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Mısır'da Peçe aleyhinde Nazire 
Zeyneddinin faaliyetleri. 

Yıldız gaıetesindcn (Bcrut] 

Beniümmlye zamanında 

halifelerin vüzeruı kendi ka
dınları le avam kadınları arasın
da bir alameU temeyyüz ol. 
mak (izere tesettürü kabu\ et· 
mtılerdi. Burada btz teıettii • 
rüo zavallı müılilmanları ne 
büyük felaketlere yuvarladığı
nı uzun uzadıya izah edecek 
değiliz. 

Yalnız ıunu söylemek fste. 
riz ki ıarkta medeniyet ve iı· 

' uklil yolunda en büyük adım· 
lar atan ve yaıamak ilteyen 
milletlere ııık gösteren Türk 
gençllll hürtiyd ve istiklal va· 
dlılnde tik haytveyi kadınların 
yüzündeki kara perde, f yırt· 
makla atmak cesaretini göı
termfıttr. 

Ankarada doğan bu güne· 
tln ıtıkları M11ır gençlerinin 
yüreğine ltledlil gibi Türkle
rin komıusu olan Araplarda 
bu uyanıklıktan istifade etme· 
ğe baılamıtlır . Y azıkkl kadın 
He erkeği birbirinden ayıran bu 
kara perdeyi yırtmak için ilk 
seda, bir erkekden değil, bir 
kadından çıkmııtır Suriyeli 
Kaaım Emin, Ancak Mııırda 
sesini çıkarabllmlıttr. 

Suriyede daha doarusu 
arap muhltlode ilk tayan pek 
muhterem •• mObeccel hem
ıtremiz olan Bayan Nazire 

Zeyneddlndeo sudur etti . Şüp· 
hesiz ki, Nazire Zeyneddin 
ismini yarınki gençlik büyük 
kahramanlar 11raıında yade• 
decek ve herkeı onun heykel 
veya abideleri önünde kema
li huıu ile baı e~ecektir. A
kidesine pek derin bir iman 

· ve ihlas ile merbut olan bu 
sebatklr ce11ur, mütefekkir 
Arap kızı Aıaphiın iftihar 
edeceil vücudlardandır. Her 
taraftan g5rmekte olduğu ir 
tica ve taassup gurur ve ce
haletine karıı zerre kadar 
zaaf ve tereddüt gösteı m 1yf'n 
bu kahraman Arap kı zı mtlle
Unl taa11ubun karanlıkların· 
dan kurtumak fçio Berutta 
mütemadiyen jçtfmalar akde. 
derek kendisine taraftar ara
maktadır. 

Şurasını kemali memnunl· 
yelle dere etmek iaterlzkl , 
Nazire Zeyneddin münevver 
Suriye ve Berut kadınlarından 
mürekkp oldukça mühim ta· 
raftarlar teminine muvaffak 
olmuı ve parlak ve ıerefli 
makaadma do~ru pek büyük 
adımlar atmakta bulunmuı

tur. 
Yıldız gazetesi, Arap tari

hinde pek muazzam bir inki· 
lip kahramanı olan bu hem
flreılnl bütün sanılmlyetl ile 

alkıılar. 

50 Yıldan beri görülmemiş 
kar fırtınası .• 

Tokyo (5 A.A) Etli yıldan beri görülmemlı bir kar fırtı· 

naaı dünden beri orta ve batı Japonyada büküm sürmektedir. 
Bu günlerde bir çok limanların buzlardan tıkandığı ve 19 yıl
dan beri bu derinlikte buz yılınları körOlmemlf ol~uğu Şan• 
gaydan btldlrlliyor • 

Tuna işi ltalya ile mi hallonulacak? 
Peıte 5 (A. A) Resmi çevenler ParJa göreımelerJnln ehem

miyetini azaltmağa çalıımaktadırlar. Bunlar Tuna havzasına 
aid tılerln ltalya ile halledilemlyeceğl meselesini bertaraf et
mekle beraber gazetelerden biri (Tuna tıl ltalyasız halledile
mez ve onun yerine baıka bir devlet ikame olunamaz) diyor. 

f-p;-kçfük-IY~~ı;;~~~ 
hının Parıstekı 

Japonyada ko· mühimtemasları 
zacılık azalıyor. 

Don İpekçilik enstitüsü 
müdürü Tahir Ertuğruldan al . 
dıiımız malumata göre : Ja· 
ponyada koza taUhsalatı azal. 
maktadır . Malumdurki : Ja. 
ponya dünya tpek böcekçlli
lende miktar ıubarlle fazla 
koza yettıttren bir memleket· 
tir Son üç senelik koza mik
tarı ıunlardar . 

Yaı koza : 1933-1934 
tenelerlnde (368,263,370) kilo 
1934 - 1935 senelerinde (141. 
999,326) kilo, 935 - 936 ıene· 
lerlnde ise (240,200,297) kilo · 
dur . Bu kozalardan ietihaal 
olunan 1 pek miktarına gelince 

birinci yılda (60,452,345) kilo 
ıkiocl yılda (89,723,029) kilo, 
ıon 936 yılında tıe (21,366135 
35) kilodur • 

Prens Pot 
Pariı 5 (A.A) Yogoslav1a 

naibi Prens Pol büeün Cum· 
bur baıkam Löbrön le görü-
ıecektlr. Prenı dün Yunan el
çisi ile konufmUf ve baı ba· 
kan tarafından kabul edilmtı· 
Ur. Prens bugiln ayrıca Ro· 
manya kralllede görüıacekllr. 

Evlerdeki aşçı ve 
hizmetçiler de 

Sıhhi muayeneye 
Tabi ••• 

Uray komisyonu aon top
lantısında; evlerde huıusi ola. 
rak faUhdam edılen ne kadar 
aıç1, EÜtoine ve hizmetçi var· 
H bunlarm da esnaf gibi sıh

ht muayeney~ tabi tutulma
larına karar vermltUr. Ayrıca 
ahlaki zab,ta da bunların ah· 
laki vaziyetleri üzerinde tel· 
kikat yapacaktır, 

Bir yangın 
tehlikesi atlatlldı 

Dün gece Atatürk cadde. 
sinde kanal müteahhidi 
Nurinfn y1tzıhaneıind~ki aoba 
borusunun kurumları tutufmuı 
ve kıvılcımlar ıtddetle esen 
lodosun teslrtle sağa aola uç. 
mağa başlamı~tır. Bu suada 
oradan geçen bir polis memu 
ru vaziyeti görerek İtfaiyeyi 
haberdar etmi§ ve derhal ye

ttıen itfaiye tarafından ıön

dürülmüıtür. 

[ HAKKIN SESİ] Dün ge 
ce tesadiifen oradan geçen 
arkadaıım11. badlıeyi bize 
naklederken : Polisin üst üste 
düdilk çalmaaına rağmen uzun 
müddet hiçbir bekçinin cevap 
vermediği ve oralarda bekçi· 
nin bulunm.,dığın görmüıtür. 

Spor mıntakasın· 
dan istifa edenler 

Spor Mmtakamızm merkcıı: 
hey'eU azalarından dördü iı· 

Ufa et mittir . Evvela genel 
sekreter Sadık ve muhasebeci 
Sıtkı istifa etmiıl~r; Bunların 

yerlerine yedeklerden . Cavid 
ve Vecihi almmıılardır . Bil· 
ahua de ikinci reiı muallim 

Faik ve müfetUf Ali Ulvi is· 
lif a etmitler yerlerine yine 
yedeklerden dağcılık kulübü 
Baıkanı Saim Altıok alınmıı 
ve avukat Fatkada tebligat 
yapılmııtır . 

Bir kadın 
sigaradan yandı 

Namazgah mahallesinden 
15 numaralı evde oturan ve 
Sar'a illetine mübteli. olan 
Hayriye lamf ndekl kadın aiga • 
ra içerken elindeki sigarayı 
düıürmüı ve elbisesi tutuıa · 
rak muhtelif yerlerinden yan· 
mııtır . Hayriye hastaneye 
kaldırılmııtır • 

Uludağa çıkış 

Dağcılara 
Cumartesi eünü öğleden 

ıonra aaat on üçte otobüıle 

Uludağa çıkılacak ve pazar 
akıamı dönülecektir . 

Bu kayaklı seyahate her 
keı ltlirak ebebilillr • Cuma 
akıamına kadar isimlerin 
Parti merkezinde Saim Altı· 
oka, matbaamızda Muıa Ata· 
ıa, setbaıında F ord acantesi 
Tayyar Akkeıklne yazdırıl
ması rica olunur • 

Kulüp genel eekreterliii .. ...................... ... 

Habeşlerin cenup 
cephesinde 

kazandıkları bir zafer .. 
Italyanlar 1700 ölü bırakarak 
püskürtüldüler Habeşler 70 

mitralyöz, 16 tank, 3 top aldılar 

Habeşlerin eline s-eçeo ltalyan Tankları 

•• 

Adisababa (5 AA) '"Havas ayları bildiriyor,, teeyyüt etmi· 
yen bir ıayiaya göre : Bir İtalyan kol ordusunun cenup cep· 
besinde Decccll Bayanne kuvvetlerine kartı yaptıiı bir hüdlm 
akim kalmııtır . Bu kolun zabitleri arasında ltalyanm eskt 
Adtı~baba elçisi ile ateıl militerl de bulunuyordu • 

İtalyanların ekserisi kara gömleklilerden olmak ilzere 1700 
ölil bırakarak püıkürtüldükleri ve 16 tank, 70 mitralyöz, 3 
sahra topu ve 1 l kamyonu Habeılerln aldıkları sö1lenlyor . 

İtalya, Ambargo tasdik edildiği 
takdirde Milletler cemiyetinden 

Çekilecekmiş ... 
Roma 5 (A. A.) Havas aytarma göre: Petrol ambarıoıu 

tasdik edildiği takdirde İtalya Milletler cemiyetinden çekile• 

cektir. Bununla beraber İtalya bu ambaraoyu bir (husumet) 

eseri defil yalnız (gayri dostane) bir hareket sayacaktır. 

İngiltere ile Mısırın vaziyeti 
Kahire 5 (A. A.) "istifani aj ansından" deyli telgrafın Mı• 

sırda İngiliz askeri ifgalinin devamı lazım olduiuna dair olan 
yaz111 Mııır matbuatında ıeddetll bir akıülamel uyandırmıttır. 
Baılıca gazeteler İngiliz iıgalioin İtalyan lef vfki neticesi olma
dığını yazıyor. 

Kahire 5 (A. A.) Eden'in notasına Mıımn cevabı yakında 

verilecektir. Milli cephe bu cevabı tasdik etmlıtir. 

Hep cepheyemi gidiyorlar ? 
Roma (5 A.A ) Büyük Faıist konseyi azumdan matbuat 

ve probaganda bakanı, f a§ist partisinin eski ve yeni • 1renel 
sekreteelerinin doğu AJrika ordusunda hı:?met için bu ayın on 
betinde harekte edecekleri bildiriliyor . 

Roma (5 A A) Milli müdafaa komitesi dün ak§am Muıol· 
linin baı kanlığanda toplanmı~tır • 

Roma (5 A.A Büyük Faılst konseyi askeri hareketlere 
gayeye varılıncaya kadar devam huıuıundakl kararı yenileyen 
bir takrir kai..ul etmtıtlr . 

ltalyanlar Amerika ve Sovyetler
den külliyetli mikdarda petrol 

alıyorlarmış •.. 
Nevyork: (5 A.A)Nevyork Taymis gazetasi; İtalyanın ekserisi 11-

kandinavya memleketlerine ait olmak üzere 13 gaz vapuru kira
lamıı olduiunu ve bunların Meksika körfezinden İtalyays pet
rol nakil edecelerini yaziyor, yalnız 11marlanan petrolun para· 
smı ödemek meselesi müıkülat göstermektedir. Nevyork Tay
mlae göre : İtalya Sovyet piyasasına da mühim petrol ııparir 
terinde bulunmuıtur. 




