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Başmuharrir ve umumi ne,riyat müdürü: 
HAKKI OCAKOGLU 

il 

: 
'Veni A• ......... • ı\ k . 

~dalar lşiYunanistanlDüşOndUrüyor 
Üretmenleri Ku-

1 

tuınlanaırmalıyız 

(ııtmlmriyetin Ve Oum/i m·i11et &N·iniu Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyasi Gazetedir 

l Dk evrim de; :dımları ile iler-
er en yaşayJmızın her yüzünde 
s~a ayak uydurulmasını isteriz. 
d.Y.aa~ı, soysal, ökonomik gi
h t~de amacımız ulusu, her 

alllllldan, en ileri u'uslar çır
:ısına çıkarmaktır. Bu güdü 

e sayısız boş kafalar yıkılmış, 
l~ri anlamlar devrilmiş, yeri
Ilı zde saymanın ölüm olduğu 
:~ıafılınışbr. Biz hiç durmadan 
-erienıeğe borçluyuz. Zira önü-

:zdeki yol, aldığımız yoldan 
'Y daha uzun ve sarpbr. 
i •. ePYeni bir Türkiye yaratmak 
...,ı, uluşca ve ulusca fant stik 
•ayılacak kertede büyük çahş
llıa_lara bağlıdır. 
l Okonomik kalkınma için ne
ııY Ya~ıldığını görüyoruz. Eğer 
)'il uş: dort yıl süren bunaltı bü-

sune kapılarak proğramını 
lctçekleştirmek için bunaltının 
:~Çnıesini bekleseydi, daha çok 
t 

1 
•r, bugün gösümüzü kabar-

~k belgilerden uzak buluna
J .b~. "Bunalb var .. " diyerek 
._etiınızde saymak ileriye atılışı
!) •21 • geri bırakmak olurdu. 
a..~Yriınci Tilrkıyenin şefleri 
......_ alan vermediler. Kara
"'-ı~r eneni içinde içlek 
~ ile savaşa giriştiler. 
1~enerek ınanı yüreklerde 
le~-tlİnneyi başardılar. Böy
P.rıı bunalb büyüsünü k~ 
~ attılar • " Y ann daha 
list k boralar, aarıınblar baş
tı erecektir. " Korkusunu ta
eıı ~ bir ulus, çalışmasında 
~eiinıli batanm yollannı 
oı-a}' tayılabilir. Y anna inan 
ı_11 'llkça bunalh ağırlaşmak· 
Ilı~ Bzici olmaktan çık&nla
Yorıi.,. • bpkı kötü sügjeati· 
)ıpra il •ailığımız üzerindeki 
e"re ~cı izlerine benzer. Bilim 
( b ili en yaman ağnmlan 
•il ';ltaJ_ıklan ) eyileştirmekte rof Jtatiyonun ne kadar büyük 
Uı u o~d~ğunu göste~miıtir. 
~j'lar ıçın de böylcdır. Ge
l'lil'K~_konomik inanın bütün 
le4 ·~lann kafalannda yer
de~eıe yüz tutması önümüz-
ı_ 1 Yıllar için büyü umutlar 
~f.,.alctadır. Herşeyin sadece 
İat llı~nla biteceğini söylemek 
l'ı ~ınıyoruz. Bu güzel bir başlan
İflç r. Bundan sonrasını özenle 
l>ro ~ek gerektir. Zanaatlaşma 
ini franıınıız yan nda ckimleri
l>a ~ 1 de geniş bir organizasyona 
b 2 ~alıdır. Gün geçtikçe 
lekllun

1 
ne kadar derin bir di· 

lnuk 0 duğunu ~ l oruz. Pa
bun lu dokuma foorıkalamnız 
h ~ en açık örneğidir. Da-
1 öl t•nıdid n b ·· · < bir pamuk 
ora,,ı 'l k )'o ı e arşı.a mış bulunu-

•in ~z .. Pamuk arımızın kalite· 
la ~ eyıleştirmek, verimini ucuz
i.·d~l°lbak yepyeni bir kurum 
...,ı ır s· 
lı · u yalnız dokuma zanaa-
tiilllıııd·· değil halıcığımızı da dü-

n. uren bir iıtir . 
. Bız fabrikalarımızın verimle-
l~k de ucuza mal etmek isteriz. 
el köylüsünün bu verimler· 
~ •ıığlanması ancak ucuza 
8 edilb • •esile gerçcldqecektir. 

ta • akımdan üretmenleri or-
~~ varlıklar yapmanı!' ~61dl 
a..L~ek olduiu ken:cl• 
-talar. Ôkonomi _:mjz 

Habisburglar Divası 
Küçük Antlaşma Bu Davanın Kat'i 

Olarak Görülmesini istiyor .. 

Paris, 28 ( H.R ) - Ecbo De 
Paris küçük antlaşmanın Fran· 
~az - İtalyan anlaşmasında Tuna 
paktına taallük eden hüküm
ler üzerinde bazi ihtiyati ka
yıtJar scrdedecc!derini bildiri
yor. Aynı gazeteye göre, kü
çük andlaşma Habisburg mes-
elesinde bilhassa ısrar edecek 
ve Habi.burgların saltanata 
iadelerinin yauk edilmesile ye 
tilmiyerek bu meselenin Avus
turya içinde işlenmemesini is
tiyecektir. Kilçük antlaşma Ha
bi!lburglar kazancına olarak 
her çeşit propagandanın dur
masını, istiyecektir. Zira bu 
propaganda ıürüp gittikçe kral 
Aleksandnn ölümiJe neticele
nen auikut hadiseli gibi zor
balıklara meydan vermekten 
hali kalmıyacaktır. 

Bulgarlstanda Durum 
Karıfık 

Berlin, 28 (H.R) - Deutsche 
Allgemeine Zaitung Bulgaria
tanın iç durumu hakkında yaz
dığı bir makalede diyor ki: 
" Dış işleri bakanı Batalof Bul
gariıtanın uluslar arası kuru
munda maruz kaldığı köleliğe 

kartı tiddetli sözler söyledi. 
- Snuo Döıdiincü. Say/ada --

Bulgaristanda Durum Karışıktır 
•••111111 ııaıı ••ıııııı•ıııaııııııııııaıııaı•ı•••••••ıııeııı ıı•••••••••••••• 

.A'l·şidük Otlıon 1:e imparatoriçe Zila 

-
f Pamuk Piyasası 

Adana, 27 (A.A) - Birkaç 
gündlir pamuk piyualannda 
durgunluk vardır. Ramak ize· 
rine bemen hiçbir iş olmıyor
du. Bugün pekaz ahf veriş ol
muı ve kilosu 49,5 tan sabl
m11br. -

Seçim 
Çankın 'J!1 ( A.A ) '-- AYQI 

yirmi dördilnde biten iküad 
milatehipler HÇİmİDe vlliyet 
halkının yizde ~eksen betinin 
iftirak ettiği anlaşılmıtbr. O
tuz biri bayan olmak üzere 445 
ikinci müntebib seçilmiştir. -

Yunan Harp Filosu 
Programlarını Bize Bildirdiler 

Askeri Elbirliği Meselesi ••. 
ATINA, 28 (Huuai)-Ywum 

hükiimeti üç ay evvel me~• 
meclisinin kabul ettiji Clenis 
programını Ankara elçifiii va
sıtaıile Türkiye bükümetine bil
dirmiıtir. Tatbikab 1944 H· 

nesine kadar ai.irecek olan bu 
praıram filoya yeniden 8 tor
pido muhribi, bir zırhh kntva
zör ve buna uypn ıa}'lda 
denizalb gemisi kablmUIDI 

lngilterede Kış Mevsimi 
Golf MeVsimidir .. 

ıöz önline almaktadır. 
Yunanistanm askeri mal.e

mesine ve savq tayyare)..-. 
gelince; doıt deYlete buna ~
ir bir teblii yapılmamıtbr ft 
yapılmıyacaktır. Zira iki 11141_..~ lskoçycı ktzları 

leket aralannda imza ettikleri Londra, 27 ( H. R ) - Blttün dair yeni malümat gelmekte-
doıtluk anlqma11 ile buna lngilterede golf mevsimi pek dir. Nort Humberland'da, Blit-
hiçbir taahhlt aJtma 91·ırmlııdu parlak ıurette açılmıftır. Pa- de dalgalar iki kılavuz gemi-
miflerdir. •denada lıkoçya. kızlan an- ıini sürüklemiıtir. Bunlann ne 

limdiye kadar 1apda selea uavi lohldarmı ııyerek teza- olduiu malüm degvild" M 
MM Llrat -·-ı-J.. ır. an YunaK B{llOK .A.MerlM-i -&tltı 8 Htol'ft• • yap_,...'™• • aduı havacılık meydanm...1-
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c uriyet Ve 
• m ıy 

s af a flün·r·n Ha kevi e 
onferansı 

T 

eşrediyo uz 
-3-

izah edil · ·r. Ferd ve devlet 
haki n n m na mı tayin için 
çok anl rdanbe · bir 
çok r, fey esoflar pek 
çok me · ~arfetmişler bir çok 
yazılar yazmı !ardır. Hakkın 
man sını, herkc5 bir tarzda 
ani m m ş, bu husust bir çok 
.noktai n zar ihtilafları meyda
n gelmi tir. C ıniyet hayatı
lun mah·yetini, ca.batını t yin 
bahsınd bu o da üzerinde 
de tevakkuf 1 zundır. 

s·z aza t fsilat müs ade 
etmiyen zam n mahdudiy tinin 
bir icabı ol r k t bu geniş 
m vzud umumi telakkilerin . 
nncak bazıl rı üzerind ve yi
ne umumi bir nazar tfı sure
tile meşgul olabileceğiz. 

Hiç şüphesiz ki, halk felse
fesi üzerinde bir tüt yap cak 
değili~ Y lnız muhtelif ve u
mumi telakkilerin ana bati rı
na ufak bir nazaa atfedeceğiz. 
Hakkın mahiyet ve menşc

sini tayine çalışan, muhtelif 
meslekleri iki umumi kısımda 

"tetkik mümkündür. 
1 - Enfüsi (Subjectif) hak 

nazariyeleri 
il - Afaki (Objcctif) bak 

nazariyeleri 
Birinci kısımda, hukuk ve 

vakıanın istilzam ettiği kaide
ler değildir. O, mcfkfırcvi, 
ideal bir mevcudiyete maliktir. 
rBazısına göre ilahi bir emrin 
icabıdır. Bazısına iÖre,tabiatta 
111evcut bir mefhumdur. 

Bu şekli telakki; enfüsi(sub
jectif) telekkilerin baıında 
(illhi hak nazariyesi) gelir. Bu 
en eski bir nazariyodir.(Din)ve 
(Hukuk) mefhumlarının eyice 
ayırt edilemediği, tamamen 
~irbirine karıştırıldığı kadim 
dcvirlerdenbcri, bu nazariye 
ıtarihte mühim roller oynamıı
tır. Hali dahi bunun sadık 
taraftarları mevcuttur. 

Şahsi kuvvetlerile, hakimi
yet temin edemiyenlerin ha
kimiyeti temin için ilk vasıta 
veya mclcei, din olunca, bu 

meslek hakimiyet ve hüküm
dar etrafında toplananlar tara
fından bütün kudrctlcrile mü
dafaa edilmiş ve kurunu vus
tada mühim bir şekilde revaç 
bulmuştur. 

Bu nazariyeye göre, hak ve 
nabakkı ilahi tebligat tayin 
eder. Hukuk membaını uluhi
yettcn alır ve ilahi tebligatın 

heyeti mecmuası (Hukuk) u 
teşkil eder. 

Bu nazariyeyi, ilmi bir tarz
da müdafaa edenlerin başında 
(Sen Tomas) vardır. 

Subjectif hukuk telakkileri
nin mühim bir kısmı da (Ta
bii hak nazariyecileridir. 

Bu meslek n eski Yunan ve 
Romada izlerine tesadüf edil
mektedir. Eflatun felsefesinin, 
hukuku; tabiatta mevcut mut· 
lak, mefkurevi mahiyette te
lakki ettiği tespit edilmektedir. 

Romada ( Stopision ) meslek 
felsefesine mensup hükemanın 
bu nazariyeyi uzun uzadıya teş
rih ettikleri görülmü4tür. ( Si
scron ) ve ( Mark Orel ) bun-

lardandır. Bunlara göre, hukuk 
( Raison ) un mütezahır şekli

d' r. Şu h ide hu ~uk, akıl sa
hibi insanın tabi tında mevcut 
bir mefhumdur. 
Romalılardan sonra bu n za

riye, on yedinci a ırda büyük 
bir h reketle c nlanmı tır. F e
lemenkli alim " Hüg Groçiyü ., 
( Harp ve sulh ) Unvanlı meş
hur eseri de, hukuku; ( kh se
limde mevcut bir haslet ) deye 
t rif eder! Bu, tcıbiab beşeri
yede mündemiç ve gayri mi.a
teh vvildi.ı. 

Büyük alimin y rattığı hare
keti fikriye neticesinde, kendi
sini bir çok .. limler t kip etti. 
Alman alimlerinden (Pofcndorf) 
bu n zariycyi bütün Avrup da 
tamim etti. 

On sekizinci a .. ırd bu na
zariye, scrbestii iradeye doğru 
bir şekil aldı. J n Jak Ruso, 
Kant, Fihte, Hogel, (Groçyüs}ün 
ilmi nufuzu altında, bu nazariye 
ile uğraştılar. 

J n Jak Ruso, meşhur ( içti
mai mukavele ) nazariyesım, 
( Contrat Social ) eserile m·ü
kemmelen izah etti. Buna göre, 
insanla, müşterek yaşamak ih
tiyaç ve zaruretınde k Jınca, 

toplamışlar ve kemali hürriyetle 
aralarında bir mukav.ele yap
mışlar ona göre, hukukun men
fe ve esası; işte bu mukavele
dir. 

Kante (1724 - 1804) - Gö
re de, Ferdin iradesi hukuka 
esastır. Fıtri bir tek hak var
dır: Hürriyet. Her ferdin hur
riyetinin yekdiğerile mutaba· 
katlarını mümkin kılın k için, 
hurriyetin tahdidi de bir emri 

zaruridir. Hurriyeti tahdid eden 
şeraitin heyeti mecmuası, hu
kuku teşkil eder. (Hak) ve 

·(Nahak) mefhumları, bir fiilin 
hürriyeti ammeyi haleldar et
mesine ıröre deiişir. Haleldar 
ederse (Nahak) etmezse (Hak) 
br. 

Fihte (1712 - 1814) de, bu 
esaslan başka şekillerile fakat 
ayni neticeye varan tarzda ifa
de etmittir. Fihte, ruhun va
zifede scrbestisini ifade eden. 
bir (Benlik) kabul eder. Ve 
bunların serbest münasebetle
rine (Miinasebatı hukukiye) der. 

Bu nazariye saliklerinden 
(Hegel), (1780 - 1821) Alınan
yada hukukta devletçilik (Eta
tisme) akidesini kuran bir alim
dir. Bu nazariye Alman ittiha
dını temin eden en mühim 
amillerden biri olmuştur. He
gcl' de hukuk mefhumunu irade 
muhtariyeti ve hurriyet esa3-
larile izah eder. Bu nokta da 
idealisttir. Fakat bu hurriycti 
tahdit ederken realist olur. Fer
din hurriyetini, ammenin zaru
ri menfaatları ile tahdit eder. 
V c bu tahdit şeraitini kayma
ğa devleti selahiyettar görür. 

Tabii hukuk nnzariyecileri 
arıısında (Ecolc Historique) ta
rihi meslek, müessisi Alman 
hukukçularından Savinyi ile 
(Ecole Fınalist) nihaiyeci mes-

Souw Jo ttcu Salufcde 

Yeni Asır 

<» ....... 

29 Kanunusanı 1935 
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Elime herhangi bir gazeteyi 
alıyorum : Anadolu ajansının, 

hususi muhabir erin, r dyoJanu 
bin çeşid lıaberlerile dolu, 

~ Önümüzdeki Cuma günü 
' Ulus evinde Maarif müdürü 

B y Hikmet tarafınd n mil
liyetçilik mevzuu üzerinde 

ı.. bir konferans verilecektir. 

Şüphe i Vaziye er dünya havadislerinin bütün 

• ra 
Be edi in ye i yıl bü çe-

sinin Riyasetçe hazırlanma ına 
devam olunmaktadır. Hazırlan
makta olan yeni yıl bütçesi 
varidatı, geçen yı a nazaran 
126 bin lira kadar nok an ola
ca v ı talın in edilmel-tedir. Bu
nun içiu çalışan encümen mas
rafın nere!~ den kasılabileceği 
çarelerini aramakla meşguldur. 

aySe a 
Yarın Saba Şehrimize 

Gelecek 
Şehr"miz vali muavinliğine 

tayin edilmiş olan Beyoğlu 

kaymakamı bay Sedd İzmir 
v purile yarın sabah şehrimize 
gelerek yeni v zifesine başlı-
yacnktır. 

ava Gazi 
Müzakereler Hayl.. 

·ıerlemiştir 
Hava gazı tesisabnın beledi

yeye devri için yapılan müza
kereler ilerlemiştir. Bu günlerde 
son karar verilecek ve muka
vele hazırlanacaktır. -
Sıt a Mücadelesi 

Bu Yıl Ehemmiyetle 
Devam Edecektir 

Bu yıl sıtma mücadelesine 
büyük ehemmiyet verilecektir. 
Belediye Başhekimliği tarafın-
dan çalışma sistemi hakkında 
bir plan hazırlanması belediye 
riyasetinden emredilmiş ve bu 
planın hazırlanmasına başlan
mıştır. Çalışma planı hazırlan

dıktan sonra İzmirdeki bütün 
doktorlar belediyede bir top-
lantıya çağmlacaklar ve bu 
plau üzerinde görüşülerek mü
taleaları alınacaktır. 

~furgutluda 
Belediye Kamyonlardan 

Ne İstiyor?. 
Şehrimizden Turgutluya işle

mekte olan kamyon sahipleri 
dün mülkiye müfettişliiine ver
dikleri bir istida ile Kasaba 
belediyesinin kendile;ine bazı 
lüzumsuz ve kanunsuz mü:ıki
lat çıkardığını ve numaralarını 
söküp attığını, şehir dahiline 
girmelerine izin vermediğini 
şikayet etmişlerdir. 

üşvet Alan 
Memurlar Mevkufen Mu
hakeme Edilecekler ... 

Bay sarç Rızadan ikiyÜz lira 
Rüşvet istemek ve bu paranın 
altmı:ı lirasını almakla maznun 
milli eml ~ k müdürlüğü memur-

' Okur!arımızın bu değerli kon
feran"ı kaçırmamalarını tav
siye ederiz. 

Bu konferans ile birlikte 
Halkevi mu~iki kolu tarafın
dan bir konser de verile

.... cektir. 
V..d!M.J>,; . L,' Z ':./L 2 Z 

. 
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,.. eçi Tav {. 
Tarlası eğildir 

Şehrimiz.'n muhtelif yerlerinde 
başı boş o arak gezen 120 
tavuk ile be keç.i belcdıye 
z bita memur] ınca y kalan-
mış ve sahipleri cez 'andırıl
mışlardır. 

9 Kişi 
P ra C za ına Ç rpbrıldı 

Sehrin muhtelif yerlerinde 
yerler tükürdükleri görülen 
9 kişi belediyece birer 
lira para cezasına çarptırıl
mışlardır. 

ıı ı • e •• r 
Vizesiz Kamyonlar 
Zabıtai belediye· Seyrüsefer 

memur! rı tarafından yapılan 
umumi kontrol neticesinde vi
zesiz olarak görülen 6 kamyo
nun sahipleri belediyece ceza
i ndırılmı~lardır. 

...:za 11111 t 

Hilaliahnıer 
Balo Hazırlıkları De

vam Ediyor 
Hililiabmerin •vereceği sene

lik balo için Hükumet konağı 
s lonlarında timdiden hazırlıklar 
devam eylemektedir. Salonl nn 
elektrik tesisatına dün başlan
mıştır. 

Siııenıada 
Sigara İçenler 

Tayyare ve Elhamra r;inema
larında belediye zabıta memur
larınca yapılan müteaddit kon
trollarda kimsenin sigara içme
diği görülmüştür. Y lnız diğer 
sinemalarda bu itiyadın önüne 
geçiiememi~ yapılan kontrolda 
sigara içtikleri görülen üç kiti 
belediyece para cezasına çarp
tırılmışbr. 

Tayin 
Memleket hast nesi dahiliye 

asistanlığına 931 senesi mezun
larından doktor bay n Ferhun
de tayin edilmiştir. 

örül e • e ır 

Havra sokağınd evvelki gün 
bir fabrika, bir havr ve iki 
dükk nın yanması ile netice
lenıniş olan yangın tahkikatın 
müddeiumumi munvinlerinden 
bay Fahri ve emniyet müdür
lüğü adli kısım rei i bay Hu
lusi Gümüş taraflarında n dün 
akşama kad r devam edilmi tir. 
Yangının zuhurunda bazı 

ş'·phe i v ziyetlerin görülmeğe 
başladığı z nncdilme ted·r. Ma
mafih tahkikat tamik olunma-
dan bu hususta bir şey söy
lenememektedir. 

ran o solosu 
Dün Şehri ize Geldi 

İran Adana konsolosu bay 
İsmail Mecdi han memuriyetini 
şehrimize nakletmiştir.Bay kon
solo dün şehrimize gelmi tir. 
Bugün öğleden evvel Vali Ge
neral Kazım Diriği • ziyaret 
edecektir. ,..., 

9 Yaşında 
Bir Kızı Kirletmiş 

Seferihisarın tepecik köyün
de Mehmet kızı 9 Y.aşında Ha
mideyi kirletmekle suçlu Meh
met oğlu İsmail ~ehrimiz Ağır
ceza mahkemesinde muhakeme 
edilmek üzere İzmir hapisanc
sine getirilmiştir. 

Vicdansız Ana 
T cbecikte yirmi beş yaşında 

kızı Haceri menfaat mukabi
linde fuhşa teşvik etmekle 
suçlu Horiye adliyeye veril
miştir. 

.:.ı•·····-Bergama Katibi 
iki Ay 27 Güne 

Mahkum Oldu 
Bergama eski müddeiumumi

lik katiplerinden Saidin nakz 
üzerine şehrimiz Ağırceza mah
kemesinde yapılmakta olan mu
hakemesi neticelenmiştir. Sabit 
iÖrülen sahtekarlık, vazifeyi 
suiistimal ve türahi suçlarının 
af lt nunun1Jn neşrinden evvel 
vuku bulduğu anlaşıldığından 
bu suçlanmn affına, ancak 
muhtelif zamanlarda muhtelif 
suretlerle ceman 274 lirayı adi
yen zimmetine geçirdiği sabit 
olduğundan netıc itibarile iki 
ay 27 gün hapsine karnr ve
rilmiştir. 

ELHAMRA 1. Milli 
KUTUPHANE 

-DE MONTEPIN'nin ölmez ve unutulmaz 
romanından filme çekilen 

E EKCI Dl 
larından muhasebeci bay Fevzi Her tarafta. olduğu gibi şehrimizde de eşsiz bir muvnffa-
ve muamelat kalemi katiple- liiyet kazandı. Çarşamba akıamına kadar gösteril'!cektir 
rinden bay Tevfik ile dosyaları İlave olarak 
yok etmek suçu ile maznun 1-PARAMOUNT JURNAL(en yeni dünya haberleri) 
dosya memnru bay Sıyamiddin 1 2-MİKİ NEPTÜN (tamamen renkli) 
h~brı~daü~ncimüd~tikli~e •çPme•~•e•m~bmc•T~A~~RZ~~A~N-•v_e_E~Ş~J~1-~JO~H~N~N~Y~~~ 
devam etmekte olan tahkikat .. nii WEISSMULLER 

ikmal edilmiş ve herüçünün de DİKKAT : Bugün fiatler ucuzdur 
asliye ceza mabken1 esinde mcv Salon umumiyetle 25 Balkon 35 Hususi 45 Localar 

kufen muhakerr i:ıı:;c! ... ı:Ue 'l;riiii~~i!ril.R&l21ı150 ve 150 kuruştur 
koırar verilmistir. ~ 

merakını ve yahud huLisa mı 
tas tı bu h er er g zlüğ- -
mün n t . n .oüzdükçe artı ,. 
göz uk te kar etmiyor, g .. züm 
bulan yor, dd galnnıyor : 

- İngHiz er"n siyasası 
- A manlar İtalyaya göz 

dikm; 
- Habe · s nda bo b~rdu-

- Japon! ın Hintrlere s U 
sırt bomba e ·mı. 

- İsp;ı d keıvgalc&r. 
- Kar mnozda isyan. 
- Bu rJarın siya ası ve 

ür ler... e iye ti [Hadi o.~ d n 
budala! Sen kimsin!] 

- Sulh i i 
- Si b ızl ma mcse esi. 
Eh :y ter rhk bu m sal, bu 

kav~a!.. 
Gönül diyor ki : Çık şu dün· 

yanın üstüne, insanları seçil· 
miyen, çoğrafyalarda çi ... dikleri 
kıtaları bir sinek kadar küçük 
g~ ilnen ve dünyanın hepsi 
oğlumun topu kadar ancak 
beliren bu toparlağa yüksekten 
bir gürleme ses salıver : 

- Heyy, ne oluyorsunuz bel 
Kim kimi vuruyor, kim kimin 
topra w ına göz dikiyor, siz ne· 
siniz ki bac gimzdan aşın iş· 
leri karıştırıyorsunuz.. Biraz 
kendinizi bilin, biraz uzun ve 
geniş düşünceli olun, verilen 
varlığı varlığıı virene-k vergi· 
lerle anlayın. Sen nesin: f nsan. 
Öteki: O dn insan.. Var mı 
farkın?. Senin karnın açsa, 
ötekinin de aç. Senin yerin dar• 
sa ötekinin de dar. Evcvla içini 
but, d şını sonra ara .. Gözünü 
kendine çevir or dan bütün 
insanl rı gör.. Ve bırak bu 
gürültüleri. Fende sür'atın art· 
sın, v kııri!e, Iiikaydisile, .ses· 
sizliğile seninle eylenen şu 

toparlacık dünyanın içinde bil· 
mediğin yerleri bul, öğren. 
İsyanın, sinirin, dü üncesizliğin 
ihtirasın taht kurduğu kapalı 

kafanı ıslah et ve onu da öğ
ren.. Açtığın laburatuvarlar 
ins&n boğmağa değil, hayat 
yaratmağa yarasın .. 

TOKDIL 
- 8 ıxı---t ... •--

Sarhoşlulcla 
Yedi El Silah Atmış 
Kemerde Tepecik soka2'tnda 

Raiıp oğlu Vehbi ile belediye 
et takip memurlarından Tahir 
oğlu Habip ar sında s::ırho~· 

luk sı:ıikasila çıkan kavgada 
Habip, hamil bulunduğu ta· 
b:ıncasını katil kasdile V ehbiyc 
yedi el ateş ettiğinden y;&ka
lanmıştır. 

Komisyon Toplanıyor 
Fuhuşla ve fuhuş yüzünden 

, bulaşan haRtalıklarla mücadele 
lı.omisyonu bugün sıhh t mil· 
dürlüğünde topl nacaktır. 

Mahkeıne Kararları 
Adliye V ekaJetinden gelen 

bir emirde bundan sonra mah· 
keme kararlarının altına hi" 
kimlerin imza ederlerken sicil 
numaralarını da yazmaları bil
dirilmiştir. Dünden itibaren bu 
şekilde muamele yapılmaıın• 
baılanmı,br. 



\....__ .. KAnunu-ı ıems --

l Muğla da 
Mm-·-

Hava 
Son~24 ~atlık 

Durum 
Mektep Ve Talebeler 

Muğla 23 ( A • A ) - Vili .. 
yet içinde 10 kadın 36 erkek 

Ank'! ~ ~7 'A ~) - 27-1-
193,. -de .... 1 . . h . 

• ü ı a vazı-
Yeti: 

Son 2 · 
Ve Fge 
Ana 'un 
l'etr b" · 
Yik !C\ ' 

lunnıa ·t · • . olar k . ne' ceı;ı 
L• a bura a. da h.:ıva vaziveti 
Qll' .• 'J 

d ıun evveHne nazaran beş 
erece etrafında olmak üzere 

ve 16 karışık olmak üzere 62 
halk mt :...tebi A dersanesi 8 
erkek ve 6 karışık olmak ü~e-
re 14 B dersanesi açılmıştır. 

Bu mekteplerde 365 kadm 
1448 erkek, A dersan,.sine, 
185 1-ad·n, 492 erkek, B der
sane ?ne 271 erkek 89 kadın 

de karışık dersanclere devam 
etmektedir. Bu dsrsanelerde 
çalııan hocalar bu yükü fahri
yen yapmaktadırlar. 

Trakya Valileri 

Bay Ar as ...... 
Ankaraya Gitti 
İstanbul, 28 (Hnsusi) - Dış 

işleri bakanı Bay Tevfik Rüş
tü Ara~ bu akşamki trenle 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Leyli Mektepler 
Ücret indirildi ~selmiş ve yağmur şeklinde 

~ başlamıştır. En fazla ya-
Çanakkalede dolu ile ka

İt,~ yağmur ıeklinde 25, Ge
t. uda ~~·Muğla ve Edremit-
1\:}2 milımetre ölçülmüştür. 
--aıer yerlerin yağışı bir ili 

Görüşmeleri Sona Erdi .• 

İstanbul 28 ( Hususi ) - İs
tanbul leyli mektepleri üc-
retlerinin yirmi beşer liraya 
indirilmesi kararlaşmıttır. Ya
kında fırka tarafından ilin 
edilecektir. 

"1 lllİlim arasındadır. 
. Orta Ana dolunun doğu kıs

:1ıe doğu Anadolusu ve ka
'-deniz kıyılan mıntakasında 
I va • b~lutlu, fakat yagışsız 
tçnuıtir. Yurdun bu parçala-

l'llada subunet düşüklüiü bir 
~ evvelinin aynıdır. En dü-
-.ıc s~hunet sıfırın albnda ol
".-'111 uzere Karsta 31. Erzu-
da ts 21, Sivasta 18, Çorum
"aiı dereçedir. En yük1ek 
• Unet Antakyada 18, Adana 
.:. Diirtyolda 16, İzmir Çanak
diı e Ye Yalovada 15 derece
~ Ankarada ayın dokuzun
cliı beri ııfınn altında ka yde-1..,: hava vaziyeti bugün saat 
~ e ııfınn üstünde 2 derece 
rdedilmiştir 
iirk-M~sır Dost-
luk Cemiyeti 

... ~ra 27 { A.A ) - Alclı
de Iİ nıaliimata ıöre, Kahire
- 1111' turing otomobil ku
~ ~.Tahir _paşama bq
~da bir Tfirk - Mısır 
Si1ı b cemiyeti kurulmuştur. 

0 ta Hava Şehitleri 
. ihtifali 

~ob! 28 (A.A ) - Dün 
"hitı Uriyet meydanında hava 
!'ti. •ri ihtifali büyük tezahll-
~~Pılmıı ve nutuklar say
'dl la tir. Merasim yerinde tek-

--~ uker ve memurin 

Ç• ulunmuıtur. 

~~ Hey'eti 
l>onüyor 
~dra 27 (A.A)- General 
~eri bqkanlığındaki Çin 
~ heyeti Avrupayı dolq
~ ~e iki buçuk ay Load
~ d cLlctaa sonra, burftn 

illllıektedir. 

Edime, 28 (A.A) - Trakya 
umumi müfettişi Tali Öngöre
nin başkanlığı altında toplanan 
Trakya valilrinin konuşmalan 
sona ermiştir. Umum milfettit 
ve Trakya valileri bu toplan
blannda ıskin işlerini gCSrfiş-
müşlcr, şimdiye kadar gelen
lerin yerleştirilmeleri hususunu 
idari ve diğer birçok iıleri 
konuşmuşlar ve mühim kar ar-
lar vermiılerdir. • 

Şehitler ihtifali 
Antep, 28 (A.A) -Tayyare 

ıehitleri ihtifali şehrimizde bü
yük merasimle yapıldı. Kahra-
man şehitlerimiz eayga ile 
anıldı. 

Kastamonu, 28 (A.A) - Dün 
Cumhuriyet alanında büyük bir 
kalabalık önünde hava ıehit
leri ibtif ali yapılmış ve yurd 
uğrunda ölen tehitlerin ruhu 
.. ygı ile amJmııbr. 

Konya, 28 (A,A) - Dün 
Cumhuriyet meydanında tayya
re phitJeri ihtifali kalabalık 
bir halk önünde yapıldı. İhtifal 
bir geçit resmiyle nihayetlendi. 
Tayyare cemiyeti f'e halle na
IDlna nutuklar •öylendi. 
Niğde 28 (A.A) - Havanın 

yağaıla olmasma rağmen büyük 
bir kalabahğın iştirakiyle cum
huriyet meydanında tayyare 
teJıitleri ihtifali yapılmafbr. 

Samsun, 28 (A.A) - Hava 
ıehitlerimiz için · dün Cumhu
riyet alanında bütün Samsun
luların ortak olduğu büyük bir 
ihtifal yapıldı. SöyleYler ıöy
lendi. Bayrağamızın önünde ge
çit reımi yapıldı. 

Altınlar Bulundu 
Londra, 28 ( A.A ) - lvning 

Standard gazetesine göre, Cu
martesi günü Londra ile Paris 
arasında lngiliz kumpanyallnın 
tayyaresi tarafından kaybedilen 
on altı altın çubuğunu muhtevi 
sandıklar Griton Kent yakı-

~ A YY ARE SiNEMASI 
TEL~FON 3Ult Bug n TEL N atst 

G 
iki Şaheser Film Birden 

ECE Dünyayı 
UÇUŞU Dolaşan Sarkı 

6 
~Fransızca sözlü) (Almanca sözlü) 

Jolın bByük sinema yıldızı : Dünyanın en büyük tenörü olan 
arrymore - Helen Ha- Josepb Schmidt k:, · Clark Gable - Lionel Tarafından temsil edilen 

'Yınore - Robert Montgo- hazin bir aşk macerası.Z~ngin 
iller". M 1 ~ 

0 
Yrna Loy bir musiki. lahi bir taganni 

AYRICA .· FOX dünya havadi!Jeri 
(TOrkçe sözlü) 

~7•ns saatleri : Her gl\ı 15 19 Gece uçuıu 
p 21,tS dünya)'I cloJafu tarkı 
•b~e ve cama glbd.n il Manaıada da.yayı dola'8D 

Umumi Meclislerde 
Bayan Azalar 

İstanbul 28 (Hususi) -
Umumi meclis izi namzetle
rinin bettebirini bayanlar teıkil 
edece.dır. 

lngiltere 
Ticaret Uzlaşması 

Ankara 28 ( Hususi ) - İn
giltere ile tediye müvazenesi 
esasına müstenid ticaret uzlq
ması müzakeresine başlandı. 

Taziyet Telgraflan 
ANKARA 28 ( A.A ) - Bay 

Kobişefin 6lümii Ankarada te
essürle karşdaamış ve bqba
kan Ceneral ismet lnöan ile 
bay Molotof Ye h~ciye bakan
lığı vekili bay ŞGkrii Kaya ile 
bay Litvinof .hasında taziyet 
telgraflan teati edilmiftir. 

Seçim 
ikinci Müntehipler 

Seçimi Devam Ediyor 
Rize 28 ( A • A ) - İkinci 

müntehib seçiminin bitiminde 
viliyet dahilinde yüzl kadın 
olmak üzere 799 ikinci mtinte
hib çıkanlmııtır. Nüfus mikta
nna göre vilayetten sekiz say
lav çıkanlacağa anlqdmıtbr. 

Nigde 28 ( A.A ) - Bütiin 
kazalar da dahil olduğu halde 
viliyette ikinci müatehib seçi-
mi bitmit ve ittifakla C. H. F. 
namzetleri kaza•mıılardır. 

Konya 28 ( A.A ) - Bug6D 
C. H. F. Vilayet kougreai en
dbnenlerin çahf18Uından SOD· 

ra saat 14 de ikinci toplanb
smı yapar.ak b&tçe ve dilekler 
&zerinde uzun göriifmeler yap
mlf idare heyeti ve büytlk 
kongreye aidecek beı mümes
sil seçilmi'1ir. Konıre mesai
sine son verdikten sonra vali 
murahhaslarla ve cliier dinle
yicilerle çok faydalı bir ko
nuşma yapmııbr. 

Çanakkalede 
Hava Şehitleri ihtifali 

ÇANAKKALE, 28 (A.A)
Dün tayyare şehitleri ihtifali 
yapıldı. Havanın çok fırtınalı 
ve yajmurlu olmuına rağmen 
ihtifale bütün halk iftirak et
miş merasimde aziz ıehitlerin 
hatırası anılmlfbr. 

Maarif Bakanı 
Ankara 28 {Hunai) - Ma

arif bakanı ba1 AWdia tehri-
• 1 ·a.:-... pm•'-v;. 

Istanbulda Müthiş Fırhna 
Tramvaylar Durdu-Kiremitler Uçtu 

Bacalar, Ağaçlar Devrildi 
----------------------------1--------------------------

Edirnede De Mahalleleri Su Basdı 
fST ANBUL, 28 ( Hususi ) - f.tanbulda çt.k tiddetli yağmurlar yağmıştır. Bu yüzden Bebek -

Eminönli tramvaylan bir kaç saat iıleyememiştir. Saat 13 de bir de zelzele oldu. Yağmurla ka
nşık tiddetli fırtına devam etmektedir. Fırtına o kadar şedittir ki kiremitler uçtu. Bacalar, aiaç
lar devrildi. Büylikderede bir kayık battı Bir kiti boğuldu, 

Edimede de yağmurlardan bazı mahalleleri su basb • Y enı imarette bir ev çöktü. Bir kaclm 
öldü. Ebeköy, Boınakkiiy ovalan su altındadır. Taşan Arda nehrinin sulan akşam inmege bat· 
mışbr . 

Arda Nehri Taşb 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Avrupa De Münakalat Kesilmiştir 
Hususi Trenle İstanbuldan Mühendisler Gitmiştir 

Hattın Tamirine Çalışılıyor 
Alpulla, 28 (Huıusi) - Eclir- ı Husuai trenle lstanbuldan mü- aat içinde sekiz on ma-

ne, SiYliıapat ar~ı~da Arda ·~n~ler gehniştir. Hattın ta- halleyi baamııbr. Zabita sabaha 
nehri Y.-n arammde tq- mınne çahııhyor. kadar çahımış, sandallar ve 
nuşbr. Bu yüzden timendifer Edirne 28 ( A · A ) - Son arabalarla evleri su albnda ka-

·ı fiinlercle Edirnecle ye Bulga- 1 h-"-- k . • hatb bozulmuş, Avrupa ı e mi- .... __ ..ı_ 1.. •• ı. .dd tJi an auu urtarmııhr. Hıç bır 
'- llt k -!1-!.t:. T nJ nsuuaua -,..yan fi e ve b .:...ı h.ıt.d· . •- e•UDU"..... re er ür idi .. Jar ...:-... -ı d Ogu.ama il ısesıne meydan s e yarmur 3 -.-n en 

iflemiyor. Karaaiaç timeadifer Tunca Arda ve Meriç nehirleri verilmemiştir. Zarar hiiyüktnr. 
battı da bozuldu. Edirne ile tafllllf, ıular Edirneain kenar Baza evler yıkalmııbr. Salar 
Karaajaç arumcla m&nakallt mahallelerini isti.il etmittir. çekildikten sonra bir çok evle-
n~. Edinae postam oto- Dün akpm saat 11 de yük- rin yıkahnası ibtiınli vardır. 
mo• ~pu1hı,a ı&ıderildi. ıelmeye bafhyan sular üç Sular çekilmeğe başlamııbr. 

..... ~~~:!::~!t~:~: .... ·I~~i~!:!~~~~ 
T AI kb nin Faaliyeti ayyare ınaca r Muğla, 23 (A.A) - Vilayet 

ANKARA, 27 (A.A) - Ttlrk bqkanbldanna yudmatfır. içinde 10 kadın 35 erkek ve 
Tayyare cemiyeti umum mer- Yapılan tamime gire, bllyGk 16 kanıık olmak &zere 62 
kezinden: tehirlerde d6rt, ldlç&k tehirler- Halk mektebi A dershaneli 

8 erkek ve 6 kallflk olmak 
Sporcularm adını tqıyacak de iki en f6çl8 futbol takımı üzere 14 B dersanesi açılmıf· 

bir tayyare ubn almmaaı için arumda uçak ıampiyonluğu br. Bu mekteplerde 365 kadın 
Olimpiyat mecmuasının ileri müsabakalan yapalacak ve bu 1348 erkek, A dersanesine, 
sürd&ğii diifünce, idman cemi- müssbakalarcla elde edilecek 185 kadın 492 erkek B der-
yetleri ittifaka ıenel merkezince ıelir tayyare cemiyetine Yeri- ıanesine 201 erkek 89 kadın 
uysun ıCSrilhnGt ve mıntaka lecektir. da kanşık dersanelere devam 

Fransız Konsolosu 
Acıklı Bir Biçimde Ölen Kon

solos Adanada Gömüldü 
Adana, 27 (A.A)-Çok acıkh 

bir biçimde alen ıehrimizdeki 
Franuz konsolosu bay Bellen 
dini merasimle bugtın toprağa 
pmiilmüıtiir. Bu sabah saat 
10,30 da kilisede başlıyan 
ayinde vali, belediye baıkanı, 
Cumhuriyet müddeiumumisi ve 
bir çok bükümet adamlarile 
TGrk Ye yabancı yilzlerce kiti 
bulunmnştur. Ayinden sonra 
çiçek ve çelenklerle aiisleDIDİf 
bir kamyonete konulan ölü 
yirmiden arbk otomobillerle 
mezara kadar takibedilmiştir. 

Mezar bqmda kısa bir ıere
moniden sonra merasim kon
solosu ölü hakkında bir kaç 
söz sCSylemif ve gelenlere te
ıekktlr etmiıtir. Vali de bunu 
karşalamııbr. Bay Bellen bu
rada kendini çok sevdirmişti. 
Genel savqta kulaklan sağar
lqan Bellen uzun yıllar tarkta 
ve lranda bulunmUJ, ltir kaç 
dil bilen okumayı seven kibar 
bir adamdı. Bay Bellen ölme
den evvel hizmetçilerinden 
biri.ine 1050 ötekisine de 750 
T&rk lirası barakmqbr. 

8. Yasasında Tadilat 

etmektedir. Bu derhanelerde 
çdhtan lıacalar be yükü fahri· 
yen yapmrkta~ır. 

Çanakkelede Fırbna ' 
ÇANAKKALE, 28 (A.A) -

Çanakkalede iki gündenberi 
ı ddetli lodos fırtınası devam 
etmektecli(. Şiddetli yaj'aaur 
ve bir azda dolu yağmıftır. 
Bir kaza ve zarar iıidilmemiştir. 

Tayyare Şehitlerimiz için 
Ankara 27 (A.A) - Bugün 

yurdun h~r tarafında tayyare 
şehitlerimiz için ihtifaller ya
pılmış, şeh~tlerimizin aziz hab
ralan saygı ile anılmıt ve me
zarlarına çelenkler konulmuştur. 

Hamiyetli Bir 
Vatandaş 

MUGLA, 23 (A.A) _Mu"-· 
lamn denizovası yurttaşlannd:n 
ba! Emin Aydın f-t fakir ço
c';'g~ tepeden tarnağa kadar 
gıydırerek zengin yurddaşlara 
irnek olmuştur. Bu har k t 
1. e e 

'91 ayet makamınca da takd" 
la,ık röriUerek kendMıiae : 
--"'* edileiftir. 



Sanne .. 

Kalimnos Adası Yunan· 
lıları Düşünd ·· rüyor 

Yani Astr a9 l\anunusa 1935 

Loyd Corç -- ... 
Atina, 28 (Hususi) - İtalya 

ıcfiri B. Rosi de Loisnero ha
riciye bakanlığında başbakanı 

ziyaret ederek bir saat kadar 
onun yanında kalmıftır. Bu ko
nuşmanın Atina İtalyan ensti
tüsünde B. Koçya tarafından 

verilen konferans sırasında çı
kan hadise ile ilişiği olduğu 
sanılıyor. Başbakan hükümetin 
bundan müteessir oldu~unu. 

fakat İtalyayı gücendirecek hiç 
bir nümayiş yapılmadı~nı söy
lemiıtir. 

ltalya on iki adada ne isti
yor ve ne arıyor? Başlıca men
fcatleri şüphesiz yoktur. Ancak 
Akdeni:ıde nufuzunu yürütmek 

C!3111S~~uac:::mmııı11zmlDili:llm . Kabin eye Girmek 
Ha eş nıpa rdusunu azırlı- istiyornmş 

B. Çaldaris KaJimnos ada
ınnda olup bitenlerin Yunan 
umumi cfkan üzerindeki acıklı 
tesirlerini de İtalya sefirine bil
dirmiştir. 

Atina, 28 ( Hususi ) - lıçi 
r çiftçi partisi reisi B. Papa
nastasyo Kalimnos hidiscleri 
hakkında şunları söylemiştir: 

-İtalya sefirinin başbakanla 
görüşmesinin ehemmiyeti yok
tur. İtalyanın on iki adada güt
tüğü siyasanın Yunanistanda 
uyandırdığı üzüntü yerindedir. 
iki kardat milleti bağlamıı 
olan ve bağhyan bağlar o kadar 
eskidir ki İtalyaoan 12 adadaki 
siyasasını Yunanistanda anla
mak hile güçtür. İki memleket 
arasında görenek halini alan 
iyi münasebetleri İtalyanın on 
\ki adayı işgali va bundan üa
tün olarak da, orada güttüğü 
ıiya~a bozmuıtur. Tazyik altın
da olan on iki ada ahalisi mil
li duygularına dokunulmama
sından başka bir şey iıteme
mcktcdir. 

Ital!ıa - Heleıı miinasebatı 1tak-
1ı·wda be!fanatla btflırnan 

Papa ana zta ·'IJ/O 

isteği ltalyayı orada tutuyor. 
Fakat Roma devlet adamları, 

f\kdcniz uluslarile ve başta 
Yunan ulusuyle dostça münase
betler kurararak bu nufuza 
daha iyi yardım edeceklerini 
bilmelidirler. Zira Yunanistan 
ltalyan milletine karşı ancak 
iyi duyguları ve onunla s

0

ık1 
münasebetde bulunmak iste
iindcdir. 

" Roma ricali pek iyi bilir
ler ki Avrupada medeni bir 
mill~tin komşu diğer bir millet 
tarafından fethedilmesi hiçbir 
'eye yaramaz;, İtalya Yunan 
dostluğuna kıymet veriyorsa on 
iki adadaki siyasetini değiş· 
tırmelidir ... _ .......... . • 

lngilterenin Almanyay~ 
Emniyeti Mahduttur 

6 ··-·-·· d 

lngiltere 
Harba 

Ile Fransa Arasında 
Vardır Karşı Birlik 

Vicham Steed'in Fikirleri 
Londra, 28 (H.R) - Timesin 

eski başmuharriri Vicham Steed 
Pöti Joumal' de şu yazıyı neı
retmiştir: 

- Yeni bir Antant Kordiyal 
var mıdır? Şunu anlamalıdır ki 
Fransa tehlikede olunca İngil
tere de tehlikeye maruzdur. 
Bütün Avrupa işlerinde tam bir 
anla~ma olmadıö ı muhakkaktır. 
Fakat harba k· rşı bır anlaşma 

vardır. Almanyanın muhuarası 

fikrine tarafdar olmıyan İngiliz 
milleti harb aleyhinde bir birlik 
cephesi kurulmasmı istiyor. İn-
2ilterenin Ahnanyaya emniyeti 
çok mahrlutb1r. Alman tesliha
tından bizde herkes el'.idişa 
eder. Fransanm kat'i ve azim
lcarane harekete hakkı vardır. 

Bu tarzda hareket İngilterenin 
ho,una gitmiyecek değildir. 

Fakat istediğimiz enerjik bir 
siyasanın uluslar kurumu adına 
yapılmasıdır. İngiltere hükô.meti 
Fransız bakanlarının Londrayı 
ziyaretlerinde ileri sürecekleri 
bütün fikirleri tet1'ike amadı 
bulunacaktır. ,, 

M. Le on Blum' da Popilaire' de 

şu satırları yazıyoı: 

Fransanın menfaatı Alman
yayı uluslar arası garantiler 
çerçevesine sokmaktır. Ayni 
zamanda rnenfaatımız şark mi-

sakını Almanyaya a~ık bulun

durmaktır. Rusya ile dostluğu

muz hiç bir zaman büyük harp
ten önceki ittifak şeklini ala-
maz .•• ---
Hahish1ırglar Davası 

iJaşfcırnft 1 md s 1/11/ede 

Yeni kahine bundan önceki 
hükumetin siyasal güd:tlcrini 
kuvvetlendirecektir. Yeni Baş
vekil General Zlatefin bilinen 
enerjisi sayesinde Bulgaristan
da kaq· klığa meydan veri!mi
yecegi umula bilir. Buhran çok 
ustalıklı bir kuvvet darhcsile 
halledilmiştir. 

Kral Sorts Vaziyete 
Hakim MI? 

Londra, 28 (H.R) - Timesin 
Sofya muhabiri bildiriyor: Şim
dililıt kral Borisin taraftarları 

vaziyete hakim bulunuyorlar. 
Fakat Georgiycf kabinesinin 
davandıiı S•ewo l•tkiilb111a 

B• • Ad• b b d Londra 27 ( H.R ) - Dail yor - ır sveç eyetı ısa a a a Herald ıazetesi Loyd Corç'un 
Bangor söylevini mevzuu bah-

LONBRA, 28 (H.R) - Sos- scderek diyor ki: " Loyd 
yalist gaceteler, siyasal melıa-
filden aldıklannı iddia ettikleri Corç iktidar mevkiine gelmek 
duyumlara atfen İngiltere _ hevesindedir. Kendi tekliflerini 
Fransa ve İtalya arasında Ha- hoş görmesi şartı ile bugiinkü 
hcşistan imparatorluğunun nu· kabinede bir yer almağa bile 
fuz mıntakalanna ayrılması, düz- hazırdır.,, 

cesi bu üç devletarasında pay- News Chrcnicle gazetesine 
Iaşılması için görüşmeler oldu- göre Loyd Corç projelerini 
ğunu yazıyorlar. Habeşistanm yalnız Londra ve Maocesterde 

Japonyaya mtıhim ökonomik de2"il bütün memlekette izaha 
tavizat vermiş olmasını eyi hazırlanmaktadır. 

gözle görmiyen İngiltere bu 
görüşmeleri tahrik etmiştir. 

Habe. Ord sunun 

Deniz Faciası 
Ölenlerin Hüviyetleri 

Tensi ki 
Londra, 28 ( H.R ) - Adis 

Bengazidc ltal.'}an. Faşist fırkasmm nterkezt Anlaşıldı 
ı h 'b" I k J • ı H b d Nevyork 27 (A.A) - Mo-ma f.ımat sa ı ı sayı ma ta- ge mıı o up a eş or usunun 

Ababadan bildiriliyor: General dır. Diier taraftan İsveç zabit kadrosunu yetiştirmeğ-e hvak gemisinde ölen 34 kiıi-
Bononuu Eritre ve Somalideki voliahtının Adisababayı ziyare- çahşaeaktardır. nin hüviyetleri tcsbit olunur-
İtalyan müstemlekeleri umumi tinde veliahtla Habeş impara- ltalya Fırsat Gtizetllyor ken, tayyarelerle gambotmar 

ı ·ı· v • t · d"I · ·· · da kaybolan cligv er on iki va ı ıgınc ayın e ı mcıı uzennc toru ara:lında vukubulan bir Londra 27 ( H. R ) - Bu-
d h kişiyi ara.şbı makta devam et-Habeş kabinesin e e emmi- görüctmede bir İsver askeri rada mevcut kanaate göre, 

Y r mişlerdir. Resmi makamlar 
yetli deiişikJikler olmuştur. heyetinin Habeş ordusunu ten- İtalya Trabluı garptan Çad gö- tahkikata girişmişlerdir. Moro-
Habeşistanm garp vilayetleri sik için Habeşistana gönderil- lünc kadar uzanan bir Afrika kastel vapurunun yanmasından 
genel valisi Ras Mulughcta mesi temin edilmiştir. imparatorluğu projesine her za- altı ay sonra vukua gelen bu 
harbiye bakanlığına tayin edil- lstokholm aıkeri akademisi- mandan daha ziyade sanlmıı yeni facia efkarı umumiyeyi 
miştir. Mumaileyh Eritre vo ne mencup bir yüzbaşı ile di- bulunuyor. Haheşistanla ihtilıi- heyecana düşürmüştür. İspan-
Somalideki İtalyan askeri ku- ğer dört zabitten müteşekkil fm halli muvakkat sayılıyor. yab olan bütün mürettebat 
rumları hakkında en fazla olan bu heyet Adisababaya İtalya fırsat gözetliyor. kurtulmuştur. 

"'li)Mtt-tiJ ~------.............. ~•H•H•~li ...... ..., ____ __ 

Amerikada Korkunç Fransız Bakanları Lond-
T uğyanlar- ar F rtınası ra'yı Ziyaretlerinde 
Bir Çok Köyler Ve Kasabalar Su 

Ve Karla Sarılmıştır 
Londra, 27 (H. R) 

- Nevyorktan bil
diriliyor : Misisipi 
nehrinin taşmasın
dan doğan zarar 
çok büyüktür. Bo
ğulanların tam sa
yun henüz anlaşıla

mamıştır. 1500 nü
fuslu küçük Klev
land kasabası ta
mamen ım altında
dır. Elli yıldanberi 

bu derece geniş 
tuğyan felaketi gö
rillmemiştir. Kayık

lar, kanolu evlerin 

ıniştir. Zarar yekü-
nu on milyonlarca karlı bir ma n.:a ra 
doları geçmektedir. diğer şehirlerle bağlantısı ke-

Ottava, 27 (H.R) -· V anco- silmiştir. Demiryolunu açmak 
var kasabası karla sarılıiuı, için bin binlerce işçi çalışıyor. 
·················································~····································· 
bugünkü durumu kabule razı 
olup olmayacakları henüz belli 
değildir. Georgiyefin taraftarı 

olan Protegerof fırkasına men
sup komiteciler de kütle .ha
linde tevkif edilmiflerdir. As-
keri kabineain selefinden daha 
ömürlü olup olmıyacaiı bili-

••m.x. 

Şak oda 
Sonu Gelmiyen Savaş 

Paris 28 ( H. R ) - Bir Pa
raguv a.y tebliiindc Paraguvay 
ordusunun Garnazajli kataha
ıını işgal ettiği, bir çok eıir 
ve mühimmat aldıklar• bildi~ 
rUiyor. 

İngiliz Siyasasını Fransız Planına 
Karşı Çekingen Mi Bulacaklar? 
Berlin 28 (H. R.) - Alman 

gtızetelcri bay Fianden ve La
vııl'ın Londra'ya vukubulacak 
ziyaretinden uzun uzadıya bah
sediyorlar. Boersen Zeitung 
diyor ki : " Bay Laval Lond
ra'yı ziyaretinde İngiliz siyasa
sının Fransız projelerine karşı 
daha çekingen olduğunu göre
cektir. " 

N asyonal Zeitung diyor ki : 
" Fransız planı İngili:r: siya-

sal çevresince gerçeklenmesi 
imkan31z planlar biçiminde gö
rüldüğünden İngiltere faaliye
tini yeniden ele alacaktır. ,. 

W estefalischc Lanses Zci
tung ise : " F ransanın taz:yik 
metodlan lngiliz siyasasına uy
mıyor. İngiltere ihtilaflı mese-

foı !1 i 'frı t L e tı lclerde uzlaşma yolunu tercih 
etmektedir. bir plebisit yapılmasını istiycn 

Memel Davası söylevi Almanya 'nın bu iş üze-

Berlin 28 ( H. R. ) - Mil- rinde ehemmiyetle duracağını 

liyetçi Sosyalist fırkası dıt iş- ve Memel davasına Sar davası 
leri bürosuna başkanlık eden kadar ehemmiyet vereceğini 

Rozenberg'in Memel'de adilane gösteriyor. 
••••• 

Bulgaristan da • • 
Sofya, 28 ( A. A) - Bir ta

kım silahlı komünistler Sofya 
cıvarındaki bir fabrikaya gire-
rek bekçiyi bağlamışlar, telefon 
tellerini kesmiılel', ameleye 
kartı buı IÖıler s6yled•kt•• 

sonra polis gelmeden kaçmış
lardır. Bir kaç gün evvel yi-
ne bazı komüniıtler bir amele 
trenini durdurarak nutuklar 
söyleyip dinlettikten soaı:a tek
rar nı ... .ıermislerdir. 
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( K Xlu Pt 1 Ptoleme kuduruyordu. Tek 

. ısır ra 1 0 eme- başına Mwr'ıa kralı olacağını 

dostluğunu, belkide muhabbe
tini kazandıiı için o kadar 
lvtınç duyuyordu ki gene ko.o 
a11u, çoc ldar gibi dil sallın n kızı.. o an ~eep•tı:• ona azmı ı6ylemitlerdi 1 Çocuk-

çocuklupndanben ergenli- lann diplomasiye pek te bel yordu. 
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Kırllan Çiçek 
O alqam Sezar ldlçlk kral 

Ue abluım yemei• tuttu, Bu l.kenderıye klltilphaneaioe batırdı : 
21der, her feyle allkadar 
olurdu. Mısır Adetin e, 17 
J&flllda iken 12 yapndaki 
erkek Ptolem ile evlendiril-
di Ye bu çocuk babasımn 
yerine geçti. Fakat alçak 
gizdelerle ıaraylılann elin
de kalan Ptoleme Kleopat
ranm ıazlerine tahammül et
miyordu. Kleopatra caomı 
kwtatmak için Suriyeye 
çekildi ve bir ordu topladı. 
Aynı 11rada Roma Generah 
Sezann orduaiyle lıkende
riyeye çıkbfuu haber aldı. 
Mımra kofllll Kleopatra bir 
hiyle ile 'Sezann yanma 
çıktı. Anlamada bir cazibe 
oldu. Sezar Kleoparaya 
kraliçe olacaitm vaadetti.) 
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Sahife G 

Sevilmekten, sevmekten bugün artık uzağım, 
İnkılap şaı-lnsını fısıldıyor dudağım; 
İnkılabın ışığı parıldar gözlerimde . 
Ülkünün heyecanı var coşkun sözlerimde .. 
İnkılap yollarında gönüllü bir neferim, 
Ülküye koşuyorum daima sefcrberim .. 
Bu yolda dökülse de damarımdaki kanım 
Dilerim haşre kadar yaşasın öz vatanım ... 
Dört bucağa ün salan yüce Turkün oğluyum 
Heyecanla yoğruldum, heyecanla doluyum .. 

KARANTiNA 
A. Atilla On Elçin 

••••••••••c•••••••••••••••••••••••••••••••ııı•ıııııııcıııııııııaaı 

Gönlüm 
Yumuşak dizlerinde bir lahzacık yatarak ; 
O siyah saçlarına sarılıverse gönlüm .. 
Penbe dud klannın lezzetini tatarak ; 
Aşkından beklediği murada erse gönlüm .. 

Yıldızlar aşkımıza birer şabid olurken 
O tükenmez sevginle boşalsa, dolsa gönlmü, 
Par1ıyan gözlerinde saadeti bulurken, 
Kendisinden geçerek divane olsa gönlüm. 

Gecenin neş'e saçan mehtabına dalarak, 
Bu sonsuz sevişmekten zevkini alsa gönlüm .. 
Her geçen günümüzdeıı bir hatıra alarak, 
Ebediyyen aşkınla bat başa kalsa gönlüm .. 

:AI. Şefik Ungu>~ 

······-··························································· 

Bahçemde Kış 
Dövdükçe dallarım bir kamçı gibi rüzgar, 
Kışa eren baılardan dökülen saçlar gibi 
Döktü yapraklarını bahçemdeki 2ğaçlar. 

Akarken son hıziyle cenuba kuş selleri, 
Titreşti gözü nemli, narin hamm elleri. 
V ~ pedilcr: " Bulutsuz, sıcak ellere göç var! ,. 

Kara kış rüzgarları zehirledi gülleri, 
Ayrtlık acısiyle öldürdü bülbülleri ; 
Güllerin yaprağından bülbüle yaptı mezar. 

Ne bir kuş cıvıltısı, ne bir tanıdık sesi· 
' Yalnız çıplak daUarın rüzgarla inlemesi .. 

Böyle öksüz kalacak bahçem bahara kadar ••• 
ALİ FARUK 

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

Akşamdan Korkuyorum •• 
Ruhuma hüzünler veren ıreceye, 
Özelden bu benim gönlüm akmıyor .. 
Ne sebehle bilmem, anlamam neye, 
Bu sevda ateıi beni yakmıyor? .. 

Bir bulut zulmeti etrafı sarar, 
Gecenin doyulmaz gtizelliği var; 
Gözlerim ki gündüz böyle şey arar, 
Mehtaba neş'eyle niçin bakmıyor?. 

Anlıyorum niçin akşamın yeli, 
Beni izdirabf a bunaltır, durur .. 
Gelince aklıma ecelin eli, 
Bu korku içime kasvet doldurur. 

"Hasretle geçiyor şu gençlik çağım,,, 
Ah bu vehimlerle çıldıracağım ; 
Böyle gider ise, bahtsız dudaiım. 
Hayalini bile öpmeden kurur. 

MUSTAFA NURİ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kardeşim Uyan 
Uyan artık yeter, uykudan uyan, 
Sarıyor etrafı kıpkızıl bir kan, 
Gözünde değil yaş; bilki kuruyan 
Fena rüya gören bahtın kardeşim .. 

Gördüğünü sanma vefalı, Melek, 
Olur, olmaz ıeye alındırma pek, 
Bin kiiJah geydirir İn5ana felek, 
Sana çorap ören bahtın kardeşim. 

lbt·a1ıim Şeyda Sevim 

oe 

Vdd zlar Uçarken: 2 
c•ııııcıaııııııııcııııııacıaıı 

Bu gün içimde Gebebini an-
lıyamadığım bir sıkıntı var. Bir 
küçük çocuk hırçınlığı ile te
pine tepine ağlamak istiyorum. 
Bir d3kika evvel işittiğim bir 
muzik sesi hala kulaklarımda 
uğulduyor. Başım dönüyor. Göz
lerim gecenin karanlığını yır

tarcı k ufukta ihtizazlar yapan 
kızılhklara dalmak istiyor. Di
mağımda dolaşan bir bulut var. 
Hafızamdaki hatıralar yerlerin
den oynıyarak canlanıyorlar. 

Unutulan kimseler buzlu cam
lar a.rkasınde birer gölge gibi 
görünüyorlar. 

Hepsi de canlı, sanki hepsi 
de mezarlanndnn çıkmış birer 
hortlak .... 

HAYAT ... 
Hayat neki. 
Hatıralar, önümde bir gene

rali selamlıyan askerler gibi 
dimdik ve sert ... 
Boğazım sanki kısılmışta ce

vah veremiyorum. Nefesler• ağ
zımdan bir hırıltı gibi çıkıyor .. 
Susuyorum .. onJar da susuyor .. 

Gece ağızlarımıza sanki bir 
kilid vurmuş? 

Hatıralar daha fazla ayakta 
duramıyorlar. Odamın bir kö
şesinde odunların büyük çıtır

dılarile yanan ocağa kcndı!e
rini atıyorlar. Bir çılgın g-ibi 
bağırarak ileriye atılıyorum. 

Fakat ne yazık... Yetişemiyo
rum.. Bütün vücudumu kızıl bir 
alev sarıyor. 

Bir az sonra ocakta yanan
ların kıvrıntılarmı görüyorum. 
Bu hazin manzara karşısında 
tedai yapan perişan muhayye
lemi ahenkli bir darbe, okşıyan 
bi ses heyecanla andırıyor, ken
disine doğru çekiyor. 

İşte ben ruhumu sürükleyen 
bu semavi sesi doya doya din
lemek ve sonra da kana kana 
ağlamak istiyorum. 

E. T. 
• • • 

lzmirde Bir Akşam 
Bu akşam, bütün güzellikle

rin coştuğu bir akşam .. Ağaç
lar .. Kuşlar.. Çiçekler, sema .. 
Her şey .. Her kes tatlı bir kı
zıllık içerisinde yamyorL Ru
hum, bu güzelliklerin verdiği 
haz ile mestolmuş... Gözlerim, 
gittikçe güzelleşen, güzelleş

tikçe mağmumlaşan gnruba 
dalmış, suya akseden renkJcri 
yudum .. Yudum içiyor!. .. 

Hafif ye yumuşak bir bahar 
rüzgarı kainatın güzelliğini her 
yaprağa ayrı ayrı mi.ijdeliyor. 
Bu güzelJik tablosunu canlan
dıran mini mini kuşlar, doğru
dan doğruya ruha hitabeden 
bu şairane manzaranın mükem

mel bir orkesttasım teşkil edi
yorlar ... 

Artık yerlerine çekilmiş olan 
güvercinler, kalpleri aşkın ze
hirleriyle- dolmuş bağrı yanık
ların iniltilerine benziyen kalın 
ve hazin sesleriyle ağır ağır 

tempo tutuyorlar. 
Bu hazin ve latif manzaranın 

i'Üzelliiini sevre doyamamış 

'tenı Asır 

-Dalgalar .. 
Üstünden rüzgar 

Gibi geçiyor kayık, 
Levent bıyık 

Buruyor; 
Tel tel 

Saçlarından yel 
Yol soruyor. 

O bafrdaş kurmuş .. 
Sıvalı kol nu 

Yolunu 
Soran esenin beline vurmuş. 

Beli kırık 
Yelden bir hıçkırık 

Çıktı; 
N c varsa yıktı 

Önünde deniz ... 
Fakat diz 

Çöktü kayalıkta, 
Kayalık gibi kayıkta .. 

Gördilm bir martı .. 
Kanat çırptı, 

Uçtu uzaklara, 
Kurulan tuzaklara 

Güldü .. 
Her dalga onun altında büküldü. 

Küpeşte dalını' suya .. 
Fakat levent: Su buya .. 

Diyerek aldırmıyor. 
Ona sor, 

De: "Nereye uçuyorsun böyle? 
Söyle.. Levent durma! 

Önün dar.. Vurma. 
Yüzüme yeter .• 

"Nerede Girit .. Rodos .. 
Hani Kıbns, Kalimnos 

Ve ötekiler?!..,, 
Diyor gözlerin; 

Gözlerinle eşme yaram derin. 
Evet sana dar .. 

Bu ufuk .. Hem pek dar. 
Sıralanmış adalar 

Dizi dizi!.. 
Seni bekliyor Hint ve Atlas 

denizi?!!.. 
Yürü.. Özünde ufukları 

titreten hızın var. 
Yıldızın var 

Alnında balkır; 

O küflü zincirleri kır. 
Kanlı kemendler kırılsın .. 

Bentler yarılsın. 
Yol ver "Garib,. in uçsun 

Bize orunc.:mn .. 

Savaş! 

Orunc! .. 
Tunc 

Ufuklar sarsılsın, 
Esenle sınsın!.. 

Dağları aş!. 

Enginde yıldız g~bi kay. 
Sen ok ... deniz yay. 

Uç .. Ufuklar senin! 
Dürülmcsin yelkenin. 

KORKUT BAYÜLKEN 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sahifemizde yazı yazan ar-
kadaşların eserleri: 

DAMLALAR: A. Atilla Önel
çin, Kazım Feyzi, Saffet Tekin. 
TÜRK AKINLARI: Memduh 

Delen 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gibi görünen yıldızlar, titrek ve 
sönük gözlerini biraz daha aç
mıya çalışıyorlar. 

Bu canlı tabloyu çerçiveliyen 
dağlar, yavaş yavat koyu bir 
kızıllı~a bürünüyor. 

Uzun boylu kavak ağacları, 

usta birer rakkase gibi, figüre 
uygun .. raks ediyorlar. 

Ruhum, bu güzellik akşamı
nın şiiriyetine kapılmıf, onunla 
beraber akmakta .. .! 

Cahltd Uöurtan 

--·Tür Çocukları 
Türk uşu'na Uçucu 

Uye Yazılınış 
Türk Gençlerinin, Türk 

Sporcularının gözleri aydın 
olsun. Biz de ulusal uçuculuğa 
ilk adımı atıyoruz. 

"TÜRK KUŞU,, Türkiyede 
yaşıyan gençlere, motörsüz 
uçuculuğu öğretecek, onlart 
paraşüt kullanmağa alıştıracak 

bir kurumdur. "Tayyare Cemi
ycti,,ne bağlı olarak açılacak olan 
bu kurum yabancı ülkelerden 
beklenilen öğretıcileri gelir 
gelmez işe başhyacaktır. 

Motörlü uçuculuğun alfabesi 
olan motörsüz uçuculuk ve pa
raşütçülükle, gençlerimiz ara
sında bir kaç yıl içinde bir 
gökmen yığını üretecek ve 

bütün ulusların üzerinde canla, 
başla uğraştıkları bir konuya 
bizde parmağımızı basmış ola-

cağız, Kadın, erkek, on sekiz 
yaşına giren herkes '1TÜRK 
Kt.ıŞU,, nun kanatları altında 
ycrbulacak ve başımızın içinde 
yaşatbğimız 0 Uçan Döl,, ün 
hamuru burada yoğurulacakbr. 

Çocukhmmız burada bir yan
dan uçmayı öğrenirken bir 
yamdan da atelyelerde, evlerde 
çalışarak planörler yapmasını 
deneyecekler, bir yandan da 

gökü tammış olacaklardır. 
Türk çocuğu, bundan sonra 
artık göklerin derinliklerinde 

karada ve suda olduğu gibi 
dola~a.cak, bulutların ülkesini 
de avuçlarının içine alacak
lardır. 

Motörsüz uçuculuk ve para
şütçülük öğretilmesi için böyle 

bir kurumun işe başlaması, de
ğeri ilk bakışta kolayca kavra
namıyacak kadar bir lieri gi
diıtir. 

Ti.irk çocukluğunun bütün 
yedek gücünün bu kaynaktan 

yetişeceğini düşünmek, için 
değimini anlıyabilmeğe az çok 
yardım edebilir. Gökmenleri

mizin sayısını hiç arka.cı ke
silmeden çoğaltmak, gençleri
mize uçuculuğun tadım aşıla-

mağa bağlı olduğuna göre, 
"Türh Kuşu,, na üye yazılacak 
Türk eocuklarından ulusal uçu
culuk yolunda sevinç verecek 
işler bekliyebiliriz. 

"Türk Kuıu,, :Ulkumüz olan 
köklü uçuculuğun bir çekirde
ğidir. Artık bundan sonra 
"bizi uçurunuz,, diye sızlanan 
gençler görmiyeceğiz. Sporla
nmızın en baıında planör ve 
para,üt sporları yer alacaktır. 

Yolumuzun üıtünde ufak bir 
ışık belirmiştir. Vildan yıla yol 
aldıkça bu ışık büyüyecek, 
göklerimizi andınlatacak ve 
başlarımızın üstü ayyıldızlı ka· 
natlarla dolacaktır. 

"Türk Kuşu,, nun gürbüz 
ve ateıli çocukları. Y annınız 
parlak olsun. 

SERVER ZİYA GÜREVIN 

29 Manunusanl 1935 

Ütkünc Bana 
Ün saldı buğadır " Mete ,, evrene. 
" Neı-on ,. eğlenceye, kıvanca daldı .. 
" İskender ,, kendini verdi yelene, 
Bütıhı yapttkları bitimsiz kaldı. 

" Atilla ,, titretti bir Avrupayı, 
" Timur ,, bir ülkünün koştu ardından, 
Ne yazık sonunda " hiç ,, imiş payı, 

" Cengiz ,, in adıdır dillerde kaln:ı .. 

" Kanuni ,. kükredi, aslandı, erdi, 
Adını en !lzak ülkeler duydu .. 
" Fatih ,, lstanbulu Türklere verdi, 
" Napolyon boşuna akmış bir suydu .. " 

Ölen" bir ulusu diriltti baştan, 
Onu yetiştiren Türk ulusudur .. 
"Ak alınla çıktı her bir savaştan,,, 
" Atatürk ,, bunlarm en ulusudur. 

;sami ı.Yaui ÖzenUm 
••••••••••c•a•••••s••&••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 

IZM 
Hüzünler dolaşır semalarında .. 
Gözümde çağlı yan sel oldun İzmir, 
Estin de ömrümün fezalarında, 
Göğsümü doldurdun yel oldun İzmir. 

Hançer anlaşılmaz dururken kında; 
Yanınca bir kızıl hasret aşkında, 
Hülyamda İncelip kadınlaştında, 
Hırsla kavranacak bel oldun İzmir. 

Sevilmek vesvese, sevmek vesvese, 
İşte bak benzedin se<ıde herkese: 
Uyarak içimden yükselen sese 
Bana kendim gibi el oldun İzmir. 

Jl!. .Ati 
.................................................................. 

Çık<ıccık olroı 'l'iil'k Akmlan ldlabıııdan: 

Türk Akınları 
Altayları dinleyin; nasıl havalar çalar, 
Anlatsın o yırtılan parçalanan kınlan ... 
Nice tadar devirir, ne çizmeler parçalar, 
Şimşeklerle yarışan yüce Türk akınları ... 

En uzakları yakın, hiç yokları var eder, 
Ak dalgaları sırdaş, tepeleri yar eder, 
En aşılmaz, en yüce seddi tarumar eder, 
Yıldırımlarla koşan yüce Türk akınları ... 

Doğudan, ta batıya medeniyet atan o, 
Kamuğ yüce güderi birbirine katan o, 
Bir örnek Anadolu, Bir 3Ümcr yaratan o, 
Ünlü Turandan taşan yüce Türk akınları ... 

.Memduh Delen 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sevgisiz Dirim 
Bıktım artık gönülsüz, !ievgisiz çırpınmadan, 
On, yedi yıllık ömrüm çektiğim kahrı saydı .. 
Ömrüme acımazdım belki öldüğüm zaman; 
Arkamdan ağhyacak bir sevdiğim olaydı. 

N. ÖKTÜN .................................................................. 

Gönlüme 
Beyhude çırpınma gönlümde bülbül, 
Kokulmaz ıördüğün her renkli çiçek. 
Sararıb solacak o gördüğün gül, 
O renk, o güzellik çabuk bitecek .• 

JJ. Bingöl KIZILSU 
ıaıı•ı•ıa•••••••caaaıııaaaaaaa••••••••••••••••••••••••••••••••• ... 

Kemanım 
lstırab halkaları gerdanlıktır boynumda, 
Kemanımın ahını uyuturum koynumda. 
Muhitim kararıyor hep kaçıyor ışıklar, 
Göğsümde canlanıyor hasretle hıçkırıklar: 
Sisler altında kalan bir betbahtın nefea.i 
Bana yaklaştmyor duymadığım bir sesi.. 
Her telinde duyarım bu betbahtın sesini, 
Y af varırım almasın gögsümden hevesini; 
Gayemin mabedidir orası çünkü benim 
İstemem harap olsun yıkılııo bu eserim. 

Kar:şıuah'a; Nedime A.. Kal>Mı 
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unye Ve. 
Cumhuriyetçilik 

· ·-·-·. Bay Mustafa Münirin Halkevinde 
Verdiği Konferansı Neşrediyoruz 
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lzmlr Belellyeelnlle•ı j ralı klfe araanm aabtı belediye 
t - 7100 ita lftd mu- 'J endbnen kam.lemindeki ~

liımmeiili heleellye ua fabrikası me dairesinde ve açdC arttiima 
için labn U..ack 700 ton Ereiti ile 2/21935 C~arteai. ttmn 
~~ li d k: •--t L:....J saat 16 da belediye dail*i en• 
nu ve ma en vm .... u .,. e- climeninde ihale edilecektir. 
diye encüm~n kalemindeki ı•rt- Ba anaya ittirak için 100 
name veçhile kapah zarfla 12- lira muvakkat taminat ile söy· 
2-935 Sah güntl saat 16 da lenen gün ve saate kadar bele-
belediye daimi encümeninde diye encümenine müracaat 
ihale edilecektir. olunur. 

Bu ekailtmiye iftirak edecek 15-20-24-29 134 (56) 
talipler 578 lira muvakkat te- -1 - 166 lira bedeli mu-
mitla teklifnamelerini ihale gii- hammenli belediye akanndan 
nü nihayet ••at 15 e kadar Mezarhk başında eski ekmek 
belediye riyasetine tevdi ede- salış barak~nın senelik ican 
bilir. belediye enclmen kalemindeki 

prbaamai veçhile ve açık art
tuma ile 16-2-935 Camarteai 
pi uat 16 da ilWe edile
.;ektir. ıcuaı..a ffiae ........ 
için 1~ lira muvakkat te.._tla 
llylenen gün ve ıaate kadar 
belediye daimi encümenine mll
racaat olunur. 

2 - 85 lira bedeli muham
men& belediye akarmdan 3 ildi 
lrahnmaalar Jelli SellwHc --
bpda 28 .......... . 
içindeki lmlenia .... _,. 
iteledi~ ...... .bleiniDtleld 
......... veçhile •• apk art
~ 16-2-935 C.aw.teai ,a.ı 
mt 16 da ihale edileeektir. 
ıcnı.a ... lftirak ... 7 
lira lillYakkat t ..... .., ... 
._,...,._tek~We

dİJ• claimt udllaenİD• ....... 
ncaat.ı.-r. 

3 - 48 lira hede& ---
- Wediye üarmdan Ha· 
...... prpmda ı• ~-
6 Dwrah dAlrlgfpıw ~1' 

icarı ~· ---- kaleFtr•ılii ......... •eçmt. .. 
8flk aıltmaa ile 16121655 ca-
muteai ..... 1~ da ..... 
..,. ..... eDCllaaenWtt -

W-atlr.r f<taiilitma fil*• 
iPa S ._ mtMllat 

:tılll ..... ;wa-,-.. ... ye-

.......... ., . ....... :'= ..... t-.. 
4 - 4S5 Bra kdili ....... 

...... , ...... d .. bat 

...... 110 No. la dllkkbm 

....&k ican helediye endbaem 

~tut-ui.Pile 
-n açık arttamaa ile 1'12191S 
camart .. rlltal üat 16 da ı,e.. 
lediy daimi eadmeniüe .._ 
le ..... ldfr. 'Kiralama .... 
lftirak için !S-iira •1*YDkat 
t-iutla lllyl-- ,an ft aa• 
ate kadar Wediye endiı•l-
ae ~ olmv. 

5 - 200 lira bedel .... 
ı.a.._..u Wye akaımdaa 
.......... K ..... polia 
brakola karıı•da ~ ... .. 
• tltlacl baraluudla ...... , .... , 
ican belediye enclmen kale
iıh a.w .......- •eçbil• •• 
_.. arttarma De 16 -2- 9S5 
Camarbıli .... .. 16 da 
~ ialmi .......... 
:1laale .ulecektir .. ~ ~ 
··~kba 151ra ....... 
kat~.., ..... ,.. •• 
••,..... w.u, ••• cam .. 
lliae ... aaatohmar. 

6 - 40 iri '*1811 ..... . .... ~ ....... --
leket laa~ &rtmada 
8 ....WU clelrha pnm.Mkl 
......... icarı 

cimi• ~ 
....... 16·2- 955• 
-.ıtett ........ utbrlila Ui 

.tJ~~--~ 

Iogiliz KANZUIC Ecza ~ıoıa 
ilk t ri . 

P, stil Antiseptik 
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Ada 
Şarabı 

iki Seneden 7 Senelığe Kadar 
lzmirde Stok Vardır 

Fiyatlar rekabet kabul etmiyecek derecede llCllZ4ltit 
Uınmi sabt mahalli: 
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· ' Oliver Ve Şü • 
Acentesi · F. H. an Der LllllTET 

oYALE NURLANDAlS Zee & Co. Vapur Acentesi 
K-OMPANYASI DEUTSCHE LEVANTEUNIE CENDELI HAN BIRINd 

HERCULES vapura 29 ikinci Hamburg KORDON TEL. 2443 
........... 51 ikhıci kllnma l>~INDJE vapuru 3 pbatta DHE ELLERMAN UNES LTD. 
1-ür Anven,Rotterdam, Ama bekleniyor. 6 şubata kadar f TREN11NO vapuru 29 ikinci 
ardam ve Hamhurı için yilk Anvers, Rotterdam Hamburg kinnnda Hull Londra \fe- An· 
Qdacakbr. ve Bremen içiu yilk alacaktır. veraten gelip tahliyeae buluna-

HERMES vapuru 9 fQbattan AQUıLA vapuru Aıavera ve car ve ayni zamanda Londra 
ti .... ta kadar Anere, Ret- Hamburgclan yük çı~ ve Hull için yiik alacaktır 

dam, Amaterclam Ham- here 1.6. tubatta beklenıyor. ALGERIAN vapuru 6 şubatta 
litq 1 ~ içhl - ala 1 ULM vapuru ıs tnbatta bek- Liverpol v.e Swanseadan ıelip 
.aktar ••• ,. - '-iyot. 20 ıubata kadar An- tahliyede bulunacakbr. 

GANYMEDES va uru 23 vers, Ro~~rdam, Hamburi ve MAROMIAN vapuru şubat 
P Bremen ıçın yDk alacaktır sonunda Londra, Hull ve An· 

;pbattan 28 ıubata kadar An- JOHNSON LINE LTD versten gelip tahliyede bulu-
•en. Rotterdam, Amsterdam l{ENMORE vapuru 29 Şu nacak ve ayni zamanda Londra 
n Hamharr için ,Ok alacakbr. batta bekleniyor. Liverpul ve Hull için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINJ,EN ve Allventen ytık çıkanp Bur- THE GENERAR STEAM NA-
B~D mot&rl lilaanunız· gu, Varna ve K&atence için VIGATION Co. LTD. 

4a olup ylldlklbal '"-1ttık· Jft alacakhr. ED JUT ART vapuru S şubatta 
:':tin ~ yirmi dokuz klnunu ARMENT H. SCHULDT beklenmekte olup Londra için 
.aıcle Rotterdam ffamburg HANSBURG vapuru 23 Şu ybk alacakbr. 
Copenhaıen Danizir, Gdynia: batta bekleniyor. Hamburg DEUTCHE LEV ANTE LINİE 
c.tebug,OıJo ve lskandinavya tY~~AnventenHayilkbçıka?~ Ryiiotk- ANGORA vapuru 30 ikinci 
h•taiı için yllk alaeaktır rmam ve m urg ıçın kinuncla Hambmw, Bremen ve 
~~iAllLA~D 8 ş b. tta alacaktır. Anversten gelip tahliyede bu· 

vapuru 11 a THE EXPORT STAEMRHIP lwımuıtur 
~erdllım, ~amburs: Copen- CORPORA TION NOT: Virut tarihleri ve 

en. Dailtzii, ~. Gote- -""•-'NISTER 18 vaplD'Jann iaimJeri llzerine mes'a 
Ye fakandin lilnA 1 r.Alftı vapuru p· li k buJ ediJm .~ avya ~uın bata doğru bekleniyor.Nevyork. yet a ez. 

,,.~ alaeakbr. için yQk aJacakbr. 
~ lfARtı1M ROUMAIN EXCELSIOR vapura 10 Şu-
~--· ~İçin her oo batta bekleniyor. Nevyork, 

t.:•~ wr llUIDtNam ..ıer. için ylk alacaktır. 
JUL YA YaP'Jl'1I 12 Vanıt taımleri •• ..,_.,.. 
....... e olup isiDileri lberipe m....a,ei Ira

.... Marta. ........ bul eclillaes. 
•ıa,,,u Cenid~ f 1tr'lllM N. V. W. F. Hami Van Der 

Zee A Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

*7 - 200$ 

~----!!· Dokt~r 

.l12!!~1'A 
ıZMıR, PıRE VI! 
SlJSAK ıCIN .. IRJNTAZAM 

HAFJ'MJK P95TASI s.,-... 111.lddeti ızmir 
Trireste S.112 g&adllr. 

Her .Pumteai glinti Sabah 
muva&alat ederek Çarşamba 
giinleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
30111935 S. S. SRBıN 
6/21935 S. S BEOGRAD 
13121935 S. S. BLED 
Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl
mışb. 
NAVıGATION G. 

PAPAYANNAKls 
AYA ZONI vapuru 20 ki· 

nun1ısanide Pire; V9Jo, Selinik 
ve Dedeağaç limanları için )'lk 
alacaktır. 

AYA ZONI vapuru 27 ki
nunusanide Pire, ıskenderiye 
ve Port Sait limanlan için yük 
alacaltbr. 

Yolcu ve navlun için tafsilit 
J. PUSSıOI ~eaine mii· 
racaat- ediniz. 

Kordoada Cemal ~eB 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

Dit Tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naei 

Birinci Beyler So~ 20 omarada 
1 ıc ........ 1935 tarihiadeıt ftUmea ...... . 

hata kaballae .... ........ 

Telefo • 2639 
1+;-15.(52) 


