
manya'dan koğulan Ya
dilerin Suriye'de ycrleşe
melerini temin için; Su
e hftktimeti bazı tedbirler 

• • 
ışdır. 

lzmirde çıkar, akpmcı siyasal gazetedir 

Sof ya 'daıı gelcıı haberlere 
göre~ Balkanlarda şiddetli 
soğuklar vardır. Bazı kasa
balara ku,.dlar hücum et
mişdir. 
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Habeşler hududa 200 bin asker sev
ketdiler 

i & 

Elen htiktimeti hazırlık yapıyor 

- rk • Elen donanmaları bir-•önderimiz 
Şehrimizi şeref-

DDnkn Maçlar 

1(. S. 1(. Göztepeyi 
4-2 Mağlôhetti te manevra mı yapacaklar 

eral Kondilis, milli müdafaa için verilecek sipariş

r hakkında fabrikalar mümessilerile temastadır 

Elen hükumetinin alclıgı y eni tanklardan biri 
nbul 15J Husust )- Elen olan top, mitralyih ve diier 
akanı General Kondiliı esleha sipariıleri için mubte
mlldafaa için verilecek lif fabrikaların Atinadaki ..... 

Mısır filistin'de 
nk rntbedeki za. 

erin evlenmesini 
Yeni petrol meoba

ları bulundu 
İstanbul, 15 ( Hususi ) -

Filiıtin'in Molde mevkiinde 
lıire - Mııır bllldimeti, gayet zengin petrol menba-

yasak etti 

çıkardığı bir yasa ile ları bulunmuıtur. lngilizler, 
k riltbedeki zabitlerin bu menbal\rda sundaj yap-
mesini yasak etmiıtir. mağa baılamıılardır. 

-· ~~-------iki ıevdalıuıo akıbeti 

ariya, tabanca ile 
vgilisini öldürdü 
vak'a; geçen lı;iia Pirenin ( Pu
u ) köyünde cereyan etmişdir 

manlarda sevgilisine izdivaç 
teklif etmittir. Vasi), Ma· 
raya'yı atlatmak için bin 

dereden su getirmiş ve fazla 

olarak ta kızı tahkire başla
mııtır. Bundan muğber olan 
Mariya, sevgilisinden ayrıl

mıt ve bir tabanca tedarik 
ederek, ertesi gün V asil'i 
köyiln bir kenarına davet 

mümessillerile temasa baı· 
lamıştır. Sipariıler, bu yıl 
Mayıs sonuna kadar verilmit 
bulunacaktır . 

Elen hükumeti, Almanyada 
yaptırmıı olduğu dört tank
tan üçünü teslim almıştır. 

Sellnikte çıkan ( Volonte) 
gazetesi, Ttirk donanm~sı ile 
Elen donanmasının yakın

da Akdenizde beraberce bii
yük bir manevra yapacakla
rmı ve donanmalard•n biri
nin hasım vaziyetine ıeçece
ğini yazıyor. Bu ıazete, ya
pılacak manevralar için ıim
diden hazırlıklara ltıtlandı
ğını ve bu manevralara bü
yük ehemmiyet yerildiiini 
ilive ediyor. 

Anlaşma 
Yugoslavya-Bulgaris

tan arasınduki 
nıOzakereler 

Bulgar ba§bahanı:Crneral Zladef 

İstanbul 15 ( Husuıi ) -
Yugoslavya ile Bulgaristan 

arasında başlayan anlaıma 

müzakerelerinin, mlisait bir 

sahfada devam ettiği seli· 

lendirecekler 
Atatürk'ün, lstanbuldan 

sonra seyahata çıkacakla· 
rı ve kuvvetli bir ihtimal
le lzmiri ıereflendirecek-
leri söyleniyor. '------1' Ankara 
Kayakçıları Borsada 

Bursa 15 (A.A) - Anka
ranın yllksek Ziraat enstitüsü 
kız ve erkek okullarından 
30 kiıilik bir kayakçı guru
bu baılannda beden terbiyesi 
muallimleri bay Ridil olduğu 
halde buıün Karak&y yolu 

ile buraya ıeldiler. Kendi
leri C. H. Fırkası dai kulubü 

Halk sahasında da Şarkspor-lzmir

spor mubteliti, Altayı 3-0 yendi 

ile belediye namına yoldan 

karıılandılar. Ankara kayak· 
çılan viliyet ye belediyeyi 
xiyaretten sonra dai kullibD- Göztepeyi 4-2 maglıip ederı K.S. K. ıakrnıı 
ne ıeldiler. Yarın- Ulud•ta iki haftadır kapalı kalan S. K. arasında yapılan hu-
çıkacaklar ve 20 gtın kala- Alsancak top alamnda, dün susi maç çok alakalı olmuı 
caklard1r. 2 Martta 30 kiti· iyi bir maç seyretmek fırsa- ve spor beveılileri sahadan 
lik bir rrup daha relecektir. tını bulduk. Gaztepe ile K. - Devamı 2 ncı ~ahife.de -

Fransızlar da tedbir almağa mecbur kaldılar 

Hudud'da 200000 Hahes as-
' kerinin toplandığı söyleniyor 

lngi.ltere yt-ni müsademe tehlikesini 
düşünerek arayı bulmağa çalışıyor 

Paris, 15 (A.A) - Franıız bin kiti olarak tahmin edil-
blikümeti ltalyan-Habet bi- mektedir. 
diselerinin Fransız Somali· Roma 15 (A.A) - Royter 
sinde meş'um akisler basıl ajansı muhabirinden: 
etmemesi için icap edenlere italya dış ifleri bakanhğı-
ibtiyat tedbirleri almalarını nm beyanatına göre, halya 
emretmiştir. Esasen Somali hükümeti 25-1-935 bidisesin-
bavalisi valisi Bay Bernard'ın den dolayı Habeş hükumeti 
ölümü askeri kuvvetlerin nezdinde protestoda bulun

muş ve bunu yaparken taz-
minat istemek hakkım mu

- neı nrnı 4 1lrİİ ıiU/ıİfl'dl' • 

' M. Ayhanın 
yeni yazıları 

"PEYGAMBER DA· 
VUDUN A~KI,, 

etmiıtir. iki sevıili, karııla
fınca Mariya iki-bir deme

mit ve hemen V asil'in &zerine 
ateı etmiıtir. V asil, aldığı 
yaralardan derhal 6lmOıtllr. 
Kız, zabdaca yakalanmıı ve 
adliyeye verilmiıtir. 

-Devamı dlnlünca ıahiftıtla -

takviyesi hususunun ne kadar 
acil bir zaruret olduğunu 

göstermiş idi. Maamafih 
Habeş hükumeti Fransız 
hükumetinin tamirat talebini 
müsait bir surette karşılamış 
ve Fransız - Habe, komisyo
nunun asayiş ve sükunun 
temini çarelerini araıtarma· 

larının arzu eylediiini izhar 
etmiıtir. 

Aden 15 (A.A) - Royter 
ajansı muhabirinden: 

ArkadaıımızBay M. Ay
han, gautemiz için tari

hi, çeıidli, heyecanlı ve 
çok güzel yazılar hazır

lamaktadır. Bugün iç sa-Kaıil Mariya Makri 

tina - Pire' nin ( Puru ) 
basında 25 yatlarında 
iya iıminde bir kız, 

tanberi seviıtiji 35 yaı
da V asil adındaki erkeii 
nca ile öld&rmllttllr. 
'a ıöyle olmuıtur: 
riya Makri, Vaıil'le uzun 
•t ııviımit ve ıon za-

Trakyada çalıtms 
Tekirdağ 15 (A.A) - Vali 

ve kaymakamlar, köy bnt,e
lerile uğraııyorlar. Ônllmllz
deki sene Bayındırlıkı öko
nomi, K1Utl1r alanında yeni 
hımleler yapılacaktır. 

Bakanlar 
Hey'eti toplandı 

Ankara 15 (A.A) - ic
ra Vekiller hey' eti buglin 
Baıvekil ismet ln&ntlalln 
reisliii altında toplanarak 
muhtelif itler &zerinde 16· 
riiımelerde bulunmuı ve 
bu itlere ait kararlar ver
miıtir. 

Buradaki tahminlere göre; 
Ulual mıntakasında Ha
beı ve Somali hududu ara
aında bulunan mahıuldar ve 
sayu bol olan mıntaka teh
likede olaa yeılne mıntaka
dır. Bu ciyar dailarında gı
clai maddeler ve menbaların 
azbtından dolayı Eritrede 
barb tehlikesi olmadıjı zan
nediliyor. 

SIJJeDclifine fire, ~D 

ltalyan somaliainde 4000 ve 
Eritrede 30,000 ltalyan mlls
temleke aıkeri vardır. Karı-
ııklık olduiu takdirde bu 
ıonuncularlıomaliye nakle
dileceklerdir. Ve yerlerine 
Eritrenin havası daha iyi ol
dupndan metropol asker
leri retirilebilir. Habeı kuv
vetleri baıı mabafilde 200 

hifemizde " HükOmdann 
Penbe Yanakh Dilberi "ni 
bulacaksınız. Y ar1n da Pey
gamber Davudun Musevi 
tarindeki bir aşk vak'aın
nı okuyacaksınız. Bu ya
zıları karilerimixe bilhas
sa tavsiye ederiz. 



Sahife 2 (UluaalBlrllk) 

~iveT;~i ~~ffidMd~a-t_e_d~b~ı~.r-a~l~-~T~ar-!h-~,-n-~-~-aı-ar-=--~~~ 
maga mecbur kaldılar Rır · t\yakkabıdan 

(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Veaikalara Göre) 

Gizli bir cemiyet zabı- - Devamı 1 inci ~ahifede -
ha faza etmiştir. Protesto u
mumi mahiyette ve teferru
ataıı olarak yapılmıştır. 

mali 11kıntıı~.··. düç~·. olmu, 1 en Hükümdarlı 
ve Fransa bukumetının yar- ·-·-· 

tası teşkili fikri, mü -
nasip görülüyordu .. 

Londra 15 (A.A)- Resmi 
İngiliz: haberlerine göre, İtalya 
hükumeti Adisababadaki se
firini Habeı hükumeti ile ih-

dımını istemiştir. 
Nihayet 1908 de bu ıirket 

dağıl.nış ve bunun yerini bir 
Fransız şirketi almıştır. 

"renbe yanaklı dilber,, de 
kadın Firavun, bir gün s 

büllsa maruf tabirile yerli 
çapkınlarından olacağı cihetle 
bunlar öyle mekteple falan 
görünüşte ıslahları mümkün 
gibi görüyorlarsa da bynet
lerindeki.pek kolay değişmi
yeceğinden onların taşra po
lis ve Jandarmalarını da ifsat 
etmelerinden korkarım. 

Hele bunların vazife ha
ricinde bile avam halkile 

rılmamalıdır. Her fert ata
leti bırakarak üzerine aldı
ğı ve haline münasip gör
düğü hamiyet ve fedakar
lık vazifesini yapmahdır. 

Bir de unutmamalayız ki 
Abrar fukasının en ziyade 
temayül ve istinat ettiği gay
rimüslim uasurlar olmasına 

nazaran bilhassa son hadise
ler dolayısile fırsattan istifa
deleriai geaişletmeleri ve ge
rek Rum, gerekse Ermeni 
cemiyet ve komitelerile işti
rak ve ittihadı temin etme
leri müsteb'ad değildir. 

lJevamı ı <ır 

tilaflı olan mıntakada hudu
dun teabit edilmesi için mü
zakerelere baılamağa memur 
etmiıtir. Müzakere ediJecek 
mevzulardan birisi hududda 
yeniden çarpışma tehlikele
rini asgariye indiımek için 
uyuşmalar yapmaktır. 

"Cibuti,, nio asıl değer 

ve ehemmiyeti hangi nok
tadadır. 

" Koriyera Dellasera " ga· 
zetesi " Cibuti " hakkında 
aşağıdaki makaleyi yazıyor : 

Tabiat Cibutiye hiçbir lü
tufta bulunmamııtır. 

1915 te Cibuti demiryolu 
Addis • Ababaya iki kilo
metrelik bir mesafede bu
lunuyordu. Genel savaş ve 
Habeşistan kıtasında çıkan 
dahili isyan dolayısile bu 
inşaat durmuştur. Ancak 
1917 [senesinde Cibutiden 
Addis - Ababaya kadar ya
pılan hat, Addis - Ababa
ya vasıl olmuştur. 1930 da 
dahi Addis - Ababa istas
yonu açılmıştır. 

Cibuti şehri o kadar en
teresan değildir. Cibuti de 
tuz istihsali boldur. 
Habeş abalisi-Cibuti-Ad-

dis-Ababa hattından ziyade
sile istifade etmektedir. 

çırılçıplak 

sıkı - fıkı ihtilat etmelerini en 

büyük mahzurlardan saya· 
rım. Bir polis veya jandar
ma mahalle kahvesinde muh
tar ve aktar gibi cahil ve 
ümmi kimmselerle düşüp 
kalkarsa fikri ve medeni ter- ,-K~---------
biyesi ilerleyemez ve belki ayholan bir 

Fransızlar Cibutiyi iııal 
ettikleri zaman, münbit bir 
kıt'a sanarak, yahut tabii 
güzellikler bulacaklarını dü· 
şünerek Cibutiye ritmemiı· 

Cibuti-Addis-Ababa hattında 
eşya, emtea ve yolcu müna-
kalatı fazladır. 

MESırdtı 

insanın hayatında beklen· 
Habeşistan'ın ihracatı deri miyen saadetler ve felaketler 

bir senelik mektep tahsili az Loı·t bulundu 
zamanda heba olur. 

ve kahveden ibarettir. Bu vardır. Hiç umulmadık bir 
emtealar, Cibuti limanı vası
tasile Avrupa piyasalarına 
gönderilir. Avrupa piyasala-

dakika gelir ki, insanı, ha
yalin bile erişemiyeceği bir 
saadete veya eleme uğratır. 
Saadet, bir devlet kuşudur 
ki üıtümüzde dolaıır, hazan 
ehil olanın, hazan ehil olmı
yanın batına konar. 

Onun için mezuniyet za
manlarında onların halk ile 
bir mahalde ve kahvehane
lerde oturmalarını kat'iyen 
menetmelidir. Fakat bunun 
için de hükumet fedakirhğı 
göze aldırarak fstanbulun 
muhtelif merkezlerinde on
Jara mahsus vesair halkın 
bile gıptuını celbedecek 
mükemmel kıraethaneler aç
malı, gazeteler getirtmeli 
bilardolar koymala ve oray~ 
hariçten kimseyi kabul et· 
memelidir. 

Çünkü lstanbul fesad ve 
ııkak menbaıdır. Ezcümle 31 
Mart vak'asından evvel as
kerin bir kısmı devriye es· 
n&11nda gerek halk, gerek 
eski devrin melanet bakiyesi 
olan polisler tarafından ifsat 
ediJmiılerdi . 

Ali bir hey' et teşkili tek
lifine gelince, arzettiğim gibi 
merkezi bir hey' et teıekkül 
ederse ayrıca bir ali bey'ete 
pek te lüzum kalmaz. Fakat 
isimleri malum ve cemiyete 
mensup olan o yüksek zat
ların muavin ve müşavir bir 
hey'et sıfatile merkez bey'eti 
azası arasında bulunmaları 
maslahata muvafık ve iyi 
olur. 

Gizli bir cemiyet zabıtası 
teşkili de pek münasiptir. 

Cemiyet zabıtasından maki 
sat komite halinde gizli bir 
kısım ise, bunun nasıl teşkil 
edileceği ve vazifesinin ne· 
den ibaret olacağı tafsili.tile 
bilinmedikçe mütalea yürüt-

mek kabil değildir. Bu cihet 
uzun uzadıya müzakere edil

mek lizımgelir. Bununla be

raber komite teşkilatına fik
rimce pek taraftarım. 

Abrar fırkasının ve yahut 
o kabil fırkaların meydana 

ıelmelerile beraber faaliyet 
göstermeğe başlamaları bu 
gün ve ilerisi için pek tabii 
olup ancak iz'an ve irfan 
seviyesi malum olan bu halk 
üzerinde onların hasıl ede
cekleri tesiri cemiyetin or
tadan kaldıramamaktaki ma
zereti şayanı kabul olamaz. 
Tagallüp çaresi ne ise dü
şünüp yapmalı, ancak cemi
yet müsavat ve adalet esaı
Jarınclan hiç bir auretle ay-

Lort tayyare ile 2oooo 
mil kadar yer dolaşmış 

lerdir. 
Avrupanın en büyük 2 

müstemlekeci devleti arasın· 
da; şarkta ve uzak ıarkta, 
büyük bir rekabet mevcuttu. 

rından gelen ve. Cibuti limanı 
vaııtasile bütün Habeşistan'a 
gönderilen emtealar şunlar-

dır: 

Londra 15 (A.A) - Akı
beti hakkında endiıeler gös
terilen Lort Semphil Port 
Hedland da sağ ve salim 
olarak karaya inmiıtir. Lord 
Sempbil son günlerde hafif 
bir tayyare ile tek başına 

iki bfiyük devlet, ıarkta 
istinat noktaları elde etmek 
için, bu kıt'alarda rekabet 
müaabakasına girişmiı bulu

Pamuk, 
sucattır. 

çimento ve men- Dün, tarihleri karııtırırkcn 

olarak lngiltereden Avust
ralyaya bir uçuş yapmış A
vuılralyadaki bütnn devlet-

leri gezmiıtir. Lort 20,000 
milden fazla bir yolculuk 
yapmııtı. Şimdi de lngil-

tereye dönmeğe hazırlan
maktadır. Lort, pazar gü-

nü garbi Avuıtralyada bu
lunan Perdten hali bir mın· 

takayı geçmek üzere hava
lanmııtı. Hava fena oldu
ğundan bir köyde yere Uı
miş ve fırtına durunca tek
rar havalanarak bu sabah 
Port Hedlabd da gelmiıtir. 

Lord oradan da Bruma 
hareket etmiştir. Lord Sem
pbil lngiliz havacılığının ile
ri gelen eıki ıahıiyetlerin
dendir. 

Dünkü maçlar 

nuyorlardı . . 
Bu emtealar dahi Cibuti de· 

miryolu vasıtasile bütün Ha· 
beşistana gönderilir. 

Bunun için bu hat büyyk 
bir ehemmiyet keıbetmiştir. -----Almanlar 

İngilizler Arabiıtan sahi· 
ilerine ilk evvel gelmişlerdir. 
Fransızlar da Bab-el-Mendep 
boj'azında lngilizleri takibe· 
diyorlardı. Fransız Somalisi
nin baılıca ıehri Cibutidir. 

Cibuti rayet geniş bir ti- Tayyareler için yer al
mana maliktir, gemiler Rliz· 

gir mevaiminde, bu limanCla 
uygun bir ıet bulmaktadır. 

Rus-Japon seferinde ami· 
ral Rögetvernskynin yüzyirmi 

harb gemisi Cibuti limanın
da barınabilmiıtir. 

Cibutinin asıl ehemmiyeti 
Addis Ababa - Cibuti de
miryolu ile mukayeae olu· 
nabilir. 

Menelik 1894 te, Cibnti 
Entotto hattının inıaıı ,.. 
Entotto ile beyaz Nili bir· 
leıtirmek için, lsviçreli Al· 
fred İlg'e, teklifte bulunmuş 
idi. Entottoo o zaman Ha· 

tında yeni bir istas· 
yon yapıyorlar 

Paris - Almanlar, No· 
remberg civarında gizlice 

tayyareler için yer altmda bü
yük bir istasyon yapmağa 
başlamıılardır. Bu inşaatta 

1500 amele iılemektedir.Ec
nebi tayyare postaları ge
çerken, bir boru çalınmak

ta ve amele heman saklan
maktadır. 

Aydın demiryolu umum 
müdürlüğünden: 
997 numaralı Tavas mahsu'ü 

nohut tarifesidir 
- Başıarafıbirinci $ahifede- beıistanın merkezi idaresi Müddeti 31-12-1934 tari

hinde biten Tavas mahsulü 
olmak ıartile Denizliden iz. 
mire taıınacak nohutlara ait 
olan beher tonu 900 kuruş
luk 997 numaralı hususi 
tarife 16-2-1935 tarihinden 
30-6-1935 tarihine kadar ye
niden mevkii meriyete kon-

memnun ayrılmıılardır. idi. Bu imtiyaz 99 yıl için 
Saat 13 de Göztepe K.S. verilmiıtir. 

K. ikincileri arasında yapılan Bu şirket ancak 1897 de 
maçı, Göztepe kllçükleri 5-1 inşaata başlamııtır. 
gibi büyük bir farkla kazan- Alfred lig ve ıirketi bu 
dılar. hattın Fransız mıntakaların· 

Saat 15 te K.S.K-Göztepe dan geçmesi için, bir Fransız 
birinci takımları 1&haya çık- mühendisi ile teşriki mesaiye 
tılar. Hakemin düdl\ğü ile mecbur kalmıştır. Bu şirket muştur. 
oyuna baılandı. IJk zamanlar· --:;:;----:--:-:--:.;;_-~-...;..---------
da Göztepelilerin fazla ça- Jzmir İthalat gümrüğü müdür-
lıştıkları görllllyordu. Bugün 
K.S.K. on biri fevkalid• lüğünden: 
denecek derecede iyi oynı- Kilo Gram Cinai eıya Kıymet 

Lira Kr. 
10 00 

yordu. 
Birinci haftayımın sonları· 

na kadar her iki tarafın da 
akınları bir netice vermedi. 

Bundan sonra K.S.K. lılar 
daha canlı oynamaia baıla
dılar ve rakiplerini 4-2 mağ 
lüp ettiler. 

Halk Saha&ında: 
Halk sahasında, Altay ile 

lzmirspor-Şarkıpor muhteli
ti arasında bir ekzersiı maçı 
yapılmııtır. Bu maçı lzmir
ıpor-Şarkıpor muht~liti 3-0 
k ..... 

6 800 Biçilmiı dikilmemiı pamuk mensucat-

7 
o 
o 
1 
4 
o 
o 
o 

22 

tan entari 
000 . Pamuktan dikilmiş sofra, yatak takımı 
160 Dikilmiı iılemeli pamuk ıofra takımı 
960 lılemeli keten yatak takımı 
370 Pamuk havlu ve kese 
700 Yeni pamuk yüzlü içi pamuk yorgan 
190 Pa•uk çorap ıade 3 çift 
270 ipek çorap 7 çift 
560 Danteli maaa örtüsü 
010 Yekün 

15 00 
2 00 
2 00 
1 00 
3 00 
o 50 
1 50 
1 00 

36 00 
. Yukarıda cinı ve miktarı yazılı eşya açık artırma ıure

tıle aatıl.acağından iıteklilerin 2-3-935 cumartesi iÜnü saat 
~3 te ıthalit gümriliü satıı komisyonuna müracaatları 
ilb olua•r. 16-28 424 

Yunan tarihçilerinin bir ya
zısı gözüme ilişti. Bu yazı, 
eski Mısır hükümdarlarından 
Nitokris namında bir dilber 
kızın hayatına littir. Ortada 
iki iddia vardır . 

Birinde diyorlar ki : 
- Bu kız, esasen hüküm· 

dar ailesindendir ve ikinci 
Pepinin kız kardeşidir. Fira
vun Pepi öldükten sonra, 
tahta ieçmiıtir. 

Habuki Yunan tarihcileri, 
öyle demiyorlar ve onun Mı-

s1r tahtına oturuıunu, başka 
türlü anlatıyorlar. Bunu okur
ken, hak vereceksiniz ki, 
saadet, bir devlet kutudur: 

Nitokris, o yılların en ta· 
hane bir güzeliydi. Eski Mı
ıır tipinin bütün güzelliğini 

estatik bütün inceliklerini 
taııyordu. iri ıiyab iÖzleri, 
ortadan ayrılmış ve omuzu
nun üstünde toplanmıı saç
ları, çekik, keskin kaşları, 
biraz kalınca dudakları, bir
denbire gözleri alacak ka
dar kuvvetli ve ahenkliydi.Mı
ıırhların rengi biraz sarı mal
tı. Halbuki bu kızın yanak
ları, o nesilden temamile 
uzak olarak toz penbeydi.. 
ince, düz cildi ile bu penbe 
yanaklar herkesin gözüne 
çarpıyordu.. Bir yaz: iÜnü, 
sıcak bir yaz iilnü .. Kumları 
kaynatacak kadar sıcak 
vardı. Gözler etrafa baka-
mıyor ve kamaşıyordu. Bü
yük Nil nehri , düz: ç6Uerden 
bir gümüt gibi, durgun 
durgun akıp geçiyordu. 

Nitokris tanmmamış bir 
kızdı. Nehirin kenarında 

ağaçlıklar arasındaydı. Sı
caktan muztaripti. 

- Çaya girsem! 
Diye düıündü.. Nebirin 

akışı da öyle cazipti ki .. 
Etrafına bakındı: 

Kimsecikler yoktu .. Sai 
tarafta çok ileride bir kala

balık toplanmıştı. Bunlar, yeni 
bir yol için çalıştırılan esir 
amelelerdi. Solda, ta ileride 
ele halk toplaamııtı. Fir 

yıkanıyordu 

J~'lıramlar 

bugün balkın huz:u 
bir iş, büyük bir dl 
letmesi için emirler 
du. Genç kız bu 
evvelden iıitmiıti. 

- Oh - dedi· 
a-örmiyecek . 

Ve sırtındaki b 
ayaklarındaki çarık 
de ayakkabılarını 
Çırıl-çıplak koıtu. 
atıldı. Sıcaktan b 
pelteleşmiı vllcudu 
yavaş dirildi, kuf 
Suya daldı, çıktı .. 
tı... Beyaz, dolgun 
bacaklarını oğdu, o 
rı hülyalı bir gülüşl 
dinlendi ve düşüniir 
du. Tam bu sırada, 
gümüş yüzünde ve 
kınında bir gölke 
bir kanat çırpıntısı 

- Ayyyl. 
Diye bağırdı. B• 

dırınca, üstünde d 
bir kartal gördü. I' 
çaktan uçuyordu. 
korkarak gırtlağın• 
suya gömüldü. Kar 
dü, dolattı ve nib• 
le konar gibi oldu, 
havalandı. 

Kız bağırdı: 

- Aman, Bornozu 
Şimdi ne yapaca 

çıplak; ne olacaktı? 
sırada kartal, pell 
bornosu düşürdü, f 
gasında başka birı•f 
nıyordu. Kız: sularda• 
Bornosunu sevinçle 
çıplak, taz:e vücud• 
Ne sevinmjşti, ne ı• 
Sonra ayakkabılarıll1 

oldu. Tuhaf ıey, ay• 
rının bir teki yokt 
taradı, yok, yok ve 
kartal alıp götürdl 

* • • 
Firavun yüksekte 

oturmuıtu. iki si1 
hükümdarın baııo• 
rengirenk ve ipek 
ler tutuyor, iki kCSI• 
altın saplı yelpaıel 
serinletiyorlardı. fi 

- Ey kullarım. lı 
Diye halka hit 

Tam bu sırada, all 

zine bir ıey düıtd 
kümdar yerindeıı 

Halk, dalralandı .. 
yordu?. Bu aralık 
mağile gökleri 
Yükseklerde bir k 
yordu. Firavunun d 
-D.aıomı d6rdılncü 

M 

,. 
A 

il 

N -
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Fratelli Sperco Vapur Acentası Olivier ve şüreka Tl:.J Q K i YE 
ROYAL NEERLANDAls KUMPANYASI sı Limitet vapur r_ 

1 
R ~ [i.1 

" ORESTES " vapuru 10 martta gelip 14 martta Anvers, ~ 1 
Rotterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. acentaSJ 

" GANYMEDES ,, vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar Cendeli Han. Birinci kor· BAN K A5 1 
don. Tel . 2443 

Anvera, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yilk The Ellerman Lines Ltd. ; 
alacaktır. "TRENTINO,, vapuru 29; ~ 

SVENSKA ORİENT LINİEN ikinci kanunda Londra, Hull 
.. FROST ,, vapuru 18 şubatta Rotterdam, Hamburg, ve Anversten gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 
Copenbagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve iskan- Londra ve Hull için yük 
dinavya limanları için yük alacaktır. alacaktır. 

11 
HEDRUN 11 vapuru 28 şubatta Roterdam, Hamburg, " ALGERIAN " vapuru 6 

şubatta Liverpool ve Svven
Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve iskan- sea'dan gelip tahliyede bu-
dınavya limanları için yük alacaktır. lunacaktır. 

NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE " MARONIAN " vapuru 
şubat sonunda Londra, Hull 

bmir Nevyork ar~ sında ayda bir muntazam sefer ve Anversten gelip tahliyede 
" TAMESIS ,, vrpuru 12 Martta doğru Nevyorka hareket bulunacak ve ayni zamanda 

edecektir. Londra ve Hull için yük 

SERViCE MARıTıM ROUMAIN alacaktır. 

Tbe General Steam Navi
gation Co. Ltd . Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

.. ~ELES " vapuru 15 Şubatta gelip 16 Şubatta Malta, 
Marsılya, Baraelon ve Cezaire hareket edecektir. 

" AD JUT ANT " vapuru 
5 şubatta beklenmektewolup 

" ALBA JUL YA " vapuru 12 Martta gelip 13 Martta 

Malta! Cenova, Marsilya, ve Ceıaire hareket edecelrtir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

Londra için yük alacaktır. 
Deutsche Levante Linie 
" ANGORA " vapuru 30 

ikinci kanunda Hamburg, 
Hamiı: lıindaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerden 

Acente meı 'uliyet kabul etmez. 
Bremen ve Anversten gelip 
tahliyede bulunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri llzerine 
değiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

. Faz~a .tafsilit için ıkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
tırketı bınası arka11nda Fratelli Sperco acentalığına mllracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004. 2005 • ,iiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiim• Kitaplannıza Gftzel Bir N. V. 

v. F. h. van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

.. ULM" vapuru 18 tubatta 

bekleniyor, 20 ıubata kadar 

Anvera, Rotterdam, Ham
burg ve Bremen için yik 
alacaktır. 

.. Aquila" vapuru 22 ıubatta 
bekleniyor, Hamburj' ve An

versten yiik çıkaracaktır. 

ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 

" HANSBURG " vapuru 
25 tubatta bekleniyor, An-

Yers ve Hımburg yOk çıka

np Rotterdam ve Hamburg 
için yBk alacaktır. 

JOHNSTON LINE L TD 

"KENMORE" vapuru 25 
şubatta bekleniyor, Liver

pul ve Anversten yük çıka
rıp Burğas, Varna ve Kös

tence, Galaç ve BraiJa için 

Yilk alacaktır. 

Satılık Piyano ı 
Alman marka her ıeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla satılık
tır. 

Almak arzu edenler her 
gtln aababdan aktama ka-

dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

Cilt, Hatıralanmza Şık 
Bir Albtlm, Ve aaİl' 

Cilt işleri Yaptır-

mak isterseniz~: 

* YENi KAV AFLAR • 

Ç.arımndcı 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -

lzmir Gazinosu 
ELHAMRA SiNEMASI SIRASINDA 

Ses kraliçesi Bayan Mahmure Handau 

Büyük fedakarlıkla bu defa lstanbuldan celbine mu

vaffak olan IZMIR gazinosu lzmirin muhterem halkına 
Sahibini Sesi, Kolombiya ve Odeon baımuganniyesi 

Hayan Mahmure Handanın kıy~etl! 
se S 1 Dl 

dinletmeğe azmetmiıtir.lzmirin en iyiaaz heyetine iıtirak 
eden Sahibin Sesi B F h•d y ld 
muganniyelerinden ayan a 1 e 1 iZ· 

la Bayan ef ise, Bayan Rahna 
ve Adalet güz~I sesleril~ iştirak ve müşteriyi 

aşı etmektedır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPoRATION Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
.. EXMINSTER" vapuru 20 f Otogw raf malzeme magw azası 

,ubatta beldeniyor N k . . , evyor 
ıçın ylUdiyecektir. Hamza Rılstem beyin f oıografhaneıi, }:mirde erı 

" •apuru 2 o 

. ........ 
HULU.it 

YV 
ıs~uı. 

Ulusal 

Birlik 
Ciindelik aiyaul gasete 

Sahibi: Haydar Riildü Ôhıem 

Neıriyat mildllrü : 
Hamdi Nibheı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone ıarılcırı : 

700 kurut senelik 
400 ., altı aylık 

ilin şartlan 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti illnat 

bürosuna milracaat edil
melidir. 

Hususi Uinlar : idare
hanede kararlaıtirilir 
Basıldığı yer: AN AD ULU 
matbaası 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmış 

bir motör satılıktır . Taliple
rin idarebanemize müraca
atlan ilin olunur. 

.. EXARCH 1 fotoğraf Ç('kmekle şöhret bulan bir san 'aı ocaJJır/ı r. 
Martta bekleniyor, Nevyork müşkıilpe~enı olanlar dahi, lıurada çektirdikleri foıoJ..·ı nj-
. lardan memnun kalmışlardır. D O K T O R ıçin yüldiyecektir. H 

· amza Rüstem beyin, foto~n'} nwfr.,mesi atıtarı ma· 
Geliş tarihleri ve vapur- &aı:aaı da uh•~ 1 Ali Agaf<-h e m o.c:;rem miilteri erinin ince %ev/derine göre 

lann isimJeri üzerine mes'u· her çe,iı malları, fotoğraf makinelerini bulundurmakta· Çocuk Hastalıkları 
Jizet kabul edilmez. dır, Bir zıyareı her ıe)i ispaıa kafidir. Mütehassısı 
N Birinci Kordon, telefon (fzmir • Başturak caddesi, Refik ikinci Beyler Sokagı N. 68 

• 

.DARA 
BiRiKTiREN 
QA~T--bD~Q 

lstanhu1 ve 'frakya 
Şeker Fabrikaları TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000rfürk lirası 

istanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

Fırıncılara yeni müjde 
350 Lira 
Hamur ma

kinesi 
Gayet imtizaç

lı ve katiyen 
sessiz çalışan e
lektrikli beher 
kiloya yalnız 

yarım santim 
yani yüz kilo içın 
kırk para elek-

trik yakan makinelerimi menf aatınız namına tercih ediniz 

paranız memleket dahilinde kalmasını istemek için bu ma· 

kinelerden birer tane edininiz. 

İzmir Kestane pazarı HOsnO makine evi 

--Sümer Bank--

o. 2007 - 2008 Tel"f on 3452 

__ l __ ...... iiiiiiiiiiiiii;======•••=~=======rıı ··'-

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

RJEN AHAP 
O kadar zararsızdır ki kalp, böbrek, basur memeleri rahatsızlarına, ge

belere, çocuklara ve tansionları yükselmiş kimseJ~re doktorlar yalnız 
Pnrjen Şahap ) müshil pastillerini tav iye ederler. 

Dereke kumaşları 

Fesane kuınaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yeı·li nıallar pazarı 
lzmir şubesinde hıılursunuz 
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Son dakik~a: 
Büyiik ulus kurultayı başkanınııZ 

Amerıka'~a çok korku uç bir kasırga neler yapı. G .Kazım Özalp he 
Telisas şehrınde görülmenıiş bir kasır- natta hulundul 

ga oldu ve 300 villayı sürüliledi 
Rttzgarrlan yıkılan evler halkından lıir çok kimseler enkaz altında 

kalarak ölmüştür. Yalnız bir villadan 13 ceset çıkarılmıştır 
htanhul 15 ( Hususi ) - Amerikanın ( Teksaı) şeb· olmuştur. Kaınrgamn sarn.klediği t•,·Jer halkmdan bir 

rinde görillmcmiş derecede şiddetli bir kaıırga kopmut ~ok kimseler ölmO.ştnr. Yalınız bir ,·illdnın enkazı al
,.e 300 villAyı yerinden ıôknp almıştır. Gelen son tından on Qç cesed çtkarılmışlır. 

haberlere göre. hu kaıırgadau ylh binlerce dolar zarar Hnkômet, Feliketzedeler i~in tertibat almıttır. 

Yugoslav yada 
Büyük bir suiistimal 

meydana çıkarıldı 
İstanbul 15 ( Hususi ) -

Belgrattan haber veriliyor: 
Yugoslavya hazinesini a

lakadar eden çok büyük bir 
suiistimal meydana çıkarıl
mıştır. Suisitimal şebekesine 
eski saylavlardan tiç kişi 

dahildir. 

Suriye 
Almanyadan koğu· 
lan Yahudileri ka· 

bul ediyor 
Berut - Almanyadan ko

iulan Yahudilerin, Suriyede 
yerleşebilmelerini temin için 
Suriye hükümeti tedbirler 
almıştır. Alnıanyadan i'elen 
Yahudilere verilen tasarruf 
hakkı üzerine geçen ay Ya
hudilere 12 bin dönüm arazi 
satılmıştır. 

~~~----~--~ 
Isparta 

Vilayet meclisi 
Isparta 15 (A.A) - Vill

yet umumi meclisi valinin 
kısa bir söyleYİ ile bugün 
saat 15 de açılmıştır. Açıhı
tan sonra geçen yılın yapı

lan işlerine aid rapor okun
muş ve 'kabul edilmiştir. Mü
teakiben ikinci reislik ve en
cümenler seçimi yapılmış ve 
17-2-935 te toplanmak üzere 
dağılmıştır . 

~----·----~-==~ 
Alman otomobil 

• • 
sanayıı 

Serginin açılmasında 
Hay Hitler'de bulundu 

Berlin, 15 ( A.A ) - Al
man istihbarat bürosundan: 

Alman otom'obil sanayii 
ser~isi, Bay Hitler, kabine 
azası ve ecnebi sefirler hu
zurunda büyük merasimle 
açılmıştır. Sergi binası ile 
Kayzerdamın 70,000 metre 
murabbaı arazisinde binden 
fazla firmanın otomobilleri 
vardı. Bu rakam 1934 ser
risinin iki mislidir. Alman 
posta ve demiryolları bir 
galeriyi işgal etmektedir. 
Alman postasının 15,000 
den fazla otobüsü vardır. 
Bu şirket Avrupanın en 
büyük şirketidir. 

Son 12 ay içinde otomo
bil istihsali turizm otomobil
leri için dört, kamyonlar için 
beş defa artmıştır. 1932 
senesinde 44,500 otomobil 
1934 te 159,000 otomebil 
ıatılmııtır. 

......... 
Havalar tena gidiyor 

Bulgaristan' da kurdlar 
kasabalara saldırdılar 

-------·~---.·~-------
Aksaray'da Uliı ırmuk taştı, 

büyük ziyanlara sebeh oldu 
Sofya 15 (A.A) - Bütün köyiin kenarından geçen ve 

Çalgıcı 
Kurtlar Tarafından 

Parçalandı 

lslanbul 15 ( Hususi ) 
Balkanların her tarafı kar 
altındadır. Kurtlar, suru 
halinde köylere hücum et
meğe başlamıtlardır. 
Grebne köylerinden birinde 

yapılan dilğUnden dönen 3 
çalgıcı, yolda bir kurt sürü-memlekette şiddetli bir kıı satma mücadelesinde açtırı-

h .. kü n. k d. C b sünün hücumuna maruz kal-u m ıwrme te ır. enu - lan büylik kanal ıuları top· 
ta kurtlar bir çok kaaaba- mışlar ve kurtar tarafından 

lamıı, köyli bnynk bir fell-
lara hücum etmişlerdir. parçalanmıılardır. 

§ Aksaray 15 ( A.A ) _ ketten kurtarmııtır. Sular ·------
Üç gündür ıiddetli lodosun Deiirmen bendlerini yıktıiı Hauptmann 
erittiği kar suları aece ya· gibi malca bazı zayiata da 
ğan yaimur sebebile kasa- ıebeb olduiu zannediliyor. Acı acı ağlamış 
banın ortasından geçen Ulu Zarar henüz tesbit edilme- Fliminaton, 15 ( A.A ) 
ırmak taımııtır. Gece pek miıtir. Elektrik santralı ben- idama mabkam olan Haupt
çok coşan ırmağın suları di de yıkıldığından şehir bir mann hıçkırarak ağlamakta 
bütün şiddetile Aratol kö· kaç gün karanlıkta kala- olan karısına teselli edici 
yüne hücum etmiı ise de caktır. bir kaç ıöz söyledikten 

• • ._ •• • ••-4f lsonra, hapishanedeki odasma 

A merıkan askeri balon !irince bütü~ ~oa-uk kanlıh-

nasıl parçalandı --------Selahiyettarlar bıı hususta 
şey söylemiyorlar 

bir 

Berlin 15 (A.A) - Berliner 
Tageblat gazetesinde doktor 
Ekner ve Velkişer Beo,bah: 
ter gazetesinde Kont Zeplin 
ile bir milyon kilometre ıe· 
yahat etmiş olan kumandan 
Şiller, Amerika dirijabli Ma
konun düşmesinin sebebleri 
hakkında birşey söyliyemiye-
ceklerini yazmaktadırlar. 

Doktor Ekner Makonun 
deniz.in sathında rüzgarla 
sürüklenmiş olması iddiası

nın doğru olmıyacağını yaz· 
maktadır. Bay Şiiler ise Zep
lin balonuna istinad ile ku
manda etmekte devam ede· 
ceğini bildirmektedir. 

Lokal Ancayger gazetesi
nin askeri muharriri kazanın 

bir manevra esnaıında oldu
iu noktasına dikkati çeki
yor. 

Manevra esnasında ku
mandan bava vaziyetini li-

yiki vechile tetkik edemez, 
ancak vazifesini yapmakla 

mükelleftirki bu nokta Kont 

Zeplin balonu için varid de
ğildir. 

Diyor . 
Gazeteler, Amerika hü

kümetinin dirijbl mes'elesi 
hakkında henüz son ıözünü 
söylemediği noktasına dik
kati çekmekte, Doktor Ek
nerin yapacağı tecrübelerin 
neticesini beklediiini kay
detmektedirler. 

--~-----------... -~----~----~ 
Almanyadan uçan Almanya cevap verdi 

1 Londra 15 (A.A)- AJman-
ınarlı ar yanın lngiliz - Fransız teklif-

Berlin 15 (A.A) - Ati- lerine olan cevabı lngiliz ve 
nadan bildirildiğine göre Fransız sefirlerine tevdi edil-
ıarki Prusyada Rossitten di. Sefirler bu cevabi hüku 

metlerine bildireceklerdir. 
kuş istasyonuna mensub ol-
duğu ayağındaki halkadan Emir Ali öldO 
belli olan bir marti kuşu, Baidad 15 (A.A) - Hi-
Korent körfezinde yakalan- cazın eski kralı Emir Ali 
mıştır. Yuuaniıtan da bu is- ölmüştür. 

----------------------tas yona mensup bir çok Anlaşma 
kuşlar daha yakalanmııtır. 

Bir tayyare kayboldu 
Moskova 15 ( A.A ) -

Tundra mıntakasında kay
bolmuı olan tayyareci Go
lubevi aramak llıere I~ tay
yare hareket etmittir. 

Baştarafı 1 inci şahijede -
nikten haber veriliyor. Bu 
habere r<Sre, iki memleket 
arasında pasaport muamele
lerinde m•vcut takyidat, yeai. 
anJaıma ile kıımen kaldırıla-
caktır. 

ı•nı kaybetmııtır. Hauptmann 
yanında bulunan iki polis 
memurunun omuzlarına da
yanarak acı acı ağlamıştır. 

Bir ayakkabıdan 
(;elen 

Hüktimdarlık 
-B~tarafı 2 itıci sahifed~ -
bir ayakkabıydı .. Firavunda 
bunu kartalın attığını anla-

mıştı. Bu iıde güneı mabu
dunun bir hikmeti olsa 
ırerekti . Ayni zamanda bu 
kadın ayakkabısı da ne za
rif, ne küçüktü?. Hayran 
hayran bakıyordu. Derhal 
emretti: 

- Bütün cihanı karıştırın, 
arayın, bunun sahibini bulun. 

Yarım saat kafi gelmişti.Genç 
dilber kız, Firavunun kartı· 
sında idi. Firavun ona baktı, 
baktı, ıözleri kamaıır gibi 
oldu. Kız korkudan titrer
ken, hükümdar emretti: 

- Saraya götürünüz!. 
Halk, bu eıi bulunmıyan 

dilber Mısırlıya baka kal
mııtı: 

- Ponbe yanaklı.. Evet, 
penbe yanaklı dilber .. 

Dediler. Firavun, kızı ıev
miftİ. Birkaç gün ıonra 
muhteşem bir dUaün yapılı· 
yor ve hükllmdar onunla 
evleniyordu. 

lıte, Yunan müelliflerin• 
röre tarihin "Penbe yanak
lı dilberi,, bu kızdır. Devlet 
kuıu, onun baıana böyle 
konmuştur. Bu kız, bilahara 
hllkilmdar da olmuıtur. Bir 
tek ayakkabı, meier, neler 
yapabilirmiı deiiJ mi?. 

M. Ayhaa Gökçe 

~~~----~~~~-
Kurultay başkanımız, Denizli' 

Isparta'ya hareket buyurdula 
Denizli 15 ( Hususi ) -

Kurultay Başkanımız Gene
ral Ka:ıcım Özalp; Perşembe 
günü akşamı saat yirmide 
Denizliye varmış ve büyük 
tezahüratla karşılanmıştır. 

Vali, Denizli saylavları, 

bay Kazım, bay Yusuf, bay 
Emin Aslan ve refikaları ile 
mevki kumandanı ve fırka 

başkanından mürekkep bir 
heyet büyük başkanımızı 
Sarayköy istasyonunda kar
şıladılar. 

Denizli istasyonunda be
lediye baıkanı, Hükumet er
kanı bir müfreze asker ile 
m uzika bütün okullar tale
besi, teıekküller ve binlerce 
kadın erkek ile ıehir ban
dosu hazır bulunuyordu. 

Baıkanımız halkın ıamimi 
Ye candan kopan alkışları 
arasında trenden indiler. Şe
hir, fırka ye okullar namına 
üç bayan tarafından General 
Kizım Ôzalp'a çiçek buket
leri, belediye başkanı tara· 
fından tla şehir albumu ile 
viliyetin umumi durumu hak
kında bir istatistik takdim 
edildi. Bilyük başkanımız 
Cümhuriyet Halk fırkasında 
misafir edildi. Perıembe ıe
cesi mua1.1am fener alayları 
yapılmıştır. Şehir baıtan baıa 

donatılmış ve Denizli müı
tesna bir ıece yaşamııdır. 
Belediye, yüksek misafir şe
refine 60 kiıilik bir ziyafet 
vermiıtir. Bu ziyafette Be
lediye başkanı tarafından bir 
söylev söylendi. General Ki· 
zım Özalp veciz bir nutukla 
mukabelede bulundular Ye 
hazirun tarafından ıiddetle 

alkışlandılar. 
Ziyafetten sonra Halkevin

de suvare verilmiştir. Baş-

kanımız aabahleyin belediyeyi, 
Vilayet makamını, Cümhuri
yet Halk Fırkası ile Halke
vini ziyaret buyurmuşlar ve 
müteakiben hazırlanmış olan 
trenle lspartaya hareket 
buyurmuşlardır. Başkanımız 
istasyonda ayni tezahüratla 
uğurlanmıılardır. 
Baıkan gösterilen bu fev

kalade samimi Ye umumi 
coşgunluktan memnuniyetle
rini bildirmişlerdir. 

Aydın, 15 ( Hususi ) -
Ulus kurultayı başkanımız 
Perıembe srunu burada 
(Ulus) gazetesinin özel du
yumcuıuna beyanatta bulu-

• narak ezcümle demişlerdir ki: 
"- Aydın'ı şimdiye kadar 

görmemittim. Ancak ulusal 
kurtuluş tarihimizde büyük 
yeri olan güzel Aydın'ı mü-
cadelenin ilk günlerindenberi 
yakından takip ediyor, adeta 
içinde yaıamıt kadar onun 
acılarını paylaııyordam. Se
vinçlerine katılıyordum. Şe
hiri g6rdükten sonra, öte
denberi muhayyelemde ya
ıayan yanmıf, harap olmuı 
Aydın yerine mamur ve 
rnzel bir Aydın kaim oldu. 
Yeni yapılmıı caddelerle 

modern binalar, bize 
bir Aydın bağışlıyor. 
halkımızın yapıcılık ve 
kanlık ruhu başarmıf 

Aydan'da, gerek k 
ve gerek yakın nabi 
köylerin her iş bölüın 
halkıyla görüşmtk f 
buldum. Hepsi baoaı 
sullerinin değerile satıl 
geçimlerinin iyi ve 
olduğunu sevinçle söy 
Hükumetçe alınan te 
rin büyük değerinde• 
netle bahsettiler. Ay 
en çok sevinçle görd 
halkın taprağa ve ın 
reçen yıllardan dab• 
bir kuvvet ve gayretle 
mış olmasıdır. 

Yalnız toprakta 
fabrikalarda çalııan İl 
de hasbuhallar yaptılll· 
lük kazançlarını, yat• 
tlarının sordum. intib 
iyi oldujunu söyleyeb 

Aydının uzun yıllar 
büyük derdi olan ıı 
hükumet kurtarıcı elioi 
muıtur. Sılıabat vek 
bailı geniı ölçilde bir 
rum bu mıntakada ııı 
leyi üzerine almııtır. lJ 
halk da kendi evlerin 
iaatları tızerinde aldıklart 
birlerle bu mücadeleyi 
laylaştırmaktadırlar. Vi 
çe bataklıkların kurut 
yolunda tedbirlere gi 
j'ini öirendim. 

Yüksek neticesini 1 
da röreceğimizi u 
DeYletce hurda incir 

masının, bu mahsulün d 
lendirilmeıine çok Y 
ettiğini öf-rendim. Öo 
deki yıllarda da bu yo.._ • .,. 

iyi tedbirlere devam e 
ği tabiidir. Küçük &'.-··- .. 
resin ıslihı ve Cellid 
nün kurutulma11 huıUll 
relerin takalı dışında ,. .. q 

iundan devlet üç 
milyon liralık taabbO 
işe ı"rişmiştir. 

Önümüzdeki yıl 
gölü havalisinin bir 
ve yaşayış kaynağı o 
na şimdiden muhakk•"
züyle bakabilirim. 

Bana bu yolculukta 
yaya kadar refakat e 
olan lzmir valisi Gene,,J 
zım Dirik bu ıslah ve 
ma işi üzerinde reniı i 
buluadular. Bu seyabatİlt 
na sevinç Yeren büyfik ••P 
zularından birisi de ıtl 
kurutma işi olmuştur.·1 

Yazımız çoktu. "811 
kimdir" T efrikamızı 
madık. Özür dileriz. 

lngilizler çekiliY 
I..ondra 15 (A.A) ""' 

da bulunan lngiliz ·
oradan bu ayın 19 u 
uaıında aynlacakla 


