur. Bir tezıllata 111-
m•IS.r aramda Kadıkly ma· Mtle ~ kiti çahfbjma DuaraD 
.... bmn revaada fulalapmf, ımtada ba tezslla 600 lmnlf 
taJrAlarm ~ bat· k•,._ ki P,.._ JCJeli ss.40-_......_ ...... 

tir.la --- ,..... 

~ .... ~ ~~~-Jr.:çı;k ~~ -............ 
ıillann ıayısı diSrt yDzD a 
yor. Merkezde olduğu gibi,köy 
tezgihlan da Kadıköy Ticaret 
od•mn•a koetroltlne tlbi ol· 
duldarmclaa bir De9i iatandard 
......... seçhiJorlar tibidir. 

1 Denizciler 

TMl .. alarmda bpotaj 
hakkıma Ttırk gemilerine ve
rilmui•in bir Temmuzda onan· 
Cll ,. ............ 

S. ..a..ellletle o ı&a Şan
auzcla da blylk teDlik yapıla· 
cak, .-life pmiciler ve deeiz 
ukerleri de ittirlk edecekl., 
ıece denizde fe11er aJaylan 
letlip tMIU.Cek n havai fitenlr· 
........... kbr. 
.._ Wr ko.mte top-

laBlirak ................ 
buırhyacaldlr. 

Haziran maaşı 
Ka&lrolanada detifildik ol· 

•'fhiı meuap buhmdaklan 
llakulaldardan bildiriı.. daire
.. .......... .... 1en ... 
... •edlıelldlr. 

lnciraltmda 
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B yıl .. tün rekoltesi Akhısarda b a cılar 
20 ilyo kilo olacak b~~iği··--~ldu 

T- - yaprak müfettişi Bay Avcılık, binicilik ve abcıhk 
usuf Ziyan leri sporlanna yol açıldı 

AkbiMr, 2 [Ôzel) - Bir yıl mai mecburi oacakbr. Tı-
hce bDkGmetçe, tlt6nciUüjil tlin mmtakat.nnda fimd den 
korama euslan &zerinde. ak· ba ite 8it ..._ 
tedilen konpede alıMD brar- ..,. iclanlıi ekıperlerlnüa 
lar ~ fayülarmt ,O.de• t.ka .,...ka ıoerek b

Jlge tt4t1111 pıprall ntff/İ lt1fİ 

Boı Ytuflf Zira 
,._ ,a.teriyor. Kongreyi mi· 
tealdlt ppJaa 2506 namarala 
....... alna ... , ..... " ba 
... tatWlr .. .m.d. buıu..
,.. a. pn •• m hlltlarm8 ............ 
..-.lili~,.·-~~-.,ıi.W· leak ... 

drraa 

..... " laemclc 
tltlnlerin mldakbel ,.,..... .. 
lan hakkında bir fikir edin•efr 
içia tl.ttlll.dt memleketleri gez
mefe bqhyu ete -•Dtld .. 
tt1ttin yaprak mlfettifi bay Ya
..ı ıtR Deli Orman d&n &u-

u lberiade 

...... ~·-zda 
fD aalaaYere cere,a etti : 

- Tetldlle nend• ....... 
dınıı? 

- Sındı,...... Aldaiaaıila
ld ifleria de bitti. Baraclan 

-- mmtakalara dotn .. 
dee91U.. 

- Tatla laakbadaki , ... 
am tatbikinde aalamet çeluiai .. 
Jermau& cletil mi?. 

- Bir ...... hile. ba,..L 
- Alti•r tltlaleriai -1 
~ 

- • kat'ı olarak 
ı--. u itibara 
~ ...... 
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Kıskançlık 
Geçen FinJuden bir glD 

telırimizha .. ,ıh ve lftpi 
cleklorlanadan biriaile zlrlf
tlm. App, yakan bir az 111 
alclak, Yerdik. Doktorda &J
nlmktu anra ald .. a ın.ka 
lak • klllhı 

mit ......... 
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.... ' k •• ·- 199 
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kaakanınz. Da )'ISdu ltir pk 
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ykdea bwpl• bafllaterir. 
lılektei>te lyle, evde .,._, ._ 
bia blyiicllqe .. ,.. Hm 
kaclllllaftla r kadar Nahr ld 
.... ... bal:ta.-, ~ 
kocı••, çolapa, çec:ui
.._..,:d-.-.~,.,._ laic ,... ......... 

Bir tarafa bir iıe p.niııa, 
memurlar, itçiler ......- ıa.. 
kaaçhk oluca lmile belirir. 
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En doğrusu da bu : lztırapları } en
mek gençliği yaşatmak ve uzatmak ..... 

Genç kız gösterilen tarafa ya demişti hayatta en büyük 
baktı. Ak saçları iki yana ay- muvaffakiyet iztirablarımızdan 
nlmıt uzun, asil tavırlı, sevimli kuvvetli olabilmektir. Ben aş-
süler bir yüz ... İlk ba~ışta Onu kın iztirabJarını çeken kadın 
çekti. Karşılaştılar. ilk resmi 0 iztirabları severim demişti .. 
takdimden sonra, İçeri ~irdiler. Özer birden döndü bir .siga-
Fırdevs hanım Kemal Şakir• ra tablası alıp Kemal Şe&kire 
bir aigara uzattı içersiniz de-
fil mi? . 

Teıekklir ederim .. Özer gib
riti yaktı sonra Kemal şakire: 

- Sayın ustat beni talebe 
hayatımdanberi tanırsınız fakat 
halam bayan Firdevs, Bornova
dan pek seyrek ayrıldıkları 
için, kendisile burada tanışı
yorsunuz sanırım .. 

- Evet maatteessüf bu şe
refe biraz geç kavuştum fakat 
bunda senin de kusurun çok 
Ôzer .. Birdenbire İstanbuldan 
kayboldun! Bir daha, ne evini 
bildirdin ne de evimizi sordun .. 
Haydi bana ne ise ne, ya Er
kul? O kadar sevdiğin yanın
dan ayrılmak istemediğin ho
canın anımını da san'at aıkınla 
birlik söndürmek doğru mu? 

Özer başını eğdi yüzü kızar
•'fb. 

Kaya merakla kulak kabartu 
ne diyecekti? .. 

Biraz heyecanlı bir ses: 
- Görünüşte s'z haklısınız 

fakat halama sorunuz ben İs
tanbuldan hasta g.eldim.. Ha
lam olmasa belki yaşamazdım .• 
Sonra varlığımdaki derin uyu
pklukla artık aan'ata dönemi
yece "mi ani ım. Ben onun 
gıbı 0 amıyacagımı, Kaba.-.. 
temin bu hastalıkla birliL"'te 
adeta sönd ğünü anlayınc 
artık buyük un'atkirı unuta
rak ·ç"min ilzUntüsünü azaltmak 
istedım. Yıllar geçti ben insan 
mühendisi değil yol mühendisi 
oldum. Fakat ona karıı bir 
günah işlemiş, bu yükse~ .sana• 
ta bir küfran yapmış gıbı kar
tııına çıkıpta günahlarımı çı
kartmağa bir türlü kuvvet bu
lamadım!.. 

Kaya aöze karııtı: 
- Gtınahlarınızı biz afetti

ririz! Bay Erkul İstanbula dö
nllace sizde eski hocanıza 
geçmit olsuna ıelirsiniz ... 

- Geçmif olsun mu? Bay 
Erkul basta mı? 

Kaya mlıteessir .. 
- Evet basta. . . Hem çok 

JlUstarib. Hemşiresi Arna ile 

uzattı ... 
- Firdevs hanım .. 
- Evet sevgili yavrum en 

doğrusuda bu .. İztirabları yen
mek gençliği yaşatmak ve uzat-

maktır. Hayatın çızdığı prog
ramı fazla dolduracak olduk-
tan sonra o boş yapraklara 
bir dat ve zevk katmağa ça
lışmalı .. 

Fakat Özer biz burada ka-

panıp kalmıyalım ben çayımızı 

bahçede kameryenin altında 

hazırlattım oraya buyurunuz. 
Hem bir şeyler yir, hem de 
eskilerin dediği ribi.. Havuz 
başı safası yaparız ... 

= Kemal Şakir .. 
·- Bravo bayan tam yerinde 

bir teklif bize de hemen kalk-
mak yürümek kalıyor .. 

- Öyle ise haydi buyuru-
nuz. 

Yine cam kapıdan çıka
rak taşlığı indiler, çam dalları 
çiçekler arasından ilerlediler. 
Küçük bir gölü andıran ha
vuz başında durdular. 

Yasemin ve hanım elleri 
birbirine girerek yukarı bal-
kona kadar uz nmı , renk 

renk gül er büt"·n bir karığı 
doldurmuş, karanfil ortanca, 
çeşit çe it sak lar havuzun 

mermer kenarlarını donatmış 
yer yer mineler, serpilmiş bir 
yeşilliğin ortasında bahar örtü
lü, bahar masası kurulmuı ha
vuzun ortasından havaY.a kadar 
htkıran fıskıyeden yin•e damla 

damla dökülen su şırıltısı ha
fif, bir serinlik iÖnüllere tatlı 
bir ferahlık veriyordu. 

Genç kız dayanamadı. Elle
rini çırparak. 

- Oh burası cennet 1. Eğer 
ben, u son damlayı "bu havuz 
başında kompoze etseydim tat
h şınltılar içinde notalar par
maklanmdan akacak, zorlukla 

düıürmeğe uiraıtığım u damla
lar ,, kolaylıkla bu kiSpükJerin 
peıine takılacaktı .. 

Firdevs, oktar gibi ıurdu : 
- Onlan bana dinletecek-

birlik Parise gittiler. Onlar ls
tanbuldan ayrıldıktan sonra da 
ben orada duramadım. San
ki biltün şehir birden boıalmıf 
ben de boşluk içinde boaboş 
makıatsız bir hiç olmuştum. 

misin yavrum? 
Kaya sade halile : 

Siz istedikten sonra.,. 
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SON 
B. T .R. Aras lstanbulda 

intibalarım Avrupa eyidir, diyor 
~-------=ş~e"':"k_e_r-=11-a"!'"tı""""!'"'ln-d'=-::l~rlllyor - Liman işleri 

Direktörü HulOal istifasını verdi 
şeker flata lndlrllecek liman iıleri direktörü bay Hu-İstanbul, 2 (Özel) - Dış iş

leri bakanı T. Rüştü Aras bu 
sabah Cenevreden döndü. is
tasyonda samimi surette kzr
şılandı. Bay Aras basına di
yevinde; Avrupadan iyi inti-

balarla döndüğünü, birkaç gün 
burada kalaca v ını söı edi. 

İstanbul, 2 ( Öbel )- Şeker lusi çekilmini ( istifasını ) ver-
fiatlarmın indirilmesi etrafın- di. Bu çekilmin sebebi öireniJ-

memiştir. 
daki tetkikler henüz netice- Ankarada oyun 
lenmedi. Şekerin kaç kuruşa 
ineceği henüz belli değilse de 
ucuzlatılacağı muhakkaktır. 

Bay HulQsl çekilmlnl 

Ankara 2 ( Özel ) - Bura
daki kahvelerde kumar oyun
ları hakkındaki yasağın tatbi
kine başlandı. iskambil kaatla
rı ve tavlalarla bu kabil ouun-Dış bakan Atatürkü ziyaret 

ederek taz"matta bulundu. Ankara 2 ( Özel) 
Verdi 

- İzmir lar kahvelerden kaldırıldı. 
-------------------mım111J'O-*-··~.., ... ~--------------

Yunani tan 

Atina: 2 (Özel) - Yar-Baş
bakan general Kondilis gaze
tecilere, rejim plebisiti11in se
çimden 30-40 gün sonra yapı
lacağını 'Söylemiştir. 

Hay ı~rıvaanastasyo 
Hükumet halkın oy'unu tam 

Özrürlükle ı!Öst.:rmesi için ge
rekeni yapacaktır. 

lec~ktirki Yunan ulusunun cu
murculuğu biç değişmemittir. 

Pilebist hakkında hükumetle 
görüşmeğ• ielince, liberal fır
kası buna yanaşamaz, zira onun 
için bir rejim meselesi yoktur. 
Biz cumurluğu Yunanistana en 
uygun rejim sayarız.Zaten Yunan 
ulusu hem pelebist yolile, hem 
ondan sonra yapılan bir çok 
seçimlerle hiç değişmek~iz.in 
cumur rejimini beğenmıştır· 
B. Papanastasyu da Yunan u'u
sunun geçirdiği en büyük fe-
1 A ketlerin krallıktan ileri geldi
iini söylemiş ve rejim plebis
f u u al durg luğu tehl'l· ye 
dü ürecejini ileri aürdükten son
rn kendi partisinin seçilecek mü
essesan kurulunun salah"yetini 
tanımadığını, plebisiti abayla
dığı ve krallığın geri dönme
sine bütün kuvvetile karşı ko
yacağmı söylemiştir. 

B. Papaandru, hükumetin 
cumhuriyet rejimini kabul et
tikten sonra yeniden rejim me
ıelesini ortaya çıkarmakla bü
yük bir mes'uliyet aldığını ıöy
lemit ve cumhuriyetin gelecek
ten korkusu olmadığını bu re· 
jimin Yunan ulusunun sarsılmaz 
çokluğuna ve bütün ıençliğe 
dayandığını ilave etmiştir. 

leri kiSrllklediğinden, Cumhur 
reisinin başyaıayı koruyacak 

yerde Partilerin elinde Alet ol-

duğundan söz açtıktan sonra 
demiıtir ki: 

Bay lllctaksas 
Bu ıerait içinde, bu anar-

tiden kurtulmak için halka 

krah tekrar geri getirtmeyi 
tavsiye etmemize kimıJe şap-

maz. Yunaaiıtaa böylece iç 
barışa kavutacaktır. 

B.T.RAras 
Sofya tariki ile 
Istanbula geldi 
Sofya, 1 (A.A) - Bulıar 

Telgraf ajansından: 
Türkiye dış işleri bakam Dr. 

Tevfik Rüştü Aras yanında 
bayan Afet, kızı bayan Sevinç 
Türkiye cumur başkanlığı bat 
yaveri bay Celal' ~ıe~ büro 
direktörü bay Refik Amır ol· 
duğu halde bugün Ankaraya 
iİtmek üzere Cenevreden saat 
4,40 da Sofyaya gelmiştir. 

Doktor Tevfik Rüştü Araı 
istasyonda kralın müşaviri bay 
Gruef, Bulgar dış işleri bak°! 
bay Köıeivanof, Sofyada~ 
Tilrkiye elçisi bay Ali Şevki 
Berker ve diğer resmi şahıi· 
yetler tarafından selaınlanmıt· 

br. 
Bulg• r dı i eri bakanı bay 

Köseivanof tarafından bayan
lara çiçek demetleri sunulmut• 
tur. İki bakan trenin harek• 
tine kadar istasyon salonunda 
göriitmiiılerdir. • 

Türkiye- ispanya 
Tecim anlaşması 

Ankara, 1 (A.A) - Tilrkiye 
İspanya tecim anlaşması bitim 
tarihinden itibaren on beş gün 
uzatılmıştır. Mütemmim malu
mat a-eldikçe bildirilecektir. 

Y unanistana 
Gönderilen 
Eşya atura arı 
A , 1 (A.A 1- Yu n"ı 

ta a 6nde en e a f ra arı 
orj"nal nü ı n "bracat -
larım z tarafında do w udan 
doğruya aşagıda ad eri ya ı ı 
fah.ır ları tetkık komis onuna 

2 - F atu a örne ·' rinin de 
yine sözü geçen komisyoncu
lara verilmek üzere Yunanlı 
ihracatçılara gönderilmesi lüzu
mu alakadarlara bildırilir. 

Atinadaki komisyon adresi· 
Epitropi Elenhu Timoloyion 

Metehikon 
Megaron-Atheneı 

Piredeki komisyon adresi : 
Epitropi Elenhu Timoloyion 

Megaron Sidirodromiko 
Stathmu - Lepierre 

Bunun iizerinde muhalif par
tilerle rörüşülüp görüşülmediği 
ıorusuna cevap olarak B. Kon
diliı eski cumurcu partiler baı
kanlannın da plebisiti onacak
larına umduiunu, zira Venize
loıun bile hükumet başında 

Kralcıları• baıına geçen B. 
Metaksaa Atinada kralcılar 
birliğı kulilbüniln açılmasında 
hllkOmeti 1 Mart i•yanınm 6nil
ne geçmediii için tenkit etmit· 
tir. B. Metaksas hükiimetin fi
len diktatarliik yaptıiını, fa
kat diktatörlüğün ne oldu
ğunu bilmediğini söyledikten 
sonra Cumhuriyet reJımı

nin Yunaniatana elveriıli ol
madıiından, askeri hareket-

. ....... 
iken halk partisi başkanına 
bunu teklif etmit oldugunu 
ıöylemiıtir. 

Liberal fırkası Yar-başkanı, 
B. Sofuliı demiıtir ki: 

- Hllkümetin de rejim me
selesini ileri sürdüiii görülüyor. 
Biz pilepistin sonucundan kork
muyoruz. Bir defa daha giSrü-

Vasıf Çınar öldü 
Bu münasebetle Rus büyükleri 

Başsağı telgrafları çektiler 
vini Kestinski Tüıkiye masla· 
hatgüzarı Nureddin Çınarı gö
rerek Sovyet hükümeti adına 
baş sağmda bulunmuştur. 

Moskova 2 ( A.A) - Voro-Özer hayretle gcnçkaza baktı: 
- Sorgumu af buurunz 8. 

Erkulle bukadar sıkı mUnase
betiniz mi var?. ausı 

TAYYARE SİNEMASI 

MOSKOV A 2 ( A . A ) -
Merkezi icra komitesi başkanı 
Kalenin Vasıf Çınann ölümü 
haberini alınca Türkiye Cum
hur Baıkanı Kamil Atatürke 
bir bat sağı telgrafı çekmiştir. 
Halk Komiıerleri kurumu baı
kanı Molotof Bqbakan ismet 
lnönilne ve bay Litvinofta Dış 

şilof ismet İnönüne. bir ~aş. sa
i• teJgrafı çekmiıtır. Lıtvınof 

Genckız birden kendini top
ladı. SCSylemek istediğinden 
fulayakaçmııtı. Hemen yşözü 
çevirmek için: 

B u 6 u N 
gllzeJ iki büyük filmi birden 

31&t 

bakanı Doktor Tevfik Rüştü 
arasa baı saiı telgrafları gön
dermiılerdir. Dıı Bakanı mua-

Türkiye mas~ahatgüıarım g6re· 
rerek Bilyilk elçi Vasıf Çınarın 
ölümü münasebetile baş sağın
da buJuamuttur · 

- Münasebetimiz Aroa ile o·· g" retmenler Fındık borsasında 
b 1 A ile bagv lan d" . Harold Lloyd - Una Merkel aş ar, rna ır ıye- 1 (F GIRESON 1 (A.A) - Bu-k ı iki saat mütemadi Kahkaha ransızca ç kk ı ı nı bilirim. Bay Er u ü tanıdığınız ana a • -Y•f a anı gün borsada 1935 Fındık iirü-

KEDIAYAGI 
için onu da elbet bilirsiniz. Ha gezdiler nü Eylül teslimi kilosu 48 ku-
la ld v 'bi Ama d Çanakkale, 1 (A.A) - lli-nız size o ugu i

1 
a '""'~ lif& ı ı• ruştan 20 bin kilo Fındık içi 

bana herşey olmuştur. Anne, DİKKAT : Günlerin uzaması dolayııile seans saatları da değişmiştir miz öğretmenleri dün Çanak· alivre ve 1934 ürününden de 
bl d Her gün 17 - 19 - 21.15 perşembe 13 15 talebe seansı - cuma 13 - 15 ilave seansı kaJe savaş alanını ve Mehmet-

• a, ost... kilosu 62 buçuk kuruştan iki 
Özer bir an düşünceli dur- Her iki filim de büyük olduğu için tam bir seans devam eder. Yalnız son .seansta gelebilen çik anıdmı (abidesini) görmüş- vagon Fındık içi satılmıştrr. 

duktan sonra belirsiz bir çe- seyircilerimizin iki filmi birden görebilmelerini temin için çarşamba, perşembe, cuma günleri ler ve anıta çelenk koymuş- Alivre satııları isteklidir. 1935 
kinlikle: 21.15 seansında "Kedi ayağı,. filmi diğer günlerde "Tali kuşu,, filmi gösterilecektir tardır. Fınık ürünü bereketlidir. Ürihl 

- Bayan Arna tekrar ev- Ucuz fiyat - Serin bir salon - iki büyük filim Çanakkale, 1 (A.A) - Un bugüne kadar hiç bir zarar 
lenmediler mi?.. 

1 

o•kk t Hafta tatili kanununun tatbiki dolayısile seanslar şn şekilde tertip köyünde şehit uçmanlarımız görmemiştir. 
- Hayır o çok acı çekmiı ) a • edilmiştir. Pazar ''bugün,, 13 - 15-17-19-21.15 Diğer günler.. için bir anıt yapılmışhr. Anıt Uşak 2 (A.A) - Şehrimizde 

• 17-19-21.15 Cumartesi 13-15 mekteplilere mahsus seans hl k bl·r kadındır. Fakat büyük kal- ~ arılmış, arılma töreninde Hal- hava te i esini bilen üye yaz· 

ı 
Bugünden itibaren ıon seansta "Tali kuşu,, gösterilir, T ,-

bi acı çekenlere yardımcıdır. H kevi üyeleri hazır bulunmuştur. mak için uçak kurumunda llçe-
Kendi elemlerini içinde sakla- ergün her seansta 26, 35, 50 Bu mOnuebetJe heyecanlı aöy- bayın baıkanlıiında toplanb 
•••ını bilir. Bir iÜn ban~ Ka- lewler verilmi.ıir. yapılmııbr. 

~======::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~=---~==----------~~~---~----"----
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Meşrutiyetten önce ve sonraki A .. navutluk vak'aları 
Vazn.ııı : Sii.le:vman; Sır:rı --8 

En fena huyu felakete mukavemetsizliği id .. ı(umanc~a 
Ettiği kıtaatın müsademelerinde muvaffakıyetsili ' 
Başgösterdi mi intihara teşebbüs eder i - En cok 

Sevdiği ve hiç sevmediği şahıs ar kimlerdi ? 
Şemsi paşa cesurdu. Fakat y~rde e.rzak gü??nde müteah-

bu cesaretini d ni terbiyeden l hıtlcre ıhale edılırken ( Şemo ) 
alıyordur, Bana kaç defa fenni korku~u Metroviçede ekseriya 
barbm emrettiği eraz.iden istifa- pty bıle açtırmıyordu. 
de usulünden evvel "lza cae ece- Çünkü müteahhitler getir-
lühüm .•• " emrini her ne- 1 dikleri vagonlarla otların nu
fere öğretmek l~zımgel- f muney~ mugay~r .olmamasından 
diğini söylemiştir. 'J_e .. düş°:'an ( yakvı~dıgını ve ıkı tabu~luk ek
mermisinin bihikmetillah d~?1~ t mevgın :ukara .. ve ~opeklcre 
saklananlara isabet ettıgını l dagıtıldıgını bılırlcrcli. 
mükerreren kendi nefsinde Şemsi paşanın resmi 
tecrübe ettiilni ifade etmiştir. Meşgalesi 

Bu felsefeye itminan peyda Şemsi paşa rnabeyn politika-
etmek nekadar güçse bunu sının mürevvici idi. Kendisi 
kendi nefsinde tatbik etmek de kah mabeynin hayabm idame-
0 kadar zordur. Buna inanan de, kuh vatanın hakikaten mü-
Şemsi paşa komitelerle vuruş- him hizmetlerinde istihdam 

'-- · t hat edilerek Abdülhamidin en rok malarında eauenya a eş - ~ 
tında bulunmaktan manevi bir güvendiği bir alet olmuştu. 
haz dudnğuğunu söylerdi. İn- Fakat padişahın ona karşı 
sanlara beyeniJmekten ziyade teveccüh ve itimadının her mü-
onlara emir ve hükmetmeye railiği merhumun müfrit asabi-
meyal bir hılkat ve tabiata ıa- yeti üzerinde fena tesirler ya-
hip idi. pıyor, ve kendisinin mabeynle 

İıte bu yekdiğerin zıt has- vukubulan muh&beratının ara 
salar onda merhametsizlik his- sıra inkıtaa uğraması padişahın 
sini doğurmut etrafında bulu- teveccühünün azalmaeı tarzında 
nanların hareketlerinden dilgir vermeye sebebiyet verdiğinden 
olması kendisine ne kadar az telaşını mucip oluyordu. 
tesir ediyorsa ıertliği ve ceb- Mamafih bu telaşı müteakip 
barlığı da o nisbette tezayüd ümit edilmiyen bir zamanda 
etmişti. Huzuruna çıka·cak kim bir ıifre telgrafla gelen "selam 
olursa olsun yilzllnün rengi padişahi,, asabının sükunet 
uçar, bacaktan titrer, dili do- bulmasına yardım ediyordu. Bu 
laşırdı. tebli- atın akabinde de "falan 

Bittabi bu hali her kesçe • yerde zuhur eden,, tabirile 
memnuniyetsizliği mucip olu- başlıyan bir irada gecikmezdi. 
yordu. Paşa bu huyu kuman- Benim zannıma göre Abdül-
ılanlığın bir yaıfı mümeyyizi hamit Şems" paşayı çok iyi 
telakki ederdi. anladığı halde Şemsi paşa onun 

Bunun için (Şcmo) adı reha· denaet ve soysuzluklannı kav-

Her asabi adamda göraldüğü 
gibi çocukca hareketleri çok
tu. Bir gün arzu ettiğini yarın 
beğenmez, bir gün bir kuvvet
li azım ile sarıldığı bir işi ya
rın hüsnü neticeye iktiran et
tirmeğe lüzum görmezd;. O 
yall'ıZ bir şey düşünürdü. O da 
Abdülhamidi memnun etmek, 
ve icab ederse onun yolunda 
ölmek... Bunu her telgrafta 
tekrarlar ve Pndişa telkin et-

nıeğe çalışırdı. Ubudiyeti muk
tezası Padişahın emrini harfiy
yen tntbika çalışırdı. Bu mu
habbeti saikasile kendi ez kar
deşini bizzat· nefy ve tagrib 
eylediğini söylerdi ve batta bu
nu resmi bir varakada da bir 
defo yazmışrı. 

Büyük makamlar işgal eden 
lerden bizzat kahramanlığını 
ve selim efkarını görmedikle
rine itimad etmez onlara 0 adi· 
şah ve vatan haini nazarile 
bakardı. 

Son zamanlarda vatanın fe
lakete sürüklenmesinin mü
sebbipleri, kendi felsefesine 
göre, başkatip Tahsirı, ser 

asker Riza, müfettişi umumi 
Hüseyin Hilmi paşalardır. 

Sadakat ve kahramanlılda
nna itimad ettiği zevat ise 
müşlir Recep paşa, mü ür 

Ethem paşa, müşür Osman 
paşa, Mahmut Şevket paşa ve 
T şlıca kumandanı Süleyman 
paşa idi. 

Ordu müşürü Hacı Hayn 
paşa ile halefi ve vekili Esat 

rıyamamıştı. paşa onun m•zarinda becerik-
Barometre gibi düşüp çıkan 8 z ve acizdi. Şemsi paşa ana-

vete düşenlere bir faaliyet 
eksiri hükmünde idi. 

Ekseriya cahillerde görülen 
botperestlik, imtizacsızlık, şüp
he ve acullük, emniyetsizlik, 
ikbal endişesi gibi kötülükler
de karakterinde sıntır dururdu. 
En fena huyu felakete muka· 
vemetsizliği idi. Kumanda ettiği 
kıtaatın müsademelerinde bo
zulmak üzere olduğunu gördü
ğü zamanlar bir kaç defa inti
hara teşebbUs etmişti. 

Yakova civarında Yunik kö
yü etrafında Arnavutlarla vuku 

bulan bir kanlı müsademede 

Arnavutların avcı hattını ya
rarak yirmi hatve kadar top
lara soku!dukları ve askere hi-
taben "Bize (Şemo) yu verin. 
Size bir şey yapmayız .. , Diye 
bağırdıkları sırada ümitsizliic 
düşen Şemsi paşa intihara te
ıebbüs etmiş İ!e de yanında 
bulunan bazı gayretli zabitlerin 
teminat vermeleri ve paşa ile 
birlikte bizzat silah kuHanma
ları üzerine Arnavutlar pü!lkür
tülmüş, 0 da sukunete avdet 

etmişti. 
Semsi paşa mü takimdi. 44 

senelik askerliği esnasında o 
devrin paşalan gibi Beyoğlun
da aparbmanlar, Boğaziçinde 
yalılar yapmak değil Metrovi
çede oğulJannın 5 odalı bir 
evinden başka emlaki ve ev
latları narııına da b;mkada 400 
liradan fazla nakit mevcudu 
olmadığı, ölümünde 80 lira 
kadar bir borcu zuhur ettiii 
herkcsce malum bir keyfiyet
tir. Bunun içindirki vefatında 
techiz ve tekfini için yanında 
para çıkmamı,, 1stanbulda bu
lunan ailesi de elim bir maişet 
darlığı karşısında kalmışlardır. 
Şemsi P•şa müteahh:tJerin 

biaman bir muhalifi idi. Her 

teveccüh a5anndan Şemsi paşa sınn itimadını havsalasına sığ-
çok bizardı. Ekceriya sesi çık- dıramnz sair mezheplerde 
bğı kadar bağıraıak Abdül- olan insanların memleketimiz-
hamidin emirlerine karşı tenkit de mevcudiyetini ve her türlü 
yollu kendisinin jandarma ne- kanunlardan istifade haklanm 
feri olmadığını söyler elind-!ki hükumetin siyasi bir zaafı te-
telgrafı atardı. lakki ederdi. 

Yıldızın vehminden doğmuş Maamafih kendisi de kon-
olan bazı ehemmiyetsiz vak'a- solosların müracaatlarını mü-
ları Padişahın nabzına göre himse, ve behemehal onları 
pamuk ipliğine bağlıyarak he- yapmağa çalış yordu. 
men o işten sıyınlmasmı bilirdi. sonu t•ar -

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

Mısırın 
Siyasal durumu 

11Elehram" yazıyor: 
Mısır uluıu, kanuunu ~asi 

esasi meselesile msşguldür.Ne
sim paşa kabinesi dahi bu mes
eleye büyük ehemmiyet ver-
mektedir. Vcft partisi başkanı 
Mustafa Elnühas paşa, başvekil 
Nesim paşa ife uzun mülakatta 
bulunmuş ve Mısır 1922 kanunu 
esasi meriyete koyması mes
elesi bu iki devlet adamı ara
sında mevzuubahsolmuştur. 

Resmi mehafillere göre, İn
gilizler dahi Mısırda parlamen-

ı Almanyaya gön-
derilen talebe 

Sümerbank, ileride Ereğli 
bez fabrikasında çalışdırmak 
üzere 11 talebeyi Af manyaya 
göndermiştir. Bunların 10 nu 
ustabaşı olacaklar, biride kim
yakerlik tahsil edecektir. 
ıııııı eıııııaıaıııaııaıııııııııııııı•ııııı 

tonnn iade ine taraftardırlar. 
Gerek başvekil Nesim paşa 
gerekse Mısır bakanlan ve ge .. 
rek ıİıgiliz yüksek komiseri Sir 
Lamson Elveft partisininl923 
kanunu 

1

esasisinin meriyete koy
masl talebini, tasvip etmekte-
dirler. 

OnUmüzdekl haziranın 

akşamı saat 21 de 

o • e r gazı .O a 
B ·i yiil bir gece eğlencesi hazırJanrnıştıt· 

Ei!lencenin mükemme'iyeti için herşey yapılmıştır 
Şıkhk, zarafet ve dan mUsabakC?!arf, birçok 

sürprizler ve emsalsiz bi~ gece •• 

Hatta atilini Pazara çeviren inkılap şerefine 

Önünüzdeki Cumartesi gecesi 

u 
Memleket hastahanesi 1909 da 

:r urulmuştur. Bu hastahanenin mu
vaffakıyetle dolu bir hayatı vardır 

Denizli 1 {Özel) - Yurdun memuru Cemil Balçık, mute- buna rağbetin çoklaştıiı. görül-
her yanında genel sağlığı ko- met Ahmet Akşit, ütü memuru mektedir. Haftada üç defa da 
ruma için ne kadar önemli Nuri Ataman, bir bnş hemşire acil vakalar hariç olmak üzere, 
çalışı1dığını biliyoruz. Memle- dört hemşire ve bunlardan nis•!, cerr~hi ve ayni ameliya~-
ketin bir çok yerlerinde sağlık başka on hasta bakıcı, on ha- far ıcra edılınekte ve elde edi-
roüesseseleri açıldığını da du- deme, aşçı, çamaşırcı, kapıcı len muvaffakiyetlerden, komıu 
yuyor, rörüyoruz. Bu müesse- gibi müstahdeminin sayısı yir- vilayetlerden dahi bir çok baı-
selcrdenbiri Denizli memleket mi üç ki bunlar hastanenin laların müracaatları vukbulmak-
hastanesidir. tadır. 

Şimdi (Yeni Asırın) okuyu- Mühim olarak her ameliyatın 
culanna hastanenin durumunu muvaffakıyetle neticeleneiril-
bildirey"m. mesi vilayetin içinde ve dışın-

Ne zaman açlldı 7 da ıağhk iıleri üzerindeki gü-
1909 senesinde denizli be- veni arttırmışhr. Hastahanede 

Jediyesinin başkanlığı altında bir laboratuar mevcut olup bu-
halktan bir heyet teşekkül et- rada yapılan muhtelif muaye· 
miştir. Bu heyetin idarsinde nelerin senelik sayııı bin beı-
bastahancnin temelleri atılarak yüzü aşıyor. içinde acil vak'a-
yapı on senede bitirilmiş, 1919 !ara yetişmek üzere bir sıhhi 
yılında hasta kabul edilebi!e- imoat otomobili, hastaların is-
cek bir duruma getirilmek su- tirahatlarını temin edecek heı 
retile elli yataklı bir sağlık Denidi Jfemleket hastanesi şimdiki türlü vesaitle kalorifer tesisatı, 
evi yarahlmıştı. Yurdun ilk Serıabibi ODcraUJı bay Bkil AUuma~ seyyar kıtaatın ihtiyacını gide· 
doktorluğunu şimdiki Aydın bugünkü ihtiyacile tam bir te- rebilecek şekild~ büyük sabit 
saylavı bay Mazhar Germen vaziln teşkil etmektedirler. ütü makinesi mevcuttur. 
yapmışbr. Tedavi işi ve çahtmalar Memlekette doğum ve yara· 

Denizli vilayet olunca vilayet Senede, yatırılarak tedavi h hastalıkları da sık sık baş 
altına alınan basta miktan d · genel kurultayı yatak sayısının gösterdiğinden te avı müesse-
vasati iki bin, ayakta · te• b · tedricen 60, 75 ve nihayet .sesitıin müdahalesini ica ettı-
davi edilenlerin eayısı ise 

1927 de yüze iblağına muvaf- tahminen on bindir. Muhitte 
fak olmuştur. Yatak adedi dol- görülen hastalıkJann en çok 
gunlaşınca bütün noksanların malarya, teneffüs cihazı hasta-
ikmaline gayret edildiğinden lıklarile meşhur olacak derece• 
aynı yılın ortasında hastaha.. de ve bilhassa 2 ile 10 yatlan 
nenin kadrosu şu vaziyeti al- arasında bulunan erkek çocuk· 
mışbr : larda baş gösteren mesane 

Bir operatör, bir dahiliye hastalıklan olduğundan teda-

ren doğum vakalarının senevi 
60 ıı geçti~i anlaşılıyou. Ha
rici, nisaibi ve ~öz hastalık
larından müteveilit ameliyabn 
sayısı da her sene üç yüzil 
aşıyor. Hülasa hastahane he1 
sene binlerce yurddaıın haya 
tını kurtamak !Uretiyle beşe· 
riyete hemcin ini kazandırmak 
itibariyle bugün kendisinden 
beklenen önemleri tamamen 
ve kusursuz olarak eda edi
yor. Bu kabilden olmak üzere 
1932 de zuhür eden salgın 
sahaya iltihabı 33 senesi 
ıonlarına bütün şiddetiyle 

devam ederken ağlık yur· 
dunun önlemeleri karşı-
ımda 934 yılında şiddeti-
ni tamamen kayib ederek yal· 
nız dört vak'aya tenezzül et
miş ve bu hadise Denizli hal
kı arasında hastahanenin yarar
lı çalışmaları lehine unutulmaz 
bir hatıra olarak kalmıştır. 

65-70 bin lira arasındaki 
bir bütçe ile ve idarei hususi
yenin kolu altında yaşayan De

Deıı i:li Memlcl:et Jlastanesi operc:töru 11c Doktorlartle icUwccıleri bir aradu nizli Memleket Hastahanesi, 
mutahassısı, bir zührcviye ta- vilerin mühim bir kısmında memlekete her sene binlerce 
bibi, bir rontken mutahassısı. bunlar yer almaktadır. fürk evladını kazandıran te-
1931 de bir de göz mlitehassıs- Haftada üç defa muntaza- kimül etmiş bir fen müessese-
lığı ilave edilmiş ve zühreviye man hariçten gelen hastalara si, bir hayat kaynaiıdır. 
tabibliği viladiye ve nisaiye ayak vızitesi yapılmakta ve H. GUnay 
mutalıassıslığına tahvil oluna- ........ ••••••••••••••••••• .......................................................... . 

rak kadro beş mutahassıslığa Adi• d • t • ı 
iblağ edilmiştir. o zamandan ıye e yenı . ayın er 
beri hastanenin baş hekimliğini 
şimdi saylav olan meşhur ope
ratörümüz bay Hamdi yapı
yordu. Bugünkü baş hekim de 

bay Hamdinin yerini tuta!1 kıy
metli operatörlerden ve !stan-

bul talebe yurdu eski müdür
lerinden bay Akif atlamazdır. 

.Mcmaileyhin, bir kadın me
mesi üzerinde yaphğı son bir 
ameliyat doktorlarımızın mu
vaffakıyet ve kabiliyetlerine 
tam bir örnek sayılacak mu
vaffakıyetle neticelenmiştir. Bu 
muvaffakıyet bugün Denizlinin 
yegane mevzuudur. mutahassıs-

larm hepsi mesleklerinde 
tebarüz etmiş şahsiyetlerden 

mürekkeptir; Dahiliyeci Ri
za Derviş Kamözüt gözcü 
Naili Tanülkü 1 rontkenci 
Osman Öktem, nisaiyeci Bur
hanettin Sınan bayların dok
torluğun bütün mceliklerine 
vakıf olduklannı, t\;daviden 
çıkan hastalar minnetle anı
yorlar. 
Sair mürettebat nedir? 
Eczacı Kadri Özbaş, idare 

Ankara - Açık olan. Elbis
tan mahkeme reisliğine İstan

bul azasından Hikmet, üçüncü 

sınıf adliye müfettişliğine Tem
yiz mahkemesi raportörlerinden 
Ahmet Cemil, Nevşehir müd
deiumumiliğine Siirt ihtısas 

müdde umumisi Ahmet İlhami 

lzmir sulh hakimliğine Gelibolu 
reisi Kamil Kaya, Vezirköprü 

reisliğine Sürt ihtısas hakimi 

lbrahim, Artvin reisliğine Van 
ihbsas hakimi Hazfi Gelibolu re-

isliğine Artvin reisi Salih, Kara
man azalı~,na Siirt ihtısas nıü4i· 

tantiği Nazım, İzmir müddeiu

mumiliği bnşmuavinliğine İzmir 
sulh hakimlerinden Yusuf Maz
har, Ankara hakimliğine ad

liye vekaleti ceza işleri müdür 
muavini Seyfettin, lzmir sulh 

hakimliğine Van ihtısas müdde
iumumir.i Muzaffer, İzmir azalı
ğına Van ihtisas müstantiği Na
ci, Karasu sulh hakimliğine Har
t um hakimi Mahmut Nedim, 

Mardin izahğına Tarsus müd· 
deiumumisi Ragıp, Ankara saik 

hakimliğine Üsküdar müddei

umumi muavini Nafiz, Muş 

müddeiumumiliğinePa.sinler ha
kimi Mehmet Sait, Üsküdar 

müddeiumumi muav,inliğine An

kara "ulh hakimi Orhan, Gö-

nen müddeiumumiliğine Baş

kale sulh hakimi Ahmet Sadık, 

Çankırı sulh hakimliğine Ilgaz 
sorgu hakimi Rcmz.i, Ankara 
sulh hakimliğine Cizre müddei

umumisi Lütfi, Isparta aza 
muavinJiğine hukuk mezunu 

Hayrünnisa, Uşak aza mmıv·n-
liğine hukuk mezunu Hat;ce 

Münire, Gönen aza rnuavinl:

ğine hukuk mezunu Talat, De
n\zli aza muavinliğine hukuk 

mezneu Belkis, Kırklareli ad 

muavinliğine hul:uk 

BeyhPn, Çankırı aza 
ğine hukuk mezunu 
tayir cdilmislcrdir. 

mezunu 

muavinli

Hidayet 
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'-----------~.~~~~~!'!'.~~.~~---·' Nihayet bekledikleri tren ıre
Jince, Avrupah yolcular daha 
çok aabırsızlandılar. Zira istaa
yon şefi nihayet haıeketiıaretini 
versin diye, biltün yolcuların 
ııidip kendilerini rahiplere kut
lulanmalannı beklemek icap 
etti. 

Banger aon derece kızmıştı: 
- Eier bu merasim her is

tasyonda tekrarlanırsa, Budanın 
himayesi bizi çok geç bıraka
cak. 

Gerçekten tekrarlandı da. 
Gece karanlıiında, ellerinde 
elektrik lambalan taşıyan kim
ıeler treni istila ediyor, dehliz
leri dolduruyor ve birer birer 
uyumakta zlan rahiplerin önün
den geçtikçe, çekilip gidiyor
lardı. 

Utaradif istasyonunda _ sa-
bahın altısıada - beı yüz kişi 
kollan bed~yelerle dolduiu hal
de eksprcsı bekliyorlardı. Bu 
sefer rahipler vagonun yarısını 
dolduran adaklan toplamak 
llzere iskeleye indiler. 

Sonra, o aiin için adına biç 
liyık olmıyan ekıprea, tekrar 
sıla ya çıktı. 

Lokanta vagonunda çayına 

içerken Morga manzarayı sey· 
rediyordu. Dtızil . knı renkli pi
rinç tarlalan yenne tinuli ağaç 
larJa örttilü ve aralarından ça
murlu dereler akan tepeler 
vardı. Derelerin kıyılarına bam
bo ağaçlan IJl'&lanmııtı. Baıan 
.. Tİ bir taYU kutu •iır uç11-
1ile ha vadaa •eçer, boğuk bir 
...ıe bir •taaa tepesine ine
rek boynunu trae doğrJa ua
brdı. Sanki kutlar da ralaipleri 
..Umlıyor ,ibiydi. 

Bankeria tabmi• ettiji rötar 
ıerçeklettil Tren, fil a•Cllan
mız için dem.iryolu ıeyababma 
konağı olan Lampuga vardıiı 
zaman, sut oaildyi ıeçiyordu. 

Lampaaa, lçlac&e Avrupalı 
olarak ormaa 80qete.hain bir 
kaç memurundan bqka kimM 
olmayan blylk bir klytl ... 
Ahalisinden giç ltirW lngiJizce 
bilmiyea ve Franıızcayı iıe tabü 
hiç anlamayan bu kayde 
itlerini çe.u..k içia bu AY· 
rupaWanl.. Wri illeria• yara· 
da. Bu, oa ...... b.i bura· 
ela yapmımu rapaea açak te• 

• ---1:•.. 1 •--.. •• ra-11 aza •a••ı o ... 
bir Danimarkalı idi. Oıalara, 
keacliaiain de üuli;i bir Çin 
oteliai tayaiye etti. Gillerek : 

- Tabü bir Palu dejil. 
Fakat bea n ubc1at1arun 
otel patrOll- llilaayet bir az 
Anapa yemekleri ajrete bil
dik. Odalarda temiz gibL 
Maaıetv odaları gibi çıplak 

olan odalann dlfemai ıerçek
temis 71kan•1ftL Buyo odua 
yobada .1oleuJanmq laiç ol
mızM bar «1111 halarak aeYia
diler. Odalar l»irblrinden adam 
boyundan yukan çakmayacak 
tahta perdelerle aynlmıfb. ma
.. llzerine çıkarak kOlllfU811DDD 

ne yaptığını g6rmek mllmkftn
diL Her halde, iman müteces · 
lla olma .. bile, yan tarafda 
olab biteni ela,mamuı imklıı· 
11zdı. 

Bu bal Kamı ainirlenclirdi 
' zira bankerin yaknwğından 

gittikçe daha çok heyret edi
yordu. Fakat Renuçi için ak
şam baıka uiraş çıkacakb. 

Ôileden aonra l1aoimarkalı 
iki yolcuyu kulübe getirdi. Et
raftaki ormanlarda dajmık 
olan lntiliz, Frauıı ve Daui
markahlar Laapqgdan ıeçer
ken hep bm-acla balatarlar. 

Senpparcla, Baakokta ol
dutu fibi barda da, tal.il daha 
az IBkı olmak prtiyle, Ana
palalar prp medeniyethıe tek
rar Ut'11ıf11J01, kitapl.,., her 

dilde gazeteler buldukları sıibi 
golf ve tenis oyununa ve kendi 
içkilerine de hasretliklerini 
gideriyorlardı. 

ı. orga ve Renuçi seyahatl
lerinin ne gibi şerait altında 
devam edeceğiııi bir seyahat 
acentesinden çok daha eyi 
olarak burada öğrendiler. 

ilk önce ıuraaını anladılar 
ki, Luang • Prabangdan bu 
tarafa Mekonı nehri Uzerinde 
müntazam hiç bir ıeyrüıef er 
vasıtası yoktu. Sadece mal ta
ıımak iç.in hazırlanmıt olan 
Çinli kayıklarına katlanmak 
gerekti. Ksiyeng-Sen de Siyam, 
Pirmanya ve Laos hudutları

nın nehir üzerinde birleştildcri 
zaviye üzerindeki köyceğizde 
kayığa bineceklerdi. ihtiyar bir 
İngiliz onlara ıu nasilıatta 
bulundu: 

- Fareleri, pireleri ve yı
lanları pek sevmezseniz Ksi-
yeng - Sende kayığını m ::!el
mesini beklemeyiniz. Ksiyeng-
Rojda birle~iniz. Orada rahat 
denebilecek bir misafirhane 
var. Çarpflı yatak bulunabilir. 
Kaiyeng - Sende ise bacek 
dolu hHırladan baıka bir 
ıey bulamazsınız. Bu zahme
te katlanmak ıçın kayık 

llzerinde olmanızı bekleyiniz. 
Banker sordu : 
- Şu Ksiyeng • Ray dediği

m yer nerede? 
- Buradan otomobille beı 

aut uzakta. Her sabah bu yo
lu yapan bir kamyonet var • 
Sizi yann oraya getirebilir. 

- Ksiyenr - Ray da Meko
nat \berinde mi? 

- Hayır, ıelıirden otomobil
le ~ aaat meaafede. Hem de 
ne kadar ileri aiderseniz, bun
lann mel'un otomobilleri de o 
kadar rahatllZ ve pislik içinde 
olur. 

Morga sordu : 
- Ksiyeng - Seae ridecek 

bir kayık olduiıJnu Kıiyeni -
Royda nasıl 6ireneceaiz? 

- Her aabab 11fAiınıza ıı6n-
derecekainiz. 

- Fakat biziaa apjunız yok. 
- Utatunz mı 101' ! 
ihtiyar İngiliz ıaıırmı,, biraz 

da kıımıı gibiydi. Böylece 
hizmetçiaiz, uşaksız, fakat yan
lannda bir kadınla birlikte se
yalaat edea bu adamlar ancak 
Fr&Dllz olabilirlerdi. 

Daha miaamabakir olan Da
aimarkah gtlhlmaedi: 

- Şimdi size muhakkak bir 
iki uşak (Bay) lbım. Zira kor
kanın ki buradan ötede çok 
zaman lokanta bulamıyacak· 
aınaz. Her halde, kayıia bi
niace, ancak kendi yaypb_jınız 
y~ekleri yiyebilirsiniz. Fakat 
Kaiyenıı - Rayda· dönllş mas
rafını da kabul etmeniz şar
tile - aisiale birlikte ~decek 
bir atçı balanunuz. 

Bundan sonra ormaa bayatı 
bathyor ıiıin için. Bunun ne 
olduiunu biz biliriz. Limanlar
dan aynlaıaksızan dünyayı do
laşan ve kendilerini gezerken 
t8ridlere ~erim hen. Hakiki 
Myalaat, ucak medeniyetin yani 
otel, lokanta. telgraf ve demir
yollannın bittiği yerde başlar. 

Morga, Renuçi, Kam ve Da
nimarkalı daha yemektelerken 
iki Siyamlı bayan içeri girdiler. 
Her biri, arbk çocuk olma
makla beraber henüz evlenme 
çağına da girmemiş olan ~ir 
kızı elinden tut117orclu. Bu 
d&rt kimtle1e niçin geldiklerini 
&Dlatmadılar. Bqey aramakıı
zm ayakta, duvara dayanmış 
duruyorlardı. Mor~a sordu: 

- Ne istiyorlar? Bunlan ta-
nıyor musunuz? 

Danimarkah cevap verdi: 
- Hayır, yani ıahıen tanı

mam. Fakat kim olduklarını 
bilirim. Şu bayanlar, anneler, 
geceyi tasalı ıeçirmeaizden 
korkuyorlar ve aizilale beraber 
selemek ben imlan• aize 
sretiriyorlar. 

- Soa flOI-

Almanya ··-
Italya - Habeş harbinin 

Lokarnoya sadık 
kalacağını bildirdi 

Roma, 1 [ A.A] - Almanya 
büyük elçisi Fon Hasel dojıa 
paktı hakkındaki Alman andı· 
cını ( muhbraıını ) bay SuYite 
verirken Almamyanın Lokarno
ya bayrı (sadık) kalmak iıte· 
diji hakkındaki inazcayı (temi
nab) tekrar etmift:İI'. 

•• 
Onüne geçilemiyecektir 

1-lakem heyeti işe başlamadan ihtilaf Romada doğu pakb, Taaa 
konferansının haıırlanma11 içia 
gerek sayılmaktadır. Çthlki ba 
pakt küçük anlqmanın bul 
korkularını yabıbrmakta ye 
küçük anla~manın Fransaya 
karfı Sovyetler birliğinden ia
tifade etmesinin önüne geçınek 
tedir. Küçük anlaıma doğu 
paktı olmadıkça Tuna güvenine 
ingilenmiyebilir. 

Alanı gittikçe büyümektedir 
Roma, 1 (A.A) - İtalyanın , 

Somali ve Eriteyi müdafaa et- 1 
mek lizere a 'd•N-ı f:i.' el tedbir-.... 
lerle herh:ıngi b r herc1·cf ne 
engel o!mnk için yap•!makta 
olan bazı arsıu lusa l n «Jncvra· 
lara karşı !talya c nzete'eri mü· 
cadeleler ne devam etrnel ted"r. 
Sil h f~trr·~ ı -rı r hı Dr.; • 

Giorna e D'ltalia (T zetc . 
Habeşistan'a o nn cın n • az ı 
ğında İta;ya iç:n iki m se!e 
mevcut o!du ~run~ yaznuıl.t ır. 
Bunlardan birincisi Habcşıı.~
rin daimi ım!:'ctt e siUıh!anması 
ve diğeri bu si ~ hln rın kime 
karşı kuUanılacağmm bilinmesi 
meseleleridir. SilAhlanma bah-
ıında Habeş ordusunun bu ıon 
yıllar zarfında mUhim surette 

Almanya büyUk elçisi ltalya
nın hava ıözletmeai mukaveleai 
projesini vermemit yalnız bu 
projenin Londraya verildiğini 
bildirmiştir. Bu projenin Lon· 
draya verilmesi Almanyanm 
elçi tar:ıfmdan mayada söylen
diği gibi Lokarnoyu pekiıtir· 
mek arzuıu teklinde yorulmak· 
tadır. 

Italyada, 
Gazetelerin sayfaları 

azaltıldı 

arttığında ıüpbe yoktur. Ora
da binbaşı Po!etin batkanlığı 
alhnda çahşmıt olan Belçikalı 
süel heyet ayni zama!'da Bel- Roma, 1 (A.A) - Baım Ye 
çika ve Çekoslovaltya silah propaganda müatepn ,antik 

Massolitıi fabrikaları içinde iyi bir va- ıazetelerin 18 Hazirandaa 
sıta olmuştur. Miralay Cingin'in addedilen bir savaşa bazı: 'an- letmek üzere toplanacak olan aonra 10 aylalı olarak hafta-
başganlığı albndaki İsveç he- mak oldufıunu kaydetmektedir. hakem komisyonu daha bir da ancak bir defa olarak çı-
yeti de Habeı ordusur.u hem İmparator HaiJe Selisie kendi araya gelmeden ihtilif alam kabiJeceklerine ve bana muka-
iyi çalıştırmış hem de İsveç ailesinin imparatorluk hakkını gittikçe büyümekte ve karıı· bil çarf&mba ve cama glinleri 
fabrikaları lehine asri bir savaş henüz tanımamış olan Şimal maktadır. O derecede ki, bun- altı aayfa olarak çılmıalarma 
için lizımgeldigı-· surette silah- halk b kabul ettirmek ların hakemle ve döstça bal-

ına unu l" . k. k karar vermifÜr. 
lanmıttır. Diğer taraftan Ha- için ıüel muvaffakiyetlere muh- ıne ım an yo tur. 
beş ordusunda Fransız Sen Sir taçtırr. ltaly.an seterberllAI Frank düşerse 
aftel mektebinden yetiımit za- İtalyan mUstcmlekelerinin si- .Roma, 1 ( A.A ) - Stefani Allln blokuna ... -aı1 öteld 
bitler Ye lsviçrede talim gör- lahsız olduğnu gördüiü için A1ansından : .._. 
müş uçman;ar vardır. Bu su- buralarını savaı ihtiyacına çok Habeıiatanda kısmi seferber- Paralarda dUpceklr 
retle aon yıllar zarfında geniş muvafık buJmuıtur. Habeıiıtan lik ilin e .. clilmui. lberine. l'al• Varşon, 1 (A.A) - Polaka 
mıkta"da alınmış o!an silahlar İmpara oru bu umudunda bazı yanın dop Afrikasındakı Su- Zerojna gazetesi Franunıa fl-
.e daima yazdıf?ım1z gı'bı' ı·ta'.- Avrupa hükumetleri ve gaze- murg~lc:rini ( m~ıtemlikeler) nans siyasasını iaceliyerek di-

~ , . . - hangı bır saldırmaya (taarruza) 
yaya kartı gösterilen ha~mane te.erı tarafından da teşvık gor karşı havgamak (müdafaa için) yor ki: 
hareketler açık minilı ıeyler- mektedir. Bunlar Adisababncfa B. Munolini Aknila fırkasiyla Fransa geçici kombineıoa-
dir. Bilbaaaa seferberlik bu ha- kendilerinin de lta!yan düşmı.trıı yeniden iki faşist fu kasının se· lardan çıkmıı bir parlemeato 
reketJerin İtalya aleyhine oidu- oldukiarım hissettirmekte ve bu ferber edilmeıini diğer bir fır- ç~ğunluğuna da,.amak sure-
funu sa.teren en canlı bir suretle İmparatoru kuvvetlen· kanın da kurulmasını emret- tiyle değil uluıun yaratıcı kuY-
miaaJdir. dirmekledirler. mittir. yellerini toplamak pwtiyle fi-

Habe,lller sava,a lhtllAI elanı gittikçe Donanma iç.in de ,imdiye nanı kanııkhklarmı dünltebi· 
hazırı nıyormu9 bUı·Umekledlr kadar bir çok aubay aabay ve lecek bir darumdachr. Frank 

Ciornale D'İtalya Habeşiı- Giornale 0';.talie Habeıiıta- uzman mutahauısı ailih alhna dlpcek olursa albn blokuna 
tanın bu suretle silahlanması- nın son hasmane barcktini ltal- çağrılmıt Ye 1913 ıınıfı da si- bağlı öteki paralannda dOpesi 
nın sebebi ne olduğu sualini yan siyasal kuryelerine karşı lih altında alıkonulmuştur. beklenebilir. Fakat Ziloti ayra 
aorduktan sonra hunun Habe- yaptığı tecavüz olduğunu söy- Seferberlik tam bir dilzen ( mOstesna ) kalacakbr. Çtmldi 
ıistan imparatorunu dahilde !edikten soura diyor ki: içinde ve hidiseaiz olarak ya- zilotioin durumu 6teki parala-
kuvvetlentlirmek için mecburi - Ual - Ual hldisesini hal· pılmaktadır. nnkinden bambaıkadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

v A~ADA m.R srnKAsT Habeş sınırlarında yeni 
Bulgarıstan ıç durumu Hadiseler çıktı 
Çok karışık bulunuyor 
Kral Boris aleyhine dört imzasız 

Mektup 
Biikreı, 1 (Ôzel) - Sofya· 

dan Romen gazetelerine gelen 
duyuklara söre Bulgaristanın 
iç durumu yeniden encliıeli 
gösteriler taıımaktadtr. Son 
hafta çiinde Bul~ar payitah
tında alb imzasız mektup do
laşmııtır. Bunların dördü kral 

Boriae kart1 bir çok suçlama
larla dolactur. Bilhassa bu 
mektuplann ikiaende kral aüel 
(askeri) kulübün propaaına 
tecavüz etmekle ıuçludığı 

halde, diier ikisinde kralın 21 
tarihli beyaanamesinde askeri 

kulübün fikirlerini benimseme
mesi takbih olunmaktatlır. 

Zora gazetesi bu mektup
ların eski baıvekil Georgi
yef ile Volçcf taraftarlarının 
eseri addetmektedir. Kambana 
pzeteai bu nepiyata cevap 
•ermiftir. Ôte yaaclan Varua· 

neşredildi 
da, Bulgal gemilerinde isyan 
çıkarmayı güden bir suika11t 
meydana çıkarılmııhr. Ayni 

şehirde komünist on sek:z 
ıenç tevkif edilmiıtir. 

Bir çok Bulgar şehirltrinde 

kooıilnistlerle mücadele devam 

ediyor. Kazanlık civarında 
polis komünist gençlerle vu
ruşmuıtur. Bir polisle bir ta
lebe ölmüş, komllniıtlerin reisi 
dağa kaçmı,tır. Bir komUnist 
kafilesi, bir kaç giln sonra 
tekrar Kazanlık köyleriade 
faaliyette bulunurken polisle 
çarpı,mıştır. İki polis memuru 
ile halktan bir kişi maktul 
düşmüşlerdir. 

Bu tevkifler komünizme kar
şı genel bir baskının sonucu
dur. Zabıta birçok merkuler
de bulanlar yapmıf Ye ... k 
nizamm toplanblan dapbmfbr. 

Habeşistana 

Yığın 
Her yandan 
silah gidiyor . ·-·-·. 

.., 
yıgın 

Rerua, 2 (Ö.D.) - İtalyan aız ve İngiliz neşriyatının •e· 
gazeteleri Habeşiıtanı suçlula- Cenevrede ıöyleaen a6yleYlerİll 
yarak timdiden anlatma im· Habeıistana cuaret venliji 
kanlarını kırılmış gösteren ya- zannolunuyor. 1ta11• - FranM • 
zılar yazıyorlar. Bunlara bakı- l•giltere arasındaki g&rlpae-
lıraa Habeıidan ma11keyi atmış ler aolafmazhtı dlzeltecek 
ve fimcliye kadar giı.li olan yerde ffabeıiatam flflnrtmak .. 
ıeferberliiini açığa "urmuı tan bqka bir ıey yapma-..br. 
imiş... Şimdi her taraftan Ha- Artık hayale kapılmak aıraaa 
b~ıistana yığın yığın_ a~lihl~r dejilclir. Gazeteler ltal)'Allla 
gıtmekte ve Habeı hukumeti• realiteleri ıözden kaçırmadı. 
nin durumu gtinden güne daha 1 .... 
tahrikçi olmaktadır. Hudutta tını v~ t-!y~ preatıJı ~I~ rarp 
yeni h&diıeler çıkmıftır. Bir medenıyetmı korumak ıçan ( 1 ) 
diplomatik Koryeye hUcum lizımgelen tedbirleri almaia 
edildiği söyleniyor. Bazı Fraa- devam edeceğini yazıyorlar. 

Seraca köyünde Büyük yangın ··-·-·-Bilecik, 1 (A.A) - Süiüdün !erdir. Bilecik itfaiyesi de yu· 
Seraca k6yünde büyük bir gını aiindlrmek için Seraca,. 
yugıa çıkmıtbr. Süğüd ilçe- gitmiftir. Yangının naili çaktıja 
ba11 ile ıırbayı jandarma ko· in,.nca ve hayvanca •• kadu 
mutanı n Bilecik ilbayı ile: zarar Yerdiği benllz belli cle-
...... JI Seraca kayiine gitmiı- iilclir. 



Sahife e 

a l 
Dünkü sayımızda Kamutayda 

Aydın hattının satın alma ka
nun projesi görüşülürken Ba
yındırlık Bakanımızın hattın 
tarihçesini ve satın alınma şe
kil ve ıebeplerini izah eden 
6nt:mli diyevini bugün koyaca
ğımızı yazmıştık. Kamutayın 

sürekli alkışlarla karşıladığı ve 
eybirligiyle kabul ettiği satın 

alma işini Bay Ali Çetin Kaya 
ılSyle anlatmaktadır. . 

0 
- Büyük Millet Meclisinin 

tasdikine sunduğumuz Aydın 
)ıath ve şubelerinin satın alın
masına dair olan mukaveleye 
merbut kanun layihasının, mad-
alelerine geçilmezden evvel, 
hattın nasıl inşa olunduğunu 

ve imtiyazının esas şartlarının 
ne olduğunu ve şimdiye kadar 
ne irat getirdiiini ve ne saf
halar geçirdiğini bir az izah 
etmek lüzumunu hissettim. 
Onun için kürsüye çıktım. 

Hattın imtiyazı 1856 se:ıe- l 
ıinde Aydın Ottoman Raidway 
adında bir İngiliz şirketin ve-

1 rilmiştir. Bilirsiniz ki bu 1856 1 
senesi Kırım muharebesini mü
teakip Paris konferansının ak
dolun ~uğu tarihtir. Ve bu 
konferansa Osmanlı dev
letinden dahi heyeti düveliye 
azası arasında bir aza da ka
bul edilmiştir. İzmir - Aydm 
hattı imtiyazından mada Tuna 
boyunda ufak bir hat ve bun
lardan başka Ruscuk - Varna 
hattının imtiyazı da verilmiş 
bulunuyordu. İşte İz~ir - Ay
dın hattının imtiyazının bu ta
rihe tesadüf etmesi o zamanki 
bir siyasetin bir zarureti ola
rak Rus çarlığına karşı İngi
lizlere yapılan bir taviz oJdu
ğuna hükmedilebilir. 

Halbuki, iyi bilirsiniz ki o 
tarihlerde osmanlı devletinin, 
devlet mefhumuna layık ne 
bir şekli idaresi, ne bir taksi
matı mülkiye ve adliyesi ve 
ne de yeni usulde kanunları, 
yolları, köprüleri yoktu. İşte 
böyle bir vaziyette verilmiş 

olan bu imtiyazla beraber bir 
sıra istikrazlar ve israflar bir
birbirini takıbetmiş ve osman
lı borçları adı altında bugün 
nahi neslimiz tarafından öden
mekte bulunmuştur. Bu suret
le imtiyazı verılmiş olan bu 
hat, 75 seneden beri imtiyaz, 
hak ve sıfatını taşımakta olup 
nihayet imtiyazlı hatların bel
ki sonuncusu olmak üzere bu 
hat da devlet demiryol arı 
hatları sırasına girmiş bulunu
yor. Hattın imtiyazı 1856 tari
hinde verilmiş olmakla bera
ber 1861 de işletmeye açıl

mıştır. 

Hattın ilk önce Aydına ka
dar yapılması esa!lı kabul edil
miştir. imtiyaz müddeti elli 
sene idi. Evvela yüzde altı 
faizle 1.200.000 İngiliz lirası 
sermaye olarak konulmuştu. 

İşbu yüzde altı faiz hükümet 
tarafından garanti edilmiş bu
lunuyordu. Hattın muhtelif ta

rihlerde, 1871 de Aydına, 1882 
de Sarayköyünde, 1883 de Di- , 
nar - Işıklıya kadar inşalarına 

devam olunduğu ~ibi 1906 ta
rihinde de Eğirdire kadar 
uzanması devam etmişti ve bu 
tarihe kadar daha birkaç mu
lrnvele ) apılmıştı. 1888 muka
velesiyle Dinar - Işıklıya kadar 
:uttın temdidine ve 1935 sene
sine kadar imtiyaz müddetinin 
arttırılmasına mukabil faiz ga
rantisinden yani tnzmind esa
sından vaz geçilmesi temin 
olunmuştu. 

1888 tarihine kadar faiz te
minata borcumuz 650.000 ln2'İIİZ l 
lirasınA balii oluvordu. bk ae· 

'i"enı Asır 
.. " . .. I ' •, 
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• ryollarının 

neden itibaren az miktarda 
irad getirmekle başlıyan hat \ 
1899 tarihinden itibaren 1914 
senesine kadar: 
1888 91.200 Osmanlı altını 
1889 159.000 
1890 189.900 
1891 152.600 
1892 203. 770 
1893 206.881 
1894 184.600 
1895 150.500 
1896 100.100 
1897 239.500 
1898 196.500 
1899 103.200 
1900 126.500 
1901 198.000 
1902 219.800 
1903 208.400 
1904 217.800 
1905 246.300 
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Bayznda·lzk 

1906 226.600 " " 
1907 229. 700 " " 
1908 206.900 il " 

1909 211.000 " " 
1910 212.600 " " 
1911 244.900 İngiliz lirası 
1912 250.200 " " 
1913 225.400 " " 
1914 290.800 " " 
1915 175.600 .. .. 

(1914 ve 1915 senelerinde 
hattın umumi harb dolayısiyle 
hükumet tarafından işgal al
tında Alınan hasılat.) 

Harbı umumının çıkması 

üzerine hat tarafımızdan işgal 
edilerek mütarekeye kadar 
elimizde kalmış ve mütareke 
üzerine tekrar şirketin eline 
geçmiştir. Ve milli mücadele 
senelerinde kısmen bizim, kıs
men de yunanlıların ve İngiliz
lerin elinde kalmıştır. 

Lozan konferansından daha 
sonra milli idare zamanında 

hattın vaziyeti ve şirket tara
fından işletilmesinin neticesin
de safi hasılatı aşağıdaki şe

kilde vaki olmuştur. 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

Ingiliz lirası safi 
varidat 

111,300 
175,100 
128,000 
146,700 
164,700 
198,700 
176,400 
199,800 
132,400 
150,000 

114,600 
161,400 
115,000 

Hattın bu tarihe kadar olan 
vaziyetini izah ettikten sonra 
satınalma hadisesine sevkeden 
sebepleri izah edeceğim: 

1934 sen sinde devletçe gö
rülen lüzum üzerine Afyon -

Antalya demiryohı hattının in
şasına başlnndı. Bunun üze-

rine şiaket tarafından kenrH 
hatlarına lt!mas ederek ge
çeceği için itiraz vaki oldu 
ve tazminat ist~nildi. Biz de 
cevaben Afyon - Antalya hat
tının bir şirket ve müessese ta
rafından rleğil, devlet tarafın
dan yapılmakta olduğuna göre 
tazminatın varid olmadığı ceva
bında bulunduk. Onun üzerine 
bu hususu yakından rörüşebil
mek üzere; murahhaslarının 
•lnderilmeıini istedik ve tir-

amut 
ket Mister Adeane isminde 
şirket müdürlerinden bir zatı 
gönderdi. Mister Adeane ser
mayedardan olup şirketin mec
lisi idare reısı Lord Davis'in 
yakın akrabasından bir zattı. 
Ankarada kendi!iiyle temasa 
geldik. Ve Afyon - Antalya 
hattının devlet tarafından ya
pılması esasında mutabık kal
makla beraber kendilerinin za
rardan sakınılması için Aydın 
hattının şubelerile beraber hü
kümetimize yalnız Denizli kıs
mının değil, bütün hattı sata
bilmeleri esasında anlaştık. Bu
nun üzerine Londradaki şirket 
meclisi idaresi kendisine salfıhi
yet verdi ve bununla be r.:ıber 
müzakereye esaslı bir surette 
başlayabilmek için Londraya 
~iderek talimat aldı ve geldi 

.... 
Balmnlı!Jı 

ve bir Kanunusani 1935 de iki 
tarafın hüsnü niyetle ve dost
luk havası içinde başlamış o!an 
müzakere bir Mayısa kadar 
zene dostluk havası iç~nde de
vam etmiş ve ayni hava tara
feynin memnuniyetiyle layiha 
ile beraber h,,.zurunuza getir
miş olduğumuz flalınalma mı.ı

kavelesi imzalanmıştır. 
Şimdi hathn bu!unduğu va-

ziyeti ve ne kadar para ife 
mübayaa edeceğinizi ve muh
telif sebeplerle o!an borcumuzu 
arzedeceğim. 

İngiliz lirası 
1 - 1888 tarihli munzam 

mukaveleye göre tazmi-
nat bedeli 650000 

2 - lzmir - Aydın hat
tı kısmı (130 kilometre) 
1856 tarihli mukavele 
mucibince 1200000 

3 - Aydın - Sarayköy ve 
Toı balı - Tire hatları için 1879 
tarihli mukavele mucibince: 

650,000 
4 - Seydiköy - Buca şube-

leri için: 18,750 
5 - Sarayköy - Dinar ve 

Çatal - Ödemiş hatları için: 
871.750 

6 - Dinar - l~ridir hattı 
için: 435,700 

7 - Sütlaç - Çivril, Kon
calı - Denizli, Reşadiye - Söke 
hatları için: 323,500 

8 - 1927 tarihli itilafname 
mucibince 4 sene mücldet]e 
hattın tarafımızdan işgali ve 
zarar ve ziyan tazminatı: 

618:000 
9 - Sekizinci maddedeki 

tazminat ile bu tazminatın 1934 
nihayetine kadar mukavelede 
kabul edilmiş esasa göre faizi: 

443,500 

5,2161200 
lngiliz lirasıdır. 

Şirketin murahhasiyle müza
kereye başlamadan evvel yu
karda zikredilen 5.216.200 ln
giliz lirasından tazminat borcu 

olan miktar ile harbı umumi 
zarar ve ziyanına ait olan faizin 

bir defa müzakeresinden sar
fınazar edilerek üç milyon 500 
bin Ingiliz lirası sermayelerini 
ortaya koymalda miizakereye 
başlanmıştır. Halbuki, bu üç 
milyon 500 bin ln~iliz lirasını 
da ödeyecek vaziyette değil

dik. Çünki, hattın Devlet de- ı 
miryollan hatlarına intibak 
.tdebilmeai icin bir mib'on in-_ 

s ın a nnması Tokyoda ...... 
ydaki önemli diyevi ç· n elçisi başarıcı 

Bir anlaşıt istedi 
gifiz lirası kadar bir paraya 
ihtiyacı olduğunu hattın keşfi
ne gönderdiğimiz yüksek bir 
heyeti fenniyemiz tarafından 
bir raporla ifade ediliyordu. 
Aynı zamanda hattı satın al
dığımızda senevi varidatile 
masrafını ve taksitlerini öde
yebilmek bizim için bir esas 
ve bir zarurettir. 

Şunu da ilave etmek lazım
dır ki, hattın arazi, emlak ve 
malzeme, binaları ve sairesiyle 

1 
beraber kıymeti hazırasının 24 
milyon Türk lirası olduğu tab-

i 

1 
l 

1 

1-Jaymdtrlıli bakanı 

Ali Ç'etiu Kaya 
min edilmekte id;. İ-rte bu esas
lar üzerinde haftalarca müza
kere!er cereyan etti ve nihayet 
senevi mürettebat üzerinden 
kaç senede ne kadar faiz ve 
ne kadar sermaye istedikleri 
esasına avdet edildi. Hakika
ten müzakeronin sonu bu nok
taya avdat etmekte idi. Bunun 
üzerine şirket murahhası tara
fmdan hisse senetleri hariç 
tutularak obligasyonların mik
hirı 3,800.000 küsur ıngiliz li
ram olduğuna göre bu miktar 
p:ıara için senede215,000lira ol
mak üzre yüzdeS foiz esası üze
rine 40 senede ödemek şartile 
bir sermaye isteniyordu.Halbuki 
yukarıda izah edildiği veçhile 
Cumhuriyet idaresinin 13 se
nelik zamanında en müsaid 
senelerde dahi senede 215.000 
lira alamamışlardır ve Devlet 
demiryollarının günden güne 
inkişaf eden vaziyeti ve şir
ketin ağır mali vecibeleri kar
şısında ırelecek senelerde mez-
kur 13 sene zarfında alabil-
dikleri parayı da almalara 
mümkün de2ildi. Binaenaleyh 
senevi istenecek par~, gerek 
şirket ve gerekse bizim ıçın 
en doğru rakam olmak üzere 
son 13 senenin safi hasılatının 
vasatisi olan 145-150 bin ara
larında bir meblağ olabilirdi. 
Ve nihayet evvela 168.000 
daha sonra 150.000 ve daha 
so~ra 147 bin İngiliz lirasana 
inmek suretiyle bir anlaşma 
esasına varılmış oldu. Bu mik
dar için şüphesiz her ıenenia 
amortismam da dahil bulun
maktadır. Tahvillerin muame
lesi dolayısıyle Loadrada ih
tiyar edilecek masrafa iştirak 
şirketçe kabul edildiiine gö
re bu mikdar sermayeden iki 
bin küsür lira kadar bir meb
lağ da şirketçe tediyesi ka
bul edilmiştir. 

Bir arkadaşımızın iddia et
tiği faizin yüzde beı olması 
lehimize hır keyfiyet değildir. 
Bilakis bu 40 sene müddeti 
azaltabilme imkanını verecek 
olan yüzde 7,5 faiz esası men
faatimize daha uygun olmakla 
tirkete kabul ettirildi. 

Hulasa, bu taksit 40 senede 
ödenmek üzere yüzde 7,5 faize 
1.825.840 liralık itibari bir ser
maye demektir. Tediye esası 
bu suretle teıbit edildikten 
ıonra mukavele maddelerinin 

hazırlanmasına başlandı. Tara . 
fımızdan alakadar olan erkan 
ile, şirket tarafından 2 - 3 aza
dan mürekkep bir komisyon 
uzun zaman çalıştılar. Bu me
yanda bütçe encümeninin muh· 
terem mazbata muharriri bay 
Sırrı Day'ın bulunduğunu bil
hassa mali maddelerin tertibin
de kıymetli hizmetlerinin seb-
kettiğini zikretmeği kendime 
borç bilirim. 

Maddelerin tertibi nihayete 
gelinceye kadar ıirket tarafın
dan tediyenini garantiıi hiç 
mevzuubahs olmadı. Ve mü
rettebatın karşılığı doirudan 
doğruya yeni Devletin, Cumu
riyet idaresinın şeref ve itiba
rına bırakıldı. 

Arkadaşlar! Bilirsiniz ki, Os
manlı borçları, geçen sene al
dığımız İzmir - Kasaba hattı 
İstanbul rıhtım borçlarına güm
rük varidatımız karşılık göste
rilmiştir. Ve bu borçlara karşı 
çıkarılan tahvillerde Osmanlı 

borçları meclisi idaresinin 
imzası da bulunmaktadır. 
Halbuki bizim yaptığımız 
bu mukavelede böyle bir temi-

nat ortaya konulmadığ-ına göre 
çıkarılacak tahvillerde yalnız 

Maliye Vekilimizin imzası bu
lunacaktır. Ve ilk defa olarak 

cihan piyasasında tedavül ede
cektir. 

Bu hususta ıirketin ve bil
hassa onu müzakerede temsil 
eden Mister Adeane'nin milli 
varlığımıza gösterdiği itimad 
hususundaki dikkat ve nezake
tini memnuniyetle zikretmeyi 
bir vazife addederim. Deruhte 
ettiğimiz taksitleri emniyet ve 
muvaffakivet1e hattın varidatiJe 
ödeyebileceğimize ve az za
manda hattı devlet ddmiryol-

Tokyo 1 ( A .A) - Çin bü
yük elçisi Çin hükumetinin ba
rışçı bir anlaşıt (sureti tesviye) 
istediğini söylemiştir. Büyük 
e1çi bundan sonra Kuzey ( şi
mal ) Çindeki durumun kötü 
bir şekle girmemesini B. Hiro .. 
tadan dilemiştir. 

Başbakan bunun yalnızca sü
el bir sorum olduğunu ve Çin 
delegelerinin bunu Japon süel 
delegeleri ile konuşmaları la· 
zım geldiğini söylemiştir. Son 
gelen bir habere göre Çin dış 
işleri bakanı ardımcısı Nankin
deki Japon aüel mümessiline 
kuzey Çin durumunun dış iş
leri bakanı B. Vang - Ching 
V ei Şanghaydan döndükten 
sonra durumda bir yatışma baş 
göstermiştir. 

Aksayişarkta afyon/ 
larımızı satmak için 

Afyonlarımızm yabancı Ulke
kelerde revacmı arttırmak ve 
yeni yeni siparişler bulmak için 
seyahatte bulunan Afyon inhi
sarı satış şubesi şefi Şefik Men· 
d~o bir telgraf gelmiştir. B. 
Şefik bu telgrafında F ormoz 
adasından Şanghaya geldiğini 

ve burada alakadarlarla tema
sa geçtiğini bildirmektedir. 
······································••; 
ları hatlarına intibak ettirebi .. 
leceiimize emin oJabilirsiniz. 

Hattın iz.ah ettiğim şekilde 

ıahn alınmış olması miJli mak-

sat ve menfeatlerimize tama

men muvafık olduğu kanaatin· 
deyim. Ve maruzatım bunda• 
ibarettir. (Alkışlar} 

Mukavelenin mali muamelesi 
hususunda izahat arzu edildiği 
takdirde bay Sırrı Day karde
şimiz b11nu maalmemnuniye ve
rebileceklerdir. 

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

Mısırla Italya arasında 
Bir hava uzlaşması 

Uzlaşma lngilterenin Mısır Üzerinde 
Y aphğı tesirin mahsulüdür 

Mısır ile İtalya arasında ha
zırlanan bava işleri uzlaımaıı 
dün Mısır hariciye bakanı ile 
ltalyadın Mısır elçi11i tarafından 
imza edilmiıtir. 

Bu uzlaşmanın müddeti altı 
aydır. Lakin her altı ayda ye
niden uzatılabi(ir. ltalya bu uz
laıma ile Roma ile ltalya So
malisi ve Şarki Afrika müı
temlekelerini hava yolile bağ
lamış bulunmaktadır. 

Bugün İtalyan tayyareleri 
Roma - Tarabluı~arb ve lıkea
deriye yolu ile Kahireye ve 
buradan da Nil mecrasını takib 
ederek Hortuma ve Hortum
dan Kcslaya ve Kcsladan Mu
ıu - Esmere istikametini takib 
etmek auretile Cibuüye ve bu
radan da Berberiyeye ve ta 
Somali'nin ıon köıelerine git
mektedir. İtalya geçenlerd.e İn-
giltere ile bu hususta bir uz
laşma aktetmiıtir. Bu havai 
uzlaşma Sudanı Mısri mıntaka
Jarına aittir. 

İtalya, Sudanı Mısri mınta
kaları hakkında, evvelce lngil
tere ile uyuştu. ltalya - Mısır 
uzlaşması kaldı. 

ltalya, bu huıusta lngiltere
nin yardımını istemiş, Mısır İn
gilterenin tesiri dolayısil..e Ital
ya ile bu uzlaşmayı imzalamış
tır. 

Bu uzlaşma Mısırı alakadar 
etmez. İngiltereyi ve İtalyayı 
ise alakadar eder. İtalya hü
kumeti Mısır hükumeti ile yap
tığı bir hava uzla1ma11 ıaye-

- sinde yalmz iktisadi_ ':e ticA!t 

seyrisef er bakımından istifa 
de etmekle kalmıyacak ayni 
zamanda süel bakımdan iıtifa
de ediyor. 

İtalya hükumetinin büyük ih· 
timam ve süratle bu uzlaşma• 
nın teminine çalıştığı muhak-
kaktır .. Çünkü Habeşistan me
selesi ltalya için hayatidir. 

Her ne kadar bu anlatma 
sivil tayyareler bakımından ya-
pılmış ise de harp zuhuru ha
linde siviJ tayyarelerin bir an 
içinde harp tayyeresine kalbolu
nacağı keyfiyeli de göz önün-
den uzak bulundurulmamalıdır. 

Bu uzlaşmada derhal göze 
çarpan üç nok~a vardır. 

1 - Uzlaıma lngilterenin 
Mısır üzerinde yaptığı teıir-
lerin mahsulüdür. 

2 - İtalyanın bu anlaşmayı 
ıliratle yapmak iıteyiıine Amil 
sebep Habeşistanda askeri 
harekatta bulunmağa ha&ır-
lanmakta oluşudur. 

3 - İki devlet arasında ya
pı1an bu anlaşma, Mısırda ha-
v~ işlerine müteallik genel 
bır yasanın uücude getirilme-
sinden evvel yapmıştır. 

Yarın ne olacağı tabii bu· 
günden kestirilemez. lngiltcre
nin Mısır Sudanına müteallik 
hava işleri hakkında ltalya ile 
yapbğı bu anlaşma Mısır için 
bir garanti teşkil edemez. 
Çünkü lngiltere menafini, uzak 
istikbali göz önünde bulundur· 
mak suretile ve kuvvetle temin 
eder. Bize terettüp eden vazi
fo de ieneJ emniyetimizi ve 
menaflimizi temin etmektir. 

(~lbel~'2 
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Çok şükür! Bugün düşmanı
mızın kuvvetini öğrenebildik. 
Köşkte elli silahlı asker, otuz 
kadar hh.metçi, 20 kadar ya
zıcı Rahip Sinyor ve Papas 
var. Uğraşacağınıız kuvvet bu
dur. Fakat bunlan bc0 enece
ğimiı:i şinıdiden ıöz veriyorum. 

Ertesi iÜD tekrar köşke 
doğru çıktı. Bir gün evvel öğ
rendiği biunetçiden yeni şeyler 
öğreneceğini umuyordu. Bir 
kayanın arkasına gizlenip sık 
ağaç yapraklan arasından köş
kU ıözliyordu. Tivoli yolu üze· 
rinde yüksek bir kayaya sak· 
!andığından bahçenin içini de 
görebiliyordu. Bir aralık gayet 
yavaş yürüyen bir ihtiyarın al
nının terlerini ıilerek yanına 
doğru geldiğini gördü. Bu ih
tiyar da köıkün bahçe kapı
ıından çıkmııtı. Ragastan ihti
yar yanına gelince Almanca 
" Hin aydın " dedi. Şövalyenin 
Almanca bildiği iki kelime de 
bundan ibaretti. ihtiyar ltal· 
yanca: 

- Anlıyamadım cevabını 
verdi. 

Ragastan bo defa kötn bir 
Italyanca anlatarak bir şeyler 
söylenıeğf' uğraştı: 

- Ben ~imanım, çok u%ak
lardan geldım. Adı, sanı acu-
nun dillerinde •. dolaşan Papa 
Aleksandr Borııyayı görmek 
için Romaya gidiyorum. 

_ Ne kadar yaıık ki bu İs• 
teğinizi, bu dini arzunuzu ye
rine getiremiyeceksiniz, çünkü 
Papa Romada değildir. 

_ Ah! Ne yazık. .• Günlerce 
yaya olarak geleyim, bu kadar 

yorulayım. 
Emeklerim boşuna gitsin. 
- Aziz Papa! Burada köş

kündedir. Fakat dıtan çıkmı
yor. 

- Bunu nereden biliyorsu
nuz voksa siz de Kutsal ada-' ~ 
mın yakınlanndan olmak onn-
runu kazarunıı bahtiyarlardan 
mısınız? 

- Evet! Ben Papanın Tivoli
deki kö künde baş bahçevanım, 
kendilerini her gün bahçede 
gezerken görürüm. 

- Yat.. Babçevan başısınız, 
öyle mi? Benim de okuduğum 
sanat budur. Fakat bu sanatın 
gizli tarafları günden güne 
kayboluyor. 

- Ne söyliyorsun delikanlı 
siz de çiçek ve nebatlar fenni 
ile mi uğraşıyorsunuz. 

- Biricik çalışmam budur. 
ıtalyaya srelmekteki amacım 
Papa cenaplarını ~örmek hem 
de balyanın güzel çiçekleri ve 
bilhassa Tivoli köşkünün süslü 
balıçe!İnın i?'CZmek ve görmekti. 

- Nasıl! Almanyada Tivoli 
köşkünün bahçesi de anılır mı? 

- Aman! Yalnız Almanyada 
· değil bütün acunda bu bahçe 
dillerde dolaşıyor. 

ihtiyar gözlerini yukarıya 
dikti, göğsi'nün kabardığını 
duydu. Karşısmdnkinin ~özleri 
kollannı kabarttı. Derin bir 
memnuniyet içinde dedi ki: 

- Demek oğlum sen de 
bahçcva isteğindcsin. 

- Evet. Biricik düşüncem 
budur. Senelerdcnberi bunun 
için çalışıyorum. 

- Ağaç, fidan aşılamasını 
bilir misin? 

- Bu işlerden çok eyi an
larım. Armut ağaçlarını Elmaya, 
Limon ağaçlarını Portakala 
aşıladım ve çok eyi sonuç al
d:m. 

- Hay Allah eyiliğini ver· 
"in. Demek çiçeklerden de an
lıyorsunuz. 

- Hayhay! 300 kadar ko
kulu çiçek ve 2000 kadar gül 
cinsi bilirim. Bir sevai çiçeği
nin, bir karanfilin kaç senelik 
olduğunu hemen size söyliye
bilecek bilgile:im vardır. 

Papanın bahçevanı avzı açık 

kalmış. Şaşkın şaşkın, kendi 
kendine: 

- Meğer bu delikanlı bir 
fen kumkuması imiş?Dedikten 
sonra karşısındakine meyveler
den de anlayıp anlamadığını 
~ordu. Şövalye rolünü çok gü
zel oynıyordu. Bahçevanı me
rak ve heyecana düşürmek 
için kendisinden gizli tutaca
ğına dair namusu üzerine ye
min ile sö:ı aldıktan sonra keşf
ettiği yeni bir Şeftaliden iza
hat vermej'e başladı. Sözlerinin 
ihtiyar bahçevan üzerindeki 
teıirlerini eyice seziyordu.O ka
dar ki ihtiyar yolundan vazge
çerek bir bşın üzerine otur
muştu. Ragastan dn onun ya• 
nına ilişti: 

- Sevgili usta! Ne olur be
nim iibi meraklı bir adama 
uzaktan adını duyduium ve bu 
kadar ı.ahmetli ıeyahah göze 
aldığım Papanın bahçesini ol
ıun bana göstermez misin? 
Dedi. 

ihtiyar hem sevindi, hem sı
kıntıdan titredi. Seviniyordu. 

' Çünkü bahçevanlıktaıı anlıyan · 
ve kendisine usta diyen bir 
adama rastlamışh. Sıkılıyordu, 

Ragastanın istediğinden bir fe
nalık doğarsa hali ne olacalctı? 

iki dü ünce arasında sordu: 
- Delikanlı adınızı bana 

söyler misiniz? 
- Petros mayipng Bavn 

Kirşer. 
- Benim adım da Bonif as 

Bonifaçidir. 
Beni ümitsiz görüyorsunuz 

değil mi? 
- Evet! İlk gördüğüm da

kikada düşünceli olduğunuz 
gözümden kaçmadı. Sebebini 
anlıyabilir miyim? 

- Sizin gibi bir meslektaş
tan hiç bir şeyimi saklamak 
istemem. Bana arkadaşlığınız 
kalbime büyük bir inan veriyor. 

- Ortak inanış snyın ho
cam. 

Bonifas Bonifaçi hocam sö
zünden çok hoşlanmıştı. Gayet 
tatlı bir sesle cevap verdi. 

- Mosyö Petros... Sizin 
öteki adınızı heceremiyeceğim. 
Yalnız şunu biliniz ki kutsal 
Papa .•• Şeftaliyi çok sever. Söz 
aramızda kalsın, Papa Tivoliye 
Şeftali yemek için gelir. 

- Aman, sözleriniz içimi 
kayna~tırıyor. Ben de Şeftaliye 
bayılırım. 

-Sonu Vaı--·-
Tütünlerimiz 
ne halde 
- JJaştaratı 2 inti Sahıfedtdır 

tahminler yapmak da mümkün-

dür. Benim kanaabmca bu yıl 
yaprakların nefaseti istenilen 
dereceyi bulacakrır. 

- En yüksek randıman va
ziyeti geçen sene nasıld, ? 

- Fevkaladeliği hnşta ga· 
vur köy olmak üzere Akhisar, 

sonra da Muğla havalisi• kaza· 
nıyordu. 

- Geçen seneye nazaran bu 
yılki rekolteyi nasıl tahmin edi
yorsum.1z 'l 

- 1934 ün rekoltesi 13,5 
milyondu .. Bu yıl ekim geniştir. 
Kestirim olmamakla beraber 
tahminler yirmi rr.ilyonluk bir 
rakluım üzerinde duraklamak
tadır. 

- Bay Ziya, Akhisar tütün
lerinin bu seneki durumu hak
kında açık birşey söylemediniz? 

- Bunn ne hacet kif. Yıl
lardanb~ri Avrupa ve Amerika 
piyasalannda ilk önce anılan 
Akhisarm güzel kokulu Altın 
tütünleri değil midir ? 

H. GUnay 

Yenl Asır 
• • 
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HAVA TE[r!LIKESINE KARŞI JJnlgarların endişesi 
- ····-

sabah ilbaylıkta önemli yalnız kalamayız, bir gu-
Bir toplantı var l 

Bu 

Her kurum kendi çevresinde yardımı ru a girelim diyen er var 
Genişletıneğe çalışacak 

HavaRarımıza r.clUı: k:::natı-:-rla örmek için 
Hava tehıikesini bi!en üye içinde ç21ışacnktır: Kırk bine 

yazılmak istiyen yurddaş'ar yakın ic;çilerin birer gündelik-
arasında. daha geniş '1ir foali- lerini hava kurumuna bırak-
yette bulunmak, yardım şekil- rak bir kalemde kırk bin lira-
lerini tesbit etmek üzere bu- ya yakın bir para toplanacnğı 

ı kanaatı vardır. Şarın ileri ge-
gün lbaylıkta muhtelif kurum- len tecimerler, tanınmış zen-
lann top'anhlan olacaktır. C. ginleri de Ankara ve Istanbul· 
Halk partisinin nahiye ocakla· dan geri kalmıyacak surette 
rmda da bek!enen canlı faali- vatani ödevlel"ini yapacaklardır. 
yet başlamıştır. İzmirin hava ılbayın bugünkü toplantıda ö-
kurumuna. yardım konuşunda nemli bir söylevde bulunarak 
ön sirada bulunacağı besbel- ızmjre yakışacak bir faaliyet 
lidir. şeklini izah epeccği öğrenil-

Her kurum kendi çerçevesi mişHr. 
!1411.., e· ı '• ... 

Güzel San'atlar sergisi 

ergı e e 
ta 

Ankara, 1 (A.A) - Güze! ' kalmamıştır dn, Eserini yüksek 
san'atlar resim şubesinin 12 ci değerleğenize sunmaktadır. Sü-
resim er~isi bugün saat 11 de yük önderimizi yönemesinc 
sergi evinde açı lmış ve açılma u!usumuzun duygusundaki in-
töreninde Türk ve yabancı sec- celiğe kanunun göstermekte ol-
kin bir kalabalık hazır bu'un- duğu ilgiye göre arımız gittikçe 
muştur. Kültür bakanı B. Ahi- daha yükselecektir. Çağırımızı 
din Ôzmen bu münasebetle kabul ederek sergimizi onur-
oşağıdaki söylevi vermiştir: landırmış olmanızdnn dolayı 

BnyanJar, Baylar; teşekkür ederim. 
Güzel san'atlar birliğinin Bundan sonra Kültüs bnlrnnı 

Ankarada açtığı sergilerinin kordelanın kesilmesini Kamutay 
12 ncisini açmakla mutluyum. başkanı B. Abdülhalik Renda-

dan rica etmi ve sergi açıl
Sergi gözden geçirildiği zaman 

mıştır. 
Türk ulusunun güzel san'atlar Büyük ve seçkin kalabalığın 
a'anırıdaki gelişi güze çarpar. zevkle ve memnuniyetle gcz-
Memleketimizde tabii güzelıik- diği sergide güzel snn'atlar 
fer çoktur. Hayale genişlik birliğine bağlı ressamlar 129 
verecek hadiseler kagırmanlık- eser göstermişlerdir. Her ba-
lar pek çok geçmiştir. Türk kımdan bir başanm olan bu 
çocuğunun duygusu bunları sergi ayın on beşine kadar 
kavramamış şekilde kalamazdı, açık kalacaktır. ........... 

Ve İş sahipleri 
Nevyork, 2 (Ö.D) - B. 

Rozvelt N. R. A. kanunun 
gereklerini tatbik etmiyen iş 
sahiplerine karşı takibatın ke-
silmesini emretmiştir. İstihsal 
kontrolünün bırakılması teh
didi karşısında buğday ve 
pamuk füıtlarının düştüğü bil
diriliyor. 

Fransada 
Yeni Finans Ba

kan1 ne diyor? 
Paris, 12 (Ö. R) - Yeni 1'a

binenin finans balı:aı.ı bay Kayo 
frangın her türlü değeıden 
düşürülmesine karşı olduğunu 
söylemiştir. Bay Kayo kendi-
sine yaı dım etmek üzere eski 
bütçe bakam bay Abcl Gar
dcy ile birlil:tc çalışacaktır. 

Sosyalist partisinin oyu'nu 
dinlemiycrek kabineye girmiş 
olan bay F rasar bu partiden 
çekilimini vermiıtir. 

Bay Lav 
lnıau ıııu lıtırasını 

tetkik etti 
Paris, 2 ( Ö. D. ) - B. La

va! Fransız • Sovyet andiaş
ması hakkındaki Alman muh-
tırasını gözden geçirmiştir. 
Fransız cevabı gelecek salı 
günü BerJine verilecektir. Bu
rada andlaşma protokolunun 
Alman ihtiraslarına önceden bir 
ccvab olduğunu bildirmektedir. 

Sof yada 
ıtalyan sanat sergısı 
SOFY A: 1 (A.A) - Bugün 

Sofyada bir İtalyan eanat scr
ı:-isi açılmıştır. Sergi kralın ve 
başlı kan T oşefin birer orun
tağı (mümessili) ile dış sü ba
kanlarının elçilerin ve münev
ver kimselerin önünde, kültür 
bakanının bir söylevi ile açı!
mıştır. ıtalyan orta elçisi ve 
sanayi nefise akademici müdü
rü de söz söylemişlerdir. Ser
gide 15 İtalyan ressamının 32 
eseri ile 21 heykcltraşın 30 
eseri vardır. 

Bazı gazeteler de ·t.;.;tii';ekliyelim di~orlar 
Sofya 3t Mayıs edip te bir tarafa baglanma-

Mir gazetesi herkes dost 1 mız, bizim tarafımızdan ~tılmış 
arıyor başlıklı makalesinde in- yanlış bir adım olacaktır. 

A d k. b .. t.. haı.ırlık-gilterenin bile ananevi yalnız- vrupa a ı u un .. 
ı - · t h nuz tı-Jık siyasasından çıkarak müt- ara ragmen \?azıye e . . 

:tefiklcr aradığım, dünyanın al· bellür etmemiştir. Beklıyelım. 
tıda biri kadnr iHkeye mal k Şurası unutulmasın ki, B~l-
olan Rusyanın en mükemmel kan rnuvazeneşi için Bulg•m~-
silah lanmış bulunan Franısa ile tan yeniden siyasi her terazı-
ittifaklar yaptığını, Almanyanın nin ibresi o?abilir. Bugün şu 
ve hatta İskandinavya devlet- veya bu grupla siyaset yap· 

. lerinin dostlar aradığım kayıt mak bizim için çok tchlikeli-
ve misaklardan bahsettikten dir. Çünkü bu grublar şayed 
sonra diyor ki: aralarmda anlaşıverirlerse bi-

Bilhansa bizde misaklamı ı.im bütün emeklerimiz suya 
kuvvetine inanmıyan1ar var- düşer. ,. 
dır. Gerçekten m;saklar, ebedi Balkan mlsaknra nasihat 
değildir, fakat yalnızlık tehli- Veriyor 
ke~i, misakların zaifliğinden Sosyalistlerin organı olar 
daha tehlikelidir. Umumi ve "lskra,, gazetesi de "Balkan-
hususi hayatta dostu olmamak )ara çevrilen vabancı gözleri,. 
düşmanlarla kuşadılmış olmak serlevhaJı makalesindn diyor k 
demektir. ,, Harbı umumiden sonra 

Bitaraflık, bir devletin hudut- bir an için Balkanlu ken-
larını emniyet altına almak di kendine bırakılmı~tır. 
iç.in ldifi değildir. 1914 te Bel- Çünkü boğazlara yerleşmek 
çika bitara~ı. Fakat ilk büc.u- istiyen Rusya, aşağı Tunaya ve 
ma o maruz kaldı. Yunanistan Selaniğe göz diken Avusturya 
da bitaraftı. fakat çiğnenmek- - Macaristan ve Hamburg 
ten kurtulamadı. Müstakbel bir ile Belgrat arasındaki bütür, 
harpte bunun tekerrür etmiye- milletleri kendine esir et· 
çcğini kim temin eder. mek istiycn Almanya or· 

Bir milletin yalnız kalması, tadan kalkmışlardı. Arada 
sade harp vaktinde değil. sulh yalnız İngiltere kalnıışh 
esnasında da tchJikel dir. Fakat o da boğaz'anr 

"Bekliylim, bir yere ba~lan- serbcstisi gayesine erişmişti 

malıyım . ., Bu, Balkan miJJetlerinin l.Jirbi· 
"Dnevnik,, gazetesi de Bul- rine el uzatıp tam anlaşacak· 

garistan ve U!uslar arası siya- ları zamandı. Çünkü ortad; 
set serlevhası altında yazdığı işleri karışbranlar yoktu. 
bir makalede diyor ki: Maalesef Balkaıılıhır bu fn 

" Bulgaristan her ne kadar sah kaçırdılar. Şimdi vaziyt 
küç\ik bir devlet ise de Ba!- çok değişmiştir. Rusya ile A' 
kanlardaki merkezi vaziyeti manya yine meydana çıktıla 
dolayısite Uluslar Arası siya- Onların arasında şimdi esl 
sete uzak kalamaz. 60 senelik Avusturya - Macaristanın me\ 
hayalında Bulgaristan çok şey- kiini almak ist yen bir de Le 
ler öğrendi. Biz Berlin kon- histan var. Italya da başım kal 
gresini \'C orada oynıyan oyun dırdı. Bu devletlerin dördü dt 
ları, haı ici tesirat altında Ma- Balkan~ara göz diktiler. 
kedonya meselesinin geçirdiği Bugün Balkan'ann vaziyet 
bütün ~afhatı, Ba kan ittifakım fena c>lmakla beraber içinder 
Türkiye ile Bulgaristan arasın- çıkılmıyacak gibi değildir. Yal-
da imzalanan Londra muahe- nı:r: bütiin Balkan devletJerinir 
dcsini, Bükre muahedesi- eJbirliğile çalışmaları lazımdır 
ni ve son Nöyi muahede- Balkan devletlerinden herhan 
lerinin tarihçe erini çok iyi bi- gi birinin yalnız kalması, he, 
liyoruz. Bunlar Bu!garistana şeyden evvel bu yalnız kalan 
\.arşı yapılan düşmanlığın bi- mutazarnr eder. Fakat ayn 
rer eseridirler. Fakat düşman- zamanda bu zarar diğerleri· 
Jıktan devamlı neticeler çıkmaz ne de gelebilir. 
Ergeç komşularımız kendi işte bu yalnız lcalnn. Bal· 
istikbalJerini düşünerek bizi kanların hasta noktasıdır. 
arayacaklardır, büyük devlet- Şimdi bütün harici entirikE 
ler de bizi arayacaklardır. Bü- ve rekabetler onun üz.erim 
yük devletlerin Balkanlarda oy- çevrilecektir. Bunun için de 
namak istiyecekleri roll~r Jçin diğer birleşenlerin vazifesi, bt 
küçük Bulgaristan onlara lazım yalnız kalına mümkün olarar. 
olacaktır. her ~eyi yapıp onu da araları-

0 zaman gelinceye kadar biz na almak ve onu harici intri-
bir kenarda bekliyelim. Acele kalardan korumaktır.,, 

CS"• • • ftJU• 

Basmahanedeki 
1 
Fransız malların, 

Otlar tutuştu 1 Azami tarife 
Dün gece saat 23,30 radde- Geçenlerde feshedilmiş. ol~ı 

!erinde Ba!lmahanenin karşısın- Fransız modüsnindmüd~eti.tbı dun 
b. · t• B ün en ı aren daki meydanda kuru otların ıtmış ır. ug ~ "f 

yanma~a başlamasile itfaiyece Fransız m_alların~ azamı tarı e 
. .. .. tatbik edıl~cektır. 

yangın var zannıyle dort son- "23 mayısta müddeti dolan 
diirme makinesi çıkarılmış. ~e İspanya - Türkiye tecim muka-
mahalline gidilmişse de ıım velesinin yenisi henüz hazır· 
ehemmiyetsizliği ~nlaşıl~ığı~- Janmamıştır. 
~~n kuru otl~r ayakla. son~u- Bu işle uğraşmakta olan her 
rulerek mak,neler gerıye don- "k" d l t hh l k" 

ı ı ev e mur2 as arı es ı 
müştür. 

Ingiltere ve 
HabeŞistan 

?.2 Mayıs 1935 tarihli I1 Gi
ornale d'Italia demektedir: 

Moming Post diyor ki : Bay 
Eden geçen birinci kanunda, 
Büyük Britanya, Habeş kıtn~n
nın paylaşması hususunda, hiç 
bir zamanda iştirak etmiyece
ğini .kat'i bir surette ltalyaya 
bildirmiştir. 

mukaveJenin on beş gün daha 

1 

temdidine lüzum görmüşlerdir. 

Bir tarafta 'uruşıu: 
diğer tat·afta uzlaşn1· 

olur nıu? 
Roma, 2 [Ö. D.) - İtal)an, 

Habeş uzlaşma komisyonu Mi
ianda çalışma1arına başlamıştır. 

Ha beşistanı bir F rans1z ve bir 
Amerikan jü,iti temsil etmek
tedir. 



gahlte e 

;;;~----------------,..----, 

hl..~~-be 

TAÇLI 
~DEL 1 LE R 

NHllllllM , . .. . .. . 
• J ~ ..-

':["arihi Tefrika 
ikinci Kısım No. "21,, • 

iki yüzlü bir siyasa 
faaliyete girişmişti 

Elizabct gülrenginde tuvaletiy
le, halkın alkışlarını tebes-
ümlerle karşılıyar k ilerliyor. 

Yine kraliçe Alderman'lerin 
söylevlerini, korpora yonların 
saygı ve sevgi destanlarını 
dinlemek için her dakika dur
maga mecbur kalıyordu. Her 
lngiliz şehri.) eski bir ananaya 
uyarak onun şerefine canlı 
tablolar yapmışlard . Yalnız 
bir manzara lngilterede sade 
bir hükümdar değişmeyip re
Jim değistiğini göstermiye ye
t rdi. 

Kraliçe mütevazi bir tablo 
6nünde durdu. Fazla içkiden 
yüzü kızarmış olan bir ihtiyar 
zamanı temsil ediyordu. Eliza
bet bu düşündürücü tablo 
'önünde durarak Lort Mayordan 
bu ibtiyann dını sordu. Can
lı tablonun aktörü olan adam 
bizzat cevap verdi: 

Ben zamanı temsil ediyorum 
bayan... Rigdanlığım da işte 

burada •.. 
Elizabet bu levhadan içlene

rek haykırdu 
- Zaman, her ıeye hakim 

olan z°'man ... Beni buraya sev
k den de sensin 

Kraliçenin sesi coşkun teza
hür ta vesile oldu. Elizabet 
halkın horraları arasında ihti
yarı kucakhyarak kırmızı ya

n klarından öptü. 
Tam bu sırada ölen k raiiçe 

Mar nin kardinalları en muh
teşem elbiselerini giyerek iler
liyor. El zabet şerefine bir ila
hi okuyorlardı. 

Elizabet Marynin ölümülc 
sukut eden bu kuvveti 
ıevimli başını ğerek ıelam· 
ladı. Devlet şurasında, sevgili 
hemşiresinin devlet işlerine 
alıştırdığı bu adamlardan bir 
çoğunu mu haf aıa etmek ııiye
tinde olduğunu söylemişti. Fa
kat bu vaadını tutmamışsa 

o lara itimadsıılığından değil, 
mecliste mütebayin fikirlerin 
yarattığı kararsızlığa nihayet 
vermek maksadı ile buna mec
bur olduğu kanaatını uyandır

mak istiyordu. 
Kardinallar Elizabetin güven 

verici sözlerinden cesaretlene
rek ellerini dudağına uzatmış
larsa da o sadace uzanan bu 
elleri sıkmakla iktifa etti. 

Yalnız Londra Başpapaıı 
Bonner Kraliçenin affından is
tifade edemedi: 

- Bu adamın parmakları 
üzerinde olan kanı temizleme
ğe Tamis nehrinin bütün su
ları yetmez diyordu. 

lngiliz Krallan tarafından ka
bul edilen bir iidet~ tevfikan 
Elizabet taç giyme şenliiinin 

yapılacağı güne kadar kulede 
yerleşti. Orada kendi yattığı 
karan!ık hücreyi, ve üzerinden 
geçmesine ramak kalan idam 

sehpasını gördü. Mevkuflara 
mahsus oian kilisada diz çöke
rek kendisini koruyan Allaha 
şükretti. 

Kiliseden çıkarken Sesil ken
disine doğru ilerledi. Rengi sap
sarı idi. Çok meşgul olduğu 
ııalinden belli idi. Kraliçeye 
vahim beyanatta bulunması 

bekleniyordu. Sadece: 
- Sekiz gündenberi göz 

kırpmadım dedi. 
r Onun himmeti sayesinde sa
.!!Y- muhafızları de2iştirilmiş, 

sitenin lrnpılarını kapatmış, 

kraliçe Elizabetin tahta çıktı
ğım bildirmek için dünyanın 
dört tarafına sailer gönderil
mişti. Koltuğu altında koskoca 
bir dosya vardı. Bu dosya yeni 
bütçe ile yeni emirnameleri ih
tiva ediyordu. Aynı zamanda 
krallığın koyun istatistiklerini 
hazırlamıştı. Fakat kraliçeye 
yaklaşacağı sırada Kont Ro
bert Dudeley yolunu kesti.Kra-
liçe eski mahbes arkadaşına 
tebessüm etti. Yorgunluktan 
topallıyan Sesile bakmıyarak 
onunla görüşmeğe başladı. 

Aynı hafta içinde Robert 
Dudeley kraliçe ahırları gran-
metri oldu ve dizbağı nişanı 
ile taltif edildi. Bu tevcih ana
cılar arasında dedikodu bile 
yapb. 

Kraliçe müşkül günlerinde 
onun gösterdiği sadakatı mü
kafatlandırdığını söylüyordu. 

Elizabet meşhur olmak,mem
leket içinde ve dışında zama
nın en büyük kraliçesi olarak 
tanınmak istiyordu. Sefirler 
birbirine uymıyan talimat al-
makta idiler. ispanya ve Vati
kan nezdindeki sefirler krali
çenin hemşiresi tarafından çi
zilen siyasada devam edeceğini 
temin ederken gizli memurlar 
merkezi Avrupaya giderek 
Luter mezhebine mensup olan 
hükümetlere bir ittifak akbnı 
t klif ediyorlardı. 

Fransaya gelince Londradan 
gelen memurlar krala İngiltere
nin dostluğunu bildiriyor. Loris 
Gonde'nin başkanlığı:ıdaki ih
tilalcileri de teşvik ediyordu. 
Evlt!nme çağında genç Prens
leri olan bütün memleketlerde 
lngiliz kraliçasi ile izdivaç ve 
ittifak umutları uyandırılıyordu. 
Elizabetin güzelliği, krallığın 
coğrafi vaziyeti methediliyor. 
Devletleri birbiri aleyhine kal
dıracak tahrikat yapılıyordu. 
Böylece Elizabetin etrafında 
aşık prensler halkası işleni
yordu. 

oıııı var -
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Ahsisarda bir 
eıvcılar birliği 

kuruldu 
- Baştarafı 2 ncı sahi•ede -

hazirundan sorgu hakimi bay 
Ruhi Moralın : 

- Arkadaşlar, atıcılık sözde 
deiil, sporda olmalıdır •. Siz
leri böyle görmeği arzu ederiz. 
Yolunda latif ede bulunması 
daha şen ve hoş hikayelerin 
anlatılmasına vesile oldı..ğun
dan neşeli saatlar. geçirildi. 
Fotoğraflar alındıktan sonra 
toplantıya nihayet verildi. 

Birliğin vücut bulmasında 
şarbay Işık ve ilçebay Kınayın 
yardımlarile, teşekkülün idare-
ciliğine seçilmiş olan müteşeb
bis heyetten fabrikatör Ahmet 
kantarcı oğlu, Selman Selim 
oğlu, tahrirat katibi Cemil, ban-
kacı İbrahim kırkağaçh oğlu, 
bankacı Fahri, Mehmet Behçet 
oğlu bayların gayretleri ve bil
hassa bunlardan kulübün baş
kanı Ahmet Kantarcı oğlu gibi 
ilk Türkocakları ve mümasili 
hars müesseselerinde varlık 
2'Östermiş bir cemiyetin azim
leri çok müessir olmuştur. 

Birliğe, halk partisinin hi
mayeleri de ayrı bir kuvvet 
vermekte, bundan başka şar
bayın ucuz av malzemesi temi
ni için birlik namına bazı fir
malara müracaat etmesi üye-
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Kemal Atatürk 
--·-

Ayaklarını yere dayadı 
Başını göklere yükseltti 
-Baştamf ı 1 inci salıifede

siyasal ve ekonomik bir ölüme 
mahküm görünüyordu. lıte o 
zaman büyük bir adam, "Ata
türk,, çok büyük ve azimkAr 
ruhuyle ortaya çıktı. 

"Atatürk,, Şair Homerin, 
kahramanları için söylediği gi
bi aya l.tlarını yere dayadı Ve 
başını göklere kadar yükseltti, 
yeise,ümitsizliğe kapılmış ruhla
ra hayat verdi, baygın uzvi
yetleri diriltti, iç ve dış düş

manları ezdi, sultanların asır

dide taç ye tahtını devirdi, 
yabancıların tehditlerine kulak 
asmadı, yurdunu zarar verici 
uzuvlardan temizledi ve en 
önemlisi o arak eski Türkiye
nın mütevekkil, kadere ve kıs· 
l'!!ete t oyun eğmiş köhneleş

miş zihniyet ve düşüncelerini 

silip süpürdü ve yeni bir Tür
kiye yarattı. 

İşte büyük mucize budur. 
" Atatürk ,, yeni Türkiyeyi 

yaratmakla beraber, halkın, 

müspet hakikatlere, ciddiliğe, 
sağlam ve müterakki ülkülere, 
ilim ve bilgiye, san'atlere, ser
best hayat savaşına doğru göz
lerini açtı, kafesleri yıktı, ka
dına özgenlik (hürriyet) verdi 
ve kadın ruhunu içtimai ilerle
meğe sevketti. 

Kama) Atatürkün dehası 

köhne taassub ananelerine kar
şı da tereddüd göstermemiştir. 
Halbuki, biz Yunanlılar maal · 
esef, yıpratıcı bir körlükle bu 
taassub ananelerine saplanıb 
kalmışızdır. 

İşte bütün bu sebeplere meb
nidir ki, Kamal Atatürk, ken
disine ve hakikate saygı bes
liyen her insan iç.in büyük bir 
miiceddit ve büyük bir yaratı
cıdır. 

Tabiat, büyük adamlara isa
betli görüş, sağlam bir mantık, 
sarsılmaz azim ve irade verir 
ve her şeyden evvel diğer in
sanların başkalarında bulmak 
ve başkalarından almak iste
dikleri esrarengiz kevvet ve 
cesareti, kendi ruhlarına bah
şeder : Büyük adamlar, ken
di eserlerini ve mensuplarını 
mahveden bu kararsızlar ve 
mütereddiler gibi başkaların

dan hiç bir şey istemezler ve 
beklemezler. 

Bir rejimi yıktıkları zaman 
yerine yeni bir rejimi kurmak 
bütük engelleri devirmek ve 
çalışma arkadaşlarım, yeni fi
kirlerle mücehhez ve sarsılmaz 
bir azim ve imana malik olan
lar arasından seçmek kuvvet 
ve kudretini kendiliklerinden 
haiz bulunurlar .. 

Kamal Atatük gibi müceddit 
ve yaratıcı dahiler tarihte pek 
azdır. Bugünün veya yarının 

Türkiyesi, büyük mücedaidin 
önünde saygı i e diz çökeceği 
gibi ulusların tarihi de kendi
sine ve büyük eserlerine tak
dirkar sayıfalarını tahsis ede
cektir. Atatürkün eseri terakki 
ve ilerleme eseridir. Kamil 
Atatürkün eseri halkm fikri 
ve ruhi kuvvetlerini kurtarmağa 
matuf bir eserdir. 

İşte Kamal Atatürke hayret 
ve saygı beslemenin kısaca se
bepleri bunlardır. 

Yeni Yunanistanın Siyasal 
tarihi Müellifi 

Jorj AGpu-eas 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
]eri memnun etmektedir. 

Partice tahsis edilen binada 
barınan teşekkülün şimdiden 

yüz elli üye kazanmClsı, ileri
s"nin daha varlıklı olacağına 

şüphe bırakmamaktadır. Akhi
sarlıların eski Türk sporlarına 

gerçekten rağbetini ifade eden 
birliği iftiharla anar, muvaffak 
adımlarla çok il eri em esini di-
leriz. 

H. Günay 

Alman yanın karıştır cılığı 
Berlin hükUmeti, küçük and
laşma ile Balkan andlaşmasını 

parçalama isteyormuş ! 
Balkanlara doğr11 eski cnıperyaJist eıneller yeniden uyanıyor 

andlaşması imza ederek uzlaş- Alman bakanının seyahatı hem Atina 2 ( Ö. D. ) -- " Kati
merini " gazetesi yazıyor : 

General Göringin Sofya se
yahatı, arsıulusal diplomasi çev
relerinin ve özel olarak, Bal· 
kan devletlerinin dikkatinden 
kaçamazdı. Gerçi, bu ziyaretin 
" hususi ,, kılığı üzerinde söz 
uzatılmış ise de, Prusya başba-
kanının teşebbüslerini gözden 
geçirenler, orta ve doğu Av
rupa ülkelerini niçin gezdiğini 
sezmekte güç!üf:c uğramazlar. 
Bunun asıl amacı Fransa - Sov-
yet Rusya - Ç ... ko}ovakya etra
fında birleşen devletlere karşı 
yeni bir grub kurmaktır. Bu sık, 
sık yapılan seyahatler, A man 
diplomasisinin yeni bir manev
ı· sından başka birşey değildir. 
Almanyanın çoktanberi gö

zünü Balkanlara diktiğini ve 
Balkan andlaşmasından doğan 
durumu dikkatle takib etttiğini 
herkes biJir. Gerçi Berlin hü
kumeti bu yoldaki davranışın
dan hemen sonuçlar elde 
etmek umudunda değilse de 
diğer büyiik Avrupa sorguları
nın görüşülmesinde işine yarı

yacak elbirlikleri kazanmaktan 
da caymamışbr. Bunun için 
Almanya bugün ekonomik du
rumları bozuk olan bazı Bal
kan uluslarına yardım etmek 
ister gibi gözüküyor: Almanya, 
kendi güçlüklerine ra~men, 
siyasal amaçlarını kolay!ac;tı-

racak ekonomik özverenlikler
d n knçmaz. 

Geçenlerde YugosJavvaya ö
nemli tecim faydaları tek if ettiği 
gibi son zamanlarda Romanya 
ile de, Romen tecimine eive
ri li bir anln ma için goruş
m ·ye girişmiştir. 

Bütün bunlar Almanyanın kü
çük itilaf and!aşması ile Balkan 
andlaşmasını parçalamak iste-
diğini gfüıteriyor. Gerc;e· bu 
iki gurubun siyasn sı açıktır ve 
birbirine bağlı devletlerin kar
şılıklı inanma dayanmaktadır. 

Fakat Almanyanın gözlerde 
kamaştırdığı kazançlar o ka-
dar büyüktür ki Bükreş 
ve Belgradın en çekin-
gen çevreleri üzerinde bi
le etkisiz kalmıyor. Romen 
gazetelerinden bazıları ülkele
ı ının ekonomik ve soysal ya
şayışına genlik verecek teklif
lerin görü~ülmeden atılamıya

cağını yazmağa başladılar. işte 
Almanya Balkan ülkelerinin 
ekonomik güçlüklerini istis
mar oderek Romanya, Yu
goslavya, ve Çekoslovakya 
arasındaki bağları gevşetmeK-e 
ve eski emperyalist siyasasını 
yeniden tatbik için elverişli bir 
temel hazırlamağa çabalıyor. 
AJmanyanın orta ve cenup Av
rupaya doğru yayılmasına en 
büyük engel küçük andlaşma
dır. Bunun için Almanya en 
çok bunu dağıtmağa çalışmakta 
dır. Bu iş general Göringe bı
rakılmıştır. Çünkü, Almanya
daki yüksek mevkii dolayısiyle 
Alman hükumeti adına söz söy-
liyebilecck bir adamdır. 

General Goeringin BerJin 
seyahati bundan ötürü Alman
yanın güddüğü genel siyasa 
çevresine giriyor. Asıl güddü
ğü amaç, Bulgaristanın Balkan 
andlaşmasma girmesinin önünü 
almaktır. Sofya ve Ber-
lin ara!-;ında bugün çok dost
ça ilgiler vardır. General 
Goeriug Yugoslavyayı Bul
garistan<'. yaklaştıraıak bütiin 
Cenub İslavlarının Almanya ile 
işbirliği yapmalarına biı· hazır
lık istiyor. Alman Bakanının 

Yugoslavya ve Macaristanı da 
aralannda bir aatasmamak 

tırmağa uğraştığı yazıldı. Bu küçük itilafı dağıtmak, hem de 
projenin gerçekleşmesi Çekos- Rokmal anlaşmasıfna uygun olka-
1 k · l M · ra talya tara ında gerçe -ova yayı ya nız ve acarıstan l · .. t•l T bl k . eşmesı goze ı en una o una 
ıle ba~başa bırakmak son ucu- I l k · t - · · ··t k . enge o ma ıs egını gu me -
nu verecektı. .. . . . tedir. Almanya Yugoslavya ve 

General . Gormgm seyahatı Romanyayı da kolayca kendi 
dol~yı~ile lngiltere~in Alman tar2fına çekmek için küçük 
proJesı karşısındakı durumun- andlaşma ile Bakan andlaş-
dan da gazeteler söz açtılar. ması arasında soğukluk uyan-
lngilterenin Fransız - Sovyet dırma çalışacaktır. 
birliğinin önemını azaltmak Alman projesinin ne derece 
için Almanya - Macaristan ve başarılacağı belli değildir. Bal-
Polony~ arasında bi_r ~ulaşmayı kan andlaşması devletleri ha-
kolladıgı yarı resmı bır Balkan yati menfaatlarına karşı uza .. 
kayl)ağından ?ildirildi. Bu an- nan bu yeni tehlikeyi reddede-
laşma Bulgarıstanın ve Ge·· cek mevkidedirler. Her halde 
neral _ Gö~ingin_ Fransadan Cenup doğu Avrupasında du-
ayırmaga ugraştıg~ Yngoslav- rum yeniden vahim bir biçim 
yenın ~a katılmasıle kuvvetle- almıştır ve hadiselerin geliş-
necektı. mesi büyük dikkatle takip 

Bütün bunlar gösteriyor ki edilmeğe değer. 

r.REÇ ()CAKLA ı .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a da giz i çalışan 
r dır? 
a• .. •-•Dı 

Kıymetli Yeni Asırın 30Ma
yıs 935 tarih ve 8853 namara.ı 
sayısının ikinci yüzünün ikinci 
sütununda ( Kireç şarda baha
lnmyor mu? ) başlıklı yazının 

bugünkü kireç piyasasına ve 
imiil vaziyetine yakın olmadı

ğım ve aşağıda yazdıklarımın 
bugGnkU vaziyetin tam bir kro
kisi olduğunun nazarı dil·kate 
alınarak yaynı sütunda neşrini 
saygılarımla ricn ederim. 

1- Yurdun imarı hususla
rında kirecin de çimento kadar 
mevkii olduğunu nazarı ıtiba

ra alan Cumhuriyet hükumetimiz 
hem memleketin imar işlerini 
temin ve bu suretle de milli 
servetimiz olan kömür istihsa
latımııı yükseltmek gaycsile 
kireç ocaklarının münhasıran 

kömürle yanması şeklini muva
fık görmüştür. 

2 - Kireç ocaklarının kö
mürle yanmasından hasıl ola
cak iki şekilde milli menfaat 
mevcuttur. Birincisi yukarıda 
yazc!ığım şekilde kömür istih
salatını attırmak, ikincisi ise 
eski devirlerde olduğu gibi ki
reç mnhrukatının ormanlardan 
temin edilerek mi li servetleri
mizden birincileri arasında bu
lunan güzel ormanlarımızı her
gün biraz daha hırpalanmaktan 
kurtarmaktır. 

3 - Halbuki bu son aylar-
da ormanlardan gayri kanuni 
temin edilen mahrukatla yakılan 
kireçler bugünlerde piyasaya 

o kadar mebzulen gelmiştir ki 
kireç imnl edenler elde mev
cut mallarını bir an evvel 
sevkedebilmek ve stok mal 
bulundurmamak maksadiJe ki
reci sermaye fiatından aşağı 
düşürmüşlerdir. 

4 - Bu son ayhırda kanuna 
uymıyarak ormanlardan teda
rik edilen mahrukatla yanan 
ocakların çokluğu karşısında 
İzmir mmtakasında mevcut kö· 
mürle yanan üç ocaktan birisi 
sırf zarar ve stok mal yüzün
den daha üç gün evv l tatili 
faaliyet etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Halihazır faaliyette 
bulunan kömürle yanan iki 
ocağın vaziyetine gelince 
bu halin daha bir müddet 
devam etmesile onların da lca
panmaya mnhkiim olacakları 

muhakkaktır. Yevmiye sekiz 
araba kireç alınmak mecburi
yetinde bulunan bir ocaktan 
bugünkü şerait altında yevmiye 
üç araba kireç sevk edemiyoruz . 

5 - Kömür ocaklarına an
cak faaliyetlerini devam etti
rebilecek miktarda bir !cazanç 
temin ettirmek şartile Izmirin 
kireç ihtiyacını tamamile kar
şılıyabileceğimizin nazarı dik
kate alınmasını ve gayri ka
nuni şekilde yanan ve yakıl
mak istenilen ocaklara müsaade 
edilmemesi hususunda makamı 
aidinin nazarı dikkatini celbet
menizi saygılarımla rica ederi•. 
Koklıca kömür ocakları sahibi 

Rakip ve M.Nacı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

z ir ı illi 
~ünden: 

Emlak ıüdürlü-

.. 
Tepecik Kağıthane caddesinde 2721274 No. harap ev 
Halkapınar Çatal çeşme mevkiinde biJa eski 278 taj 
No. lu ev 

Lira 
200 
400 

Halkapınar Kağıthane caddesinde 282 No. lu ev 150 
Tepecik Kağıthane caddesinde 176 eski 182 taj No. lu 200 
dükkan 
Seydiköy hükumet caddesi belediye yanindn 24/1 No. 100 
lu fırın 
Buca istasyon caddesinde 47 No. lu ev 4000 

300 Reşadiye Şel<İp çıkmazı Ferah sokağında 16 eski 18 
taj No. lu ev 
Narlıdere köyünde Urla şosesi üzerinde 8 ve 10 eski 250 
No. lu kahve 
Bardakçılar Safahat sokağında 21 esl<i 23 taj No. lu 
diıkkan 

350 

Karşıyaka Naldöken tramvay caddesinde 111 eski taj 1075 
No. ev l:edeli sekiz senede ödeneceğine göre 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 

tertip ınübabil Jasfiye koponile ödenmek üzere 13/6/935 per
şemüe 2'Ünü saat 11 de ihale edilmek üzere müzayedeye kon
muştur. Taliplerin o saatta MiUi Emlak müdürlüğüne müraca-
a~arı. 1565 Q70) 



Yeni Asu• 

iz • • ir ı .. "' .. 
ugun en: 

.. .., .. 
ugu ·1dür- · 

1 

Gümrük idaresine borcu bulunan vo!esbitci Knçzade Osmana 
ait olup Gümrükte mahcuz bulunan 12/15 beygir kuvvetinde tek 
silindirli 420 devirli 2261 numaralı lambalı ve mazotla çalışan 
Be'çika mamulatı bir adet kara motörü 15 gün müddetJe müza
yedeye konulmuş olduğundan 3/6/935 gününe rastlıyan Pazartesi 

günü açık ~rttırma He s3tbrı!acak tır. A lmak istiyenlerfo müdür
lüğümüz satış komisyonuna başvurmalan ilan olunur. 

29-3 1451 (748) 

l 
! 

'*"'*""" '""5 as mes::n uıım. ......-.. .... \ 
köpüklü T oka:on pudrasında bütün erkeklerin nazan tak-

Doktor . 
1 

Fahri şık ' 
İzmir Memleket Hastanesi 

RQ tken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTlK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

saiiites =-· 

Dai a Sabit Daima Tabii 

ikinci Beyler sokak fınn ~ 
karşısı No. 25 <i' 

olduğu gibi iyi bir pudra, krem dirle seyrettikleri yumuşak, 

k.. .. • ·ı k 1 t ld • t kdı.rde açık ve nazik bir cildim vardır. 

Bugün arhk tekrar oud
ralanınağa lüzum yoktur 

Erkekler bir kadının sık sık 

pudralandıiını görmeyi sevmez
ler. Fakat birden fazlası cildin 

parlamasına mani olmak için 

bundan başka bir çare olma
dığını zanneder. Şunu da na

zarı itibara almalıdır ki; krem 

opugı e ar ş m ıgı a . . .• 
Son gü" erde benı zevcelıge 

rüzgarlı, yağmurlu havalarda tal' 1 t k d" · · b 
ıp o.an za , en ısını er 

ve hatti sıcak balo salonunda şeyden evvel teshir eden cil-
bile bütün gün sabit kalı. d. t · ld • ·· ı-

ım ve enım o ugunu soy u-
Krem köpüklü Tokalon pud- yor. Yağlı bir cilt için Pero 

rası, yapışkan ve gayri meri 
olduğu kadar cilt için ıayanı 

hayret bir mukavvidir. Beşe• 

reyi tahrik eder. Fakat mesa
mab katiycn kapamaz. Şimdi, 
bütün genç kızlann arzu ve 

Tokalon pudrasını ve kuru bir 
ci!t için Peta1ia Tol<a1on pud
rasını 1rn Janmız, Günde ya'nız 
bir defa pudraiıınrranız kafidir. 
Zira Toka on pudrası ci;:lden 
sabit kalır. '1169) 

30 mayıs perşembeden itiba tn 

Park gazinosunda Bahri baba 
• 1· \ il .. : • ~ • ... 

Büyük yenilikler ! ! ! 
İzmirlilerin musikiye olan rağbetlerini bilen müeuesemi:r; fstanbulun 

(Bel vÜ) VE (Çı.fJı•k park) gazinolanmn senel-:_r<!_en beri .. alkış 
toplıyan sazını çok buyuk fedakarlıkla 

mşeihzrei- ilk defa olarak getirmeğe muvaffak olmuştur 

SAZ : Meşhur bestekar, Kemençe, Aleko, piyanist Yorgi, kemani Necati 

banco, Cevdet, dünbelek Hasan Tahsin, klarnet Şeref 

OKUYUCULAR : Sahibinin Sesi okuyucularından Mahmure Handan 

Küçük Nezihe Suat, Siyansad~ Belma, İzmir 
yıldızı Şükran, sahneler yıldızı i ~ i J e ..• 

Dikkat Aldanmayınız • 
Keçiborlu kükürdü 50 kiloluk torba 320 kuruşa 
İtalyan kükürdü 50 kiloluk torba 345 kuruşa 

Memurlar kooperatifinde perakende satılıyor 
,,, ... '- • ~·ı· ....... .,..,, : ~·-~·•.••M•,,•.(• ' , •• . . -... . ~..... . ~ . ~ 

• .. ._... .. . . . n·•..: '"" •• • .... 1 _.,,._ ••• "' • .._At f .. #! I ... '· .... .... .~ .. ~· . S. '........ . . . ~- >!'"I 
~ • • _.,.,..~ ...... _.. ... '.. .. ':.JF.: .. ~ • ... .,," ... ~·--· 

"V estinghouse,, Refrija .. rleri 
(BUZ DOLAPLARI) 

Telefon: 2542 { 
H 3. 1-13 (281) ~~ 

Doktor 

a aKir '.4A 
SARAÇCGLU. , / /I J, !Hfff:IEE~~~ 

l'fom'ckel hastanesı 
D.ıhiliye Mütehassısı -"/'· 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
er so rnğında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram~ • cad
desi No. 596 Tel. _ 2511:5 

EXTRA 

Rıçakları Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 

.f uvantin Saç Boya arı 
lN GİLİZ KANZUK eczanesi laboratuarlannda hazırlanan Ju-

vantin saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temia edi
len renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek •uretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalannda arayınız. 

Satılık gaz •• •• motoru 
Onaltı beygir kuvvetindedir. Pek az gaz sadeder. Doyç 

fabrikasının en meşhur modelidir.. Temiz bakılmışbr. En 

ufak bir kusur ve arızası yoktur. İşletip görmek ıartile 
satılıktır. 

Zinet mobilye fabrikasına müracaat ediniz. 
S.10 17-26 (636) 

,. 1 . . . - . -'.. ·' •. . . ~. - . 1 

ŞERIDÇİLER No. 1 IK h• M d s vul 
~•J•(tl-b4-) 3-8--'-8-( "-3-) -· ara ısar a en uJ-. 

lloktor 

Osman Yunus 
Deri vetenasUI ha• 

tahkları m11tahassısı 

Kemeralb Şainlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. ·-j.-... m•a,..,.... ... _._.._.11111!11.,.lm• 

1 Paris fakü ltesinden diplomalı 
\ Diş tabipleri ve 
1 Operatöm:-leri 

r l\iuzaJ ter l~roğul 
Perfeksiyonuec. • J l(eınal Çetindağ 

Hastalannı her gün sabah 

Oml l 
saat dokuzdan başlıyarak 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

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

E O t 1 Teleton: 3921 mnlye 1 
Pazar ve sah 9 dan 11 e 

. kadar memleket hastanesinde 

1 

Ve 1
' 

..... ,., 
otomatik 

Bir elektrik buz dolabı satın almadan önce 
VES1.,INGHOUSE buz dolaplarını bir l<ere görünüz 

Şarl J>. Baladur ve şürekası 

Birinci Kordonda - lznıir 

Yurdumuzun en güzel 
traş bıçağı 

KIRMIZI AY 
Tıraş bıçağıdır. 

Cildinin sıhhatını seven
ler başka bıçak kullanma
malıdır. Denemesi parasızdır. 

Umumi deposu : Kuzuoğlu 

1 
:~: Antalyalı Sait 

, maiaza.sı Numara 29 

' 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi 

pek ur.uz f ıy.ttlarla 

çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
t:ıcnrethanc~inA müracaat c<lınız 

ÇilllENTO 
Çubuk demir ve her net ! çlçekll 

Çıni ve levaıJmı sılzhi}'eden lfıvhalar ve bunlann 
te/errüatı envaı ban}'Olar ve teımoH/onlar ve her cins 
musluklaı ve kanalizasyon içm demir dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunların te/erraatı vesaire ... 

Ft}'Oflar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BlltGn Mark•l•r 

En Müeait Şer•itla 
••i•z•mtzd• S•tlltP 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 3 haziranda 

gelip 6 haziranda Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

SATURNUS vapuru 12 hazi
randa gelip y.ıkilnü boıaltbktan 
IODra Burgaı, Varna ve Köı
tence limanlan için yiik ala
cakbr. 

UL YSSES vapuru 15 ha-
ziranda gelip 23 mayısta An
••r•, Amsterdam ve Hamburır 
limanlan için yük alacakhr. 
SVENSKA ORıENT LıNtEN 

NORDLANDvapuru 4 haziranda 
Rotterdam, Hamburg, K open
uge, Dantzig, Gdynia, Gote
burg. Oalo ve hkandinavya 
limanJan için y&k aJacakbr. 

ROLAND motörü 22 hazi-
raacla Rotterdam, Hamburg, 
Copenbage, Dantzig, Gdynia 
Gateburg, Oıla ve lakandinav
Ja limanlan için ytlk alacaktır. 
ATIONAL STEAM NAVIGA 

TION Co. OF GRECCE 
ızmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
T AMESIS vupuru 18 hazi-

randa lzmırden (doğru)Nevyork 
için yük alacaktır. 

'SERViCE MARİTIM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

\ir muntaz am sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 29 ha 

ziıanda gelip 21 haziranda Malta 
Cenova Marsilya ,Barse1on ve 
Cezaire hareket edecektir. 

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

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEVANTE LINIE 

AKKA vapuru 19 aıayısta 
beldeaiyor. Hamburg ve An
versten yfik çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

ARTA vapuru 27 mayısta 
bekleniyor. 30 mayısa kadar 
Anven. Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

TROYBURG vapuru 21 Ma
yısta bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük çıkaracakbr. 

TISZA vapuru 5 ha7.İranda 

bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
cakbr. 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

JOBNSON W ARREN Lines L TD 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 18 
mayısta bekleniyor. Liverpool 
dan y6k çıkaracak ve Burıas 

V ama, K&atence, Galaç ve 
Braila için y&k aJacakbr. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXARCH vapuru 2 hazirana 

doğru bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 1 

2007 - 2008 
PELEŞ vapuru 14 temmuzda 

gelip 15 temmuzda Malta,Mar
lilya ve Barcelon Jimanlanna ~...,--&ilSiFD~k'tor 
laareket ededektir. 

ılAndaki hareket tarihlerinde A 
8
. 0. . 1 ki değişikliklerden acenta mu- 1 ıza n en 

aliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için İkinci kor-

donda Tahmil Tahliye şirketi 
Mnaaı arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
mtlracaat edilmesi' rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRA H I 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

·1:--------~---

Zonguldak 
~iden Kömürü 

0,10 yıkanmıt kömilr beher tonu arabada teılim 

Lira: 13 
Perakende sabı kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü yalnız 
Kestane pazannda Bardakçılar ıokak N o. 1 O - 12 

F. Perpinvani 
Maiazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NA1'1DAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber qajıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifahlracalar ç.&11111 Saffet •okağı No. 3 

·-- No ... ta P. K. No .... IZMIR 

Yltftl"A91ft 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BIRtNCI 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

POLO vapuru 30 mayısta 
Anvers ve Londradan gelip 
tahliyede bnJunacak ve aynı 
zamanda Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

OPORTO vapuru 5 haziran
da Liverpool ve Syansea'dan 
beklenmektedir. 

THURSO vapuru haziran 
ortasında HuH, Anvers ve 
Londradan geJip tahliyede bu· 
lunacak ve aynı zamanda Lon-
dra ve Hull için yük a!acaktır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilmez. 

ilk ve orta mektep 
Talebe velilerine 

ilk ve orta mektep tale
beleri yetiftirmeğe muktedir 
bir muallim hususi ders ver
mektedir. Arzu edenler(Yeni 
Asır ) da S. C. adresine 
milracaat etmelidirler. 

1 - s 

Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

24-26 (229) 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞITLERı 

Ha.m.~ti Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Ba~durak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

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

Eczacıbaş · 
Süleyman Ferit 

Si fa 
Eczanesi 
lzmirin en temiz en ucuz ve 

en taze iliç satan tıbbi lüks 
müessesesidir. 

Fenni Gözlük 
Sıhhi korsalar 
Baromet re 
Tuvalet çP.şitleri 

Lastik eşya 
Termozlar 
Yerli, ecnebi mustahzar!ar 
ender bulunan Hiç çeşitleri 

daima birinci mal ve her yer
den çok ucuzdur. 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Bütün lzmirliler burada buluşurlar === T epebaş.ı Beyoğlu === 
MUeteclrl: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

kazanmıt ÔMER LÜTFÜ'dür 

Umum Hastaların azarı Dikkatine 
~ ~n sistem mide, ka~n ,bağırsak, böbrek ve doin

neticesı liizum g6sterilen pılotlu, pilot.uz kauçuk konalar. 
kasık bağlan, düztabanlar için taban koraalan gayri tabii 
doğan çocuklann vücutlanndaki iğrilikleri doirUJtma ci
hazJan, kemik hastahklan neticesi husule gelen kambur
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsaJar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

t~ahrl Rlza 
Bey tarafından yapıhr 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 6j'leden 
kadal'. 

ADRES: lzmir Kaymakam Milıat bey 
22-20 

sonra 14 - 16 ya 

caddeai No. 20 
7 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 
A e 

LAK TIN 
ile baflayınız. 

Ç~cuk bastalıklan !Dutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahıt tarafından sureti busuıiyede hazırlanan 

LA kt • Çocukta hazımsızlık, a ın sancı, ishal ve ku~mal~ 
varsa onları gıdenr. 

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri aıkıştınr. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtanr. 
Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
ECZA DEPOSU , 

Kırıklık, baş agnıı 
ve bilhassa 

SITMAYI 
karıılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

~ 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak · 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz Yeya sizde bir tiıe alınız 
Her eczanede vardır 

1 

• .,:.. .,. -'Y •• ,, ' ~ • "" • 

Muvaffakıyetin sırrı 

RADYOLIN 
Laboratuvarlarda insan dişleri 
üzerinde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahsulü olduğu için : 

ir yan aa diıteri beyazlabp leke ve irleri · e er, 
diılere tatlı bir parlaklık Yerir, nefesi tatlılaıbnrken 
Jiier taraftan diş etlerini de tedavi eder ve kuvvet
lendirir. difleria ea b6yllk dÜflllanı hamızlarla mtica-
dele eden br mikro lan aldlbilr. 

Kullanınız 
Nasırdan kurtulmak için 

Eczacı Kemal Aktaş 
Mustah 
zer atın-

dan 
• Hilil eczanesı 

3 günde nasırınızı 
)·ok eder 

100000 lerce naıır eyi etmiftir 

ru tur 


