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Cumhuriyetin Ve Omn1ıuriyet Eserinin Bekçisi, Saba1dars Çtkar Siya84 Otuetedir 

Kamutay 
Yurdu bekliyenlere 
saygılarını bildirdi 

Yeni Alır matbauında buılmışbr. 

.... Kamutayda Nafia işleri görüşüldü-.... 
Ali Çetin Kaya görülen büyük işleri birer birer anlattı 

...................................................................................................................................................................................................................................................................... : 

Demir yollarımız 1940 ta Erzuruma dayanacak. Malatya iltisak hattı bu mali sene içinde bitecektir. Antalya hatbnda dün ilk lokomotif Burdura 
girdi.Antalyaya kadar olan kısmın inşasına da mutlak surette devam olunacaktır. Trabzon ve Ereyli limanlannın inşası için müzakereler devam 
ediyor. Şark demir yollarını da tamamen devlete maletmek için göriifmelere başlanmak üzeredir. Genel Kurmay Trakyada yapılan yollardan 
başa daha 350 kilometrelik yol istiyor. Yuaaı albncı ••hltede 

• • • 
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lstanbul - Eskişehir hattının çift hat olması çok mubtmeldiı 

Gençler 
••• il ••• 

Bu suale siz 
cevab veriniz 

D 6 n y a n ı n gidifine bakı
nız. 

Blltlin m i 11 e t 1 e r karayı, 
denizi Ye baYayı i r a d e 1 e -
r i n e milnkad kılan bir genç• 
liğe aabib olmak için herıeyi, 
her fedaklrhğı yapıyorlar. Bu
günün b a y a t p a r o 1 a s ı 
tabiata kafa tutan, zorlukları 
çiğneyen ceıur, mukavemetli, 
Iİnirleri çelikten bir gençlik 
yetiıtirmektir. 

H a r b ı o n r a ı ı nesli
nin oaclu 6nceki nesillerle 
makayeaeıinde bariz bir aynhk 
Yardır. Bu aynhk bir devir 
ayrımı uyılacak kad•r genitfe
miıtir. Mu a ı ı r inunhk, 
beden terbiyesine, spora, genç· 
Hiin karakterini yapan, muka· 
Yemetini artbran ıeylere ilk 
çağlann verdiği ehemmiyete 

yakın bir ehemmiyet vermek 
yolunu hltmaftar. Artık t1k ıa
lonlann bqd6ndlren havasın· 
dan baıka birfey dOıihuneyen 
bir gençlige değer veren mem
leket kalmamıı gibidir. 

Sqanızı hangi tarafa isterse
niz çeririniz. Hepıinde, dikta· 
t6rl8kler tibi demokruilerde 
de idealin cotkanluğu içinde 
•ıkeri diaiplin ruhundan kuYYet 
alan tetldlltlara yer verildiğini 
16recebiaiz. 

Fa ı i ı t ltalyada, sekiz ya· 
tandan itibaren ukerlepn bir 
ıençlik Yarclır. Ba uyecle ltal· 
J•n ıençliti Habefistanm lrız· 
11n çillerinde, aarp dağlannda 
aylarca harb etmek içia zaruri 
olan makaYemeti buballflu. 

A 1 m a n 1 a r geaçlip mu
kavemetini ea ylluek badda 
çıkarmak için t6rll t&rlll çare· 
lere baıvurmutlardır. Sırtların· 
daki çantaJanyla k6y kay ıe
zen, datluı aprak gençlik 
obalannda tatil ,Onlerini ge· 
çiren, k6yl&nlln bayahnı ve 
ibtiyaam anlamak içia onlarla 
bir&lrte çalıpn, ıpora vatan 
mldafaau bakamından en yik
•ek değeri vererek kanatlanan 
bir ıeaçlik 1914 AlmanyUJDJ 
galrede bırakan muMZıam kuv
vetin ıembolil olmuttur. 

Sovyet Ru11yanıa 

gençlıji de F aıi~t lleminkinden 
geri dejildir. Hatti bazı nok
talarda onlan geçmitlir bile .• 
Garb demokraıilerinde- ayni 
ihtiyaç ıiddetle duyu'muıtur. 

Bitin bu buırbklar bu coş
lumhaklar neden ileri geliyor? 

Bir kerre her millet, maki
....... WMDIJUD sinir yıpratan, 

....,, 2 ilfd Ilı/tile -...... ~ ........... ~ .. 

LEON BLUM MUVAFFAK OLMAZSA Akdeniz 
Endlfeler bUJlll&tur Pakti etraflnd• 

R~;·ad;ki Fransada bir faşist veya komünist M~;~;;Ji;i 
Almanelçisi ihtilili~~~~ .... ~~!f..~-~~~ilirmjş.. diyor ki: 

Duçe ... '°" uzun Muharrir diyor ki: "Gambettanın bir sözü: işte bayrak •• 
••ren mUIAk•tta Q v 1 d•k•) • • M •• •h 1 b·ı· • " mahım t•rler aarıtta sag am ı ı mıştir. usten o a ı ırsın •• 
Fr••IZ endl9eal Puiı 'n ( O. R ) - Radi- .. itte bayrak 1 o utlam di-

kal aoı,.n.t mebualannın ileri kilmittir, mlllterib olabilinin 1,. 

Httler 
Roma, 28 (Ô.R) - Fraaıız 

aiyaıi mabafili Alman aefirinin 
Duçeyi ziyaretini endite ile 
karıılamıılardır. Çok uzun 16-

. ren ba ziyaret, lngiltereain 
Ren bal1e11nin Almular tara
fından yeniden ukerlettiril
meai meaelelinde ptikçe da6a 

-Son 11Mi ~-

gelenlerinden birili .. Oeane " ParİI, 28 (0.R) - Kırk aa• 
ıuetelİDde partinin Blum ka- a~k çalııma haftua mueleli 
bineıile çok umiml bir İf bir· yakanda Cenevrede beyaelmi-
liii yapmuma tavıiye ederek Jel 1t b&roıu cela..mde tahrik 
ıu Hbebleri ı&teriyor : eclilecektir. Ba muele lzerbade 

Komünist Ptlllisi lidetı Thorez 
.. Bir kaç sene evvel Fran· 

aacla timdiki balk cepbui gilti 
bir aol birliii hllldlmetindea 
korkuluyordu. Zira I09yaliat• 
lerle komlaiatlerclen • 

Blum 
kirdi. llte Dibayet halk cep
beai İf bapna plİ.JOr. Ba 
alb Şullat irlica tetebbW.e 
camuri7etçilerin bir mukabe
lesidir." 

.. Blum kabineıi umumun 
GmiclJerini kırmamah ve milletin 
iyiliti namına, programını ta
mamile tatbik edebilmelidir. 
Eğer buna muvaffak olma.na 
veya ancak yuı yanya bunu 
yaparsa bu herkea için bir 
hayal ıakutu olacakbr. O za· 
mu ya bir komlniat yeya bir 
fqiat ihtiWindu korblabi&r." 

llabarrir 10D tiz olarak 
Gambetta'am p llaleriai tek-

1(0111/lnist parlısi ,e/luüıdtn M. Cadıin 
mun bir tahlilden aonra umumi 
it koafederuyoaunun pzeteli 
olan .. Peaple " ıu netice7e 
nnyor: 

.. Araıalual meaai konferaam 

Akdeniz devletlerlnln 
ITALYADAN 

endi•• ebnelerlne 
•b•b roktur 

B. Muuolini 
lıtanbul, 28 (Yeni Aıır) -

Komadan bildiriliyor: 
Mauolini Deyli Tell(raf ga

zeteli muhabirine; ltalyanm bu-
• glnkll Iİyaıetini izah eden be

yaaaatta bulunmu,tur. Bilhassa 
Akdeniz meaaleıine temaı 
ederken Duçe fQD)an alyledi: 

• 



Gençler ... , .... 
Bu suale siz 
cevab veriniz 

ŞERİR B L -1 
KtlŞEMDEN 

"Aysel,, in hocasına 
Rusların meşhur edibi "Tolis

toy .,, çocuk terbiyesi üzerinde 
- Baş taıa;ı 1 incı savJada -

karakter boznn gidişine karşı 
gençlik teşkilatlanna, spora 
mukavemet silahı gibi sarıhştır. 
Yani ilk hedef s o ı y a l çö· 
küntnyü önlemektir. 

Fakat bunnn kadar ehem· 
miy~tli olan ve birinciyi tamam
lıyan ikinci bir hedef daha var· 
dır: O da vatan müdafaas1dır. 

iŞLETME iDARELERi TEVHiD EDiLDi 

Haziranın ilk gününden itibaren 
Aydın hattı, yeni tarife ile çalışacak 

: 11----------11
, şaheserlerile pedagoji ve pisi· 

Bağcılık 
Hakkında tetkikler 
Burnova Ziraat okulu bağ

cılık ve şarapçı1ık mütehassısı 
bay Refet Baysan'ın her 
hafta Paıar günleri gazete
mizde (bağcılarımıza ve şa
rapçılarımıza öğüt) başlığı 
altında mevsimlik kıymetli 
yazılar yazacaktır. 

kolojiye hayli yardımlarda bu· 
lunmuştu. Onun; " Yasoaya 
Polyana,, . mektebi bir köyün 
mütevazi muhitinde, ağuşuna 

aldığı yavrulara terbiyenin se· 
vimli ve lüzumlu ·cepheleriJe 
tekamüle ulaşhrırken ciban 
terbiyesi de ondan nümuneler 
almıştı. 

Anlaşılmıştır ki insanlık kor· 
kunç bir sathi mail üzerinde
dir. Ayaklar mütemadiyen ka
yıyor. Bir harb baş gösterdiği 
gün z a f e r i kazanacak olan
) ar bir Japon amiralınm söyle
diği gibi " b i r ç e y r e k 
daha fazla mukavemet kudre
tini gösterecek olanlardır. ,, 

Asıl hedef te bu mukave
meti kazanmaktan ibarettir. 

Türk gençliği hiç bir sahada 
dünya gençliğinden geri kalmak 
istemez. 

Eskiden Devlet demiryolları 
teşkilah Haydarpaşa, Erzurun; 
Kayseri, Adana, Basmane ve 
Alsancak olmak üzere beş mü
fettişlik ve bir de Erzurum ışlet
me amirliği olmak üzere idi. 
Bundan başka bir de Mudan
yada işletme amirliği vardı. 
Hazirandan itibareıı teşkilat 8 
işletme müdürlüğü ve iki işlet· 
me amirliğinden mürekkep 
olacaktır. Buna göre taksimat 
yapılmış ve 1 Hazirandan mu· 
teber ol3cak olan kadro ala
kadarlara tebliğ edilmiştir. 

1 

BağcUarımızı çok yakından 
alfikadar edel ek olan bu 
makaleleri şimdiden okuyu~ 
cularımıza tavsiyt: ederiz. 

Yangın tehlükesi ıe 
karşı 

Türkiyeain maarif sistemi, 
maarif kaynağı; Amerikanın, 

Rnsyanın, şuranın, buranın ter· 
biye usullerini tedkik edip 
ırkımmn ruhuna yakışan bir 
terbiye usulünü mekteblerde 
tatbike boşladı. 

Kızımın nziz hocası! yavrumu 
daha ilk mektebin birinci sını· 
fına gider, geceleri çalışır, 

okur ve ya~ar olarak görüp, 
göolümdeki mukaddes emelin, 
yüksek arzunun doğduğuna 

sevinçle şahid olurken, inan· 
dını ki çocuk terbiyesinde mü· 
kem111el bir özen hakimdir. 

Bizim gençlik teşkilatımız di
ğer memleketlerinki kadar ta· 
azzuv etmiş değildir. Zaman 
eksikleri tamamlıyacakbr. Fa
kat gençliğimizin dünya genç
liğine üstün gelen bir ülkü ve 
iman kuvveti vardır. Biz bugün 
bu asil ruha bitab ederek di· 
yoruz ki : 

Birinci işletme Haydarpaşa 
Gazi istasyonuna kadar, ikinci 
işletme Ankara; Gazi istasyo· 
nundan Filyos - Kayseri ve 
Ulukışlaya kadar, Uçllncü 
işitme Bahkesirdir. Bu mın
taka Menemenden Bandırma 
ve Alayunda kadar. Dördüncn 
işletme merkezi Kayseridir. 
mıntakası Kayseri, Sivas, Çetin 
kaya, Samsun v~ Çarşambaya 
kadardır.Beşinci işletme Malat
yad1r. F evzipaşadan Diyarı
bekir ve Çetinkayaya kadar
dır. Altıncı işletme merkezi 
Adanadır. Mıntakası Adana, 
F evzipaşa, Mersin, Adana, Ak· 
şehir. Yedinci işletme merkezi 
Afyondur. Mıntakası Manisa
dan Akşehire ve Afyondan 
Karakuyuya ve Afyondan Es· 
kişehire ve keza Afyondan 
Akşehire kadardır. Sekizinci 
işletme merkezi lzmirdir. Mın· 
takası eski Aydın hatb kimi· 
len Eğirdire kadar ve lzmirden 
Menemene kadardır. 

AJıdın dcmityollatı bi11ası 

Yaz mevsiminde ormanların 

yangın tehlükesine karşı her 
türlü tedbir alınması, kontro· 
lün sıklaştırılması ve halkm 
gelişi güzel ormanlara bırakıl
maması hakkında vilayetten 
bütün kaza kaymakamlıklarına 
bir tamim gönderilmiştir. Oto· 
mobil, otobüş, kamyon ve tren· 
lerde yolculuk edenlerin, öteye 
beriye yanık sigara atmama
larmın halka tenbih edilmesi 

Bana: 

Gençler, mukavemetinizi çe· 
Jikleştirecek vasıtalardan hiç 
birini ihmal etmeyiniz. Bizde 
sporun en çok sevilen, en fazla 
rağbet gören kısmı ulusal mu
kavemetimizi besliyecek olan kı
sım değildir.Binlerce mil tülünde 
geniş sahilleri, yüksek dağları 
olan bir memleket deniz ke
narlarında kurulmuş gençlik 
kamp!arına, binlerce genci si
nesinde toplıyan dağcılık kol
larına muhtaçtır. Memleketi
mizi karış karış tanımak için 
dünya gençliği gibi çantasını 

omuzlayınca bayırlar aşan, yor
gunluğa, mahrumiyetlere seve 
seve katlanan bir gençlik 
isteriz. 

Atalarımız binicilikte, atıcı
lıkta, avcılıkta ün salmışlardı. 
Bugün bu sporları tatbik eden
lerimizin sayısı pek azdır. 

Yedinci işletme müdilrlliğilne 
eski yedinci işletme hareket 
baş müfettişi Süleyman, ÜçUn· 
cü Balıkesir işletme müdür· 
lüğiine eski yedinci işletme 

müfettişi Kemalettin, lzmir iş
letme müfettişliğine de eski 
sekizinci işletme müfettişi Tah
sin atanmışlardır. 

mişti. Haziran birden itibaren 
Aydın hattında da devlet de
miryollarının halen tatbik et
mekte olduğa tarife ve abki· 
mı aynen tatbika başlıyacak

tır. Ancak geçen bir ıene zar
fında halkm ihtiyacatı dllşil· 
nülerek bilhassa yolcu ve ih· 
racat emtaasının nakHnde mn
him miktarda tenzilat yapılmak 
lüzumu duyulmuş ve yapılmıştı. 
Haziran birden itibaren ana 
şebeke usul, tarife ve teamül
leri aynen sekizinci işletme 
müdürlüğü mıntakasında da 
mer'i olacaktır. Eskiden mem
leketteki bütün şimendifer hat· 
larının kendilerine mahsus bam
başka, birbirine hiç uymıyan 
halleri, tarife ve nizamları cari 
olduğu için müstahsil ve tüccar 
bu yüzden emtia naklinde çok 
büyllk müşkUlita maruz kalıyor 
ve buradan diğer bir istasyona 
sevkedeceği mal için iki, bazan 
üç tarife ile karşılaşabiliyor ve 
bunun için de ekseriya müte· 
vassıtlara ihtiyaç hissediliyor 
ve yine bu yüzden iktisadiya
tımız büyük zararlar görüyordu. 
Devlet Aydın hattını satın al
mağı düşündüğü zaman ilk 
evvel akla gelen memlekette 
şimendifer nakliyatında tarife 

birliğini temin etmek olmuştur 
ki Jehülhamd bugün haziran 
birden itibaren o da temin 
edilmiş olacakbr. 

Mesela Aydından sevkedile
cek olan incir ve buna müma· 

sil emtia her hangi istasyona 
kadar bir nakliye mukavelesi ile 

ve bir tarife ilzerinden sevk 
olunabilecektir. Tarife aykm
bğında canlı hayvanat ve bo-

zulmağa mllsteid eşyada çok 
zarar görülüyor, ve buna ben
zer daha birçok güçlüklerle 
karşılaşılıyordu. 

Hazirandan itibaren değişe· 
cek olan eski Aydın hattı ta-

rifeleriyle bunların yerlerine 
konulacak devlet demiryoJları 
tarifeleri arasındaki farkları 
tebarüz ettirebilmek için şu 
misalleri zikredebiliriz: 

Nazilliden lzmire eski tarife
lere göre nakledilen bir ton 
sebzenin nakliye ücreti 1600, 
meyva&Q-B 1800 kuruş iken yeni 
tarifelerle 528 kuruşa inecektir. 

Sök eden lzmire eski tarife
le re nazaran bir vagon koyun 
29 lira 28 kuruşa nakledilmekte 
iken 1 Haziranda bir vagon 
koyunun nakliye ücreti 14 lira 
24 kuruşa tenezzül edecektir. 

muvafık görülmüştür. Lokomo· 
tiflerde de tarlalardaki mahsu-
lün, harmanların yanmasına 
mani olacak tedbirler ahnması 
için makinistlere talimat veri" 
lecektir. 

111. 111 ır 

Tavzih 
Yeni Asır gazetesi 

dlrekttirlUğUne 
28/5/936 tarihli yevmi gaze· 

tenizde " Çocuk düşürme ,, 
başlığı albnd.e yazılan hadise 
asılsızd1r. Ne çocuk düşürül
düğü hakkında zabataya şika
yet eden olmuştur ve ne de 
çocuk düşürülmüştür. 

Hadisenin cereyanı hali: 
Bazı hareketlerinden dolayı 

tarafımdan Mersinli k1rbekçisi 
Üzeyr hakkında Polis Müdü-
riyetine yapı1en şikayetten do
layı muğber olan bekçi Üıeyr 
şeref haysiyetimi kırmak ve 
bu suretle benden intikam al· 
mak kasdile Bayraklı Polis 
Komiserliğine Talat'ın karısı 
çocuk düşürmüş diye hilafı 
hakikat ihbarda bulunmuştur. 
Polis komiseri derhal tahki-

- Çocugu sıkmıyabm, aer· 
best okusun, serbest yazsın! 

Diye, bir gün, söylediğiniz ter· 
biyevi söz, çocuğumun üzerinde 
hayırlı neticeler uyandırdı. 

Evet! ilk tahsilini, ilk sınıfta 
gören yavru, mektepte çalışıpı 

dersine, mektebine ve hocasına 
ısındıktan sonra evde onu: 

- Yaramazsın! Çalışmıyor· 

sun! Diye oyundan, uykudan. 
rahattan ve bütün manasile 
seliimetten mahrum ederek zor· 

1 
lamak kat'iyen götü V'! terbi· 
yeye münafi olduğunu; çocu· 
ğumun selamet çahşmasındall 
anladım. 

Ana kucağından mektep sı· 

nıfına geçen yedi, sekiz yaşında 
bir çocuk elbette alışmadığı 
bir t:ızyıkla, yeni atıldığı ,,e 
bilmediği bir işin ne kadar 
hayırlı da ol~a ağır yüküniİ 
çekemez! Değil mi? 

TOKDIL 

Menenjit 
Vak' as;-görüldii Hele a t ı c ı l ı k ta cidden 

içimizi sızlatan bir ihmal kar· 
şısındayız. Cumartesi ve pazar 
günleri P o 1 i g on' d a atıcı
lak mümareseleri yapılır. Nazari 
dersler ise Kışlada verilir. 

Malum olduğu üzere Aydın 
hattı devletçe satın alındığı ta
rihten itibaren satm alma ka
nunu mucibince bu hatta bü
tün tarife, teamül ve ahkam 
kumpanyanın bıraktıi'ı ayni şe· 
kilde tatbik ve muhafaza edil-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kata girişmekle beraber elinde 
kanuni taharri emri olmaksızın 

Birinci Karataş mahallesinde 
şüpheli bir menenjit vak'aSI 
görülmüş, hasta, emrazı sariye 
hastanesine kaldırılmıştır. Has" 
talığın Verem menenjiti olın•51 

muhtemel görülüyor. 
Burada a t ı c ı l ı ğ ı n yük

sek önemi hakkında yazı yaz
mayı lüzumsuz görürüz. Bunu 
kavramıyacak bir Türk genci 
yoktur. 

Metruk mallardan Muhasebei Husu- gelerek düşürülen çocuğun ne· 
reye gömüldüğünü efradı aile-

Böyle iken, bilinmez neden, 
atıcılık kurslarına devam eden 
gençlerin sayısı otuzu geçmiyor. 

Bir f u t b o 1 maçında en 
az bir kaç bin genci stadyuma 
sürükleyen ı p o r heyecanı, 
vatanı müdafaa endişesiyle bir 
kat daha kıymet taııyan 
a t ı c ı 1 ı ğ a gençleri niçin 
sürüklemesin? 

Izmirin asil gençleri bu sua
lin cevabını siz veriniz: 

A t ı c ı 1 ı k kurslarına yal· 
nız otuz gencin devam etmesi 
sizi müteessir etmez mi? Bu ,. 

•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
cılız sayının ifade ettiği Jakay-
diye bir an için yer verebilir 
misiniz? 

A t ı c ı l ı k kursları kendi 
etrafında binlerce genci top
lamalıdır. Orada gençliğin bü
yük davamıza olan bağlantısı
nın parhak nişanesi sayılacak 

bir alaka belirmelidir. 
Ti ki a t ı c ı l ı k kursla

rına yazılan gençlerin hergün 
kabaran yekunu şuurlu uyanık
lığımızın en canlı bir ifadesi 
olsun .. 

Şevk.e't El12g1:n 

bina alanlar 
Milli Emlak müdürlüğünden 

vaktile müzayedelere iştirak 
ederek metrük emvalden bina 
almış olanların, bunların bedel· 
)erini ödeyemeyecek bir hale 
geldiklerinden bahisle bu mal
ların bedellerinden asgari yüz
de 40 nisbetinde tenzilat ya· 
pılması için hükumet merkezi 
nezdinde teşebbllslerde bulun-
mak üzere Ankaraya bir 
heytt gitmişti. Heyetten şeh
rimizdeki alikadarlara gelen 
bir heberde, heyetin meb'us· 
]arımızla hiikQmet erkanı nez
dinde teşebbüslerine başladığı 
bildirilmiştir. 

ELHAMRA TELEFON : 2573 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bugün matinelerden itibaren iki bnyUk film birden 

1- MASKELi BALO 
Emsalsiz, zengin ve muhteşem maskeli baloların çılgınlıklarla dolu bütün gizli sırları. Kar

naval gecelerinin macera ve meraklı sevdalarını en ince teferruatına kadar tesbit eden ve 
cidden görülmeğe şayan bir sanat harikası. 

OYNAYANLAR: GUSTAV FROEHLICH ve LYDA BARROVA 

2 -13 NUMARALI CASUS 
OYNAYANLAR: GARRY COOPER va MARRION DAVIS 

AYRICA fevkalade eğlenceli canlı resimler 
FIY ATLAR : Salon 20 Balkon ae Hususi 35 

SEANSLARA DiKKAT : 3,30 da Maskeli Balo 5 de 13 Numaralı Casus 
6,30 da ,, " 8 de ,, ,, 
9,30 da " ,, 

Cumartesi ve Pazar günleri 2 de 13 Numaralı Casus ile başlar 

" 

.. 

siye memurları 
Meliyeden Mubasebei Husu

siyeye devredilecek memurların 
listeleri dün defterdarlıktan 

mi sıkıştırmak suretile tahar· 
riyat yapmıştır. Bittabi bu acı 
iftira netice itibarile Mersinlide 
halk muvacehesinde kanunsuz 
evimin taharrisi ve hem de 

Muhasebei hususiye müdürlü- yetmiyormuş gibi gazetenizin 
ğUne verilmiştir. Memurlar, yazısile etrafa ilana sebeb ol· 
şimdilik Muhasebei Hususiye muştur. 
miidürlüğü dairelerinde teksif Halbuki gerek Tıbbı Adlinin 
edilerek çalışacaklardır. 
Yakında bir bina kiralana- ve gerekse Memleket hastanesi 

sertababetinin raporlarile hılafı 
cak ve bir kısım memurlar, bu sabit olan bu iftira hak· 

··-·····~· 
Bağcılar 
kooperatifi . 

•fı Bornova bağcılar kooperat~ 
nizamnamesi, Tarım okulu bag· 
cılık ve şarapçıhk uzmanı Refet 
Baysan tarafından hazırlaD" 
mıştır. 

Cuma akşamı bu nizamnaaıı0 

üzerinde bağcılarla görüşüfmeJ 
üz.ere bir toplantı yapılacağı binaya nakledilecektir, Tadilat kında kanuni yollara teşeb-

komisyonlarana usul en yeniden büs ettiğimden bu yazımla ... , •••• , • 
aza tayin olunacaktır. Bina ve keyfiyetin muhterem gazeteni· Ülkü yurdu ,,. 

haber alınmıştır. 

arazi vergileri tahsilAtının, Mu- zin aynı siitununda tekıibini Şehrimizde Ülkü derne~ı 
hasebei Hususiye tarafından saygılarımla dilerim. namite bir yurd açılması iç•~ 
daha muvaffakiyetle yapılacağı Mersinli'de mukim vilayet makamına müraca~ 

~~r;;,•e•d•i•Jimyo•r•.--...... - .... - ......... T.•A•L•A•T .. --... •e•d~i~lm~i•ş•v•e .. mmü•s•aa•d•e .. is•t•en•m .. iş~!·~r· 

TAYYARE Sineması TELEFON 
3151 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu hafta mevsimin çok beğenilen iki büyük filmi 

KAÇAK SEVDALILAR 
Tamamen Fransızca sözlü 

ROBERT MONTGOMERY ve MAGDA EVANS'IN beraber çevirdikleri bir şaheser 

ViYANA GECELERi 
Viyananan dillere destan ·olan eğlence ve musiki hayatını ve en son valsları irae 

eden geniş mevzulu büyilk musiki ve eylence filmi 
Ayrıca : MIKI CANLI KARIKATöRLER Fiatlar 1& - 20 • ao kuruftur ,, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLARI 

Her gün 16 - 19,30 Viyana Geceleri 17,40 - 21,15 Kaçak Sevdalalar 
Cumartesi ve pazar günleri ıaat 14 de Kaçak Sevdahlarla baılar 



ze Mayıs ıeae TENi A~IK 
= = k!S-

Leon Blum 
uvaffak olnıazsa 

-Son Telgraf Haberleri 
-Baş fata/ı ı nci sav/ada -

toplanacakbr . Bizim murah
haslanmız ( yani umumi mesai 
konfederasyonu delegeleri) 40 
saathk çalışma haftasını teklif 
edeceklerdir. Hükumet delege
leri de bizimle aynı fikirde ola
cakhr.Ôyleya! işçilerin bir sos
yalist hükümetinc rey vermiş 
olmaları beyhude değildir. 
Patronların delegeleri kalıyor. 
Onların da ne buyuracaklarını 

Cumhur Başkanı Atatürk Ziraat 
bankası 

Dolmabahçe sarayında, Lordlar ka- 0 1 t • 
ev e e geçıyor 

marasından L. Lloydi kabul buyurdu 

• • w . 1 
gorecegız. 11 

Paris 28 (Ô.R)- "Echo de 
Paris" Blum kabinesinin takib 
edeceği siyaseti tahlil ederken 
şu malumatı veriyor: 

Balkan iktisat konseyi 
dün gece 

azaları şerefine 
ziyafet verildi 

P erapalasta 

Ankara, 28 ( Yeni Asır ) -
Ziraat bankasının devletleşti
rilmesi hakkında bir kanun la
yihası hazırlanıyor. Banka, 
Tanmbank ismini alacaktır. 

Beş yıllık sanayii zıraıye 

programının tatbikinin de ban
kaya verileceği söyleniyor. 

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

Sosyalist lideri B. Paul Bon
courun reisliği albndiı bulunan 
sosyalist cumhuriyet birliğinin 
delegelerini kabul ederken on
ların parlamentoda ve kabinede 
hükumete iştirak ve müzaheret 
tekliflerini dinledikten sonra 
takib etmek istediği harici 
siyaset hakkında çok vazih 
beyanat yapmıştır. 

lstanbul, 27 (A.A) - Balkan antantına dahil 
devletler deniz eksperleri komitesi bugün 
lstanbul ticaret odası merkezinde Türk delege
sinin başkanlığı altında Türk, Romen, Yugos
lav ve Yunan heyetlerinin iştirakiyle toplanw 
mıştır. Konferans öğleden evel ve sonra olmak 
üzere iki celse aktetmiştir. 

ettiler. Konseye iştirak eden azalar şerefine 

Perapalasta bir ziyafet verilmiştir. 
Istanbul, 28 (A.A) - Seyahat suretiyle şehri

mize gelmiş olan sabık Mısır fevkalade komiseri 
ve Lordlar kamarası azasından Lord George 
Loyd bu sabah Cumur reisimizin lstanbulda 
bulunması münasebetiyle Dolmabahçe sarayına 
giderek defteri mahsusa yazılmış ve öğleden 
sonra Atatürk tarafından kabul edilmiştir. 

ispanyada bomba 
oyunu 

Madrid, 28 (Ö.R) - Bir kaç 
gün evvel Grev ilan etmiş olan 
Riç oteli garsonları otele iki lstanbul, 28 (Yeni Asır) - Balkan iktisat 

konseyi azaları bugün de müzakerelerine devam bomba attılar. Zarar yoktur. 
·············································································•••1111111111•••····················································· · ······························ Yüce orduya Muallimlerimiz Almanyaya gidecek 

S I "' lstanbul-lzmirhavayolcu 
e am · · ı "" ·· d k.k ·· k 

· B. Blum, sağ cenah gazete
sine inanmak lazım gelirse, 
Cenevre paktına sadık kalmak 
ve şimdiki ahval ve şerait 
İçinde tedrici silahsızlanma 
programını tatbik etmemek 
fikrindedir. Zecri tedbirler me
selesine gelince; B. Leon Blum 
bu hususta alacağı vaziyeti tas
rihten çekinmiş ve ihtiraz kayd
hırı muhafaza etmiştir. 

----·--·-·- ugu yuz a ı a surece 
Kamutay yurdu hekliyen 
lere saygılarını bildirdi 

·-· 
Hitlerin . ""' .. . . 

sıyası muşavırı 
- Baş taraJı 1 um say/ada -

bu fikre taraftardırlar. Lord 
Londonderry bunların en hara
retlilerinden biriydi. Fakat di
ğer bir kısım kabine azası ve 
bu meyanda B. Eden Fransa
nm fikrine iştirak ederek şu 

kanaattadırlar ki Almanya garp
ta lngiltere ve Fransa ile ittifaka 
çalışıyorsa bunun asıl gayesi 
orta Avrupa ve şarktaki geniş
leme hareketinde serbest kal· 
maktır. Halbuki Almanya tara· 
fından yapılacak böyle bir te
şebbüsün az çok yakın bir ati· 
de yeni bir umumi harbe daya· 
nacağı kanaati umumidir. 

Almanlar Jngiliz kabinesinin 
azası arasındaki fikir ayrılığını 
bildiğinden Alman siyasetinin 
kabulü zaruri olduğuna kabine 
erkanını ve umumi efkarı iknaa 
çalışmışlardır. Habeş mesele
sinde Milletler cemiyetinin if
lası ve zecri tedbirler üzerin
deki tereddütler Berlinde bu 
istikamette bir propağanda için 
müsait unsurlar telekki edil
mektedir. Bu bakanıdan Von 
Ribbentrop'un lr1anda seyahau
nın siyasi bir ehemmiyeti var
dır. 

Ankara, 27 (A.A) - Kamu· 
tay bugün Refet Canıtez'in 
başkanlığında birbirini mütea
kip iki celse aktederek 1936 
yılı bütçesinin müzakeresine 

devam ederek masraf bütçeleri 
üzerindeki müzakerelerini ta~ 
mamlamış ve varidat bütçesinin 
müzakeresine geçmiştir. 

Kabul edilen bütçeler; Nafia, 
Ekonomi, Tarım, Milli müdafaa, 

Hava, Kara, Deniz bütceleriyle 
Askeri fabrikalar ve harita 
umum müdürlüğü bütçeleridir. 

Milli müdafaa bütçesinin mü
zakeresi esnasında Milli müda
faa vekili General Kazım Özalp 
(Balıkesir) şunu söylemiştir: 

Arkadaşlar, 

Kara, deniz ve hava kuvvet
lerimizin 936 yılı bütçesi geçen 
seneye nisbetle fazladır. Bu 
fazlalık ise ihtiyaçların artma-

sından ileri gelmiştir. Bununla 
beraber 935 senesi içinde 
muhtelif kanunlarla ordumuza 
verdiğimiz tahsisatların yekünu 
mühim bir miktardadır. Bu ka
nunlarla bi:ıden istediklerini 
temamen yapacağımıza emin 
olabilirsiniz. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, Ordumuz vazi
fesini her zaman ifaya kadir
dir. ( Alkışlar, eminiz sesleri ) 

Arkadaşlar, Ordumuz vazi
fesini ifaya her zaman kadir 
ve yüksek meclisin itimadına 

,----------~-~--------------, SAFI AŞK 
- 17 - Türkçeye çeviren : R. B 

Bana dikkatle bakımz. Belki bakı,ıarından ruhumu 
okuyabillrslniz. Ben yalancı değlllm 

Saat sekiz oldu. - Tünaydın madam ..• 
Föyant görünmedi. Eski ye- - Evinizde kimse yok ya •. 

mek odasında sofra başına geç- - Hayır madam ... Lekuvan-
ti. lştihasız yenilen bir yemek- dan başka kimse yok. .. 
ten sonra dışarı çıktı. Açık Karanlıkta güldü.Sonra eteği 
havada dolaşmakla ferahlıya- altınd an yanık feneri çıkardı. 
cağını ümid ediyordu. Gökyüzü Etrnftan görülürüm en-
henuz ) ıldızlanmışh. Düşünceli, diş esiyle feneri t-teğim altına 
dnlgm yürüyordu. Ay ışığının koydum. Süthaneden öyle kaç-
gölgelendirdiği bir yerde, yap· hm ki.. Bilseniz size neler an-
rakla rı n tıtreştiğini, dalların latacağım. 
açıldığını gördü. Karanlık bir E rarengiz, karanlık ve neş-
siluhet yolun sessizliğini bozdu. eliydi. Sergüzeşt rüzgarı robu-

- Mösyö Landölen siz mi· nun eteklerini şişirmişti. 
siniz? 

O idi.. föyant, orada yine Landölen merakla ve kızgm: 
soluğu soluğuna bulunuyordu. - Giriniz madam dedi. 

Belli ki sütbaneden bir az Aydınlık salona girdikleri 
hızlı gelmişti. zaman Föyant genç adamın 

Emmanüel souk bir süprizle sakalsız, taze çehresi önünde 
komşusunu karşıladı: hayretini izhar etti. 

Mılii müda/aa ı·ekili Kazım Özalp 

her zaman Jay>k ve onun em
rine daima hazırdır. Başka bir 

söyliyeceğim yoktur. ( Sürekli 
alkışlar ) 

Kamutayın bugünkü toplan
tısında Rasih Kaplan (Antalya) 
ve arkadaşları tarafından veri
len aşağıdaki takrir ittifakla 
ve alkışlarla kabul edilmiştir. 

- Yeni yıl askeri bütçeleri
nin kabulü münasebetiyle yur· 
dun asıl koruyucusu ve hütün 

aziz varlığımızın yüce kollayı
cısı Cumhuriyet ordusuna ka
mutayın inan ve selamlarının 
bUdirilmesine karar alınmumı 
teklif ederiz. 

- Ne güzelsiniz mösyö, ne 
güzel... Size böyle olma!.. yara
şır. 

Takdirlerinde yürekten gelen 
bir samimiyet, bir saflık vardı. 
Feneri elinde tuttuğu paketle 
beraber masa üzerine koydu. 
iki elini vecd içinde kavuştu
rarak Emmanüele derin derin 
baktı. 

Del.i~anlı söz söylemiyordu. 
Kendısıne gücendiğini anladı. 
Ne yapacağını şaşırmış gibi 
döndü. Masaya bıraktığı paketi 
açtı. 

Nar çiçeği renginde reçelle 
dolu olan kavanozu çıkardı. 

- Beğeneceğinizi ümid ede· 
rim. Çilek reçelidir. Kendi 
elimle yaptım. Hoşunuza gi
derse daha getiririm. 

Sesini kısarak ilave etti: 
- Böyle sessiz bakışlarınızla 

beni korkutuyorsunuz. 
f ör ant bir koltuğa oturdu. 

Emmanüel ayakta duruyordu. 
- Biliriz dostum bilmediği

me gücendiniz. Fakat kabahat 
bende değildir. 

Istanbul, 28 (Yeni Asır) - lstanbul'Ja lzm;r arasında hava 

seferlerine Temmuz ayında başlanacaktır. lzmir - lstanbul hava 
seyahati bir saat ve kırk dakikada tamam olacaktır. 

Ankara, 28 (Yeni Asır) - Alman mualJim birliğinin daveti 
üzerine muallimlerimizden bir grub Temmuz ayında Almanyaya 

gidecektir. Muallimlerimiz Alman Muallint birliğinin misafiri 
olacaktır. 

Çelik ordu için 

67 Milyon liralık teahhü
de girişilmesi onaylandı 

ANKARA ( Özel ) - Orduya top ve teferrüatiyle top 
malzemesi satın alınmak ve bu malzemenin imali için askeri 
fabrikalar umum müdürlüğünce tesisat yapılmak için senelik 

tediye miktarı yedi buçuk milyon liray• geçmemek üzere altmış 
yedi milyon liralık taahhüde girişilmesi hususunda Milli müdafaa 

vekaletine salahiyet verilmiştir. Bu husustaki kanun layihası 
resmi gazetede intişar etmiştir. 

Boksör Primo Karnera Nevyorkta 
Bir kaza geçirdi 

3 ··-·-i· 
Nevyork, 28 (Ö.R) - Dün akşam Haller sabık dünya ağır 

sıklet boks şampiyonu Primo Karnerayı döğmüştür. Karnera 
dokuzuncu randvınde bacagmdaki kramb yüzünden oyunu terk 
etmiştir. Maç on ravnd olacaktı. ltalyan doktoru, Karnerayı 

muayene ederek müsabakayı terketmesi icabettiğini söyledi. Maç 
berabere vaziyette idi. Haller dört ravnd, Kamera ise üç ravnd 
galebe puvanı kazanmış; bir ravnd ise berabere neticelenmişti. 

Bavyera sanat sergisi 
Münib 38 ( Ö. R ) - Bav

yera devlet bakanı Vagner bü-

yük bir kalabalık önünde 936 
sanat sergisini açtı. 

Viyö Kontiden süthaneye 
döndüğü akşam annem kos
koca bir sahne yaratarak hır
çınlaştı. Neler söyledi bilir 
misiniz? Süthaneyi, ismımı, 
şöhretimi kaybedecekmişim. 

Çılgmmışım. Hayatta daima 
budalalık yapmış, başdöndüren 

heveslere kapılmışım .. Paristeki 

izdivacıma bile tariı.ler yağ
dırdı. Ölen kocamın servetimi 
yiyip bitirmesi felaketimizin 
müsebbibi olduğunu söyledi. 
Onu bugüne kadar bu kadar 
hırçın görmemiştim. On gün 
oluyor ki yanımdan bir dakika 
ayrılmıyor, Buraya gelmemden 
korkuyor. Bu akşam nihayet 
sabrım tükeııdi. Bir masal uy
durarak evden çıktım. Sizi 
ziyarete geleceğime ihtimal 
vermiyorlardı. 

Sesi büsbütün ciddileşti: 
- On günden beri nekadar 

çok ağladım bir bilseniz... Ne 
kadar çok ağladım. 

Koyu yeşil gözlerini gölge
Jenduen kirpiklerinde iki bü-

Ziyaret 
Roma, 28 (Ô.R) - Hariciye 

müşteşarı Suviç, birkaç gün 
için Moskovaya giden Sovyet 
mümessHini kabul etti. 

yük yaş damlası asılı kaldı. 
Başını çevirdi. 

Emmanüel bu neşeli gözler· 
den akan yaşlarla heyecan
landı: 

- Ağladınız ... Ağladınız de
mek.. 

Koltuğa eğildi. Sesinde ok
şıyan bir hal vardı: 

- Hayır, hayır sevgili ma
dam ağlamayınız. Reca ederim 
ağlamaymız. 

föyant ona bakarken güldü: 
işte bu kadar dedi... Göz 

yaşlarımı sildim, müsterih olu
nuz. 

Güzel gözlerinin namuskar 
bakışlara her zamanki emniye
tini kazandı. 

- Sizi görmek hoşuma gidi
yor. Bilhassa şimdi ... Ne kadar 
güzelsiniz... Sakallı iken ben
ben başçevirdi~iniz günler ol
muştu. Şimdi başçevirmezsiniz 
art ık değil mi? 

Emmanüel genç kadının so
luk çehresi bu itirafla lculakla-
rana kadar kızardığını gördü. 

Sahlle a 

Prens Pol 
Leh Dış Bakanı 
şereJine bir ziyafet .. 

verdi 
Belgrad, 28 (Ô.R)- Lehis

tan dışişleri bakanı kolonel 
Bek Kral Aleksandrm ve meç
hul Yugoslav askerinin mezar-
larına çelenkler koymuştur.Ava
la dağında başbakan B. Staya-
dinoviç li.Bek şerefine bir ziya
fet vermiştir. Öğleden sonra 
Belgrada dönen: B.Bek saat 17 
de B.Stoyadinoviç ile siyasi mil 
zakerelerine tekrar başlam,ştır. 

Belgrad 28 ( Ö. R) - B. 
Bek şerefine verdiği ziyafette 
H. Stoyadinoviç demiştir ki : 
Bize ait olan meselelerin bizim 
meyanımzda münakaşa edilme
sine ve bizim müsavi şartlarla 

iştirak edeceğimiz müzakereler 
haricinde akıbetimizin tayin 
olunmasına müsaade edemeyiz. 
Bu görüşe Lehistan da iştirak 
eder. lttifaldarımıza, verilen sö· 
ze sadıkız. 

Taahhütlerimize riayet ede · 
riz. Çok derin kanaatımız var• 
dır ki böyle hareket ederken 
yalnız kendi menfaatlerimize 
değil, ayni zamanda umumi 
sulh menfaatine hizmet etmiş 
oluruz. 

Belgrad: 28 (Ö.R) - Lehis
tan dış işleri bakanı kolonel 
Bek naib prens Paul tarafın

dan kabul edilmiştir. Prens 
kendisine beyaz karni nışanmı 
vermiştir. Bu sırada bakan Bek 
prenses olga taraf andan kabul 
edilmiştir. 

Bu görüşmelerden sonra 
prenses Olga ve prens Pol, 
Bn. ve Beck şerefine bir ziy
fet vermişlerdir. Saat 17 de 
kraliçe Mariya, bayan ve B. 
Becki kabul etmiştir. Akşam 
başbakan B. Stoyadinoviç Leh 
dış bakanı şerefine bir ziyafet 
vermiştir. B. Bek saat 17 de 
Belgraddan Varşovaya hareket 
edecektir. 

Söylediği bir nutukta B. 
Stoyadinoviç Lehistan ve Yu
goslavyamn kazandıkları yük
sek mevkii hiç bir zaman fe-
daya razı olmamaları ve istik
lallerini sımsıkı müdafaa etme· 
Jeri itibarile birbirine benze· 
diklerini söylemiş ve Yugos· 
lavyanın kolektif emniyete, 
teahhütlere riayete ve umumi
yetle sulha yardım edecek her 
harekete müzaherete dayanan 
harici siyasetini teşrih etmiştir 

Akdeniz 
Pakb etrafmda 
• ••••••••••••••••••••••• 

- Baş fOfa/ı ı wrı salutrde -
"Akdeniz devletlerinin ltal

yadan endişe etmelerine hiç 
sebep yoktur. Biz Türkiye ve 
Yunanistana, bizi bağlıyan dost· 
luk muabedelerine büyük kuv
vetle bağlı bulunuyoruz.,, 

Duruşunda bakir bir genç kı· 
zın hali vardı. 

- Neler söylüyorum, dedi. 
Ayağa kalktı : 
- Zararı yok... Burada bu

lunuşum herşeyi, bütün duygu· 
larımı anlatnıağa yetmez mi 
sanki? Ne yapayım... Duygu
larım irademe hakim oluyor. 
Ben daima böyleyim. Hoşuma 

gidene atılmalıyım. Başıma her 
felaket bu yüzden geldi. Fa
kat huyumdan vazgeçemem ..• 

- Bu şekilde atlnyışınız bi· 
rinci defa değildir ~anırım 

EmmanUel genç kadının şaş· 
kın bakışlarına ehemmiyet ver
miyerek ilfıvf! etti : 

- Evet bir;nci defa dt-ğil •.• 
Eczacının oğlu ... Emanetcı ... 
Tahsildar ve doktor da sizi 
böyle atlattılar ... 

Ellerini asabiyetle çırptı ..• 
- Neler, neler duyuyorum 

yarabbi •.. Size ne masa:lar an-
latmışlar... Hakkımda uyduru
lan dedikoduları bilmez de
ğilim ... 

- Sonu Var-
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lngHterenin yanıldığı iddia ediliyor 

Şili delegesi, on sekizi r toplantısında 
zecri te birleri kalkmasını · steyecek. . 1 

-.--~~~--, Şu halde bu komıtelerden ı 
Roma, 28 ( Ö R ) - Siyasi 

mahfillerde söylendiğine göre, 
Italya aleyhindeki zecri t~dbir
ler kaldmlmaz ve Habeşıstan
daki ltalyan fütuhatı ta~ıo
mazsa, ltalya Akvam cemıye-
yetinden çekilecektir. . . 

Bu heyecanlı faşist mechsı
nin bu hususta verdiği salahi
yete rağmen Duçeoin haliha
zırda böyle bir karar verme
miş bulunması, 15 hazirandan 
evvel ltaiyanın şerefile müte· 
nasib ôir hal çaresi bulunaca
ğım ümid etmesinden ileri gel

diğini söylüyorlar. 
Halen üç hal sureti vardır: 
1 - lstatükonun muhafarası .. 
2 _ Muhteşem infirad siste-

mine avdet.. 
3 _ Bütün Avrupa milletleri 

arasında geniş mesai birliği .. 
MESA 1 BIRLIÖI 

Londra 28 (Ô.R) - Grandi 
hariciye .'.nüsteşarı ile gö~üş~ü. 
ltalya İngiltere ile mesaı bır· 
liği yapmak istiyor. ltalyan 
noktai nazarına göre buna en 
büyük çare; Milletler cemiyeti 

statosunda reform yapılması; 
bilhassa on altıncı maddenin 
ilga edilmesidir. 

MANDALAR 
KOMiSYONUNDA 

Cenevre, 28 (A.Al- Millet
letler cemiyetinin mandalar ko
misyonu bugün ltalyan delege· 
sinin başkaulığında toplanmıştır. 

İtalyan delegesinin bu ko
misyonda sıra itibarile başk~n
lak etmesi burada nazarı dık-
kati çekmiştir. . 

Roma, 28 ( A.A ) - ltalya, 
Milletler cemiyeti konseyinin 
toplantısının talik edılip edil· 
memesi meselesine karşı tama
men bigane kalmaktadır. Bu 
işle alakadar olan iyi haber 

alan mahafilde tebarüz ettiril
diğine göre, ltalyanın bu top

lantıya hatta bir müşahid dahi 
yollaması pek muhtemeldir. 

KONSEYiN T ALIKI 
Roma, 28 (Ö.R) - Cenev

reden " Echo de Paris,. Gaze
tesine bildirildiğine göre in· 
giltere zecri tedbirler mesele-

siyle Ren meselesi üzerindeki 
müzakerelerin Eylül ayına ta· 
]ikini isteyecektir. Halbuki 
zecri tedbirlerin ilgasına müza
kere etmek ve buna karar ver
mek milletler cemiyeti konse-

"I 

birinin 16 haziranda konseyle 
aynı zamanda toplanması la
zımgelecektir. O ıaman Şili 
hükumeti tarafından zecri ted· 
birlerin ilgası için yapılacak 
teklif müzakere edilecektir. 
lsviçre delegsinin de Şili tara
fından yapılan teklifi tasvib 
etmesi çok muhtemeldir. 

INGIL TERE YANILDI 
Roma 27 ( Ô. R ) - Santi

yago mebuslarından birisi Şili 
mebuslar meclisine zecri ted
birlerin ilgası lehinde bir proje 
vermiş ve bu teklif ittifakla 
kabul edilmiştir. 

Roma 27 ( Ö. R ) - B' r 
Çekoslovak gazetesi Habe
şistanın ltalyaya ilhak edil
mesini tasdik etmeği .zaruri 
görerek şunları yazıyor: "Çe

koslovakya ve Fransa bu za
rureti artık teslim etmelidirler. 
(talya ile iş birliği sulh için 
çok faydalı olacaktır. lngilte-

/ngi/iz kralı sekizillci Edvard asker/etini teftiş ediyor renin yanlış bir siyaset yolu 
yinin salahiyeti dahilinde değil· f yonuna veya irtibat komitesine tuttuğunu nihayet anlamak 
dir Bu mesele 18 ler komis- bağlıdır. lazımgelir. .... : .....•.............................................••.........•.....................•.........•.....•.........•.......... ~ 

lngiltere acab a z . 
Kudüste sükiln avdet etti. ölü 

sayısı kırk sekiz kişidir 
Londra 28 (Ô.R) - Kudüsten Reuter ajan· 

sına bildiriliyor: Vaziyette sükunet belirmeğe 
başladığından yerli polisler çelik miğfer yerine 
fes, lngiliz polisleri de mantar kosk giymişlerdir. 

Roma 28 (Ö.R) - Filistinde karışıklıklar 
başladığı 19 Nisan tarihindenberi zayiat listesi 

şöyledir: 1 Avrupalı ölmUş, 17 kişi yaralanmış· 
tır. Bunların yedisi lngiliz polisi ve ikisi de ln-
giliz askeridir. Avrupalı olmayanlardan 25 ya· 
hudi ve 22 arab olmak üzere 47 ölü vardır. 

Ayrıca her iki tarafın yaralıları mecmuu 332 
dir. 997 Arab ve 275 Yahudi, ekserisi yasak 

saatta sokağa çıktıklarından tevkif edilmişler

dir. Bütün Yahudiler muhakeme neticesinde 

beraet etmişlerdir. 493 Arab muhtelif cezalara 
mahkum olmuşlar. diğerleri tahliye edilmişlerdir. 

Roma, 28 ( Ö.R ) - Beynelmilel gazeteler 
Fılistin ıneselesile yakından meşgul olmaktadır
lar. Bilhassa Alman matbuatı bu işe alakadar 
olmakta ve mandaların tevzii meselesini ileri 
sürmek için bunu vesile yapmaktadır. 

Alman gazetelerine göre, Filistini kendi ara· 
zisine katmakla lngiltere Milletler Cemiyeti pak-

tının 22 nci maddesine aykırı hareket etmiştir. 
Halbuki son zamanlarda, ltalyan - Habeş ihti-

lafı dolayısile Ingiltere aynı 22 nci maddenin 
müdafii ve şampiyonu kesilmiştir. Hakikatta, 

f Filistin ve Mısırda Isliim Milletlerin kendi istik
İ lallerinin de Habeş istiklali dereces:nde hara· 

1 retle korunmasını istemeleri pek tabiidir. 

1 Pariste çıkan "Journal,. da Saint Birce Filis· 

1 tin meselesini tahlil etmekte ve Yahudi muha-

ceretinin daima Arab milliyetciliği ile cebhe 
cebheye çarpışacağını tahmin etmektedir. Onun 

fikrince de, lngilterenin Habeş istiklaline gös
terdigi derin alaka, diğer lslam memletlerinde, 

bilhassa Ingiliz boyundurağu altında yaşayan
lar da gözlerini açmiş ve tasavvurları tahrik 

etmiştir. Muharrire göre, Ingiltere meseleyi hal
le :mek istiyor. Fakat buna muvaffak olamıyor. 

Yakında toplanacak olan Milletler Cemiyeti 
mandalar komisyonunun ruznamesinde Filistin 
meselesi tabii yazılı bulunacaktır. lngiltere ken-

dini müdafaaya çalışacak, bu iş de bir ecnebi 
elinde olduğunu iddia edecektir. Bu iddiaya 
j?'Öre, Arabları ödeyen ltalyan propa~andasıdır. 

ve refaha kavuşmasıdır. Biz İs· kalkmıştı. Cebe yazıları kekc-
tırab çeksek, aç kalsak ne çı- leye kekeleye okuyordu. Yazı 
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", T emoçinin Rüyas! 
Türk tarihinden şanlı sahifeler ~ 
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Gö lek Pamir yaylalarına kaçmıştl. Himalaya · 
dş .a;.larına doğru taklb devam etti. Asker 
atı mUthlş ıstırab la ilerliyordu 

Cebe latife etmeden dura-

mazdı. . b"I 
Maiyeti onun tabıa~ını ı • 

d ki . . . sadece dınlemeki erı ıçıo 

ten hoşlanırlardı. .. v r 
A 

bacıı - Size sug un, 
fÇI ~ • k 

k Lızartmaları, mıs 
tavus uşu "· l k 
ve anberJe pişmiş yaldızlı ba ı 
getireyim... . . 

Cebe yemek isimlerının sa-
"dd n kızdı: yılmasına cı e B . 

- Pis boğaz herif ··· enı 
Çin hakanı mı sandın? ~e.n 
karnımı doyuracak birşey ıslı-
yorum. Pis boğazlıktan patla
mak değil. •. 

Çinli aşçı titredi. 

- Yüce kumandan fakirini
zin kusurunu affediniz. Hemen 
gider size daha güzel yemekler 
bulurum. Yeter ki gönlünüzün 
ne istediğini bileyim. 

- Ne mi isterim ? Biraz 
pastırma ... Bıraz peynir elverir .. 

Alak: 
- Bu herifler kavgaya para, 

yemek ve kadın için giderler. 
Kendi midelerinden ve şehvet
lerinden başka bir şey düşün
mezler. 

Cebe: 
- Bize gelince biz gaye için 

vuruşuruz. Hedefimiz milletimi
zin, ırkımızın ebediyen selamet 

kar? Irkımız yaşasıo... Onun öğreneli ancak beş sene olmuş-
kıtları tutan şöhreti, ahlak fa. tu. Temoçin Uygur yazısını ka· 
z;leti var olsun... bul etmiş olduğundan ne kadar 

Canbey : katib varsa hepsi uygurlardandı. 
- Çok ~ükür Tanrıya ki bu Cebenin emriyle cevabı Canbey 

kadar şehirler zapteden ırln- yazacaktı. Kalemi eline aldı. 
mızın iç zenginliği, kan asaleti Cebe yaz diyerek söylemeğe 
kaybolmamıştır. başladı: 

Bu konuşmalar esnasında "Tanrı verdi Tcmoçin Cen-
Çinli aşçılar tepsiler içinde ye- gizhana Başbuğ Cebe yazar ki: 
mekler getirdiler. Altın sahan- "Sen bize Hang Çeo şehrini 
lar çeşid çcşid yemekler ve almamızı buyurdun. Bugün sa-
tatlı!arla dolu idi. Cebe ayak- bahtan üç saat sonra şehri 
ta bir sahandan bir kaç lok- bastık. Altın Hakanın asi oğlu-
ma aldı. Daha üçüncü lokma· nu devesinin eğer kayışına 
sını yutmamıştı ki dışarda at astık. Firenk bazırganların mal-
nallarının sesleri duyuldu. Biraz larını koruduk. Mallarına, can-
sonra bir postaci sert sert ba- Jarına ve gemil~rine dokanıl-
sarak merdivenlerden çıktı. masın diye buyruk verdik. 
Cebenin önünde durdu. Üstü Şimdi bize yazıyorsun ki Komul 
kırmızı balmumlu bir kağit Çevreletini korumak için gön· 
verdi. derdiğin Tokçar yirmi bin as-

- Yayık hanın buyruğu keriyle Göşleke yenilmiştir. Biz 
dedi. göşleği tanırız Şimdi Hang 

Cebe kağıdı eline alarak Çeoda Karaçar ile Ahmet Per• 
alnına götürdü. Herkes ayağa vancıyı bırakırız. 

7:~~-u~pdarnn~yraım1iiüuR!'mt'~,..~--
- BümedJ-

• • 
gı erenın 

ecburAas r 
gandalarına başladılar 

··-·-· 1 Londra, 27 (A.A) - Lon- si. b~kk1ndaki teklifi reddet 
dranın muhtelif belediye mec- mıştar. 

lisleri, Londranın hava hücum- Londra, 27 ( A.A ) _ Bd 
larma karşı müdafaası tedbir- saba.h gazeteleri Londrada ft 
leri ve kara ordusuna asker domınyonlarda imparatorluğtl 
kaydı propagandasiyle meşgul ~ü~~faası meselesine kati' 
olmaktadır. Fakat ekseriyet işçi gıttıu:çe daha fa~da ehemnıi)''tt 
partisinde olan mıntakalardaki atfetmekte olduğunu yazıyorbıt• 
belediye meclisleri askeri ma· Mesele, Habeşistanın ltalyanlar 
hiyctte hiçbir tedbire müzahe- t~rafından işgalinden sonra 
ret etmemeg-e karar vermiş- bılhassa acil bir mahiyet al· 

mıştır. 
lerdir. Londra ve müfüakab 

.. Deyli Telgraf gazetesinin 
belediye meclislerinin Sosyalist su J h b' · 

.. e mu a ırme göre, Ingiliı 
olan maarif komitesi 9 hazi- suel mahafilleri milli müdafaa 
randa yapılacak aslteri tezhhli- mesel · · 

b
. . esıyıe meşgul olmak üzere 

rata resmi mekteplerden yi.iz ır ımparatorluk koaferansının 
ta!ebenio de iştirak ettirilme- toplanması lüzumuna kanidirler 

&CI., M e •e >S!W • 

• e m 
r: ·· n yap lan temaslar çok verimlidir . .... ~ ...... 

Paris, 28 (Ô.R) - Blum ka- daima tahmin etmiştik. Sol 
bioesinin Finans bakam olacağı cenah partilerinin birliği bunu 
zannedilen B. Vineent Auriol temin etmiştir. Müşterek hare· 

dün saat 16 da kendisile gö- ket noktalannın tayini için ve 
rüşmüştür. Çıkarken: "22 se- partiler daha evvelce anlaşmıf 
nelik bir iş birliginin devamı olasalardı siyasi ve ekonomit 
için geldim." Demiştir. b' k f h d ı 

ır ço ena a ise erin önüne 
Blum öğleden sonra Suriye geçilebilirdi. 

delegelerini kabul etmiştir.Bun.. Fakat biz ayni zamanda 
lar da çıkarken: "Müstakbel 
başbakanla Suriye meselelerini 
görüştük ve görüşmemizden çok 
memnunuz!,. demişlerdir. Bun
dan sonra lcabul edilen Beyrut 
arşeveki de: "Müstakbel l.aş
vekili tebrike geldim. Lübnamn 
işlerini görüştük. Biz Lübnan-

milliyctciyiz ve şunu eyice bili· 

yornzki sosyalizm ancak mem• 
leketin malı olmak şartile muvaf· 

fak olabliir. Yani vatandaşlan 
birbirine karşı harekete değil, 

birbirile birleştirmeğe sevket· 
melidir. Ancak bütün milleti d.o 

lılar siyasi partileri tanımayız, oligaı şilere karşı birleştirme-
yalnız Fransayı biliriz,. demiştir. lidir. 

Saat 18 de B. Leon Blum 
Yunan elçisi 8. Politisi kabut 
etmiı ve bir saat kadar ken
disile görüşmüştür. 8. Politis 
çıkarken şunları söylemiştir: 

Delegeler partinin Blum ka
binesine iştiraki ve bütün halk 

cephesi partileri arasında mesu
Jiyetin taksimi Jehinde bir ka
rar vererek şu gayeyi tasrih 
etmiştir : Cumuriyeb korumak. 

"B. Blumdan sadece 16 ha
ziranda yapılacak milletler ce-

. bubramn önüne geçmek ve sul· miyeti konseyinin ictımama 

şahsan iştirak edip etmiyece-
ğini sormağa gelmiştim. Henüz 
bir karar vermed ğini öğren

dim. 
Paris, 28 (Ö.R) - Sosyalist 

cumuriyet birliği kongresi, B. 
Paul Bonour'un başkanlığı al
tında Blum kabinesine iştirak 
meselesini görüşmüştur. B. 
Boncour yeni hükümette ekse· 
riyeti teşkil eden partilerin 
her birinin temsili lazımgeldini 
r.vyiedikten sonra demiştir ki: 

"Blumun teklifi kabul için iki 
sebep vardır. Biz neyiz? Sos
yalist ve milliyctciyiz. Sosya · 
list sıfatile sosyalizmin iş 

başma gelmesini memuniyetle 
selamlarız. Bunu, Fransız de
mokrasisinin şartları hasebile, 

Ardlarına da bir kaç bin 
asker veririz. Onlar şehri ko· 
ruyabilirler. Siz de doğruca 
Göşlekle çarpışmağa gider, 
buyrugun üzere onu da tepe
leriz.,. 

- Ver mihrimi basayım. 
Cebe mihrini bastı. Sonra 

mülazimlerine dönerek şu söz
leri söyledi: 

- Bu gece yolcuyuz. Etyen 
Uşta avadanlıkları toplat .. Ah
mede ver... Sen yeni bir takım 
düz. Hanımıza yağmadan pa
yına düşen malları götür. Gö
türemiyeceğin şeyleri burada 
muhafaza~ ettir. Borucular da-... 
vullar çalsın ... Asker toplansın 
Kurultay olsun ... 

Etyenle Kopkoru çıkıp git
tiler. Borular, davullar gübür
demeye başladı. Cebe hiç key
fini bozmayarak peyniri yidi 
bitirdi. Ve çakmağa davrandı:' 

Canbey elmas işlemeli yazı 
takımına baktı. Cebenin bunu 
unuttuğunu zannederek sordu: 

Yazı takımı ne olacak? 

hu kurtarmak. 

·-· •• llllıs:JI 

lngilterede 
kömür istokları 

Roma, 27 (Ô.R) - Bir in· 
giliz endüstri gazetesinin yaz· 
dığma göre son üç ayda lı . 
giltere ancak on iki milyon ton 
kömür ihraç etmiştir. Evdkı 
ü~ aya nisbetle ihracat iki 
mılyon lon azalmıştır. Ayni 
gazeteye göre, zecri tedbiri • 

b.k. . . erın 
tat ı ı nctıcesı olarak 1 .

1
• 

. ngı iZ 
pıyasasında satılmamış ın"'h' 
b. k- .. . k u ım 
ır omur ısto unun bi 'k .... 

b d . . rı tıgı, 
unun a ne ışrıleri d 

:ı- • ne e 
maden sahiplerini 

d k b• rnenınun 
e ece ır hadise l -
bildirilmekted' 0 ınadı ır. 

- yerin varsa h b 
k t Y k ey ene sı 
ış ır. o sa penc d 
O ere en at 

ç saat sonra h .• 
trısa kaldırrnı 1 ayvanlar 

ş ar, yola dh -ı 
müşlerdi. Sabah 1 uzu 

•. o uyordu G .. k 
yfizunde elmas · o 
ışıldıyan yıldızlarParb~aları gibi 

ırer b' r sararıp solmağa b J d ıre 
bey arkasına ~şka alar.Can-
Hang Çeo şeb . a ktı. Koca 

rı ışı lar · • d 
parlıyordu. Yine k ıçın e 
vuştuğuna seviniyor~vgaya ka• 

-Tevekkeli peyanı°ber " 
net kılınçlann köl . cen 
dır,, deme . gesı altında· 

mış ... 

Kış mevsiminde billur d -
ların sarp tepeleri . a 
mağa ba 1 d l nı tırman 
d ş a ı ar. Bu d - ı 
ünyanın çatısı derler D a,? a 

bu sefer hepsi d • ogru 
tindi Tem . n en daha 
duğ~ oçın Merke~leri bOf' 
Ka vakıt Cebeyle birli 

şgarı almış c·· 1 w. . . ' oş egı 
ınıştı. Fakat Gö 1 k . Y 
mıştı. Canbe ş e yıne k 
bir ok ü kyl bu nıuhareb 

h ç 1 ınç yarası a '' '"""'-""" 
yuzbaşılık rütbesine çıkar•ı...,~ 



;eg mayıs 193 e 1ENI A:>IR 
--1 --

Kamutayda nafia işle · üzerinde 
görüşmeler oldu. Ali Çetin Kaya 

çok önemli 
izahat verdi 

Şimdi devletin elinde iki büyük su işi vardır. Biri küçük Menderes havzası 
diğeri Nilüfer suyudur. Cellid gölünde şimdiye kadar 19 kilometre 
tulunda kanal açılmıştır. Göl kurutulunca 500 bin dönüm arazi kurtulacak 

Ankara, 27 (A.A) - Kamu
tayın bugünkü toplantısında 
Nafia bakanlığı bütçesinin mü
zakeresi münasebetiyle Nafia 
bakam Ali Çetinkaya, Nafia 
i~leri etrafında şu izahatı ver
miştir: 

- Nafia vekaletinin üzerin
de çok ağır yükler vardır. 
Bunu takdir edersiniz. Ben de 
müdrikim. Elimizden geldıği 
kadar çalışmaktayız. Hazineden 
Nafia vekaletine ayrılabilecek 
büdçe nisbetinde bize tevdi 
edilen vazifeleri dikkat ile ve 
mümkün olduğu kadar intizam
la yapmaya çalışacağımı size 
vadedebilirim. 

Elimizde 935 senesinden dev· 
rolunan bir takım işler vardır. 
Aynı işlere devam edeceğiz. 
Şoseler ~ar, köprüler var, su 
işleri var, demiryolları var. 
Bunlar hakkında hulasaten ıza· 
hat vereceğim. 

FJLYOS HATTI 
Demiryolları inşaab, Filyos 

hattından sonra Filyostan Zon
guldağa doğru Çatalağ:ıına 
kadar 13 kilometrelik bir yo
lamuz var, Bu sene onu bitire
ceğiz. Bununla kömür havza
sına temas etmiş olacağız. Ve 
1936 seneıinde kat'iyetle Ana
dolu dahiline kömür nakline 
baılıyacağız. Bu bizim için öte
denberi beslenilen bir ümidin 
kemale gelip başarılması de
mektir. (Bravo sesleri) Ondan 
sonra Zonguldağa kadar olan 
kı11m ki orada pek çok tünel
ler vardır. inşaata devam ede
ceğiz. 937 de bitecektir. Sonra 
Siyas - Erzurum hath vardır. 
Bu bat 940 senesinde bitecek
ti. Fakat Erzurumdao da inıa
ata başlanıldığı için bir buçuk 
aene kadar müddeti kısalttık. 

Yani bir buçuk sene evvel 
bu inşaat bitmiş olacaktır. 
MALATYA iL TISAK HATTI 
Malatya iltisak hath da 937 

mali senesinde bite~ekti. Bu
nu da proje dahilinde kısaltı
yoruz. Ve bu suretle 937 de 
bitecek olan bu kısım bu mali 
ıene bitmiş olacaktır. Şu halde 
Diyarbekir - Ankara hattı ile 
Maıatya - Sivas - Kayseri - An
kara ve aynı zamanda Samsun 
iatikametinde olarak Diyarbe
kiri lstanbula 200 kilometre 
kadar yaklaştırmış olacağız. 

ERZURUM HATTI 
Erzurumdan hafriyata ve 

tesviyeye başlanmı~tır. Onun 
nun layihasını da bitirmek 
ereyiz. 1937 senesinde Div
c;; varacak, 38 de Erzincana. 

Erzincana Ağustos veya Ey
liilde varacağımıza göre Erzu
rumdan da aynı tarihte tesvi
yei türabiye ve köprüler filan 
da bitmiş olacaktır. Yalnız 

oraya vardığımız vakıt ferşiya
h Erzincandan Erzuruma de
vam edeceği için kalacak Er
zuruma kadar ray döşenmesi 
bir buçuk kilometreden fazla 
yapılamıyacağına göre 38 sene
sinin müsait aylarını ferşiyatla 
geçireceğiz. 38 senesinin son 
aylarında ve 39 senesi yazına 
girdiğimiz vakıt Erzuruma gir-
miş bulunacağ•z. Bu taraftaki 
şimendifer vaziyetimiz budur. 

ANTALYA HATTI 
Diğer taraftan Antalyaya 

yapılmakta olan hattımızın 
Burdura kadar inşasının de
vam etmekte olduğunu bili
yorsunuz. Dün aldığımız bir 
telgdafta Burdura lokomotifin 
girdiği bildirilmektedir. Burdu-

ra 26 kilometreJik kısım kal
mıştı, bitirilmiştir. Yakında 
resmi küşadını yapacağız. An
talyaya kadar olan kısım için 
fevkalade tahsisat verilmek 
suretiyle inşasına devam ede
ceğiz. Mutlak surette devam 
edeceğiz, Bunu resmen bu kür
süden hükümet namına söyleye
bilirim. 
Bazı kafası dar insan

ların acaba burada kala
cak mı gibi du,uncele
rlnl lfltlyoruz. Böyle bir 
f&Y yoktur. Tabiatlyle 
devam edecektir. (Bra
vo sesleri) 

Diyaribekirden , Elizizden 
şarka doğru ve cenuba doğru 
giden hatlarımızın yapılmasında 
devam edeceğiz. Bir arkadaşım 
geçen gün, şimendiferler mem-

leket için hayırh olduğundan 

bahsettiler. Şimendiferler, ma
lümuilimz yükselmek azminde 
olan bir milletin ilk va:ıif esi 
olarak yapacağı şeylerdir. Onun 
için memleketin hudutlarına 

kadar olan şimendifer ihtiya
cını tatmin etmek hükumetin 
esas vazifelerinden biridir. 
Onun için yapılan iş fazla 
değildir. Bu esas vazifesi sıra
sında yapılması mübrem olan 
şeylerdir. 

iKi ISVEÇ GRUBUNUN 
MÜRACAAT! 

Diyaribekirden, Alizizden öle 
tarafa yapmak istediğimiz hat
lar için iki lsveç grublarınm 

müracaatı vardsr. Bunlarla hali 
müzakeredeyiz. T opyekiin ola
rak Diyaribekirden ceaub bat-
Jar1na ar b11 iatikameµ-e , 

Ali Çetinkaııa 
ayni hatla bir noktadan ayrıl
mak üzere diğeri Eliiıiz, Palu, 
Çapakçur, Muş istikametinde 
olmak üzere iki hat. 
KARADENiZ LiMANLARI 

Ayni zamanda Zonguldaktau 
Ereğliye l:adar olan kısım 
Ereği limaniyle Trabzon liman
ları ve dalgakıranları yapmak 
üzere hali müzakeredeyiz. Mii
zakerelcr oldukça inkişaf et
mektedir. Ümid ediyoruz ld 
ya bu suretle veyahud diğer 
suretle mübrem olduğu nisbette 
bu hatları İnşa etmeğe ve li
manları da yapmağa devam 
edeceğiz. Bunun için bütçemiz
de aynca bir para görmezs~niz. 
Fakat her halde bu devam 
edilecek bir iştir. 

KÖPRÜ iNŞASI 
1935 senesinde 21 köprü 

ihale ettik. Kargir ve demir 
köprü olmak üzere bu sene de 
bu inşaata devam edecek şe
kilde bütçemizde tahsisat gö
receksiniz. Bu köprüleri sıra

siyle okumak isterim. Samsun· 
Bafra köprüsü, hiliyorsunuz ki 
ötedenbcri mühimdir. Fakat 
yapılmıyordu. Bunu yapıyoruz. 
Bu 250 metre tulünde memle- .. 
ketin en mühim köprülerinden 
birisi olacakhr. Ayakları çık
mıştır. lnşasma devam edile
cektir. Sakarya köprüsü, Ko
caeli vilayetindedir. Buna da 
devam edeceğiz. Üç ayaklı 
gozu 35 metre tulündedir. 
Bafra köprüsü, 7 ayaklı 250 
metre tulünde, her gözü 35 
metreliktir. Elazizde Keban 
köprüsü, bu Fırat üzerindedir. 
San'at itibariye yapmakta ol
duğumuz köprülerin en ehem
miyetlisidir. Bu köprü 62,5 
metre tulündedir. Sahilin iki 
tarafma konacaktır. Malatyada 
Menikan, Kırklarelinde Ikneci, 
Ankarada Ovaçayı, Kocaelinde 
Yalakdere, Boluda Afatlar, 
Malatyada lliç ve Kemah, An
karada Çubuk, Tokatta Fazlı, 
Bursada Hasanpaşa, Tekirdağ
da Ergene, Borsada Karadere 
ve Hanifedere, Gaziantepte 
Aferin, Bahkesirde Karadere, 
Balıkesirde Yayaköy, Edimede 
Sazhdere, Balıkesirde Karmca
dere köprüleri yapılmaktadır. 
Bunların inpatma da devam 
edecey• 

ŞOSE YOLU iNŞASI 
935 Senesinde 2,380,000 lira 

bedelle ihale yapılmıştır. Bunun 
1,230,000 lirası 1935 senesi 
bütçesinden tediye edilmiştir. 
1,500,000 lirası 936 bütçesin
den tediye edilecektir. 

Trakya yollarmdan, btanbul
Edime yolu, lstanbul vilayet 
hududundan Lüleburgnza ka
dar 80 kilometre, ve Muratlı 
Büyük karışhran 14 kilomet
relik yolun ihele bedeli 1,800,000 
liradır. Bunun bir milyonunu 
935 bütçesinden ve 800 bini
ni de 936 bütçesinden ödeye
ceğiz. inşaatına devam edil
mektedir. Hu yol Avrupa mu
vasalasma müntehi olacağı için 
asfalt olarak yapılmaktadır. 
Esası Makadam şose olarak ya
pıhyorsa da üzerine kafi dere
cede asfalt konacaktır. 

TRABZON - IRAN 
TRANSiT YOLU 

Trabzon Iran transit yolu da 
Erzurum ve Ağrı vilayetlerin
de olmak üzere iki kısım yol 
ihale edilmiştir. Bedeli 231,500 
lira olub bunun 131,000 küsur 
lirası (}36 da ödenecektir. ln-
psına devam ediyoruz. 

Ankarada Baraja bir yol ya
pıyoruz. Ankaranm ihtiyacı için 
lüzumlu bir yoldur. Bunu da 
orta derecede asfalt yapıyoruz. 
Bu inşaat 936 senesinde 107 
bin lira masrafla ikmal edile
cektir. inşaatına devam edil
mektedir. 

Vilayetlerin ihtiyacı için 50 
silindir ısmarladık. Otuzu geldi, 
tevzi ediyoruz. 20 daha geldiği 
vakıt tevzi edeceğiz Silindir 
için bazı arkadaşlar müracaat 
ediyor. Mümkün olduğu kadar 
para buldukça en son sistem 
silindirlerden yedek bulundur
m ağa çalışacağı?. 

Trabzondan Iran hududuna 
kadar olan transa yolu inşasına 
devam edeceğiz. Geçen sene 
Gümüşhane vilayetinde ihale 
edilen kısımlar ikmal edilmekle 
beraber Erzurum ve Ağrı vila
yetlerine düşen kısmın bir mik
tarını da ihale etmiştik. Bun-
dan sonra fevkalade olarak 
alacağımız tahsisatla Irana ka
dar olan kısmı yapacağız. Bu 
936 senesi programımıza da
hildir. Şimdi topyekfan olarak 

936 senesi bütçemizde yol ve 
köprüler için bir milyon 28 bin 
lira göreceksiniz. Yol parasının 
yüzde on beşlerinden de bir 

{ Milyon lira tahmin ediyoruz. 
Yüzde on beşlerden fazla kalan 
para olursa söylediğim hizmet
lerden başka 36 senesinde ye
niden köprü ve ufak tefek 
yolların tamiratına sarf edeceğiz. 

TRAKYA YOLLARI 
Bir noktayı heyeti 

muhteremenlze arzet
meden geçmlyeceğim. 
Trakyada yapmak Uzere 
olduğumuz yoldan mada 
genel kurmay başkanhğı 
bizden l'&O kilometre 
yol daha istemektedir. 
Bu yolların yapılması ise 
s milyon liraya mUte
vakkıfllr. Tabii arzettl
lilm gibi tahsisat.mızın 

.müsaadesi nlsbetinde 
hizmet yapacağız. Daha 
fazlasını yapamıyacağız. 

Bunu yol kanununun ta
dili hakkındaki noktal na-

zar ve pre nsiplerlmize 
delll olmak Uzere söyle
meyi bir vazife addedl· 
yorum. 

4 ÜNCÜ MÜFETTİŞLiKTE 
Şimdi yol işleri arasmda 

4 cü müfettişlik mıntaka~ında 
bu seneden itibaren bir faali
yete başlanmak üzeredir. Ora
da yapı'acak imar işleri, yol, 
köprü ve sairenin kamiJen Na
fia vekileti tarafından yapıl
ması esası kabul edilmiştir. 

Her sene bir milyon 350 bin 
lira sarf edilmek üzere üç sene
de eıki Dersim mıntakasındaki 
yol ve köprüleri yapacağız. 
Bu da ayrıca müfattişlik mın
takasına aid tahsisat arasında
dır. Şose ve köprüler hakkın
daki maruzatım bundan iba
rettir. 

SU iŞLERi 
Su işleri hakkında maruzatta 

bulunacağım. Ve bir arkada
şımız da Samsun havalisindeki 
bataklıklardan bahsetti. Bunun 
hakkında ne yapabileceğimizi 
izah edeceğim. Bütçemizde 
120 bin lira görüyorsunuı. Bir 
para verdır. Su işlerinde vazi-
yetimiz sekiz mıntakaya ayrıl
mıştır. Bu sekiz mıntakamn 

ufak tefek bazı mübrem işleri 
için lüzum görülen yardımları 
temin etmek için kabul edilmiş 
bir paradır. 

Ondan başka Çorluda asker 
ve muhacir ihtiyacı için çok 
mübrem olan bir su ihtiyacı 

vardır. Bununla onu da temin 
edeceğiz. Sonra da burada bize 
her taraftan bilhassa garb vi
layetlerinden sulama hususunda 
zevk duymuı. menfaat hiHet-
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miş olan köylerden, nahiyeler
den ve: bazı kaza ve viliyet
leı den müracaat vaki olmak
tadır. Biz bunları yalmz devlet 
parasiyle değil kendilerini de 
çahştırarak onlara yardım pren
sibini takib suretiyle yapaca• 
ğız. Onlar da memnun oluyor
lar. Biz de az çok vazifemizi 
yapmış oluyoruz. Bunlar ara
sında Nazilli tarafında Burba
ni)le kanalma sınai imalat için 
yardım ediyoruz. Uzun yaylada 
bir sulama meselesi var. Çayır 
ıçın oraya yardım edeceğiz. 

Buna mümasil daha bir kaç 
ufak müracaatlar vardır. Bun
lara da yardım yapmak niye
tindeyiz. 

iKi BÜYÜK SU iŞi 
Şimdi elimizde iki büy6k su 

işi vardır. Birisi küçük Men
deres havzasmın temizlenmesi 
ve Cellad gölünün kurutulması 
işi, diğeri de Nilüfer suyu ve 
onun temizlenmesi işidir. Bun
lara 936 senesinde de devam 
edeceğiz. Evvela birini söyliye-

yim. Küçük t\1endercs ıuyu 

üç buçuk milyon liralı:c bir te• 
şebbüstür. Cellad gölünün ku
rutulması ve küçük Menderes 
kanalının açılması işi bu o ha
valiyi feyezan suretiyle tahrib 
ettiği gibi ayni zamanda haı
talık vesaire gibi afetlerle halk 
üzerinde de tahribat yapmak• 
tadar. Şimdiye kadar 19 kilo· 
metre tulünde kanal açıldaia 
gibi sınai işler için de icabedea 
projeler de hazırlanmıştır. Ba 
üç buçuk milyon işten ameh 
olarak ne kazanıyoruz? Netice 
nedir? Evvela Cellid göllalll 
kurutulmasi)le 8 bin hektar 
arazi, diğer bataklıkların ku· 
rutulmasiyle 1?. bin hektu 
arazi ve 50 bin hektar aralİ 
de Menderes ovasının feyezan• 
lardıan kurtarılmasiyle kazan• 
mış oluyoruz. Ceman 500 bia 
dön6mllik bir araziyi kurtarmq 
oluyoruz. Bu arazinin çok fe
yizli ve mahsuldar olduimaa 
o taraf arkadaşlarım yakındl!ll 
bilirler. 

BURSA OVASI 
Bursa ovasının ıslah ameli

yatına devam edeceğimizi söy
ledim. Bu da iki milyon 700 
bin li:ahk bir iştir. Biz buna 
geçen sene yaphğımız bir ka
nunda izah ederken söylemit· 
tim. Yüzde yirmi eksikine dur
duruldu. işte o yüzde 20 dea 
yeniden natamam kalmaması 
için 550 bin liralık bir parayı 
Bursa ovasının eksiklerine aar
fedeceğiz. Burada da 2,500 
hektarlık arazi kurtuldu. 20 
köyün balkı sıtmalı idi. Batak• 
lıklarm kurutulması dolayımle 
,aıtmadan kurtarıldı. Tabii a.--
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da sıhhat vekaletinin teşkili· 
h da beraber çalışmıştır. Ba· 
taklıkların kurutulması suretile 
işte bu 20 köy ve 20 bin bek· 
tarlık Bursa ovası kurtarıldı. 
Şimdi bir takim dereler taş, 
çakıl filan yqvarlamaktadır. 
Onların önüne geçmek üzere 
projeler yapıldı. Yakında iha· 
lesini yaparak buna devam 
edeceğiz. Bunlar geçen sene
nin. muvazene kanununa ve he· 
saplarına dahildir. Belki bu 
bütçede bunları sarahataıı gö· 
remiyeceğiz. 
Diğer senelere de şamil olmak 

üzere bir milyon liralık tahsisat 
fevkalade olarak verildiği tak· 
dir de Vanda Şamram suyu 
300,000 lira, Malatyada Derme 
kanalı 170,000 lira, Malatyada 
Sultan suyunun sürgü suyuna 
tep dili mecrası 30,000 lira, Ada· 
nada Seyhan ve Ceyhan mah· 
muzları 50,000 lira, Çarşamba 
ve Terme bataklıklarının bir 
kısmı 150,000 lira, Uzunyayla 
sulama i inin mütebnkisi 30,000 
lira, Tarsusta B erden barajı 
130,000 lira, Büyük Mendereste 
Tiribey ovasının sulanmaıu 
27,500, lira Büyük Mendereste 
Atçe ovasının sulanması 9,000 
lira, Harsumlu kanalı temdidi 
ve imalatı sınniyesi 65,000 lira, 
Borsada Orhanelinin sulanması 
13,000 lira işlerimiz vardır. 
lğdirde mevcud Serdarıabad 
barajından bir tünel ile su alın
masına ait avan etütleri yapbk. 
inşaatın Ruslar tarafından ya
pılmasını tetkik için bir Rus 
mühendisi bend mahalline git· 
miştir. 

YAPI iŞLERi 
Bir de yapı işlerimiz vardır:. 

Bu, Biz Nafia Vekaletine geç
tikten sonra iltizam ettiğimiz 
bir iştir. Fakat şunu itiraf et
meliyim ki oldukça ağlf yük 
albnda bulunuyoruz. 

VILA YETLERDE YAPILAN 
iŞLER 

Blltüo vekiletJerin ve devlet 
müesıese1erinin murakaba et
mek, inşaatlanna az çok adam 
tahsis etmek mesele oluyor. 
Fakat bunu da mümkün ol· 
duğu kadar yetişt rmekteyiz. 
Merkezde 1,780,000 liralık ka
dar bir işin murakaba ve ne
zaretini temin ettik. Vilayet
lerde iki milyon 822 bin liralık 
iş yapJlmaktadır. Bunların pro· 
jelerini yapbk. Fen memurla
rımız vasıtasile murakabasını 
temin etmekteyiz. Aynı zaman· 
da hükumetin en ziyade bu 
işle alakadar olmasmm bu işi 
bir elden çıkarmak isteyişimi· 
zin sebebi Nafıa Vekaletinin 
rnes'ul bir makam olduğunu 
nazarı dikkata alarak yeni dev-
let idaresinde bunlann sistem· 
lerinin az çok bir olmasını te· 
min etmiye çalı ılmışbr. Buna 
mümkün olduğu kadar çalııı
yoruz. Vıliyetler bükümet bina· 
ları bir sistemdir. Kazalarda 

ve nahi1elerde mümklin oldu· 
ğu kadar bioarm bir olmasına 
doğru gidiyoruz. Tedricen bunu 
tekemmül ettireceğiz. Bu mü· 
nasebetle şu noktayi arzede
yim: Maliımualiniz bir memle
ketin mimari tarzı, o memleket 
tarihinin en canlı delillerinden 
birisi olacaktır. Herkes kendi 
zevkine göre bina yaptırd,ğı 
takdirde milli bir mefkure ola
rak hangisinin taribe kalaca
ğını tayin edemezsiniz. 

(Alkışlar) 
BUGDA Y KORUMA KANU

NUNDAN HASIL OLAN 
PARADAN YARDIM 

Bu münasebetle umumi be
yanat sırasında B. Hüsnü arka
daşımızın suların ıslahı için 
buğday koruma kanunundan hasıl 
olan paradan yardım edilmesini 
ileri sürdüğünü habrlıyorum. 

Hakikaten memlekette sulama 
meselesine ehemmiyet ve kıy
met verilme zamanının geldiği 

kanaatındayı%. Her yerde boşa 
akan suların mümkün olduğu 
kadar mazarrabndan halkı ve 
araziyi masun bir hale koymak 
ayni zamanda bunlardan istifa
de etmek tabii modern bir 
hayata girmeğe başlayan bir 
memleket için bu işin esas 
vazifelerinden olması kanaatın· 
dayım. Hükumet bunu müdrik
tir. Hükümet bu yolda gitmeğe 
çalışmaktadır. Bugün bütçenin 
umumi vaziyeti bu kadar im
kan vermektedir. Hüsnü arka
daşımıza teşekkür ederim. Ha
kikaten çok canlı bir noktaya 
temas etmişlerdir. Kanaatlarına 
tamamiyle iştirak ederim. 

lMTIY AZLi ŞıRKETLER 
Arkadaşımız B. Türker im

tiyazlı şirketlerden bahsettiler. 
Onların üzerinde çalışhğımız· 
dan dolayi bize memnuniyet 
semmesi gösterdiler. Kendile
rine teşekkür ederim. Benim 
kanaabma göre kendi ifadele
rini teyiden söylemek isterim. 
imtiyazlı ,irkeUer meselesi 
memleket istiklaline kavuştuk
tan, Lozan muah-edesiyle istik
lalini te:mİ'l ettikten sonra ta
mamen halledilmesi la.I1mgclen 
bir pürüz vaziyetindedir. Ec
nebi sermayesinin aleyhinde 
olmadıgımızı, herhangi bir ec
nebi sermayesinin meruleketi
mizde i~ yapmasına bir itirazı· 
mız olmadığını ve çok görmi
yeceğimizi söyledik. Fakat yine 
eve1ce söylediğimi teyiden söy
leyim ki haklar, menfaatler 
mukabilinde olmak laz.ımgelir. 
Eski idareden kalmış olan bu 
şirketleri bu bak prensibine 
bir türlü inandıramıyoruz. Hu-
zurunuzda açık olarak bunu 
söylemeyi de vazife addediyo
rum. Vaktiyle belki iktisadi ve 
ticari maksatlarla gelmiş olan 
bu sermayeler ayni zamanda 
eski zamanın siyasi kokulannı 
bir türlü unutamıyorlar. Maa
fih bunlnrla elimizden geldiR-i - ... 

BOGAZLAR meselesi 
Tarihine Bir Bakış 
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Trafalkar muharebesinde motteflk Fr:ansız - .ıngtllz 
donanmaları mefhur lngiliz amlrah amiral 

Nelson tarafından mahvedllmlftl 

20 temmuz 1806 da Rusya
nm Pariste bulunan siyasi me
rn u Bnron Oubril Fransa ile 
Oubr 1 muuhedesi denilen sulh 
muahedesini akdcyledi. Bu mu
ahede ile Kataro Fransızlara 

lerlcolonuyordu. Ragözenin es
kisi gibi Osmanlı devletinin 
tabiiyet ve himayesinde istik
lilı kabul ediliyordu. Rurya ile 
F ran a O manlı devletinin istik· 
laJinı ve arazisinin tamamiye
tın t sdik ediyorlardı. 

Çar 8iriDci Ale.ksaah ..... 

hedeyi kabul ve tasdik etmişti. 
Taleyrand bunu 10 eyJüJ 1806 da 
F ransanın lstanbul sefiri Se
bastinni'ye bildirdiği sırada: 
(Rusya Çarı'nın Oubril muahe

desini kabul ve tasdik etme
mesi Osmanlı devletinin men
faatına muvafık olmasındandır. 
Rusya Çarlığı ne Osmanlı dev
letinin ve ne Ragözenin istik
lalini i temiyor. O Osmanlı 
devletinin kuvvetlenmesini de
ğil, karışıklıklar içinde zaifle
mesini ve bu suretle biicama 
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kadar hak ve menfaat esası 
üzerinde mUcadcleye ve anlaş· 
maya devam ediyoruz. ve ede· 
ceğiz. (Bravo sesleri) 

ISTANBUL ELEKTRiK 
ŞiRKETi 

Size kısaca bir misalini gös
tereceğim. Bundan ibret ala
bilirsiniz. Istanbul elektrik şir
ketinjn 1925 senesinde hası
latı 2 milyon 717 bin lira iken 
1935 senesinde 5 milyon küsur 
liradır. Şirketlerde halli f azım 
gelen bir şuiistimal devam et• 
mektedir. lstikrazlanoı arhr· 
mak, herhangi bir işi mümkün 
olduğu kadar istikraz şekline 
koymaktır. Çünkü yüzde 8 faiz. 
alıyor. Onu peşinen çekiyor, 
ondan sonra kendi faiz ve 
dividantı için büyük bir kıs
mını ayırıyor. Bütün bunlardan 
sonra da mütemadiyen vekalete. 
tarifelerin azlığından şikayet 
ediyorlar. En hafif şekilde de 
olsa komisyonlarımızın yaptığı 
bir tarife şirketin muhakkak 
aksini iddia etmesi esastır. Ta
rifelerin azlığından ve saireden 
bahsetmek ve şikayet eylemek 
suretiyle devam ediyorlar. Gö
rüyoruzki bu kabil şikayetleri 
kendilerine prensip ittihaz et· 
mişlerclir.. En haklı bir vaziyet
te bir komisyonun tenzil ettiği 
tarifenin bile şirket aksini iddia 
etmektedir. Evvela bu vaziyetin 
ıslahı vazifesi karşısında bulun
duğumuzu ifade etmek isterim. 
Amme i terinden şirketlerin al
dıkları paranın teferruab vardır. 
Fakat tafsilini lüzumsuz adde
derim. 

ŞARK DEMIRYOLLARI 
Doktor Fatma Memik (Edir· 

ne) - Şark demiryolJariyle ce
reyan eden müzakere hakkında 
sayın bakanımızın bizi tenvir 
etmesini rica ediyorum. 

Nafıa vekili Ali Çetinkaya 
(Afyonkarahisar) - Bugünün 
mevzuu arasındadır. Arkadaşı· 
mız isabet buyurdular. Kısaca 
izah edeyim. Şark demieyol· 
ları işinin müzakeresi yakında 
başbyacaktır. Evveli müşkülat 
çıkarmak ve müzakereye ya· 
naşmak istediler. Bilabara hü
kumetin ısrarı üzerine ve ikinci 
davetimizden sonra müzakereyi 
kabul ettiler. Yakında ge1ecek· 
lerdir. Şark demiryolları mese· 
lesi şudur: 

Vaktiyle yapılan utikrat.larfa 
bir takım şimendüferler yapb .. 
rılmış. Ancak istikrazı tekeffül 
eden ecnebi şirket ayna zaman· 
da şimendüfer J apmağı da 
Ü%erine almış. Bu iş Abdülaziz 
zamanında başlamıştır. Diğer 
taraftan işletme imtiy~zı da 
kendilerine verilmiş. Tarihi 
uzundur. 93 harbından e•vel 
yapılan bir takım batiar •ardır. 

Balkan harbinden önce ya· 
pılan bilahare Balgarların eline 
geçen ve Balkan harbiyJe su· 
küt eden batJer vardır. Nihaye· 
tünnihaye yalnız lstanbul • 

kendisi için fırsat husule gel
mesini ister. Bunun için sebat 
ve metanetle hareket ederek 
lstanbul boğazını Ruslara ka
p&mak ve intrikalarla Türkiya· 
mn etrafını çevirmekten Rusya 
ÇarLğanı meneylemek lizJaıge
lir) demişti. Bu stn1er Napol· 
yon Bonapartın Osmanlı dev· 
leti hakkmdaki politikasına 
muvafık idi. 

Pre.abourg muahedesile Fran· 
saya terk edilmiş olan Kata· 
rorıun Ruslar tarafından işgal 
edilmesi, Rusya murahhası ta
raftndan imza olunan. Oubril 
muahedesini Çar birinci Alek
sandrın tanımaması Fransa ile 
Rusya arasında daima bir harb 
sebebi idi. 

Bununla beraber Çar birinci 
Aleksandır Tuna kıyılarına göz
lerini dikmişti. Napolon Bona
part 1806 da Prusya ve Rus
yaya harb ilan ederek Prusya 
.ordusunu ( 14 teşrincvvel 1806) 
da lena ve OErstaidt muha-
rebelerinde mailuP ettiii sibi 

YENi A151R 

Edirne kısmı elimi%de kalmış· 
hr. Bu hatbn işletme vaziyeti 
şirkete mülkiyeti tamamen 
devlete aittir. Bunda münkaşa· 
mız yoktur. Onlar da kabul 
ediyorlar. Şimdi işletme esası 

şudur: 
IST AN BUL - EDiRNE 

KISMI 
Istanbuldan Edirneye kadar 

olan 300 kilemetre hat asgari 
25 milyon lira kıymetindedir. 

Ve işletme sermayesi olarak 
bunların koyduğu para da 5, 
beş buçuk nihayet 6 milyon 
lira kıymetindedir. Şirket öyle 
bir mukavele yapmış ki evvela 
1923 senesinde Readapsyon 
esasına göre bir mukavele yap· 
mak şeklinde iki maddelik bir 
şey imza edilmiştir. Malfımua
liniz bu hat esasen Avuturya
Iılarındır. Sonraları aksyoola
rını Fransızlar ellerinden aJ. 
mışlar ve readapsyon mukave· 
lesi esası üzerine Fransızların 
eline geçmesi kabul edilmiştir. 
929senesinde burada Cumuriyet 
devrinde bir mukavele imz.a
Janmıştır. Bu mukaveleye göre 
şirket Cumuriyet idaresinin 
eline geçtiğinden itibaren dev
lete borçlu olduğu bir hesabın 
neticesini tediye edecektir. 
Bu da 6 buçuk milyon frank 
kadar bir şeydir. Fakat yapı
lan mukavelede kilometre taz· 
minatı yerine bir intizar hesabı 
diye bir madde kabul edilmiş
tir. Bu intizar hesabı şirketin 
koyduğu sermaye senede bil· 
mem ne kadar para getirmi· 
yecek olursa üst tarafı bilaha· 
re ödenmek üzere intizar he
sabına alınacak denmiştir. Hal
bu ki birinci, Jkinci senelerden 
itibaren intizar beaabma bir 
takım paralar girmeij'e başlamış 
ve safi hasılatının dörtte birini 
devlete vermeyi bir madde ile 
tesbit etmiş olduğu halde on· 
dan on para vermemektedir. 
Şimdi hem on para vermez 
hem de bet alb milyon lira 
sermaye ile 25 milyon Uralık 

bir hattı işletir. Neticede inti· 
zar hesaplannda toplanan pa· 
rayı kayden muhafaza etmek 
yolunu tutmaktadır. Vaktiyle 
bu maddeler nasılsa konmuş. 
Şimdi mücadelemiz bunun ii%e
rindedir:. 

intizar hesabını brtılamak 
üzere istediği tarifeyi kabul 
edeceğiz, o da bu tarife ile 
bunu kapatacaktır. Halbuki her 
hangi bir tarifeyi kabul eder
sek edelim bunu kapatmawn 
:imkanı yoktur. Biz bunun iize
rinde teşebbüs aldık. Kendile
.rine muteaddit defalar yazdık. 
Bu yanlıştır, hattın varidatına 
mukabil kaydedilebilecek bir 
hesap olabilir dedik. Bu suret· 
le yaptık. Esas vaziyet böyle 
olduğuna göre, yani 25 milyon 
liralık bir bat bizim of duğu 
halde 5,5 buçuk milyon liralık 
sermayesiyle şirket bildiğimiı 

Rus ordusu da (8 şubat 1807) de 
Eylav muharebesinde bozdu. 
Napolyon Bonaparbn Eylav 
muzafferiyeti neticesinde Rus· 
yaya girebilecek bir vaziyet 
alması bile Çar birinci Alek
sandrın haris gözlerini Tiirkiye 
toprağmdbn kaldırtamadı. 

Avuaturya hükümeti de Eflak 
ve Bağdanın Rusya çarlığı t•· 
rafından işgal edilmesi ihtima
line karşı mtidahale edebilmek 
için hazırlaoıyordu. Arfi<jük 
Şarl Ruslann Tuna kenarına 
ayak basması Avusturya için 
Fraıısadan daha büyük bir 
tehJüke olacağını ıöyliyordu. 

Napo1yon Bonaparta gelince; 
O bu saralarda -yukanda işaret 
edildiği veçhile· muzafferiyet
ten muzafferiyete koıuyordu. 

usterfüz' den sonra Y ena, 
Oerstaidt,Eylav muzafferiyetleri 
birbirini takib eylemişti. Yalnız 
21 teşrini evvel 1805 de Tra
falkar muharebesinde Fransa 
Te ispanya müttefik donanma-

- Rilme!!J-

var.iyette Tftrlriye Cumuriyeti 
hatlarının bir nakisası gibi köh· 
ne vesaitle işlemeğe devam 
etmektedir. Yakında murahhas
ları gelecektir. Gazetelerle top
lanmak üzere olduklarını ilan 
etmişlerdir. Geldikleri vakıt bu 
esaslar dahilinde tabii devletin 
hakkına, menfaat ve şerefine 
uygun olarak müzakereye de
vam edeceğiz. 

ŞiRKETLERiN 
MILLILEŞTIRILMESI 

Berç Türker (Afyonkarahi
sar) - Muhterem bakan bu
yurdular ki, Elektrik şirketinin 

hasılatı gittikçe nrhyor. Bu 
hasılat ne oluyor?. B. Mehme
din, B. Ahmedin cebinden çı
luyor, M. Piyerin, M. Polun 
cebine gidiyor. Muhterem ve 
azimkar bakanın himmetiyle ve 
lütfiyle yapılan birçok işlere 
şahid olduk. Bu elektrik şir
ketini de millileştirmeye bir 
mani var mıdır? Sonra koca 
hükumet merkezi olan Anka
rada bile elektrik ziyası bir 
ecnebi şirketin elinder\ir. O 
işletiyor. Bunu da bendeniz 
muvafık görmiyorum. Bu hu
susta sayın vekaletin mütaleası 
nedir? 

NAFIA VEKiLi ALI 
ÇETINKAYA DEVAMLA 

Bunu benden daha iyi bilir
sin. Bunda biç şüphem yoktur. 
Amma gene soruyorsun. Siz 
ecnebi şirketlerde, bilhassa 
Osmanlı bankasında uzun za
man bulundunuz. Ben ise as· 
kerim. Bu hesap işlerine yeni 
girdim. Siz i e dediğim gibi 
ecnebi şirketlerinde uzun müd· 
det çalıştığınız için bu işi daha 
çok iyi bilirsiniz. Melr SaJem 
ile ve M. Veyl ile hiç müna
sebetiniz yok mu? İşin başında 
onlardır. 

- Başka sorulacak birşey 
var mı arkaduşlar? 

- Kafi, teşekkür ederiz 
sesleri. (Alkışlar) 

ADAPAZARI-BOLU HATTI 
-IsmaiJ Halda Uzmay (BoluJ 

- Adapazarı-Bolu hatb yapı· 
htcak mı ? Bir de Bolunun 
Ereyli limanına raptı vaziyeti 
var. Ne zaman yapılacak? 

Nafia vekili Ali Çetinkaya 
(Afyon kara hisar,)- Cumhuriyet 
hükumetinin bir proğramı var
dır. Halen yapm kta olduğumuz 
ana hatları, ayni zamanda şimal 
hattı dediğimiz hat Boludan 
geçmek üzere Çankın hattına 
bağlanmak, ondan sonra Amas· 
yadan Kelkit vadisine dahil 
olarak şarka doğru gitmekte· 
dir. Bu bat ta bizim için mü
himdir. Fakat ehemmiyetli olan 
diğer hatları yapmadan bu hat 
için daha faz.la bfrıey mapmaya 
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maddeten imkan yoktur. Mem
leketimizin feyizli bir sahasıdır. 
Bunları da yapacağız. Bolu 
hattı meselesiyle bilmünasebe 
arzedeyim. 

ÇiFT HAT 
Arkadaşlar, malümunuz ol

duğu üzere hatlar Eskişehirdc 
topl~nır. ~skişehirden ayrılır. 
Yanı bütun trenler bir defa 
Eskişehir lstnnbul hattım katet
mek mecburiyetinde kalır. Bu-
r~.da baıa? b.oş dolu g.eliş, gidiş 
gunde yırmı tren ış!emiştir. 
Onun için bir ikinci bir tr!'P 
hattı yapmak mecburiyetinde-
yiz. Hatlarımızın çoğalmasına 
göre, bu mesafeyi tek bir hatla 
bırakmıyacağız. Her uretle 
müşkülat bnşgöstermektedir. 
Ya o hattı çift hat yapacağı:r:, 
yahut ta buradan Kızılcahamam 
yolu ile Bolu, Düzce, Adapazarı 
üzerinden i lemek suretiyle 
ikinci bir hat yapacağız. Bu 
hatta yapacak olursak lstanbul-
Ankara yolunu 100 lı:ilometre 
daha kı altmış olacağız. Mer· 
kezi hükumet burada olduğuna 
göre, bu yolu 100 kilometre 
kısaltmak ve me nfeyi 8-10 
saata indirmek çok faydalı ve 
eyi olacaktır. O vakıt Boludan 
Ereğliye emrıvaki olarak bir 
hat yapılmı olabilir Hal n 
böyle bir şey yapmak mcvkiin· 
de değiliz. 

..............•.•.••................••••. , 

Rendeki 
Endi,eler büyüktür 

•••••••••••••••••••••••••••• 
-- llaştata/l buuıcı sairi/ede -

itilafgiriz davrandığı bir sıraya 
tesadüf etmiştir. Paris mümes· 
silleri Almnn mümessili ile ltal· 
yan Ba~bakanı ara mdaki mü
lükatm ne k dar mühim neti
cesi olabileceğini gidememek
tedirler. 

Paris 28 l Ö.R) - Duçenio 
Alman sefiri ile mülakatında 
Orta Avrupa meseleleri görü
şülmü tür. Ren'in askerileştiril
mesi meselesinde ltalyanın Al
man noktai nazarına müzahe
ret edeceği 5yleniyor. 

Roma' 28 (Ô.R) - Duçenin 
son bir gazete mülakatmda 
söylediklerine rağmen, ltalya· 
nın MıJJetler cemiyeti :konseyi
nin gelecek celsesine İft.İralc 
etmiycceği herkes tnrafmdan 
zannedilmektedir. 

Mübadil bono.su, banka 
hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilin Ergani, Si
vas dabili istikrazı sahn alır. 
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Dursun; yatsıya yakın Tepe

köye çığ silah girmiş, Tepe
köydeki can arkadaşı lbrahimin 
kapısını yumruklayarak, köpek
lerini tutmasını bağırıp eve 
dalmıştı, avluda bir iki fisko
sun arkasından, lbrahim karı
sına bağırmış, onu da aralarına 
alarak, acele acele ~örüşmüş-

ler, gülüşmüşler, lbrahimin ka
rısı kapıdan çıkarken lbrahim 
Dursunun omzuna vuraı ak : 

- Ulan! Amma da delisin 
ha! Diye iltifat etmişti! 

* • • 
"Bozuksuz,, çalı çırpıda kıza-

ran taze bir iki piliçle rakısını 
yuvarlamış, yemeğini de tıkma, 
tıkına kursağına doldurduktan 
sonra, köyün yoluna bakan 
"Yaz" lığında minderine çök
müş okkalı kahvesini içiyordu. 

"Bozuksuz,, un kRrısı "Sul
tan,, karşısına komşunun karısı 
Halimeyi ve kendi kızı "Dane,, 
yi almış, korkulu bir macera 
anlatıyordu: 

- Ya ! benim kız kardeşim 
böyle oldu 1 cinler, periler tut-
tu, dediler. Toprağı bol olsun, 
ölünciye kadar evde rahat 
yüzü görmedik. 

- Halime kadın: 
- Kız sizin aklınız nerede 

idi? şu cinci hocaya gitmedi
niz m\? 

- Gittik, gittik anam! git
tik, uzun uzun kağıdlara, ney-
diği belirsiz yazılar yazdı, asın 
boynuna dedi, astık 1 Eşiğin 
altına gömün dedi, gömdük. 
Kurban kesin, dedi kestik, 
hepsini yaptık. Olmadı, olmadı 
vesselam ... 

Bozuksuz yaslandığı yerden: 
- Hepsi masal ! hocaların 

üfürüğü kendilerine kar etmi
yor hadi canım ! diye homur
damyorken kapı vuruldu: 

- Kız! Sultan, köpeklerine 
hoşt! del 

Diye bir ses geldi. Sultan 
davranarak: 

- Hah! Ibrahimin karısı bu, 
sesinden bilirim, 

Koşarak: 
- Gel kız! Gell ....• 
içeri giren Ibrahimin karısı: 
- Vay Halime, sende mi 

burdaydm! Ağam! Kusura bak
ma! Ziyareti Ziyareti Harman
dan geliyorum. Bir kayfenizi 
içerim, dedim. 

"Bozuksuz,, şöyle bir daha 
yan gelip: 

- Hoş geldin, oturun baka
lım, benim karının meseleme
sını dinliyorduk, lbrahimin 
karısı: 

- Neydi o sultani 
- Oturha! canım şu! kız-

kardeşimin derdi, 
lbrahimin karısı Halimenin 

yanına diz çökerken, Halimeyi 
sumsukladı: 

- Sen biliyormısın? Onu! 
ne deli idi. O, ne deli idi, 
ahirette ne yapıyor bilinmez •• 

Sultan: 
- Bak, bak ! Bir gün otu

rub dururken odanın dışaruı 
sallanmağa başladı, kız karde
şim de içerde ! Başlamasın mı 
gevrek, gevrek gülmeğe, gel
diler demekle... Hepimiz kork
tuk, allah varya 1 Essahtan dı
şarı sallanıyordu, zaten onu; 
birisi tutmuştu, dirken bubam 
mavzerini kaptığı gibi kapıva 
koşarken, kapı şarkadak açıl
masın mı? 

" Daoe ,, merakla, korku ile 
anasının gözüne bakıyordu, 

- Eh! 

- Esi, kapı açıldı emme, 
bir şeycikler yoktu, kardaşım 
da... Bu sıra lbrahimin karısı 
"Dane,, yi dürttü, eliyle işaret 
etti. Bu heyecanın arasında f1r
sat bularak, sultan, lafın geri
sini tamamlarken yavaşça: 

- Seninki bizde seni bekli
yor, dedi. 

"Dane.. birdenbire kızarıb 

başını öne eğdi •• 
- Gel emi? Kız, uyut da 

gel, ta! Köyünden senin için 
çıkmış .... 

Bu haberden sonra 11 Dane,,
nin kulağına hiç bir söz girmedi. 
. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 
- Kız! "Dane,, bu gece seni 

köye getireceğim. 
- Olmaz, Dursun! olmaz, 

sonra, babam ... 
- Susss! Babam da halyol 

ederiz. Ben iki saat sonra 
pençerenin altına geleceğim, 
alacağın ne varsa al, gel, atı
mın terkisine alır, götürürüm. 

Dursun, anasını, babasını, 

oyulup gelen Daneyi hele kan
dırabilmişti: "Dane,, dönüp 
gelerek anasının koynuna bin 
helecanla sokulduğu zaman, 
anası: 

- Neredeydin kız? 
Deyince: 
- Aşağıda! Şey.. Şey yap

tım!.. 
Anası yine uykusunun de

rinliğine daldığı sıra, Dane' de 
kapıya kulağını dikmişti, sözle
şilen vakıt daha gelmeden kö
pekler ürümeğe havlamağa baş
ladı ve köpekler havlayışlarını 
azıttılar, Danenin anası uyandı, 
babası da uyandı. 

"Bozuksuz,, silahını alarak 
kapıya koşup, anası da arka
sından şavk tutarken "Dane,, 
yan pençreden bohçasını atıp, 

pençerenin kenarını tutarak 
Dursunun kucağına kendini 
salıverdi. 

Kapıda hiçbir şey göremiyen 
Bozuksuzun karısı: 

- Kardeşimin perileri, bize· 
de mi tebelleş oldu? Laflarını 

ederken şerlerine uğradık sa· 
nırım. 

Diye homurdanıp korkarak 
ve kocasına sokularak odasına 
girdi, girdi amma Daneyi gö
remedi. 

- Dane! dedi. 
Bir daha: 
- Dane! dedi. 
Koştu gedeye çıktı: 
- Dane! dedi. 
Avluya da bağırdı: 
- Dane! 
- Dinel Dane! 
Ses yok ve Dine de yoktu, 

Sultan, kocasına koşarak, hün
güre, hüngüre: - Kızımı cin
ler çaldı, Dane yok! 

Diye ağlayıp, koluna ka
pandı. 

•*• 
Üç gün, tam üç gün "Dane,, 

yi aradılar, bulamadılar, fakat, 
Deli dayının çobanı: 

- Ağam seni çağırıyor! 
Zahmat olmazsa bugün bera
ber içeceksiniz!.... Diye "Bo
zuksuz,, da, ne var aceb diye 
"budaklar,, köyüne gidince, 
deJi dayının evine girip, köşe
ye kösülürken, Dursun koştu 
elini öptü, başına koydu: 

- "Bozuksuz" bubal "dane,, 
bizde meraklanma! dedi. 

"Deli Dayı, kıs, kıs gü
lüyordu: 

- Kızına işte bir dış gü
veys:, ha, Bozuksuz, ne der· 
sin, bu işel.. "Bozuksuz,, un 
aklı yattı, şöyle bir düşünür 
gibi oldu, bozmadan: 

- Ülen ne dimeye meraka 
soktun bizi! Habar vermek 
yok mu, varın güle, güle!.. 

Döndü, Deli dayının bacağı
na dehşetli bir şaplak indire
rek: 

- Kahpe deli! dedi, oğlu
nu da kendin gibi deli etmiş
sin, hana senin rakın?.. Ülen 
deli! Senin oğlundan kızını sa
kınanların gözü çıksın be! La- , 
kin dediğim olmadı, varsın bu 
da böyle olsun! Eğer benim 
bir oğlum olursa Vallahi de, 
Billahi de kızını alırım Tepe
köye ... Hanil Duymadım deme!. 

T, D. 

1 PARDAYANLAR 
' -156- YAZAN : Mlşel Zevako 

Hanrl hlddetll bir tavır aldı. Pardayan da hançerini 
yarısına kadar kınından çıkardı ••• 

-- Elini yaraladın baki 
- Oh! Bunun ehemmiyeti 

yok.. Her gün elime böyle di
kenler batıyor, bakınız kaç çi
çeğin böyle üstü kanlıdır. Buu
ların hepsi benim kanımdır. 
Bu da annem içindir. 

- Annen nerede? 
- Annem yok... Ölmüş ... 

Annemi lnosan toprağına göm
müşler ... Annemin orada oldu
ğunu bana dostum söyledi. 
Bunları .da mezarına dikeceğim. 
Annem memnun olacak de
ğil mi? 

- Evet yavrum, ziyadesiyle 
memnun olacak. 

Çocuk sustu. Tekrar çalış
mağa koyuldu. Genç kız: 

- Kleman, haydi manastıra 
git de eğlen. 

Djye bağırdı. 
Bu esnada manastırın çan 

sesini işitti. Başınt çevirince, 
sarı benizli bir papa~ çocuğun 
yanına gelerek elinden tuttu: 

- Haydi yavrum, küçük 
Jak'ım artık içeri girmek vaktı 
geldi ... 

Dedi. Şövalye kendi kendine: 
- Bu yavrucağın ismi Kle

man ve jak imiş. 
Diye mırıldandı. 

* •• 
Fransova dö Monmoransinin 

Otel dö Memeye geldiği gün 
Hanri, pençerelerden birinin 

:) perdesi arkasına gizlenerek hiç 
bir harekette bulunmaksızın 
vak'ayı seyretti. Fakat seyis 
eldiveni kapıya mıhladığı za
man sarardı. Hakaret pek 
ağırdı. 

Konakta kimsenin bulunma
dığını hissettirmek için eldive
nin çivilendiği yerde kalmasını 
tenbihledi. Uşakların hepsi Ma
reşalın F osse Monmorter soka
Sıındaki diğer evine gittiler. 
Askerler de oraya götürülmüş
tü. Damoyil'in yanında Parda
yan ile bir kaç asker ve bir 
sübay ve iki uşak kalmıştı. 
Janet konaktakilerin aşlarını 
pişiriyordu. 

Mareşal dö Damoyil, Fran
sova dö Monmoransinin konağa 
geldiği günün ertesi sabahı 
yaralı Ortes'in yanına giderek 
konuştu ve bu esnada en zi
yade Pardayandan söz edil
mişti. 

Mareşal düşünce içinde ko-
nağa dönerek Pardayanı ça
ğırtb: 

ı · - Mösyö dö Pardayan, bu· 
radan çıktığımız gece arabaya 
hücum eden adamı takib etti
ğinizi söylemiştiniz •.• 

- Borde kapısına kadar .• 

- Orada da bu adamı bir 
kılınç vuruşu ile öldürmüştünüz. 
Doğru değil mi? 

Bıyıklarını parmaklariyle böl
meğe ve k1rmağa başlıyan Par
dayao: 

- Doğrudur. 
Dedi. Mareşal: 
- Fakat öldürdüm dediğiniz 

adam koltarını sallayıb dola
şıyor! 

ihtiyar kurd tok bir tavırla: 
- Ahi Al sana işte bir uy

durma havadis daha! 
Sözlerini söyledi. Mareşal bu

nun üzerine: 
- Görüyorsunuz yal Eyi ha

vadis almışım, fakat daha başka 
şey de biliyorum. Siz do~ruca 
Martoki meyhanesine gittiniz. 
Her gün konağın etrafında do
laşan adamın ismini öğrenmek 
ister misiniz? 

- Bunu öğrenirsem pek 
memnun olacağım. 

- Bu adamın ismi Şövalye 
dö Pardayan olup sizin oğlu
~uzdur. 

ihtiyar Pardayan: 
- Sizi serserilerin elinden 

kurtaran adam değil mi? 

Mareşal susmuştu. Pardaya
nın telaş etmesini, rengi uçma

sını umuyordu. Halbuki Parda
yan keudisiy]e eğleniyordu. 

Hanri hiddetli bir tavır aldı, 
Pardayan da hançerini yarısına 

kadar kınından çıkardı. Hanri 
Damoyil: 

- Darılmağa lüzum yok, 
daba hiddet etmek vaktı gel-

medi. Bakalım, söylediğim söz
ler doğru mu? 

- Monsınyor, söyledikleri
nizin aksini edemiyecek dere-

cede korkak değilim. Oğlumun 
size hücum ettiğini söylediniz, 

hu olabilir. Kendisiyle beraber · 
~ittiniz, dediniz, bu da müm-

kündür. Doğru malumat aldığı
nızdan dolayı sizi kutlulartm. 
Yanınızdaki adamların janti

yom olduklarını sanıyordum. 

Meğer aldanmışım, hafiye imiş-

ler. Siz de bir kumandan değil 
hafiyeler reisi imişsiniz. 

Bu söz Hanriye çok dokun
muştu. Ve her iki adam bir-

birine hiddetle bakıştılar. Par
dayan yıne Rözüne devam 
ederek: 

- Sözlerim hoşunuza gitmi
yor galiba! Size söz verdiğim 
için dünyada en çok sevdiğim 
oğlumun düşmanı oldum. Ben, 
sizi birbirinizle uzalaştı rma k 
ıçın uğraşıyorum. Halbuki siz 
ise oğlumu bir kılınçta öldür
mediğim için canınız sıkılıyor. 
Size böyle haber getirenlerin 
istediği şey bu kıbnçtır. 

Mareşal, kendisine böyle ce
saretle bakan adama hiddetli 
hiddetli bakıyordu. Birdenbire: 

- Pardayan, mesele bu de
ğildir ... 

- Nedir, Monsinyor? 
- Oğlunuzun, arabada kim-

ler bulunduğundan bilgisi ol
ması laz.ımgeliyor. 

- Bunu bilmiyorum, Mon
sinyor ! 

- Sonu var-

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 

l\'IuzaJfer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

Telefon: 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

., 
Her tip ve sistemde biçer ve biçerbağlar 

ORAK MAKiNELERi 
VE 

YEDEK PARÇALARI 
Garbi Anadolu umumi acenteliği 

HACIDAVUTZADERAHMİKARADAVUT 

lzmlr belediyesinden: 
1 - Metre murabbaı 200 

kuruştan 52 sayılı adanın 
450 50 metre murabbamdaki 19 
sayılı arsası 901 lira bedeli 
muhammenle Başkatiplikteki 
şartname veçhile 16 - 6 - 936 
salı günü saat 16 da açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için 68 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte Encü
mene gelinir. 

2 - Belediyenin Kemerdeki 
Temizlik hanı bahçesindeki Aş 
Evinin bir senelik kirası 40 
lira bedel muhammenle Baş-

katiplikteki şartname veçhile 
16 - 6 - 936 salı günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için 3 liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta Encü-
mene sıelinir. 

3 - Kemer caddesinde 103 
sayılı adanın 282,50 metre mu-
rabbaındaki 10 sayıh arsanın 
senelik kirası 50 lira bedeli 
muhammenle Başkatiplikteki 
şartname veçhile 16 - 6 - 936 
gaJı günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için dört liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy-
lenen gün ve saatta gelinir. 
29-2-6-10 1400 (995) 

Han - Yemiş çarşısı - Izmir 
(890) Salı - cuma - Pazar 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörii 

Ceva~ Al~so~ 
Pazardan maada hergün öğ· 

leden sonra saat 3 den al
tıya kadar hastalarını ikinci 
Beyler sokak 81 numarada 
kabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3023 
r-mz:zıı;;rıMi1---m111111~ll 
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~ Doktor 

~ Sabiha 
x Süleyman 
~ Çocuk hastalıkları~ 
~ m Ü tehassısı 
.~ Pazardan maada her gün 
~ öğleden sonra 3 - 6 ya ka· 

dar ikinci Beyler sokak 81 ~ 
~ numaralı muayenehanede ka-

bul eder. • 
.ry,/}O"//.////./////////////...Zil 
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KULA 
Mensucat Fabrikasının 

Yeni çıkardığı mevsiınlik kumaşları gcirıneden 

Elbise yaptırmamanız menfaatınızdır. 
~~~~~~~~~~-... ~~~~~~~~~~-

Birinci Kordon Çolakzadc Halı Ltd. Şirketi 

vitrinlerini ziyaret ediniz 

PERAKENDE SATILIR 
Telefon - 2360 

:--------------------------·--------------· 



29 Mayıs 193& 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 30 mayısta 

beklenmekte olup yükünü tah
liyeden sonra Burgas - Varna 
ve Köstence limanlarına hare
ket edecektir. 

ORESTES vapuru 31 ma· 
yısta beklenmekte olup ynkü
nü tahliyeden sonra 6-6-36 da 
Anvers, Roterdam, Amsterdam 
ve Hamburg JimarJarı için yük 
alacaktır. 

HERMES vapuru 15-6·36 da 
gelip 20 - 6 - 36 da Anvers -

· Rotterdam·Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala· 
caktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
VIKINGLAND motörü 29 

mayıs 36 da gelip Rotter
dam - Hamburg - Bremen -
{doğru) Copenbang - Dantzig
Gdynia - Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

NORDLAND mötörli 15 
haziran 36 da gelip Rotter· 
dam - Hanıburg - Bremen • Co
penhage • Dantziğ - Gdynia: 
Goteburg - Oslo ve lskandı
navya limanları için yük ala
caktır. 

BIRKALAND motörü 29 
haziran 36 da gelip Rotter
dam - Hamburg - Bremen - ~o
panhage - Dantzig - Gdynıa -
Goteburg - Oslo ve lskandi
na vya limanları için yük ala
caktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 7-6-36 

da gelip 8·6-36 tarihinde Pire
Malta - Marsilya ve Barselone 
hareket edecektir. 

yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

ŞiFA 
Eczanesi 
Fenni gözlük 

Üzerine en yeni en zarif 
modeller getirilmiştir 

Tayyare, şoför, güneş, spor 
gözlüklerile renkli, numaralı 
cam, nikel, altın, bağa çerçe

veler de her yerden 
daima çok ucuzdur 

Tecrübe ediniz 

TOPTAN 
PERAKENDE 

• 

N. V. 1 

W. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

HERAKLEA vapuru elyevm 
limanımızda olup Anvers, Ro· 
terdam, Hamburg ve Bremen 
Direk için yük kabul etmekte, 

SAMOS vapuru 8 haziranda 
bekleniyor. 13 hazirana kadar 
Anvers, Rotterdam,hamburg ve 
Bremen Direk limanları için 
yükliyecektir. 

GALILEA vapuru 22 hazi
randa bekleniyor. 27 hazirana 
kadıtr Anvers, Rotterdam,Ham
burg ve Bremen limanları için 
yük a 1acaktır. 

TINOS vapuru 7 haziranda 
bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük alacaktır. 

Amerikan Export Steamship 
Co~poration Nevyork 

EXPRESS vapuru 30 mayıs
ta beklenilmektedir. Nev York 
için yük alacaktır. 

S. A. ROY ALE Hongroise De 
Navigation Danubienne & 

Maritime - Budapest 
SZEGED motörü 27 mayısta 

beklenilmektedir. Belgrad, No
visad, Budapest Bratislava, Vi
yana ve Linz için yük ala
caktır. 

Service Maritim Roumain 
Bugarest 

DUROSTOR vapuru 10 ha
ziranda bekleniyor. Köstence. 
Sulina, Galatz ve Galatz ak
tarması Belgrad, Budapest, 
Bratislava ve Viyana için yük 
kabul edecektir. 
Den Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Spanskelinjen ) 

SAN ANDRES vapuru 19 hazi
randa bekleniyor. lskenderiye, 
Hayfa, Dieppe ve Norveç li
manları için yük kabul ede· 
cektir. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

Daimon cep vantilatörleri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük piller işler 
bir saatta bir kuruşluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanların el çaııtasında baylar 
cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması lazım olan bir 
ihtiyaçtır. 

Deposu: lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

hmir ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

Bir borcun ödenmesi için, 
haciz altına alınan ve bu kerre 
paraya çevrilmesi mukarrer 
olan koltuk, sandalya takımı, 
halı s ccade aynalı dolap, pi
yano v. s. eşyanın birinci arttır
nıası 30-5-936 tarihine milıadif 

cumartesi günü saat 12-1 de 
ve kıymetinin yüzde 75 şini 
bulmadığı takdirde ikinci arttır
ması 5·6-936 tarihine müsadif 

cuma günü saat 12-1 de Al
sancakta Gazi kadınlar soka
ğında arttırma ile satılacağı 
ilan olunur. 

1392 (~96) 

Oliver Ve Şii. 
LiMİT ET 

Vapur AcentP-sİ 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORTO Vapuru 20 mayı$ 
Londra, Hull ve Anversten 
gelip yük çıkaracaktır. 

FLAMINIAN vapuru 22 ma
yıs Liverpool ve Svanseadan 
gelip yük çıkaracakbr. 
DEUTCH LEV ANTE LINIEN 

HERAKLEA vapuru 8 ma· 
yıs Hamburg ve Bremendf'n 
gelip yük çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun llc
retlerinin değişildiklerinden me 
ıuliyet kabul edilmez. 

\• D. operatör 

M. Nuri Artan 
lzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 
Hastalarını her gün öğle

den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler sokağında ve 
Beyler hamamı karşısındaki 
43 numaralı muayeneha· 
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bırı.kmıştır 

Fenıinen Dişi Maskülen Erkek 
iki cins koku 

Hilal Eczanesi 

{ Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonhatıra ) ( Menekşe ) 
( Akşam güneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et

meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokuları 

yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is

pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacaktır. Zevk, 

Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandaş ! 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
llAC 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

.. :K: .A.. ~ z -cJ :K: 
OK S ÜRÜ K Ş URU BU 

En muannid öksürüklerle bronşit, astın, ve boğmaca öksürü

ğünün kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici 
tesiri şayanı dikkattır • 

TNGİLIZ KANZUK ECZANESi BevoK-lu - lstanbul 

• 

Sahne 9 

•• 

HUSEYIN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edılir 

2-13 (836) 

BADT 
Güzelliği ; rhrır 

RADYOLIN RADYOLIN 
dişleri sür'atle beyazlatır, par· 
latır, mikropları öldürerek ağzı 
fenni surette temizler. 

Diş etlerini kuvvetlendirir ağzı 
dezenfekte ederek hastalıklara 
mukavemetini artırır. 

Günde iki defa 

Radyo) in kullanınız 

lzmir Liman işleri Umum Müdür
lüğünden: 

1936 yılı haziranın on beşinci gününden 1936 yılı birinci 

kanununun sonuna kadar lüzum görüldükçe alınmak ve mevcut 

nümunesine muvafık bulunmak şartiyle elli ton mazot satın 

alınmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10 haziran 

1936 çarşamba günü saat on beşte liman işleri idaresinde 
müdürler encümeninde yapılacaktır. iştirak etmek isteyenlerin 
o gün vakti muayyende müracaat etmeleri ve muvakkat teminat 
olmak üzere (225) lira vermeleri icap eder. 

Nezle 
Bütün göğüs hastalık
larına yol aça bilir : 

Fakat bir tek 
GRIPIN 

28-29 1381 (990) 

Vücudu bir kale gibi ıııüdafaa eder! 
·········································: 

" GRiPiN ,, Radyolin mües- : 
• seselerinde en büyük itina- : •••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••• 

larla luzırlaomış bir : Midenizi bozacaK"ından, kalb 
müstahzardır ~ ve böbreklere dokunacağın· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: dan hiç korkmıyarak 

kullanabilirsiniz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bütün ağrı ve ıstırabların panzehiri 

GB.iPlN'dl 
. ·- ·----·· 
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MUSSOLINININ AKDENİZ VE CiHAN SULHU HAKKINDA MÜHİM BEYANATI 

eyaz asker 
arır, a ncı ktur 

(Türkiye ve Yunanistanla aramızda dostluk vardır. 
Bunlara kat'iyen riayet etmeğe karar verdik.) 

Londra 28 (Ö.R) - Avrupa 
ıiyasi vaziyeti için lngiliz-ltal
yan münasebetleri meselesi 
birinci sırayı işgal etmektedir. 
Zira diğer bir çok meselelerin 
halli de buna bağhdır. Diplo
matlardan başka umumi efkar 
da lta]yanm Avrupadaki vazi
yetini tayin edecek olan bu 
meseleyi dikkatla takib etmek
tedirler. 

lngiltere ve Fransa arasında 
Almanya, orta Avrupa, Ak
deniz meseleleri üzerinde müş-
terek bir hareket hattı var gi
bidir. Eğer Afrika ihtilafının 
halli de yakında temin edilir
se Fransa mehafiJinin fikrince, 

MUSSOLINI 
Zecri tedbi!lerüı kaldmlması şar 

tiyle ltafııanın bir sullı unsum 
olacağmı, Akdeniz anlaşrnasma 
iştirak edeceğini, A/rikada Jngiliz 
men/aalle1ine lılimıefkar davıaııa

cağım söy/üyoı ı•e dfroı ki: 
- Harp, Av1Upa içill 

felaket olur; cüm/esiJ•lc 
SÖ7.Üne nihayet ı•e!İyor. 

l 
yeni vaziyetle telif ve üç deY• 
let arsındaki müstakbel m&nr 
sebetleri tayin için müzakere• 
ye ihtiyaç vardır. 

İNGILlZ MENF AATLARl 
Tsana gölünün suları üzerin• 

deki lngiliz menfaatlarına sıka 
sıkıya riayet edilecektir. Afri• 
kada bir silah yarışına hiçbir 
sebep yoktur. Ancak Akde
dizde vaziyet ialah edilmedikçe 
Trablustaki ltalya garnizoD• 
geri alınmıyacaktır. 

lngiltere-Italya ara~ında bit 
yakınlık hem arzu edilir, be• 
de elzem bir şeydir. 

Avusturya hakkında ise ltal
yanın siyaseti malumdur. Soa 
Roma protokolunda da teyid 
edilmiştir. 

MiLLETLER CEMiYETi 

Stresada kurulmuş olan lngiliz 
Fransız - ltalyan blokuna dön
mek yeniden mümkün olacak
tır. Fakat lngiliz - ltalyan fa-
ıistlerinin girginliği henüz bu- Milletler cemiyetine gelince. 
na imkan vermemiştir. Bu iti- ıslah edilmek şartıyle mevca• 
barla, bugün Mussolini tarafıo- diyeti devam edebilir. Eğet 
dan " Daily Telegraph " ga- zecri tedbirler devam edecek 
zetesinin Roma muhabirine ve- olursa Milletler cemiyetinde 
rilen bir mülakatı çok dikkatle kalmak veya oradan çekilmek 
karşılanmıştır. ı Habeşistan /la/ya idare- hususunda bir karar vennek 
MUSSOLINININ TEMiNATI sine geçtıkten sonra AJ- Italya için müstacel bir mahiyet 

Italyan hükumeti başkanı rikada kalall bilkık rniis- alacaktır. 
Akdeniztle emniyeti canlandır- takil memleket libeıyadır. Zecri tedbirlerin nihayet bul-
mak çarelerini göstermekte ve Fotovafta Libnra ordll· masa umumi bir salah husul• 
H b · .. t kb 1 su!lu, halktnı, bavrağmt 

a eşıstanın mus a e mev· .... aetı·recek ve Avrupada ı"atik• ve hükumet e1kttıwu gö- e 
cudiyet şartlarını ve diğer dev- fl'iyoıswıuz. rara ve iş birliğine yol açacak• 

Jetlerle münasebetlerini gözden KUçUk Akdeniz devlet- Zecri tedbirler devam ettik- olduğunu ve bunun için lngiliz 1 ihtiyacı yoktur. tır. 
geçirerek Afrikada silahlanma lerl için korkacak bir çe ltalya Akdeniz anlaşması imparatorluğunun tecrübelerin- Ticari işler hakkında da B. Vatandaşlarınıza şunu tekrat 
meselesini gözden geçirmekte- 'ey, hiç bir ,ay yoktur. hakkında siyasi hiçbir teşeb- d • f d etmenizi ve iyice anlahnaDJll 
d. B M ı· · b d en ısti a e edecegv ini söyle- Mussolini 11unları söylemiştir: 

ır. · usso ını un an sonra y büse girişemez. Zecri tedbir- Y bilhassa rica ederı·m kı· ItalP 
A l l . 1 ili unanlstan ve TUrklye miştir. TIC RI iŞLER 

vrupa mese e erme, ng· ·z- ile aramızda dostluk mu- lere nihayet verilince, işbirliği SiY AH ORDU A sulh istemektedir ve buad 
lta)yan münasebetlerine, Millet- ahedelerl vardır. Bunla- ve sulh ruhile bir neticeye İmparatorluğun diğer mem- için iktidarı dahilinde olan bel 
ler cemiyetinin istikbaline ve varmak arzusile bunu tedkik Muhabir: - Afrikada büyük JeketJerle ticari münasebetleri şeyi yapacaktır. Zira Avrupacla 

• db" 1 1 ra riayet etmeğe kat'I- d . b. · h d t k·ı· · · l 1 · · · ·k k . zecrı te ır ermese esine temes e eceğız. ır sıya or u eş ı ı ıçın p a- mese esını tetkı etme teyız. bir harp Avrupa için en bl-
etmiş ve demiştir ki; yen karar vermlt bulu- HINÇ BESLEMiYORUZ mnız var mıdır? Mutedil ve müsamahalı bir su- yük felaket olur.,, 

- Zecri tedbirler meselesi nuyoruz. Mussolini ltalyanın kimseye Mussolini: - ltalya 37 smıf reti hal arayacağız. Adis-Abeba Bu beyanat lngilterede çok 
en büyük bir ehemmiyeti haiz- Arnavudlukla olan anlaşma- ığbirar ve hınç beslemiyeceğini ihtiyat askerini seferber ede- yeni ve kat'iyen değişmez vaz- büyük merakla karşılan1D1ftd'• 
dir. Bunların ilgası Italyanın larımızıo gayesi ise ancak bu söyledikten sonra yeni ltalyan bilir. Bu 8 milyon asker demek- iyette de Habeşistamn paytahtı lngiltere ve Italya arasında bit-
vaziyetin~en. v1?~mn~n devletl~r memleketin s~atükosunu mu- imparatorluğunun müstakbel tir. Bunun için ne Afrikada, ~alacaktır. Ancak buradaki yaklaşmayı kolaxJaştıracağı tala• 
arasına gırdıgını gosterecektır. bafaza etmektır. teşkilatını hazırlamakla meşgul ne Avrupada myah askere logiliz ve Jtalyan menfeatlarıoı min edili or 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• y . -~ 

Avrupa sulbü için 
Çek cumhur başkanı Benes 

projemi meydana getirmiş .. 
bir 

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

Kral mı nasbettiler? 
Habeş dağınık kvvetleri .Sei' de 

kendilerine kral bulmuşlar .. 
Çekoslovakya hem Almanyayı hem de ltalyayı tatmin Vehip paşa Habeşlerin inhizamına ihanetlerin sebebiy 

edecek hal çareleri bulunması fikrinde.. verdiğini bir rrıuhabire anlattı 
Prağ, 28 ( Ö.R ) - Birkaç 

güne kadar üç küçük antant 
devletin başkanları Bükreş
te toplanacaklardır. Romanya 
Kralı Karo!, Çekoslovak Cu4 

mur başkanı tl. Benes ile Yu· 
goslavya naibi Prens Polu mi
ttafir edecektir. 8. Benesin ya
nında dış işleri bakanı B.Kros
ta da bulunacaktır. 

Birkaç gün içinde yapılacak 
bu ziyaret mün;tsebetile küçük 
antant devletlerinin vaziyeti 
hakkında parlamento dış iş
leri komisyonunda B. Krosta 
tarafından yapılan beyanat çok 
mühim telakki edilmektedir. 
Vaziyetin çok ciddi olduğunu 
kaydettikten sonra B. Krosta 

ltalyan - Habeş ihtilafının tarih
çesini yapmış ve MiJletler cemi
yetinin menfaaları korunmakla 
~eraber Italya ile bir anlaşma 
için Jngiltere ve Fransa muta
bık kalırlarsa Çekoslovakyanın 
bundan çok mes'ut olacağını 
söylemiştir. 

Almanya tarafından Lokarno 
muahedesinin bozulmasından ve 
B. Hitlerin tekliflerinden bah
sederek demiştir ki: 

- Almanyanm komşusu olan 
devletlerle hudutlarını teminat 
altma almak teklifi müzakere 
mevkiine geçecek olursa Çekos
lovakya bu müzakerelerin 
Avrupa esası dahilinde olma
sına yani garp hududJarı me-

selesiyle birlikte müzakere edil
reesine çahşacaktır. 

Sene haşındanberi başbakan 
B. Hodzanın çalıştığı orta Av-
rupanın imarı meselesine ge
lince, dış bakanı siyasi ve 
ekonomik müşkülata tesadüf 
edildiğini söyledikten sonra 
demiştir ki: 

"Küçük Antant her nokta
da evelkinden daha kuvvetli 
ve daha birleşmişt:r. Biz mil-
letler cemiyeti kadrosunda 
sulhun korunmasını, Avus-
turya i'tiklaline riayet edi!-
mesini isteriz ve mua-
hedelerin yeniden' tedkiki 
ile Habsburgların saltanatının 
iadesine muhalifiz. Küçili· iti-

Londra,28( A. A )-Habeşistan 
Hartum'a gelen haberlere göre 
Sralle şeflerinden birisi Gore
nın şimali garbisinde kain Sei 
şehrinde kral ilan olunmuştur. 

Bu şef Negüs'ün askerlerin
den üç, beş bin kişilik bir kuv
vet toplamış bulunmaktadır 

Kahire, 28 (Ö.R) - Vehib 
paşa Havas Ajansı muhabirine 
aşağıdaki beyanatta bulundu: 

"Filistine imparatorun yanına 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
laf devletleri evvelce müzake-
re edilmedt!n ve kabul olun
madan beynelmiJel kararları 
değiştireceı< hareketlere hiç bir 
zaman muvafakatını vermiye-
~ektir. ,, 

gitmek niyetinde idim. Necasi 
Londraya hareket etti~in· 
den bundan vazgeçtim. Ne
caşi kaçtığı zaman Ogaden
de idim. Vaziyet ümidsiz de
ğildi. Bir çok çarpışmalarda 
talih Habeş silahlarına gül
müştü. Ras Nasibu ~ok iyi bir 
vatanperverdir. Fakat askeri 
fenlere vakıf değildir. Bununla 
beraber Ogaden ordusu ltal-
yanlara mukavemet eden son 
ordu olmuştur.,, 

Vehib paşa : Habeşlerin inhi
zama uğramalarına sebeb nedir, 
sualine de su cevabı vermiştir: 

- " Bu inhizamın başlıca 
ıebebleri ihanetler olmuştur. 
Bu ihanetleri Italyan propa
ğandaaının yarattığı bozguncu· 
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luk havası yapmıştır. HeW 
silahlarının ltalyan silahla 
dununda olması da b 
amil olmuştur. latlyan ta 
yareterinin, kafi netice!~ 
rinde mühim tesirleri olmallllr 
tır. Tayyareler çok yüksekt 
uçuyorlardı. Harbın son sa 
sında zehirli gazlar fazla t 
yapmıştır. Bizzat benim gö 
rim de zehirli gazlardan OJ 

essir olmuştur.,, 
Vahip Paşa bu zaferin 

keti zafer değil, askerj i 
olduğunu, iki tarafın sili _..1 

arasında çok farklar bulunu 
ğunu ilave etmiştir. 

imparatorun Habeşiffta 
çıkması mutlak bir zaruret 
Jini almıştı; demittir. 


