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:Beşinci sahifemizdedirj 

Oum1ıuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siymn Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılm1ştır. 
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Italyanlar Makallede mahsur kalacaklar Yeni sene Türkiye 

1için büyük ümidler 
taşımaktadır. 
Arsıulusal bakımdan 
durum o kadar cesaret 
verici değlldlr. 

Sayın okurlarım, yeni yılınız 
kutlu olsun. 

Bu sahrları okuyacağınız za
man, 1935 senesi, evrensel 
bir endişe kaynağı içinde, 
göçmüş bulunacaktır. Milyon
larca senelik diziye bir halka 
daha katan yeni seneye gelin
ce, o hayata henüz gözlerini 
aç.an bir yavru gibidir. Sonsuz 
ümidler taşıyan kollarını size 
açacak, hayatınıza karışacaktır. 
Bu her yıl böyle olur. Dünya 
kurulalıdanberi böyle olup git
miştir. Yılbaşı, güneşe tutulan 
billur parçalarının rengarenk 
kompozisyonlarını andıran çe
şid çeşid ümidlerin baslangıcı
dır. Onıı sevinçle, başdöndüren 
coşkunlukla girilir. Fütursuzca 
kaybedilen koca yılın son akis
lerini dinlememek, bir ~uur ve 
v:cdan yoklamasından sakın
mak için mi ? Böyleleri elbeUe 
vardır. 

Adisababa, 31 (A.A) - Bir 
kaç haftadanberi cenub cep
hesinde derin bir sükün hü
küm sürmektedir. Ras Desta-
nın Dolo civarındakı lta'yan 
Somalisini istila etm;ye hazır
landığı ma!üm bul unuyordu. 

yan tayyareleri muhtelif mev 
zileri bombardıman etmişler ve 
ayni zamanda bomba atmamak 
suretiyle Fransız hududundan 
on mil ilerde Adis-Ababa -
Cıbuti demiryolu üzerinde Ay- · ı 
se mevzii üzerinde de uçmuş-

Bu itibarla ltalyan-Ha
beş harbı şimdi Hilen 
ba'flamış bulunmaktadır. 
Temblenln merkezi olan 
Abbl-Abdl Habeş kabile
leri taraflndan tekrar 
l'fgal edllmiştlr. 

J 

Fakat, geçen yılda vazifele
rini hakkıyla yapmış olanlar 
yoklamadan asla sakınmazlar. 
Onların coşkunluğu yoklamanın 
verdiği sevinçtendir. OuADLNDE BiR TAHAŞŞÜB MERKEZi 

Temblenln istirdadı ltal 
Yeni sene, başladığınız eser

lerin daha güzel,daha mükem
mel olması için gereken şart
ları hazırlamayı neşeyle, iimidle 
artan hamlelerinizden bekleye
cektir. Bugün için okurlarıma 
samimiğ tavsiyem hayata gü
ler yüzle, nikbinlikle bakmaları, 
yenilmez sanılan, büyük zorluk
lar karşısında bile cesaret ve 
nikbinliklerini kaybetmemeleri
dir. 

Ulusal savaşa başladığımız 
günden bugüne kadar geçirdi
ğimiz tecrübeler varlığımıza 

giivenin, sarsılmaz iymanın ne 
kadar yüce, harikalı sonuçlar 
verdiğini göstermiştir. Ulusal 
savaş ve inkılap tarihinin ders
lerinden, her yıl daha anlayışlı 
olarak faydalanmakta devam 
edeeeğiz. Taki Türk yurdu 
en parlak yarınlara kavuşabil
sin ... 

1935 yılı bizim için her ba
kımdan verimli bir yıl olmuş
tur. Ekonomik kall<ınma yolun
daki didinmelerin, çalışmaların 
scvmç verici sonuçlarını bu 
yılda aldık. Beş yıllık endüstri 
programımızın hedeflerine var
dığını gördük. Programın ana 
hattını teşkil eden fabrika
lardan bir çoğu bu yıl 
içinde faaliyete başladılar. 
Programı tamamlıyacak olan 
diğer fabril<aların da temelleri 
atıldı. Türkiyenin yü\;.sek 
medeniyet seviye~ine erişmesi 
endüstrimizin gelişimiyle sıkı 
sıkıya alakadardır. Biliyoruz 
ki bu sabada elde edilen mu· 
vaffakıyetler bizi büyük amaç
larımıza eriştirecektir. Türkün 

- Sonu 2 inrı sav/ada · 
fijJevk.e'I. I3:l1gi:n 

Böyle bir hareket Italyan ar- !ardır. 
kalannı tehlikeye düşürece- HARP ŞiMDi BAŞLAMIŞTIR 
ğinden ltalyanların ilerlemek Londra 3t (A.A) - Ro~-
istemeyişlerinin sebebi kısmen ter Ajansı aylarından : 
anlaşılmış bulunmaktadır. Dessledeki umumi ka-

Tayyareler yeniden faaliyete rargahta bulunan lmpa
geçmişlerdir ki bu yeni bir ita!- rator muhasamalara ba•-
yan ileri hareketinin nişa~esi lamasını Habeş ordusu-

yan kuvvetlerlnln Makal
la ile mUnasebetlerlnl 
doğrudan doğruya teh
dit etmek imkanını vere
cektir. 

DEMIRYOLU BOMBARDIMAN 
EDiLECEK MI? 

Cibuti, 31 (A.A) - Fransız 

İTALYAN UÇAKLARININ BO.'vlBARDIMANLARI 
resmi çevenleri ltalyanların beslemektedirler. Bu hususı. 
Adiı Ababa - Cibuti demiryo- söylendiğine göre mühim mik-
lunu bombardıman etmeleri tarda harb malzemesi Cibuti-
ihtimalinden dolayı endişe - Sonu beşinci sahijrdr -

olarak telakki edilebilir. ita!- na emretmiştir. 
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Işıklar maskelenecek 
Ayın onuncu gecesi Karşıyakada ışık-
ları maskeleme denemesi yapılacak 

Dün gece talii yaver olanlar 

Yılbaşı 
• 

pıyangosu 

500,000 liralık büyük ikramiyeyi 
14110 numara kazandı 

lstanbul 31 (Özel) - Yılbaşı 
tayyare piyangosunun keşide
sine akşam saat yirmide baş
landı. Keşide sa!onunda büyük 
bir halk kütlesi toplanmıştı. 
Yılbaşı piyangosunu kazanan 
bahtlı numaralar şunlardır: ı 

500,000 lira 
14110 
200,000 lira 

8 24 
100,000 Lira 

13516 
Büyük ikramiye kazanan bu 

üç numaradan her birinin yüz 
aşağı ve yüz yukarı numara
ları beşer yüz lira mükafat 
alacaklardır. 

40000 lira kazananlar 

14927 21606 
5452 28444 

30000 lira kazanan 

6052 
25000 lira kazanan 

16576 
20000 lira kazananlar 

24899 20129 
15000 lira kazanan 

5939 
10000 lira kazanan 

15145 
7000 lira kazanan 

numaralar 
2-376 t7285 26207 

2s&2a 12..ao 
- Sanu iiriincli sahi/tde -

Deneme bölgesine Naldöken, Bostanlı köyleri de dahildir 

l 
Karşıyakada 10-2 nci Kanun l 

Cuma gecesi saat 20 havaya 
karşı ışıkların maskelenmesi 
denemesi yapılacaktır. 

1 - Deneme bölgesi: Nal
döken mayın . grubu (dahil) 
Bostanlı köyü ve Bostanlı 
istasyonu dahil) istikametin

den Soğukkuyuya aınud bir 
hat ile Kahramanlar mahallesi 
dahil olarak Menemen şosesini 
takiben Naldökene giden bat 
içindeki sahadır. 

2 - Deneme müddeti: Saat 
yirmide başlıyacak ve 20,30 da 
bitecektir. 

3 - Denemenin yayımı: Sa
at tam yirmide Naldökendeki 
pirina fabrikası karşısında Mu
radiye sokağındaki Katolik 
kilisesi, deneme sahası içinde 
bulunan vapur, tren ve diğer 

nakil vasıtalan düdüklerini ve 

Karşırakadan 

çalarım üç dakika müddetle 
bir kısa bir uzun çalmak sure
tile denemenin başlangıcını 
halka bildireceklerdir. 

Saat 20.30 da denemenin 
bitmesi de ayni suretle ve bu 
defa düdükler ve çanlar bila-

bir görüntiş 

inkita üç dakika çalınmak su
retile halka yayılacaktır. 

4 - Işıkların gizlenmesi: 
A - Deneme sırasında so

kaklardaki bütün ışıklar söa-
dürülecektir. 

- Snnu altıncı sohiftdt -
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Hergün 
Bir fıkra 

1936 

insan ruhu ve insan şuuru üzerinde: 
çok önemli tedkikler 

} ı~m;: Eaacı Krrnal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• Mikroplu hastalıkların pek büyük bir 

1936 yılını görmekle hepimiz 
bireı' yaş daha ihtiyarladık. 
Dün gece saat on ikide ışıklar 
sönerek 1935 i karanlıklar 
içinde tarihe bıraktık. On ikiyi 
bir dakika geçe 1936 senesi 
ışıklar içinden önümüze serildi. 
insan ömründe önemli bir ölçü 
olan bu 365 günün hayır ile 
saadetle Türk halkının genel 
huzur ve rahatile bütün insan· 
lığın barış neşesi içinde geç· 
mesini hep diledik. Ben her sene 
yıl başında oynanaııı tombala
larla içilen kokteyleri, edilen 
dansları hayır sayarıru. Ge
çen yılhaşılarından birinde 
dostlarımdan birisi bana tuhaf 
bir duygusunu işaret etti. Bu 
arkadaş her sene yılbaşını gö· 
r!ip yaşadıkça ömründen bir 
senenin daha geçtiğini, fcnaye, 
mezara daha yaklaştığını du
yarmış... Hayatın her safhasına 
bakarak oradan bir elem duy
gusu çıkarmak bir ruh hasta
lığıdır. Yılbaşı gecesi mütees
sir olmak, yılbaşı gecesi üzül
mek, ölümüm yaklaşıyor de
mek te mana ve mantık ara· 
mağa gelmez bu kafa bu duy
gu hastadır. Her başlanğıcı 
bayır ile, neşe ile şetaret ve 
'sevinç ile karşılamak lazımdır. 
Ben bile yılbaşı gecesi tali 
oyunları icad eder, neş'e ve 
ııetaret süjeleri yaratır, güler, 

nishette azalmasına mukabil Dejenerati 
çoğalmaktadır .. hastalıklar 
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\gülerim. Yılbaşının tes'idi Türk 
sosyetesine yeni girmiş bir 
şey,dir. H~nüz yılbaşı neşesinin 
bir din icabatından olduğu ıan
n dilen devrelerde idi, hiç 
unutmıyorum 1916 senesi 
yılb~ında Viyana'da bulun
mıı,dum. Koskoca şehir bir 
ııeş'e şelalesi gibi akıyor, kö· 
• pürüyor, kabından taşıyordu. 

·Davetli olduğum yarı resmiğ 
bir mahfelde ışıklar söndü. 
1916 yı açan ziyalar altında 
herkes eşinin dudaklarından 

1 öpücükler alıyordu. Şimdi sine
/ ma perdelerinde sık sık rast· 
l -ladıgımız bu dudak sevdala-
t rına ben şahsan yirmi sene 
t önce hiç aiışık değildim. Bu 
, bol bol öpüşe dudaklarım su· 
samışdı. Gel zaman git zaman 
yılbaşı töreni bizde de adet 
oldu. Şimdi yılbaşı neş'esini 
hmirde gördükçe dar, sekter 
bir kafadan ayrılmış olmamıza 
nekadar seviniyorum bilseniz .. 
Türkiyede nereye baksanız 
büyük devrimin eseri sizi se· 
liimlıyor. Yaşasın büyiik Türk 
qevrımi... Kutlu olsun yılba

şınız .•• 

Bıçak çekmiş 

-5-

Cemiyet içinde yaşayan fer
din aklı, şuuru ve rubu içtimai 
hayattan müteessir olduğunu 
bilmiyen yoktur. Fakat içtimai 
hayattan bedenimizin, aza ve 
ensicemizin de ayni derecede 
müteessir olduğu pek yeni 
olarak öğrenildiği gibi ruh ve 
şuurumuza yaptığı tesirlerin 
pek yeni nevileri de öğrenil

miştir. 

Yalnız içtimai hayat tabirile 
medeniyeti birbirile karı~tır· 

mamalıdır. Medeniyet içtimai 
bayatın tuttuğu hususi bir çığır· 
dır. İçtimai hayatın insan cinsi 
üzerinde yaratıcı tesirlerini bil
ahara izah edeceğım. 

Fakat ondan evvel, kendi 
lu umu ile iftihar eden, insan· 
lığa sağlık, ömür u~unluğu, 

r.,fah ve istidad getirdiğini 
iddia eden bugünkü medeniye· 
tin insanlığa yaptığı fenalıkları 
öğrenmekliğimiz lazımdır. 

Otuz beş sene evvel yani 
tam 1900 senesinde ömrü va
sati 49 olduğu halde bugün 
"60,. a çıktığı söyleniyor. Tıb
bın bu büyük zaferine rağmen 
" hastalık meselesi ,, medeni 
milletleri zannolunduğundan 
fazla ve korkunç bir ehemmi· 
yetle işgal etmektedir. işte size 
en medeni bir milletin istatis
tiklerini arzediyorum. 

Amerika hükümeti dahilinde 
"142., bin hekim · "65,. bin diş 
hekimi, "150,. bin eczacı "280,. 
bin haste bakıcı "7,. bin has~ 
tane, ''8,, bin kılinik ve "60,. 
bin eczane sırf bu sıhhat 
mevzuu etrafında yaşıyorlar. 

Amerikada hastalar için yal
nız "ilaç11 bedeli olmak üzere . 
senevi sarfedilen para "715,. 
milyon dolardır, Hastalıklar 
için sarfolunan diğer nevi me· 
sarif senede "7,. milyar Türk 
lirasıdır. 

Aşikardır ki hastalık derdi 
milletler için en ağır bir ikti· 
sadi yük olmakta berdevamdır. 

Bu muazzam rakamlara ba· 
karak Amerikanın sıhhat mev· 
zuuna fazla bir ihtimam gös· 
terdiğini ve Amerikalıların bu 
ihtimam sayesinde sıhhatları
nın azami derecede koruildu· 
ğunu zannederseniz feci bir 
surette aldanırsınız. 

Keçecilede Şerefiye sokağın
dan geçen Yakup oğlu Bayram 
ile Hüseyin kızı Fatmanın 
önüne geçen Şav~i oğl~ Mu· 
.~ffer ve arkadaşı Aİi oğlu 
Mehmet Ali ansızın Bayramla 
f.atmanın üzerine hücum ede
rek Muzaffer Fatmaya bıçak 
çf!kmiştir. Zabıtaca ikiRi de tu
tulmuştur. 

işte size yine bu masarifi 
ihtiyar etmesine rağmen, me· 
deniyeti bütün şiddMile yaşı· 
yan Anıerikadalii sıhhi vaziye· 
tin nasıl olduğunu gösterelim: 

Delilere mahsus hastaneler 
tıkabasa doluaur. Nev-York 
hükümeti dahilinde "22,. kişide 
bir deli vardır. 

Amerikada akıl ır:ayifliği ve 

Tehdit 

ölüm sa. 
sına ır 

Karııntine tramvay caddesin· 
ı:le 740 numaralı evde ~turan 
bay Ahmed Suadın - e

0

vine gi· 
den ve bir alacak meselesinden 
araları açık bulunan Mehmed 
)()ğlu Mehmed kapıyı tekmele
miş ve: 

- Çık kozumuzu paylaşalım, 
diye tehditte bulunduğundan 
tutulmuştur. 

delilik içın hastaneye yatırılan· 
!arın adedi· verem için yatırı· 

lanlanların adedinden "8., deta 
daha fazladır. Her sene tımar
hanelere yeniden ilave olunan· 
ların adedi 1168., bin kişi· 
dir. Her şeye rağmen art
mıya mahküm olan bu nisbe
tin artmayıpda sabit kaldığı
nı farzetsek dahi hastanelere 
delilerini gönderecek yarınki 
rıesil, yani bugün mekteplerde 
ve kolle jlerde okuyan çocuklar 
arasından bir milyonunun tımar· 
haneye girecekleri muhakkak· 

1936 s 
lık o' 
gürbü 
yıla 

sanlı~ 
sulhu 

Dolitndırlcılık 

ismet Paşa Bulvarında ibra· 
im oğlu Mustafa yanına ge

en tanımadığı bir adamın ken-
1isine ış bulacağından bahisle 
l lira dolandırdığını 

! · ı 

tır. 

Amerikan akıl 

YAZAN: MUALLiM Dr. r - 'ı MUHTAR 

günkü talebeler arasında ya· 
pı!an teftişte, sınıf derslerini 
takip edebilecek akıldan, mah
rum bulunan "400,, bin talebe 
bulunmuştur. Üç sene evvel 
Amerikanın resmi bükümet 
hastanelerinde "340,, bin deli, 
"8128":)., ahmak ve saralı yatı

yordu. "10951,. kişi de hariçte 
bırakılmıştı. Hususi hastane
lerdekiler bu hesaba dahil de
ğillerdi. Bütün memlekette ay
rıca "500,, bin zayif akıllı tes
bit edilmişti· 

" Pysikonevroz ,, a mübtela 
bir kaç kere yüz bin lı işiler 
bu hastaneler n haricinde idiler. 
Medeniyeti Amerikaya yakın 
bir derecede dinamik -olan Al
manya dahi bu "derdi., milli 
siyasetinin en başına geçirmiş 
ve Alman milletini tereddiden 
kurtarmak için böylelerinin ne
sillerini kurutmaya karar ver
miştir; Fakat Hitler Alman
yası cemiyete bozuk evlatlar 
yetiştiren ana ve babaları, bo
zanın, me..Jeniyet şartları oldu
ğunu pek geç kavramıştır. 

Valhasıl bu rakamlar, bu
günkü medeniyet şartları için
de yaşayan insanların akıl, şu
ur ve ruh cihetinden ne kadar 
seriulinkisar bir vaziyette bu
lunduğunu göstermeye kafidir 
Aklıııı,şuurunu ve ruhunu kay· 
bedenler şahsiyet!erini ikaybet
tikleri için muasırı' medeniye
tin "şahsiyet inhilallerine,.mün
cer olan bu durumu bütün 
dünyanın dikkatini korku ile 
üzerine çekmiş bulunuyor. 

Muasır medeniyetin, muasır 

hıfzıssıhhası, insanların en mu
kaddes hususiyeti olan şahsi· 
yeti, yani aklını, şuurunu ve 
ruhunu korumak ve onları bo
zulmaktan kurtarmak yolunu 
bulamamıştır. 

Muasır medeniyetin, mııasır 

hıfzıssıhhasının beden hastalık
ları üzerindeki tesirlerini de 
dikkatle tahlil edecek olursak 
varacağımız netice yine feci 
olmaktan kıırtulamıyacaktır. 

Hıfzıssıhhanın en sağlam ta· 
rafı pastörün keşfiyatına da· 
yanmaktadır. mikropların keş
finden sonra doğan bıfzıssıha 
insanlığı perişan· eden, taunlar, 
koleralar, vebalar, kuşpalazları 
ve tifo salgınlarından bizi kat'i 
surette kurtarmıştır. Yine pas
törün keşfiyatı sayesinde cer
rabt insanlığın iftihar edeceği 
ınuvaffakiyetli yoluna girmiştir. 
Yine pastörün keşfiyatı saye· 
sindedir ki doğum yapaiı ka
dınların yüzbinlercesi ölümden 
kurtulmuştur. 

Yüz binler ve milyonlarca 
çocukları ölümün pençesinden 
kurtaran yine Pastörüiı keşfi
yatı olmuştur. 

-şına musallat eden sebepler 
doıi"acaktı. 

İstatistiklerin Pastör sayesin
de mikroplu salgınların ortadan 
kaldırıldığını ve mikroplu has
talıkların pek büyük bir nis
bette azaldığını göstermesin.te
ki sarahat ne kadar kat'i ise, 
yine ayni istatistikler mikroplu 
olmıyan hastalıkların, dejenera
tif hastalıkların ondan daha 
büyük bir nisbeıte çoğaldığını 
göstermesindeki sarahat da o 
kadar kat'idir. 

Bu son ha~talıklar, mikroplu 
hastalıklara nazaran hem daha 
çok uzun, hem daha çok ıstı
rap veren hastalıklardır. Pas
törün koleradan, vebadan, kuş
palazından, tifodan ve saireden 
artırdığı hayatımızı, onlardan da· 
ha uzun süren ve daha çok ıstırab 
ve bedbahtlık veren hastalık
lara teslim ettiğimiz Aşikardır. 
Kalb, böbrek, karaciğer has· 
talıkları, şeker hastalıkları, 

beyin tümörleri, delilikler, kan
serler çabuk öldürmeyib ıstı· 

rablar içinde uzun zaman ya
şatan hastalıklardır. 

işte müdhiş nisbette çoğa· 

lan hastalıklar bunlardır. Asa· 
biğ hastalıklara gelince, oıt!a
rın sayısı yoktur. Medeniğ 
memleketlerde her adam ha
yatının devam müddetinde en 
a ğı birkaç kere nevra>teni 
ve depresyon nervöz geçiriyor. 

Bütün bu hastalıkları almaya 
karşı olan istidadımızın kor
kunç bir nisbette çoğalmasının 
hııkikiğ sebebi, ancak son 
zamanlarda aydınlanabilmiştir. 

Medeniğ hayat şartlarının 
kanımızda, seromumuzda, ensi
ce ve ahlatımızda, hücreleri· 
mizde ve dimağımızda filiğ ve 
madc!iğ ve vazifeviğ tagay· 
yürler yapdığı ancak son za· 
manlarda farkına varılan ha· 
kikatlardandır. 

Pek yeni olarak öğrenildi 
ki, insanların sıhhatı yalnız 
Pastörün keşfettiği mikrob cin· 
sinin savletile bozulmıyor. On· 
dan daha çok geniş bir nis
bette ve kimsenin farkında 

, olmadığı bir tarzda daha ge· 
niş sebeblerle daha vahim bir 
surette bozuluyordu. insan 
hıfzıssıhhası bunları nazarıdik· 
kata alıb, insanlığın gidişine 
rehber olması lazımgelecekti, 
fakat sonradan bulunan bu 
hakikatlar evvelden bilinme
diği iç n medeoiyetin gidişi 
yoluıı en fenasına girmiş bu· 
lunuyordu. 

işte vaktile ölen bu kadar 
insanların, ömür istatistiklerin· 
de yaşayanlar arasına girmesi, 
yaşama nisbetinin ölüme naza
ran çoğaldığını ve arttıiını 

gösteriyorlar, Vasati ömrün 
çoğaldıiını okuyanlar, yanlış 
bir zehap ile hakiki ömrün ço
ğaldığı zannına kapılıyorlar. 
Hakiki omur "24" saat bile · 
uzamış değildir. 

' Medeniyetin mahsulü olan 
bu fena netice, gerek maddi 
~e gerek manevi tutumunun 
insan varadılı~ına karşı olan 
tezadından doğmaktadır. Ve 
medeni hayata bakim olan 
sebepler, öğrenilen bu hatala
rın tashihine de imkan bırak· 
mamaktadır. 

işte size birkaç misal: 
Bugünkü medeniyeti tahrik 

eden iktisadi zihniyet, hava
yici zaruriye istihsalatını en· 
düstriel tekniği ile yükseltmiş 
olmakla iftihar ediyor. 
Buğday ve emsali hububatın 

istihsal bereketi yükselmiş bu· 
lunuyor. Tavuklar kütlevi yu
murtlamalara sevkedilerek yu· 
murta istihsali haddi kasvasına 
varmış bulunuyor, inekler; ko-

Kim umardı ki Pastörün da
hiyane keşiflerinin insanlığa 
yaptığı bu muazzam iyiliklt:ri 
tamamile unutturacak daha bü-

A 

derecede süt veriyorlar. Ekme-
ğin cinsi, gittikçe mükemmel· 
!eşiyor. Tuz, gittikçe daha 
mükemmel bir teknik ile, bü
tün ecn<'' maddelerinden te· 
mizlenmiş bulunmakla iftihar 
ediliyor. · 

Kim tahmin ederdi ki, bu
gün çekmekte olduğumuz has· 
talıkların ve bu hastalıklara 
karşı olan istidatlarımızın ha· 
kiki amili muvaffakıyet zannet
tiğimiz bu ve buna mümasil 
barekeller olmuş olsun. 

Kimyevi gübrelerin toprağa 

getirdiği kıymetli cevherler 
sayesinde haddin fevkinde 
buğday yetişiyor; fakat had
dinden fazla yetişen buğdaylar 
topraktan çok kıymetli bazı 
cevherleri alıyor; hiçbir gübre 
topraktan gayri tabii bir nis
bette kaybolan bu cevherleri 
telafi edemiyor ve tekrar eki· 
len buğdayların terkibinde 
topraktan gelecek bu cevher 
bulunmamış oluyor. 

Halbuki yediğimiz buğday
ların zahiren ayni kalan şekli 
altında, yokluğu belli olmıyan 
bu cevherler bizim sağlığımız 
için en faydalı ve yokluğu en 
zararlı olan cevherlerdir. 

Elektrik fırınları ve un fab
rikalarının tekemmülü gibi 
medeni terakkiler yüzünden 
hayatımızı kansere ve saireye 
karşı müdafaa eden, mide ve 
hazım cihazımızın normal ha· 
yatını tanzım eden ve yalnız 
siyah ekmeğin terkibinde bu
lunan maddelerden mahrum 
edilmiş olduğumuz pek geç 
olarak öğreniliyor. Biz ise 
buğdayı ecnebi ve lüzumsuz 
kabuklarından ve kepeklerinden 
temi:deyen tekniklerimizle ifti· 
har ediyorduk. 

Bütün sene medeni ahırlarda 
saklanan ve muhtaç olduğu 
normal ve tabii muhitinden 
ayrıla ve manifaktüre gıda· 
!arla beslenen ineklerin bol 
bol istihsal edilen sütü, hayati 
bakımdan denatüre oldu&"u 
pek geç olarak öğreniliyor. 

Bol bol ve hep birlikte yu
murtlamaları için sun'i şartlar 
ve sun'i gıdalar içinde yaşatdı· 
ğımız tavukların, bünyeleri ta
gayyür ettiği ve zevahiri göz 
kamaştıran, torumlarına rağ

men yumurtaların hayati ter· 

kibi bozulduğu hatıra getirile· 
memiş bulundu. Medeni teknik 

·sayesinde lüzumsuz kabukların
dan ayırdığımız pirinci, terte· 
miz bir halde yemekle, binler 
ve yüz binlerce insanı " Beri
beri ,, hastalığına kurban ver
diğimizi pek yeni olarak öğ· 
renmiş bulunuyoruz. 

Kirlerinden temizlediğimiz 
tuzu, beyaz bir hale getirmek
le hazım cihazı tagayyürlerine 
ve kanın ve dimağın ve hus• 
yelerimizin muhtaç olduğu en 
lüzumlu cevherleri tuzdan ayır· 
dığımızı ve kansere karşı mü
dafaamızın en esaslı unsurla· 
rından tuzu mahrum etmiş ol
duğumuzu pek geç olarak ö&"
reniyoruz. 

Gıda tarzının değişmesile, 
sıhhat muvazenemızı temin 
eden unsurlardan mahrum ola
cağımızı düşünmeyi hatıra bile 
getirmediğimiz devirlerde, böy· 
le teknikler ala bildiğine vr 
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Para Piyasası 
31-12-1935 

Alış Sabf 
Mark so ıs 50 62 
İsterlin 617 620 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 79 60 
Belga 21 05 21 25 
ltalyan lireti 10 07 10 22 
İsviçre Fran. 40 75 40 87 
Florin 84 95 85 25 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. ilini 23 37 24 

za Ura çaımıf 
Damlacık'da Abbasaii:a soka

ğında oturan Kimi! kapdan 
karısı Ayşenin evinin altka
tında oturan Mustafa oğlu 
Hüseyin 25 buçuk lira para 
ile 6 çift çorabını çalmış ve 
tahkikata başlanmıştır· ......................................... , 
ketler hepimizin bedenini şim
diye kader çekflğimiz ve ya
nn çekmekten kendimizi. asla 
kurtaramıyacağımız netıceler 
yarattıktan sonra ilim ve fen 
bunları bulmağa bafiamı§tır-

Bu öğrenilen fenalıkların kıs
mi bir cephesine sarılan ve 
memleketler kadar geniş olan 
kimya falirikaları vitaminler 
imaline başlamışlardır., 

Halbuki bütün dünya Vita
min dolsa insanlığı içine yu
varlandığı badireden kurtar· 
mağa imkan yoktur. Söyledik 
ki; medeniyet gidişinin insan• 
!ara yaptığı fenalık, sadece 
bilmiyerek bozudğu gıda şart
larından mütevellit değildir. 

Muasır medeniyet hayatımn 
bütün şartları aleyhimizdedir. 
Bizi her taraftan kuşatan bava 
tabakasının dahi sıhhatımızla 
sıkı bir alakası vardır. Telsiz
ler, radyolar, muhtelif gazlar 
havadan istihsal edilf!n gübre 
!er dolayısile onun terkibi, kı 
mevceler, · uzun mevceler v 
yarın doğacak yeni yeni mü 
dahalelerle, havanın iyonizas 
yonu, stratosferin elektroman 
fetİk durumu şimdiye kada 
olan vaziyetinden çıkacaklar 
dır. Onların bozulan vaziyetin 
den bizim bozulmadan yaşa 
mamıza imkan yoktur. Keza 
temrirat mevzuu, gözlerimiı 
bozan en mühim amillerdenniı 
Benim verdiklerim yalnız bi 
kaç mevzuun misalleridir. 

Medeni hayatın, maddi ola 
bu gibi şartları yanında ma 

.. nevi ve ahliiki ve ruhi dur 
munun yaptığı fenalıklar is 
bütün bu saydıklarıinızın me 
muunu gölgede bırakacak k 

dar derindir. 
Yorgunluk, gürültü, elldi~i 

ferda, istikbalin ııe _olal!ıığıa 
bilememek,üzüntü,emnıYe~izıtı 
kararsızlık, sevgi n~lt~<l\~ 
hodbinlik, inanma yokı~11 bı 
ruhi vaziyetlerin m~f,-~ L.~. 
yede yarattığı b;ak " e n ... 
ticeler yepyf!•lı;ı98a bbıılua-

1 d --=tt;·. il b 
muş ar ı~ gı ;ir u-
1 1 • tetıJ ilşfı,.llJ 
uş ar~ıı:et <ısa a-
lıı'""'~lerd· ' lblişab Kelece. 

1
'· ede/ ere 

...._ EJ;;<llıett,· 
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1935 yılının bilançosu . Fransız 
Geç~~·····y····~İ .... h~~·p····t;;····;~~;;kT··y~IIarın ıu:,~~h;.~; ~~~:'! 

uçınanı Sait Egzubery hakkın-•• ı · . ld ""' uhakk kt da radyo ile aranılan haberonem ısı o ugu nı a ır lere ümid verici biç bir cevab en gelmemiştir. Solundan uçaitn 

Fransız gazetelerin üzerı·nde durdukları tarihler geçtiği görülıne:miıtir. Halbuki T rablustan Mısra 

Paris, 31 (Ö.R) - Yeni yıl yet başkaııları tarafından ka· 4 Ey_lül: Uluslar sosyetesi geçen uçaklar solumda kendi-
dolayısyile gazetelerin en çoğu bul edilmiştir. Oradan yine konseyı l~al ya adıııa B. Aloizi !erini taoıtmağa mecburdurlar. 
1935 yılının bilançosunu yap- Varşova ve Krakovi'ye döne- He Ha.b~şıı•tn adına B. Tekle Hudut idaresi araştırmalara 

• makta ve arsıulusal bakımdan rck Mareşal Pilsudskinin ceoa· a~arıa ~ a zı r olarak mese- memur edılmiştir. Uçakların 
harptan sonraki yılların en zesioe fransanın tazimlerini leyı tetkık etmi ş, o da bir an- belki de çöle inmeğe mecbur 
ISnemli.si oldug· unu kaydetmek- getirıni4tir. Bu fırsatdan istifade laşma formi.ı lü ara · d 1 1 'b T lt;ılya konseyin vek' li~ışl ıseB e kalmıı o ma arı ı timali vardır. 
ıedirler. franzız gazetelerinin ederek B. Lava! Varşova'd1 k . ı o an eş- y h d•ı 
üzerinde durdukları başlıca bir otelde Prusya Başbakanı fler ~1?.'1tdes inkce hazırlanan bu a U 1 er k ormu u e abul t . . l } 
tuihler şunlardır: General G&ringle görüşen· 2· llkteşrin. Ön··e mem~ilştır._ Ingi tereye a eyhtar 

as. 7 son kanun 1935 : Romada üç saat ba• ba•a kalınış ve yecek h"d ' · une geç emı- Ô d f " • a ı Viyana, 31 ( ,R) - Viyana 
a ·Mussolini ve Lava! arasında iki bükümet reisi Alman Fran· kıtaları H ıbse 0 ınuş, ltalyı-n · · k l rı a v d a eş to • · siyonist partısı teş i atı filis-

a n . ~f~ • ltalyan andla•mas•nın sız ilgileri meselesini göz en · ı d' pragına gır· t t T mış er ı r. tinde bir tüzel kurul kurul-
ıt 3~ 1~ 1 ~ Bu anlaşmalar uzun geçirmişlerdir. H 6 llkteşrin . ltal UI 1 masına karşı bir protesto bil-
~_50_ aga_,,..~lan bir inansızlık ve 20 - 24 Mayıs: Italyan • a- paktını çig"ne. ını· ş yal k u~l~r · ı d" B • ~::>~ ,_ b' o a ı an dirig' i neşretmış er ır. _ildırikte 
ıu,_ )\'\'ı\" (\ ,.. devrine nihayet beş anlaşmazlığı gergin ır ş_e- edilmişti r. • ra 
Öl -"A"\Ol .,.ıe Fransa ile ltalya kil almıştır. Ual Ualda vahım 26 ilk Yahudi mittetinin lııgiliz hükü-
r' •)\,V)IJ\,. büyük harbde mühür- b" h di im . d k teşrin : Fransa Akde· nıeti tarafından ortaya atılan ır a ·ae o ulnştur. Al nız e arşılıklı yardım hakkın· projeye kesin bir hayırla ce-

... ~ va vermesa ... zım ge ıji bil-ı _,f..,'dostluju canlandırmıştır. 12 Haziran : ..iltere ve • da lngı' liz ı' stı'fıanııa m'•••ı't b · ı~ ld' 
\5 Sonkiııun: Sar plebisiti manya arasında hir deniz an· cenp vermiştir. dirilmektedir. 

_.aılar kurulunun murakabesi !aşması yapılmış, lngiltere Al- 2 ~on Teşrin: Uluslar sos- y • J } 
altında yapılan bu plebisit için man filosunu hem kabul, hem yetesı ekonomik f' 1 enı spanyo . . ve ınaaaa 

ilk defa olarak kuru· de miktarını tahdit ett~ıştir. belr~ıteslere karar vermiıtır. kabinesi 
lun emrine ar11ulusal kuvvetler Bu anlaşma dünyada edrin te- . ~n Teşrin: lııgilterede 
verilmiştir. Sar ahaliıi serbest ıir yapmıştır. yenı seçım olınu,, B. Baldvinin Madrid, 31 (Ô.R) - lıpan-
olarak ikıbetini tayin etmi• ve 27 Haziran: Romaya giden ulusal kabinesinin f ·ı e· yol akademisinin himmetile eski ... 

1 
. • za ene n 

Almanya ile yeaiden birleı- B. Eden B. Mussolini ile gö- tece ennııştır. haline konulan büyllk tair Lo-
raift:İr. riifmüştür. Gittikçe daha sarih 18 Son Teşrin: Berkitelt-r tat- pe de Veganın evi bugün 

3 Şubat: frana& bqbakanı bir şekil almakta olan Italyan bik mevkiine konulınu t açılmıştır. Madrid arşevegi evin 
B. flandin ve dıt itleri bakanı _ Hebeş aıılaşınazlığı Londra 8 llkkanun: iki ay s:r:~ ıou· dua odasında bu münasebetle 
B. Laval Londrada lngiliz baş- hükümetine endişeler verdiğin- hasemattan sonra Pariste B. bir iyin yapmışbr. 
bakanı B. Mac Donald ve dıı den B. Eden bu maksatla Ro- Laval ve Hoare tarafından Af· Bundan ıonra Akademi töb-
:.•eri bakanı Jobn Si-onla d ·1 · · rika harbıııa son vumek için reti dünyaya yayılmı• olan b-u-
._. - maya gön erı mıştı. bir uzlaştırma forınülü haıır· .. rlriifmiiş ve franaa ile lngil- 30 Temmut., 3 Ağustos : lamııtır. yük pirin evinin salonlarında 
terenin sarsdınaı iş birliğini ve Ulmlar ıoıyetesi konseyi an· Bundan ötesi yeni badiıcler üınomal bir toplantı yapmıştır 
teaanlldünii dünyaya bildiren bir laşmaxhğı gözden reçirmiş ise olduğu için hatırlardadır. in· Madrid, 31 (Ô.R) - Kültü; 
diyev imza etmiılerdir. de neticesiz kalmıştır. gil~z kamoyu. hazırlanan teklif- bakanı B. Carlo Bianco, dışiı-

16 Mart: Fransııt - lnpiz 18 Ağustos : Harb imkanı Jerı reddetmış, B. Hoare isti- !eri bakanı 8. Martinez de 
beyannamesinin ortaya koydu- karşısında Pariste Fransa faya mecbur kalmış, logiliz ve Velasco ve Tarım bakanile fi-
iu meseleler üzerinde ınüsaid adına 8. Laval, lngiltere adına Fransız parlamentolarının dış kir ayrılığından dolayı istifa 
bir cevab verınemit olan Al- B . .. Eden ve ltalya adına B. siyasa hakkındaki tarihi eden başbakan B. Portela Ya-
man hükümeti mecburi asker- Süviç arasında bir konferans c~lseleri olmuştur. Şimdi sene yaderas Cumur başkanı B. Al-

lik hizmetini tesis etmiştir, 
Versay muahedesine muhalif 

olan bu vahim karar, bunu ta
kibeden tedbirlerle tamamlan· 

yapılmış ve müsellah ihtilafın yıne kanlı bir ihtilaf ıle bitiyor. cala Zamora tarafından ve-
önüne geçmek için ltalyaya Gelen yılın hak va hakkaniye· rilen ödevi ~aşarmış ve yeni 
teklifler yapılmışsa da B. tine. ~ayanır ve barış temin et· kabinasını kurarak listesini 8 
Mussolini kabul etmemiştir. mesını temenni edelim. Zamoraya imzalatmıştır. · 

mış ve Almany.a resmen bir 

ordu. donanma ve bava kuv- Istı·f a fırbna k d 
veti kurmuştur. opa r 1 

ahllo 11 
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Köstence yo u 
Romanya ile Köstence transit yolu 
hakkında yeni bir anlaşma yapıldı 

Türk.ofis merkezinden hmir 
fubesine Köstence transit yolu 
hakkında bir yası gelmiştir. 
Bunda deniliyor ki: 

1 - 201101935 tarihinden 
itibaren tatbik edilmekte olan 
Köstence transit anlaşma
sına bağlı bu 'u,,an v e 8erlin, 
Frankfort, La:r pz ::- Münib, 
Varşova, P r a ~. V .y&na şehirleri 
için tespit edilmiş o!an nakliye 
tarifesine orta Avrupanın muh
telif diğer şehirleri için ikinci 
bir tarife ilave edilmiştir. 

2 - ikinci tarifede :ıikredi· 
len şehirlere ihraç mallarımı· 
zın kaç günde gideceği henüz 
tesbit edilınemit olduğundan 
bu cihetin temini alakadarlara 
bildirilmiştir. Bununla beraber 
birinci tarifedeki müddet cet
veline nazaran bu mevrutlar 
için de nakliye müddetini tah
min etmek mümkündür. 

3 - Y e•i tarife Köstence 
transit anlaşmaaı esaslan daire
ıiade aynca tatbik edilecektir. 

AVUSTURYA 
YUMURTA iSTiYOR 

Türkofis Viyana şubesinden 
lzmir ,ubesiae ırelen bir yar.ıda 
Avusturyanın 21 ikinci kiaun 
936 tarihine kıdar meaılaketi
miz yumurtalan için yüı bin 
kiloluk kontenjan alındıjı bil
dirilmektedir. Avusturya yu
murta tarifeıi yüz kilo için 
60 altın krondur. Bu yüz bin 
kilo yumurtanın Avusturyaya 
ithal hakkı Avusturya yumurta 
ithalatçılarından Jozef jakel 
adındaki tecime re verilmiştir. 
Adı geçen bu firmanın di

rektörünlin de bu iş için halen 
lıtanbulda bulunduğu öğrenil

miştir. 

Avusturyada ihtiyat mallana 
tükendiii ve bu yüzden fiyat
ların artııiı ve dolayııile Avus· 
yada Türk yumurtaları için mü
sait bir vaziyet hasıl oldup dı 
ilive edilmektedir. 

Ankara Türkofis reisliğinden • 
Türkofiı müdürlüiüne gönde· 
rilen bir yazıda: 

1 - 2-12-935 tarih ve 2 -
3627 sayılı kararname hü
kümlerine göre muaddel otuz 
ikinci maddenin tatbik edil
diği memleketlerden biri
ne ihraç edilecek Türk mah· 
sulü mukabilinde bu me•· 
leketlerin diğer herhangi bi
rinden Türkiyeye ayni kiymette 
ithalat yapılabilir. 

2 - Ancak istatistikltı-' 
mi:ı:de gösterilmediğinden TL 
kiye ile ticaret muvazene 
vaziyeti bilınmiyen ıııeıııle~et
lere de 32 inci madde biikıııa
leri tatbik olunmaktadır. Bım
lardan bazılarına aktif buluıa
mamız muhtemel oldıığund 
bu memleketlerdeıı ırele-
cek dövizleri 1cvrta~lı 
maksadile 29-11-935 tarih ve 
14760 sayılı tamiın yabılmıtbr. 

3 - Aramızdaki ticari mii
va:r:enenia hakiki vaıiyetiıai 
tespit edebilmek . içİll •ea 
baJından itibaren bu mem· 
leketlerin de istatistiklerimi:r:de 
ayrıca yer alması huıusundı 
istatistik umum müdürlüğii ile 
mutabık kalınmııtır. 

Bu cihetler temin olununcaya 
kadar ticari muvazene vaziyet
leri metkük o!an devletlerle 
ticaret yapan tüccarlanmıııdu 
bu memleketlere olan ithallt 
ve ihracatlannın takribi kır· 
metleri hakkında malümat dl 
istenmiştir. 

Habeş ordusu 
T embieni istirdat etti 

- !Ja#ara/ı I nd. sovJada -
den Adi.s Ababaya nakledile
cektir. Bu malzemenin gece 
vaktı ve Direduada bir tevak· 
kafla nakledilmeıi muhtemeldir. 

lstokholm 31 (Ô.R) - İsveç 
Kııılbaç merkezi Habeşiıtaa
daki seyyar sıhhiye teşkilabnın 
Dolo yakınında bombardıman 
edildiğini teyid eden malümat 
almıştır. 

2(-30 Mart: lngiliz Dışişleri 
bakanı Şir John Simon danıt· maııı B. Edenle birlikte Ber- T d• ••' b Ü• ha k 
lin• geçmiş, Şansöyle Hitlerla ar ıyo ye ceva veren par ş anı 
=:::;&:~·'!;~~;; "ltalyaya siz mi acıyorsunuz,, diyor 

DOLONUN 
BOMBARDıMANI 

Adis - Ababa, 31 (Ô.R) -

Yukarıda zikredilen teıkili
tın reisi Laude yaralanmış ve 
bir uçakla Adia-Ababaya ırön· 

Varşovada marqal Pilsudski Paris, 21 (Ô.R) - B. Tar- verdiler. Siz şimdi protesto hakikat olmasına. yardım et-
ve Prağda başkan 8. Ben:s va dieu'nün merkez cumhuriyet· ediyorsunuz. Mütecavize acı- miyeceğinden ~mııı misiniz? 
Maıaarıkle mülikatlarda bulun- çiler partisinden istifa ıçiıı yorıunuz. Bu yol barış için Solların benı alkıılamalanııa 
muştur. gönderdiği mektuba yine bir tehlikelidir diyorsunuz. fa- ıitem ediy~rsunoz. Fakat be-

12 -14 Niıan:Stresada lngil- mektupla cevap veren parti kııt bu müşterek güvenlik nim sözlerım, ~ransız parla-
tere-franaa-ltalya arasında üç bqkanı B. Renand ti)yle de- için biricik yoldur. lngiltere mentosunda daıma mlidafaa 
taraflı bir konferans kurulmuf mektedir: bizim 15 senedenberi istedi- ettiiim aiyasadır. Ben kürsüde 
ve lngiltere adına B. Macdonald Memleket içfn hayati ebem· ğimiz yola girerken, 50 ulus fransanın affı tiyasasını mii· 
ve Simon Fransa adına 8. miyeti olan bir ko~ıı ~zerinde mü,terek görünlük için birlo- dafaa ettim. ~~n.di. ~artimin 
flandin ve Laval, ltalya açık ve karıılıklı bır munakaşa tirken, Franıııı tezi galebe ça- benden tasdıkıııt ısırremesi 
adına da B, Musıolini ha- açııııf olmanıza tefekkür eder:m. tarken aiz bu anlaımıyı batır- beni dütündürmez. 
:ıır bulunarak üç devlet 1932desizinle birlikte Cenevre- mak, bu tehalükü durdurmak Jl. TARDIYÔ NE YÜZLE 
arasında, Avrupada sulhun de Uluslar sosyetesine bir iıtiyorsunuL Sisia fikriniz ga· HÜCUM EDiYOR? 
sarsılmamaıını imkansız bıraka- kol takılmasını teklif etmittik. lehe çalabilir, fakat bilaıit Paris, 31 (Ô.R)- Lyon Re-
cağı umulan mütterek bir cep- Böylece Fransa ananeyi siya· olunuz ki, ozaman fransaya publicaııı eski batbakan Tar-
he kurmuşlardır. fakat çok sasın• devam ediyord11. O va· karfl ıralebe çalmıt olursunuz. dieu'ye netredilen mektubun-
ıı,eçmeden bu cephenin kendisi kıt lnriltere bunu reddetmişti. Dünya lcamoyu ile Fransa dan dolayi hücum ederek di-
sarsılmışbr, Ben do aöylevimde lııgiliz ıi- arasında renit bir nçurum açıl- yor ki: 

17 Niıan; Uluslar Soıyeteıi yasasındaki deiifikliii göster- masına sebeb olan sizin hue- B. Tardieu frangı detersiı-
\1.• ~;yi Almanların yeni silih- dim. fakat Iaıiltereye kıırtı ketinizdir. Ben keadi hesabıma, lendirmek fikrine ne yüzle hü-
\a ı ~·~ mablı.iim etmiştir. böbürlenmek için değil, yeni f ransız clıt ıiyasasının doğru cum ediyor ki i' ba,ında iken 
al\A\"'"'"~~-z • Sovyet bir badiıeyi ort.ya koymak için. yolunun kırılmasına razı ola- yaptıklan herkesin habrın-
\)\\ll~~ ·ııı\e 1•!~ &tilmiftir. ELLi ULUS MÜTECAVl7l mam. Hükümete bunun için dadır. Buhranın eşiğinde, 

o•\) '~ , ı\ef.~ ~\s\i"'-d- GÖSTERDi ıitem ettim. Bay Caillaux Fransa açın 
1 seY• ..... ~ .... ~ \..C, ~'· '. Diktatörlükten nefret eden MANTIK YANINDA BiR DE tasarruf cezası ıeldiğini söy-

.... Ola,- 303 :\\\\t· ' li 1 1 1 il. HAYAT VARDIR 1 k B T d' b il k ~,. •\"" \)e\Ol e·ve1 z u usunun zoruy a ng ı:ı er en, ay ar ıeu o 11 

.,,;1)\ '13~1' .... ~f ı~" ~ '(ô_- \ti nihayet mütecavize Siz şimdiki berkitelere 1932 ve refah nekaratını tutturmuı 
?~c\ı \ı\lnc\t." r_ete"- \,e lAo• e\. '"' yoluna ırirdi.Böy- planını tercih ettijiııizi söyli- ve finanıı öyle günde idare 
\.."""\ ·~ f.e ,. .. soııt• $0"" ı.\ı\er. '" •,arış ihtimali yorsunuz. Ya her şey, ya hiç etıniştir ki başkasının büt-,o.,a ~ \)!l!J\.,..., ~" ,.e ~ .. ;:,._ 'ô C 'J •• \\\e f."t 1'. 'i)\a \ "; ~ ~tere enev· ~iyor.sunuz. !";."!;:~t ı ııı. çe fazla11 gösterec:eii yerde 

' · :.dle · .-eıe ~ ,. "O ' d b d ,_v '" "'i ~ "" e •yat • Zaten 0 bolluk için e, blitce açığına 
fralllU 

Ogaden mıntakasında ltalyan 
uçaktan Daloyu bombardıman 
etmiılerdir. lsveç seyyar sıh
hiye tetkilitı reisi yaralan
mııtır. 

ISVEÇ SIHHiYE 
HEYETiNiN IMHASI 

Adia - Ababa 31 ( Ô. R) -
Ras Destanın beraberinde bu· 
l~nan lıYeç ıeyyar sıbbiye tet
kilatından dokuı: kiti Dolo 
bombardıman111da telef ol-

muştur. 

Ras j Desta bir telırafında 
dokuz laveçlidea mada 23 Ha
betli kızıl baç memurunun da 
bu bombardımanda imha edil-

derilmiıtir. 

ŞiMAL CEBHESINDE 
Adis - Ababa 31 (Ô.R) -

Gayri resmi bir menbadan bil
dildirigine göre Şimal cebbe
ıinde vuku bulan tiddetli bit 
muharebede ltalyanlar büyült 
zayiata uğ'ramıtlardır. 23 ltal
yan zabiti ölüler meyanındadır. 
Her iki tarafın zayiab ağ'ırd&r. 

Adis - Ababa, 31 (A.A) -
Isveç kızıl haçına mensub do
kuz lsveçli ile yirmi üç Habeı
lidea mürekkeb heyet aıı:aaıma 
Dolo'da ltalyan uçaldan
bombardımaniyle öldüklerial 
Ras Desta telırafla bildir· 

dijini bildirmekte Adiı - Aba- mi,tir. 
badaki Habeı Kı:r:ılbaç tetkilitı Arsıulusal kızılhaç birli 
bu. saldırış münasebetiyle Ce- Cenevredeki •üıoessili va•t.· 
nevreye bir protestoneme gön· aile hidiıeyi ,iddetle proteıt 
dermiftir. etm · tir 

···································--·-·· lf . ~ülü ketfedecek olaa o dejil- ···ı--;;;;;-.;~···İt~İ;~;··:·i~ğii;":·;ü; 
d~r. Anıulu1sat ~laııd~ ~· onun lüklerine dok!.tn~air• salibiyet-
bir aöı: ıöy emege yusu olma- . . • - -

al d Z
. d" F lıdır. Onun çıkardıgı netice 

m ı ır. ıra unyanın ve ran- , . 
• ıanın çektiji acıların kaynajı şudur: fenalık. ber -

olan Versay muahedeıiııin hazırlıksız nutkundan 
mes'ul muharriri yalnız ken- liyor. Berkitclerin h 
disidir. sını 1932 de iste-

"Debatı" aksini iddia ediyor: ise Inrilteredir. ' 
30 ıanoden beri gazeteci ola- rini değişdirmi~ 
rak, aaylav ve bakan olarak meselenin ge t.\ uuwıuw 



rıt:.NI ASIR 
t kanunusauı ı Köylerde incelemeler: 

azilli köylerinde bay
ramda neler gördüm? 
Hacı beyli 
berekete 

Cumhuriyet eliyle 
ve hayata kavuştu 

Hava . tehlikesine karşı 
Memleketimjzin her tarafında ışık 
söndürme deneçleri yapılmaktadır - ·········----..... --~-~--

Işıkların 
kel en ece 

- /JaştaraJı J ina say/ 
B - Resmi ve hususi 

ıesat ve evlerde pençerı 
pançurlar kapanacak VE 

çere ve kapı gibi dışarı) 
kan yerlere istor ve ya 
kaat asılmak suretiyle ış 
dışarıya sızması menedı 
tir. Bu tertibatı almıyan 
ışıklarını tamamen söndüı 
!erdir. 

NAZiLLi YOLUNDA 
Gun batarken son işaret dü

düğüne uyan motoray, günün 
ıon karaltılarını geride bıra
karak Menderes bölgesi üze
rinde adeta koşturmaca oy
nıyor. Hedef çok ileride .. ileri 
hedefe ulaşmak • için, tıpkı cu
murluk çalışması gibi durma
dan, dinlenmeden koşmak la
ıım .. 

iki tarafımıza sıralanan zen
gin mahsul tarlaları arasından 
büyük bir hızla geçiyoruz. Bu 
bir geçişten ziyade, çevremiz
deki münbit dekorların eriyi~i
dir. Bulunduğumuz yerler bize, 
her değişen kilometrede yeni 
bir ürünün müjdesini veriyor. 

Biz önce muntazam tarhlar
Ja çevrili üzüm bağlarını aştık. 
Sonradan tütün tarlaları yanın
darı ıeslenmeden geçtik.. Ses
lenmeden koştuk. Fakat kafa
larımız işliyor ve bize bazı çap
raşık dertler yanıyor, 

ramamıştım. Köyler katibi izah 
etti : 

- uHacıbeyli,, köyü ikiye 
ayrılmıştır. Aşağıköy yazlıktır. 
Orası iş yeri olduğu için köylü 
yazın aşağı Nazillide toplanır .. 
Kışın çapa işi az olduğu için 
souğu kışlık köyde geçirirler. 

- Peki, dedim. Yolu muza 
devam ettik. 

•*• 
Köy kahvesi köyün gören 

gözü, işiden kulağı, konuşan 
ve anlatan içerilik tarafıdır. 
Köy kahvesine g rince bulun
duğunuz köyün ekonomsal ve 
sosyal durumunu bütün çıplak
lığıyle görebilirsiniz .. 

"Hacıbeyli" köyündeki kah
vede ben hep bunları tahlil 
ediyor ve köylüyü içinden gö
rüyor, onunla konuşuyordum. 

Kar,ıyakada yapılacek deneme münasebetiyle 
Hava taarruzlarına karşı pasif müdafaa, diğer 

müdafaa usulleri gibi, ordu çerçevesinde yapı
lan bir iş değil, ancak kadınıyla, çocuğuyla, 
ihtiyarıyla bütün halkın müştereken ve şuurlu 
bir surette çahşmasile temin edilmiş geniş ölçü
de bir çalışma sahasıdır. 

Cephe gerisine hücum yapacak kuvvetlerin 
karşılaşacakları en büyük engel, üzerine saldır
dıkları halkın bava taarruzuna karşı korunma
sını bilir ve soğukkanlılığını kaybetmez bir 
halde bulunmasıdır. Havadan gelen tehlike 
yaklaştığı zaman soğukkanlılığını kaybetmiyen 
paniğe kapılmıyan ve öm eden öğrendiği korun
ma usullerıni telaşsız bir intizam ve bilgiyle 
tatbik eden bir halk böyle hücumlardan gele
cek zararları en küçük haddine indirmeye mu
vaffak olur. işte bunun içindir ki son yıllarda 
bütün medeni memleketlerde, balkı hava 
hücumlarına karşı pasif müdafaaya hazır
lamak için kesif çalışmalara şahit oluyo
ruz. Pasif müdafaa denemeleri bu suretle ter· 
biye edilen halkın soğukkanlılık ve bilgisini 
muayene için en eyi ve daima tatbik edilen bir 
usuldür. 

bir lyzah 

C - Dükkanlar vitrinlt 
tenviratı söndürecekler, İ• 
viratın barice sızmaması 
evlerde olduğu gibi te 
alacaklar veya bunları da 
düreceklerdir • Sinemalı 
aynı kayda tabidir. 

D - Deneme sırasında 
bölgeye giren ve orada bulu
nan bütün nakil vesaiti (şümen 
düfer, vapur, tramvay, otobüs, 
kamyon, otomobil ve araba! 
ışıklarını tamam~n maskf'' 
cekler veya nöııdürect'' 

Bu sırada kuvvetli 1 

Bu seslere neden muhatap 
olmamalı . . Biz bize olduktan, 
aramıza yabancı ıesler karış

brmadıktan sonra neden 
dertleşmiyelim.. Yeşilli kütük
ler arasından sızan şikayeti 
neden deşmiyelim. Üzümcü 
Adeta diyordu ki: 

Bayram o ~ duğu için ortada 
alelade günlerin fevkinde hir 
hazırlık vardı. Herkes bayram· 
lıklarını geyinmişti. Genç, ihti
yar bütün köylülerin gözlerinde 
sevinen noktalara rastlamak 
mümkündü. 

u Hacıbeyli ,, köy lüleri haki
katen temiz giyinmişlerdi.Göz
lerimi sevinçle alakalandıran bu 
nokta bana bu köyün ekonomsal 
durumu hakkında aşağı yukarı 
ilk fikri vermiş bulunuyordu. 

TAYYARE f!ÜCUMLARININ DEHŞETiNi CANU 
MiSALLERLE GÖSTERMEK iÇiN Lehistan hava J11r 
rumu sokaklara tırak bombaları verleşfirm4fir. Halk bu 
dev gibi bombaları , lıer gün. Jur saat göz/Lri ö111inlk 
görmekte ve ona göu lıazırlanmalıtadır. 

Işık söndürme denemesi diyince, bu işin ge
nişlik ve güçlüğünü takdir edemiyen bazı kim
seler belki hayret edecekler ve bu kadar baııit 
bir meseleyle niçin uğraşıldığını anlıyamıyacak
lardır.Halbuki umumi barbın tecrübeleri de bize 
gös!t:rmiştir ki, kalabalık bir şehri bir tek ışık 
görünmiyecek bir surette karanlığa boğmak 
keyfiyeti ilk bakışta sanılacak kadar kolay 
ve basit bir iş değildir. işin mühim bir 
kısmı elektrik santralının cereyanı kesmesile 
temin edilir, ondan daha az mühim olmı
yan bir iş de halkın verilen emirleri harfiyyen 
tatbik edecek uyanıklık ve soğukkanlılığı gös
termesidir. Unutmamak lazımdır ki gizlenmesi 
unutulmuş iki ışık tayyarelere bütün bir şehrin 
mevkiini göstermeğe yeter. 

törler kat'i~en yakılnııf, _ 
Maskeleme işi lambaların üzf' 
rıne koyu mavi renkte 
veya kaat geçirmek ' 
yapılacaktır. iskele V' 

yonlar da bu kayda 
Evler, müesseseler, v 
vasıtaları ışıklarında ala 
ter~ibatı daha evvel tt 

- Boyum beş kanş.. Der
dim boyumu bir karış Artığıle 
aşıyor. Faizcinin senedi, kü

kürtçünun, göztaşçının baskısı 
fU küçücük bağın verimlerini 
bekleyor. Yetişecek üzümün 
vebaJi o kadar büyük ki.. Ön
ce beni geçindirecek, sonra 
faizcinin ıenedine cevap vere
cek.. Daha sonrada kükürtçü
nün yüzde elli karını kapata
cak .• 

Faizle para alma, diyeceksi
ııiz.. Bu takdirde bağı naıd 
budarım? 

Kükürtçüye fazla para ver
me seni zorlayan mı var, de

necek.. Kükürdü Peşin para ile 
almadıktan sonra neyleyim •• 
Kütükleri günabımla mı ilaçla
yım? 

Bağcıya neden bak verme
meli.. Bağcıyı bağının haı· i 
ıahibi ve müstahsili yapma -
tan sonra bu sesi neden ın
!eyip okşamamalı?. 

Bereket olorayın hızına .. Bizi 
yepyeni bir dekora kavuştura
rak bağcıyı unutturdu. 

Sonraları, biraz ileride af
yoncunun çalışma sonucunu, 
zeytin ağacının meyvasını gör
JDekle sevindik.. Sevinçte 
hakkımız da var. flaima deği
şen dekor içinde eriyen günün 
karaltılarını ve kararan gece 
içınde Sultanhisarının portakal 
kokularını içtik. 

Saat dokuz.. Nazillideyiz ... 

Köy kahvesinde Süleyman 
isminde saf bir köylü, yanımda 
oturan köyler katibine: 

- Habeş işinden ne haber 
var, diye sordu. Ve devam 
etti: 

Bu iş böylecesine devam 
edip duracakmı, dersin. 

Köyler katibi Ahmet, kısa 
bir düşünce dakikasından ııonra , 
söyledi: 

- Yani bahar yok Süley
man, dedi . Hep bildiğiniz ha
berler .•• Harp hila devam edi-
yor.. , 

Süleyman kani olmamıştı. 
O kendi gibi saf köy insan
larına Hebeşlerin, ltalyanların 
durumunu açıyor ve adeta 
noksansız olarak vaziyeti tah
lile çalışıyordu. 

Köyler katibi kulağıma 
eğildi: 

- Bu, dedi idadı mezunu
dur. Evvelce köyde muhtardı. 
Köye giren biricik gazete onun 
namına gelir. Bütün köylü de 
onun ağzından dünya hadise
lerini dinler. 

Karşımdaki saf adamın hü-
viyeti bir anda değişmişti. 
Süleymana hıtab ettim: 

- Nasıl, dedim. Köyün va
ziyeti nasıl.. Mahsul iyi mi? 

"BU YOL ZEHİRLİ OAZ SIÖ!NAKLARINA O/DER,, 
Sığl!lal{ın önünde, yüzünde gaz maçkJ!si ve sırtında 

zelıitli pozlardan Jtoruyacak bir üniforma giydidlm4 
bır man!un. 

ALMAN SOKAKLARINDAN BİRiNDE HALKA 
S!ÔINAÔI 0ÖR7ERIYOR, 

Hava hücumlarına karşı pasif müdafaa işini 
bütün ehemmiyetile ele almış olan iç işleri ba
kanlığı vilayetlere bu hususla birer talimatname 
gönderecek, pasif müdafaanın ilk merhalesi 
olan ışık söndürme denemeleri yapılmasını emr
etmiştir. 

ilk deneme ikinci Teşrinin 25 inci günü ak
ıamı saat 20 de Eskişehir vilayetinde yapılmış
tır. Geçen ayın yirmisinde de lstanbulda, De
nizlide ve Gaziantepte aynı günde ışık söndür
me denemeleri yapılmıştır. Bu ayın onunda Kar
şıyakadada böyle bir deneme yapılması karar
laştırılmııtır. 

Işık söndiırme denemesinde maksad, ışığı büı
bütün söndiırmek değil, tayyarelerin gözünden 
gizlemektir. Bunun için, kalın siyah perdel~rle 
ve kalın si yab kağıtlarla camları sımsıkı örtül
müş olan odalarda tabiidir ki ışığın söndürülme
sine lüzum yoktur. Ancak pencerelerine, dışarıya 
ışığın bir damlası sızmıyacak kadar kalın örtü-
ler temin edememiş olanlardır ki ışıklarını büs
bütün söndüreceklerdir. Tabiidir ki mağazaların 
vitrin ve reklam ışıklarını ve bütün 80kakların 
lambalarını söndürmek esasbr. 

Deneme başlar başlamaz blitüıı nakil vasıtaları da 
lambalarını söndürerek durur, otomobil ve ara
balar yolun sağ kenarına çekilerek yolu serbest 
bırakırlar. 

Denemelerin hakiki bir hava hücumunda ol
duğu kada r ciddi telakki edilmemesi, memleke-
tin tayyareye karşı pasif korunma kapasitesinin 
ölçülmesi demek olan bu gibi tecrübelerde yan-
lış kanaatler verebileceğinden, her ferdi, bu 
denemelerde kendi üzerine düşen vazifeyi bir 
alaka ve ciddiyetle yapması ve verilen emirleri 
umursamamazlık etmemesi lazımdır. Halkımızın, 
başlıyan bu denemeleri gerektiği ehemmiyetle 
telakki ederek, resmi makamların vazifesini ko
laylaştırmak için ellerinden gelen gayreti esir
gemiyeceğini ve talimatnameden dışarı çıkmı
yacağını umarız. 

• •• 
Bayram sabahı irkenden be-

nı otelde uyandıran Nazilli 
köyler katibi Ahmed . 

- Otomobil hazır, dedi. Ön
ce " Hacı beyli ,, köyüne gi· 
d lim. 

- Neden iyi olmasın.Köyümüz, 
cumuriyetle beraber berekete 
kavuştu. Belki de tesadüf diye

ceksiniz.. Ne derseniz deyin. 
Ben bu köyün yerlisiyim. Bun

dan 34 yıl önce köyümüzde 
kara su denilen bir nevi ze
hirli su yerden fışkırmağa 
başladı. Güzelim tarlalar her 
yıl halkı altına kavuşdururken 
bu yüzden mahvoldu. Fena 
bir koku köyleri kapları. Aşa
ğı Hacıbeğli'de oturulmaz ol
muşdu. Bu sebeble Yukarı 
Hacıbeğli köyü kuruldu. 

Bir bildirim 
lzmirdeki hayır kurumlarına 

yurdım edilmesi hakkında kül

tür direktörlüğünden mektep

ler müdür ve başöğretmenlik
lt>rine bir bildirim gönderil

mişti. Dün gönderilen ikinci 
bir bildirimde öğretmenler ta

rafından verilmiş para varsa 
gönderilmesi bildirilmiştir. 

Fakir çocuklara yardım komite
lerinin hayırlı faaliyetleri 

Çayımızı içmeye vakıt bul
madan, sabahın saat yedisinde 
" Hacı beyli ., köyü yoluna 
d iştük .. Yollarda ılık bir ha-

~ har sabahı tazeliği var.. Çok 
üjö.tl şoförümüz · de temiz bir 

diye 
1 

'\Cı,._delikanlısı.. Şoförün bir 
tutulmuştu.Sıni di~ledik : -

Bu vaziyet tam Cumuriyete 
kadar devam etti. On iki yıl
danberi kara sudan eser kal
madı. Hacıbeğli, eski mahsul
dar Hacıbğli oldu. 

Hırsız zannlle 

etmelidirler. 
5 - Denemede nakil ,. 

talarının durumu: 
A - Deneme sırasında l 

bölgeye ancak tren, vapur vı 
yolcu taşıyan otobüsler girip 
çıkabilirler. Şu şartla ki bu 
nakil vasıtalarında ışıklar ta
mamen gizlenmiş veya söndü
rülmüş bulunmalıd1r. Diğer na
kil vasıtaları deneme müddeti 

sırasında oldukları yerde so
kak ağızlarını kapamak şartile 
yolun sağında ışıklarını söndür
müş bir halde duracaklardır. 

B - Menemen şosesi üzerin
den mülhakata gidecek ve ge-
lecek bütün nakil vasıtaları 
Naldöken mayın gurubu önün
de ve Dedebaşı köyünde ışık
larını maskeleyerek deneme 

bölgesine geçebilirler. Aksi 
takdirde deneme sahasına gir
meyeceklerdir. 

6 - Denemenin iyi bir su

rette yapılması polis, jandar
ma, belediye zabıtası mayın 
gurubu, D. D. 7 nci işletme vo 
liman işleri idaresi, elektrik 
sosyetesi tarafından temin ve 
takib edilecektir. 

Aile reisleri, han, apartıman, 
ticarethane, fabrika sahip veya 

müdürleri bu talimat hükümle
rinin temamen tatbikinden 
me,'uldürler. 

Talimata aykırı hareket eden
ler Vilayet idaresi kanununun 
68 inci maddesi mucibince tec
ziye edilirler. 

936 
Yılına nasıl 

girdik? 
Dün gece, 936 yılına girer· 

ken şehrin umumi yerlerin" 
ve bilhassa evlerde yapılaı 
susi toplantılarda geç vak•; 
kadar eylenilmiştir. q/0 İl. 

1 . 1 t .. ıe e 

Ş bz.mırpa.as a v~·"e,:;.ceıe,. 
e ır gazınos""'1iistaı '"·ir. 

sabaha k,.-tgı ta q'-e 
Zabıtıı· -'il/o da l'afıtıcJ. Ilı 

· role iltı 
Doflersenız, dedi. Once 

ismet Pa·~ • cı beyliye _gidelim. 
•. · -: -ahvesinde bayramlaşma

da hulunalım. Sonradan kışlık 
111;:---. 

A.d.:na:n :J3:l.18e"t 

Krantina vapur iskelesi ya

nında bulunan inhisar idaresine 
aid tütün deposunda yatan 
bekçi Ferid oğlu Necati 

demir kepenklerin tıkırdadığını 
duymuş ve hırsız zannile ke
penklere karşı dört el silih 
attığı anlasılmıf ve tahkikata 
-başlanmıştır. 

m,. h11 ı IJe~. 
• hi,. '"" H. "1Jb 1 rok aiJ. alk .. ..,;tı 

öye gideriz. 
Kelimelerin manasını anlamış, 

<.ümlenin m:naeını layıl<ile kav-

. 
N~ra atmıt 

Basmahanede Şoför Hüseyin 
oğlu Mebmed sarhot olmuş ve 
nara atmıştır. 

<ıre 11 'ad,, ele,. ve o ele ık . ı·k 1 ·kl"l k b. •'di /J,,_ -' 0a1111 6 e'> ıçeşme ı. te. ~tı a ını: te ın~ devam eden elli fakir ·- 1'. ....,"'•1
11

,.
1 

111> "e" . · 
yardım komıtesının gayreti sa1esınde i" ve dış ç4 u,

4
,..e böy- J llııiJ. 11!1 

edilmiştir. • l 5 ~ ... --.- .. .., ·: • ' " llti •• 
Y 1 •• r ko- le teknıkler iti. , .adıgıne Y" '7 

avru arı çok sev- ' M • • B f i • buı 
rız. Yardım görer·e azami rüduler gıttıler. u ec 
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Pipo mutbahın ortası· 
elmişti. Landeri, bu es· 
İr tavuğu parçalamak 
ıılunuyordu. Hemen ta· 
"nden bıraktı. Yanakları 
n kızarmıştı : 
e geldin ha, sarhoşun 

bağırdı. 
tetiğini bozmadı. Yal· 
eriye dikkatle baktı. 

Landeri mütemadiyen 
ordu. Bir fırsatını bu
eğe bir tekme vurmak 
u. Derhal sağ bacağını 

Zeki köpek kuvvetini 
lrına vererek keskin bir 

ile bir yana sindi. 
i tekmeyi isabet ettire· 

• lı, Köpek yana doğru 
·makla bacağı boşa gitmiş, 
zeneyi kaybederek ağır 

diyle yere düşmüştü. 
ı !ar güçlükle kendisini kal· 
ağa çalışıyorlardı. Çünkü 
ası ağrıyordu. Ayni za· 
da Pipo bütün kuvveti ba-
larına vererek bu büyük 
attan istifade etmek sure· 
e sokağa doğru kaçtığı gö
üştü. 

öpek parçalamak üzere 
rladığı tavuğu aşırmıştı. 

'ha ile tavuğu yedi. Geceyi 
dükkan kepenklerinin al

ıda geçirdi. Kasaplardan, 
ezecilerden aşırdıklarını ye
ekle gününü geçiriyordu. Fa· 
t bastile de her gün uğrıyordu. 
Bir çok günler hapishanenin 
1,1>ısı önünde burnunu havaya 
\dırarak akşama kadar da 
rup beklerdi. Pipo zayıfla· 

. üstü başı çamura bulan
üyleri birbirine karışmış, 

rı dimdik olmuştu. Sa
serseri bir köpek ol· 

ün gözleri parlıyarak 
ınu yavaş yavaş kımıl
~ doğruldu. ))ar demir 
h pençerelerin birinden 
re gözüktü. Zavallı kö· 
izlerini dikerek bakı-
Demir parmaklıklı de-
~elen bir ses: 
• 1 
ıpo ..• 
bağırdı. Köpek havlı
ona bir çok şeyler söy· 
stivormuş gibi oluyordu. 

pençereden fırlatılan 
bir şey köpeğin yirmi 

adar yakınına düştü. Bu 
şey bükülmüş ve bir 
lğlanmış bir kağıd idi. 
;iler de bunu görmüş· 

YAZAN : Mlşel Zevako 

Bir müddet sonra kendine 
geldi. ilk iş olarak bütün me
tanetini toplamak ve kalbinde 
kabaran hiddeti teskin etmek 
oldu. Hapsedildiği odayı mu
ayeneden geçirdi. Burası ol
dukça geniş döşemesi de bü
yük dört köşe taşlardan ibaret 
bir oda idi. Yalnız bir köşesi
nin döşeme taşları kuılmış ye
rine tuğlalar döşenmişti. Basık 

• kubbeli tavan, zamanla karar

mış, yontma taşlardan yapılmış 
idi. Oda kulenin oldukça yu

karısında olduğu için rutubet 
pek o kadar yoktu. Lakin dı
varlarının kalın olması dolayısile 

bir mahzen gibi serindi. Yük
sekce açılan bir delikten bava ve 
biraz ışık girebiliyordu. Oda· 
daki iskemlenin üzerine çıkı· 
lırsa pencareye erişmek kabil 
oluyordu. Bir ot minder ve 
üzerine bir ekmek konan 
su ile dolu bir destiden başka 
oda içinde bir eşya mevcut 
değildi. 

işte Pardayan böyle sıkıntılı 
bir yerde idi. Sofada nöbetçi
nin ağır ve sert ayak sesleri 
işidiliyordu. 

B:\stilden ancak ölüsünün 
çıkacağını bilen bir aılam için 
en acıklı bir felaket olan bu 
dakikada bile Pardayan kom· 
şusu Luizi düşünüyor; küçük 
komşusunun yardımına koşa
madan tevkif edildiği için üzü· 

lli rordu. Kendi kendine: 
- Beni çağırdı. En tehlikeli 

bir zamanın ı.la beni düşündü. 
Fakat gidemedim. Keşke me
zara gireydim, daha iyi idi . 
Şimdi ne demez, aklına ne 
gelmezi 

Diye düşünda. Gazleri te
essürden yaşlandı . Böyle 
lüzumlu bir dakikada tevkıf 

edilmesinin sebeblerini zihninde 
uzun uzadıya araştırdı, muha
keme etti. Bu vaziyetde iken 
bile Luizi aklından çık11,rmıyor 
ve kalbinde bu kızın nekadar 
büyük bir yer tuttuğunu an
lıyordu. 

Padayan hiçbir vakıt bu kızı 
seydiğini bukadar anlıyama· 
mış idi: 

- Onu çok seviyorum. 
Sözünü, tekrarladı. Fakat bu 

sevgi neye yarar? Bastil'den 
çıkmak kabil mi? Acaba bir 
kere görmekle tanıdığı bir 
adamı yardıma çağırmağa mec· 
bur edecek kadar tehdid eden 
tehlike ne idi? , 

YENi ASIR Sahife 7 

Bir yıldız 
Kate De Nagy 
nasıl evlenmiş ? 

Kate dP Nat!V 
Yıldızlar bugün evlenirler, 

yarın boşanırlar. ~un)arı din
lemeğe alıştık. Şımdı evlenme 
tarzının en originalini bulmak 
şerefi Kate De Nagy'ye nasib 
olmuştur. Kalenin yeni kocası 
Jak Patini adlı bir Fransızdır. 
Bu Macar kızı ilk defa o'arak 
I 924 te sahue vazilerinden 
Konstantin Davidle evlenmişti. 
Bu izdivaç, az sonra bir 
talakla sona ermişti. Kate 
de Nagy'nin sırf Fransız 

tebaası olmak için Jak Pa
tini ile evlendiğini iddia eden
ler vardır. Asıl garibi güzel 
yıldızın izdivaç töreninden son
ra kendisini dışarıda bekleyen 
gazete fotoğraflarının objektif
lerinden kurtarmak için evlen
me yerinden bir sedye üzerin
de ve yüzü örtülü olarak çık
masıdır. Bu sedyeyi Kızı!baça 
mensub bir kamyonet alarak 
uzaklaşmıştır. 
VT./'r..z7/.//T/ ='1'/ZZYZCLZ/7JJ 

Mua:lim Doktor 

A~me Hursi · 
ALA TAŞ 

lç hastalıkları 
Mütehassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No.20 
TELEFON : 2780 

f//'/ /77L:l'..//;/,;,r:T'// JO';,'/f;C/ ..ttT/'/ ~ 

- ey ttA &•11 
DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

Almanyanın 
Paris elçisi 

Paris, 31 (Ö.R) - Alınan
yanın Paris büyük elçisi Bay 
Roland Kuester bugün ölmüş· 
tür. Bir müddettenberi basta 
idi. Zatürrieden ölmüştür. Bu 
ölüm haberini alınca, Senatoda 
bulunmaktu olan başbakan ve 
dışişleri bakanı B. Lava! Al
man büyük elçiliğine giderek 
taziyetlerini bildirmiş ve Berlin 
büyük elçisi B. François Pon
cetyi Alman bükümetine tazi
yetlerini bildirmeğe memur 
etmiştir. Parisde çok sempati 
kazanmış olan Alman büyük 
elçisinin ölümü büyük teessür 
uyandırmıştır. 

--- ----
Sakaron 
vapurunda yangın 

Londra, 31 (Ö.R) - Ams
terdam'dan Holanda Hindista
nına otomobil yükü ve 80 ton 
mühimmatla hareket eden 
Sakaron adlı Holanda vapu· 
runda yangın çıkmış, vapur 
lngiliz sahiline yanaşmağa 
mecbur kalmıştır. Vapurdan 
patlıyahilecek maddeler çıka
rıldıktan sonra yangın çıkan 

ambarlar açılmış ve tulumba
cılar tarafından suya boğul

muştur. 

Liverpol, 31 (Ö.R) - Ko
lonel Lindenberg ve ailesi 
"Fladelfia,, otelinde kendileri 
için hazırlanan aparlımana 
yerleşmişlerdir. 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
ı\1 ÜTEHASSISl. 

Dr. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın

daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

1-10 (S.7) (3601) 

Doktor 

Kemal Şakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram\·ay cad· 
desi No. 596 Tel. 2545 i 

.. ................ ,.,,, • Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneler! 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) ··-------· 

The Oriental Carpet manifactures Limited 

idarehanesi: Alsancak 458 No. da 
dairei mahsusadır 

:li. Koştular almak istediler 
' lt zeki köpek onlardan ev
ağzıha almıştı. Nöbetçilerin 
lanıakta olduğunu görünce 

............ '!111.;;.ıi:s:oı~ıu~~~a~r~~~==== , 

ı 
Halı depoları ve boyahanesi: Mortakyada Kahramanlarda 

Yün iplik ve Kumaş fabrikaları : Halkapınarôa 

Antuvan sokağına doğru 
ı. 

lok soluğa getirdiği kağıdı 
ndan · bıraktı ve yenecek 
şey olmadığını anlayınca 
ar Bastil' e sapa yollardan 
n bunun peşine takılarak 

li. 
okaktan geçen biri köpeğin 
ından bir kağıd düşürdü
li görmüştü. Hemen yerden 
açtı baktı. Ne yazı vardı 

~aret... Adamcağız bu ki
su akıntısının içine fır

~iğer kırpıntılarla beraber 
.~a dolaşa gitti. 

•*• 
Şövalye dö Pardayan Basti-

in kapısının kapani:lığını işittiği 
e bulunduğu hapishanenin loş 

odasının bu kapısının da gavet 
, .. ~ - ısı " 

sağlam ... ı.t • s ve nuına la sa-

.ve 9aıarl e artırın~) 
.. ıe 

i\ınek u gös 
. \aolarıd . t o en 

, ,.jrın 
'sıo• ,. 

.t 

• 

~ ' . ' ·;~ . ~., ~-. ~- ," - ' 

• MERKEZ 3080 

Otomatık telef on numarası; ~!~!~~ 3~i~2 
. ' ',' . . : . . :'.: . ... , 1 Satış mağazası 3942 

Hah deposu 2433 

Umunıi tel~raf adresi : TEZiAK. 

Halı ve yiln ipliği ve hali imalinde müstamel Eriş ve Argaç ipliklerı ve elbiselik kumaş 
ve çorap ve ihtiyacatı beytiyede müstamel yiin örtüleri imal ve levazımatı askeriye için her 
nevi elbiselik kumaş, Kilim ve saire taahhüd '!yler. 

Mensucat ve mamulatını dahilden tedarik ettiği mevaddı iptidaiye ve münhasıran 
müstahdimini vasıtasile Halkapınardaki ve kahramanlardaki fabrikasında imal eyler. 

HER türlü tecrübe ve muayenesi neticesinde kumaşlarının metaneti 
olduğu gibi inde) stimal muhassenat ve mükemmeliyeti de 

tahakkuk eylemiştir 

sabit 

ŞARK HALI ŞiRKETi f~b~ika_:ıı Türkiyede en 
vası muessesat olmakla 
beraber Sanayii Nesci-

yenin son tekamülü dairesinde tesisatı cedide ilave edilmekte olduğundan mükemmeliyeti 

muhafaza edilmektedir. 
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lzmir Tramvay 

Kolaylık 

temizlik 
ucuzluk 

ve 
• 

Elektrik Türk Anonim Şirketi 
• • 

kullanmak gibi f aideler temin edersiniz • • az ışçı ve 

Tenzilitlı Tarifeler 
Gerek evlerde gerek sanayide ku!lanılacak cereyan 
saatlar marifetile tatbik etmekte olduğumuz tenzilatlı 

için, husu~ 
tarif elerdeı 

• t•f d d• .. Her iki hususta daha mufassal malumat edinmek istiyen 
IS l a e e ınız. muhterem halkımızın Emirlerine Şirketimizin 

, :S. :S.A..:S.A.. ı >.A..~I 1 >.A..IFt:E~~FtI ..A..ıvı:..A.. ı >:E 1 >IE, 

.•ı....l • .' , • ....... 

Bayram geliyor 
I<ula lVlensucat 

Fabrikası 
Kumaşlarının güzelliğini, sağlamlığını, ucuzluğunu artık 

öğrenmiyen takdir etmiyen kalmadı. 

Bu ucuzluğa ilaveten 

Bayram nıünase?etile fevkalade tenzilatlı kumuşlar 

Kışlık Ucuz Paltolukla · 
Kışlık Lüks Paltoauklar 
Mev~ ·mlik ucuz pardüsüliikler 
Güzel Renl' '~rd~ Battaniveier 

Birinci Korclonda Çolakzade 
Halı Ltd. binasında 

Toptan perakende sahim akladır 

lznıirliler Istan bul da nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
Sirkecide Osmaniyeotelinde 
•• Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Kemal Aktaş Balıkyağı 
HiLAL Eczanesinde Tevzie 

BAS LANDI 

Morina balıkyağının özü ve ba~mahsulü kimyaca iki kez filitre 

edilmiş gıda kuvveti yüksek içmesi çok kolay 

Bir ~eı·bettir 
Hilal eczanesi bu yağı başka hiç bir yere vermemiştir ·-
Sobalarınız için halis 

·~z·ö~i~•d~k·k·;iı;ı~··~~d~~·k5~·ü~ü·r 
~Sömikok : Antrasit kömürü . 
~lngiliz : Antrasit komürü = 

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

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazarında Bardakçılartsokak No. 10-12 F. Per-

kinyani magazasında bulacaksınız, Telefon 3937 
(3508)-

4Jı~nııll~~u ıı~ltı ~ıil' 1
'"11 ıııı 1:

111!?' 11ıtııi!Jıııum1\ın.~ııw"ı~ıu .... · .:. • . 
~ .......................................................................... . 

i lzmir Osmanlı bankasından: 
~ Para biriktirme düşüncesinin gelişimine yardım 
~ etmek arzusunda bulunan 
~' '7/Z/L/7X7/T/Y;ı. 'f,t;/#'/711" -

't ~e>Sıvı:.A.r-q:C.....I 
t. t:S.A..~~..A.SI 
-cJ ı9o6 senesinde kurmuş olduğu KUMBARA usulünü 
i; tekrar yürütmeğe başladığını sayın halka bildirir. 
~ Bu iş hakkında bilgi elde etmek istiyenler 
,,,§. OSMAN LJ BANKASI gişele.r~nebaş: 
l' vurabılırler. : . 
;::ı ·········································································: ..&1111 '"'"'"' ' ' ''l"I "" 111"1 ":"!IDIJl!~ı::11 1 ""I ı· ı ı·r.· ·1 1:ııı·rıı:ı muır ' ,. · !"'' ·--Ilı 1 

--,,ııııııtııtı~ıı"' ll.·ıu ııı . ·vı •ı,,ııuı•. il ııı . 11"'" ... l~~ ıı ıı ]fil v .. . 

Saçları döülenler Komojen Kan' 1 
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/ lfERAKLEA vapuru Hale_n 
manımızda olup Anvers, Dı-

·rekt Rotterd.<rn, Hamburg ve 
Breı:ıen limanlarına yük almak
tadır. 

MILOS vapuru 6 son ka
nunda bck:cniyor. 10 •00 ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla
rına yük alacaktır. 

Atııerican Export Line 
EXCHANGE vapuru: Ha· 

len litııanımızda olup Norfolk 
ve Nevyork için yük almak
tadır. 

E)(iLONA vapuru: 29 Bci 
Kin~nda bekleniyor. Boston 
ve Nevyork için yük alacaktır. 

ARMEMENTH. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 30 birinci 
kibunda bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yiik alacaktır. 

GLUCHSBURG vapuru 6 
soh kanunda beklenıyor. Ham· 
b•rg ve Anversten yük çıka· 
r~caktır. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

DROMORE vapuru 15 son 
~anunda bekleniyor. Liverpol 
tc Anverstcn yük çıkarıp Bur· 
gas ve 
alacaktır. 

Köstence için yük 

DEN NORSKE Middelbavslinje 
(D/S. A/S Spanskelinjen 

OSLO 
BANADEROS vapuru 10 son 

kinunda bekleniyor. Dieppe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır • 

Ayni zamanda lskenderiye 
ve Hayfa için mal kabul eder. 

Vapurların isimleri, ~elm~ 
tarihleri ve navlun tanfelen 
hakkında hiç bir taahhüde gi· 

rişilmez. 
N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -2008 
~ 

!~7:aıarıo r azarı Dikkatine 
düğul~, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru
l rılen pilotlu pilotsuz kauçuk korsalar, 
ayacı. • . t b"· 

bilir r anlar için taban kor~aladrı _ galtyrı a ~ı 
S ~utlarındaki iğriliklerı ogru ma cı-

.. o/fikları neticesi husule gelen kambur
edeırçin korsalar ve kendi ihtir olanaımı:ı: t:z ;aklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 

f;,.~!lcrinin gayri tabiileşmesine mani olmak 

:NıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
f ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ssıs1 

hrl Riza 
Bey tarafından yapılır 

: 10 ila 12,30 öğledt'., sonra 14 - 16 ya 
~ ... 

Mi .n ırbey 

········································~················ 
Sll~HA'I' Balık)agı 
veçyanın halis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sata, Yeri 

BAŞ DURAK 

AMDİ NüZılET 
ıhhat Eczanesi 
......................................................... 

e e:vtaın bankasından: 
eri • No.su Nev'i depozito T.L. 
ka~sı Bayraklı Y.10 Maa arsa 260 

• 
ıver e 

LIMITET 

Vapur Ace ~esi 
CENDELI HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapuru limanı· 
mızda olup 25 ilk kanuna ka
dar Londra ve Hull için yük 
almaktadır. 

FLAMINIAN vapuru 25 ilk 
kanunda Liverpol ve Svansea· 
dan gelip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda 26 ilk kanu
na kadar Liveıpol ve Glasgo\· 
için yük alacaktır. 

POLO vapuru 10 ikinci ka
nunda Londra, Anvers ve Hul
den gelip mallarını tabliye edip 
ve ayni zamanda Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

THURSO vapuru 12 ikinci 
kanunda Liverpol ve Svansea· 
dan gelip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda Liverpol ve 
Glugov için vük alacaktır. 

DUTCHE LEVA T LIN 
AQlLı\ vapuru S ikinci ka

nunda Hamburg ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak• 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Türki'"'e 
"' 

Halkının 

O/o 99 u 

• 

1 
Kullanıyor ve Rad
yolin kullananların 

ayni hükmü . veriy 

Merkez: 
lzmir 

İkinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddeıi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

KiRALIK 
apartıman 

Celal Bayar bulvarı, Gazi 
okulu karşısında yeni yapılmıı 
beşer oda, hizmetçi odası ve 
her türlü konforlu üç katlı 

apartıman kiralıktır. lstiyenler 
görmek için içindekine veya 
2926 ya telefon etsinler. 

4-8 (3655) 

••••••••••••••••••••••••••••• 

. 
daima en : . . 

~mükemmel diş~ 

• 

. . 
macunudur : 

. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lambalannı kullanınıL Ba marka emsallerine niıbeten 
bol ışıklı a:t Hrfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 
ftehıneı Tevfik 

Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 
Ve S\emen• fabrikaları mümessili 

Peıtemalcılar 77 • 79 Tel. 3233 

1 lzmir Defterdarlığından: 
hil caddesi kahvehane sa ı . . 
aı1-sı yukarıda yazılı kabvehanenın peşın 

~rı>la satışı 2/1/36 Perşembe günü saat 
üze e artırmaya konulmuştur. . 
rııı gösterilen depozıtoyu veznemıze 

mJeri lazımdır. 4098 ~3682) 

lssılarının vergi borcundan ötürll tahsili emval yasasına glSre 
ve~a Llaciz edilen şekerciler çarşısında klin 20 sayılı imallthanenin 
on a müıterisi namına 1500 lira bedelle ilk iheleıi yapıltDJştır. Tarihi 

ılandan itibaren on gün sonra son ihalesi icra edileceğinden poy 
yatırarak sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

4108 (3683) - • 

I 

1 

1 

ECZACI BAŞI 

S. FERiT 
Kolonya ve esansları üzerine 

koku ~oktur 

Şimdiye kadar yapılamamıştır. 

Bahar, Altın damlası, Yasemin, 
Muhabbet çiçeği, Unutma beni 

Senin için, Ful, Dalya 
Manulya isimlerile yapılır. 

Benzer isimleri taklitlerdir aldanmayınız 

M. Depo: Hükumet 
caddesi meşhur 

ŞİFA eczanesi 

t "'· ====,,.---
1 
• 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
Navraljl 

Bütün ıstırapları teskin eden 

GRiPiN 
bilhassa bunlara karşı müessirdir 

Bulundurmayı unutmayınız ! 
Kalbl bozmaz. Mideyi ve böbrekler! yormaz. 

Genel istek ü:ı:erine (Tir· 
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku· 
tular 5 Ye 10 kuruıtur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur Ye 
••lep ile baıka çetit ye
mek baharlarımu:ı, birinci 
kalite çamaıır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın ilz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyın ambalajlarda belli 
batlı satıcılarda da bulabi
liraini:ı:. 

Ne•tlo vıl Turan fabrikalannın tanınmıt çeıitlerini 
Kars südü, Besi. Her boy dit macuna ve.fırçalannı (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 
Bütun Tllrkiyede tanınmıı ve denenmiı (Arti) kumaş boya· 
!arının ganol satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

lln I• 

:euı I plan ve ;~~·i:::i:;~· ~~lfiırparkın I 
yece landa b; ıdçın heledi-

r e barak 

Bu değ ............. . 
DördU erll yazılara 
D ncu •ahlfede 

evam 8 

"t: tnektepler . dlJk ııaık 
işçi birlikleri ' h:a:!~ e~naf ve 
keri ınuzikıı h yh erı ve as

azır 

tının on ikin ~"'Yc:ı.:sı Pak- / 
aykırı harele t c~· ınaddesine 
ınaddeye ı<öre ~ •~ınesidir. Bu 

.., . 
<füğnıelı 



rtruıır -• W!ti 
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söylevi etra • • n 
Habeş macerası Italyaya çok pahahya mal o--=1.1 
Düçenin sözlerinde büyük endişeler saklı bulunuyor - ltalyan 

Doğu Afrikasında harbın şiddetle devam edeceğini yazıyo 
Paris, 31 (0.R) - Yeni yıl 

arefesinde idet olduğu üzere 
Cumur başkanı B. Albert Leh· 
run kor diplomatiği kabul etmiş· 
tir. Elçiler Cumur başkanına 
bayırlı yıl dilemişlerdir. Bun· 
dan sonra. elçilerin en kidem
lisi olan Papa vekili Monsen· 
yor Mağlione bir sövlev vere· 
rek bu arada şunları söyle
miştir: 

rın uluslar arasında adalet, ııa
nun ve hakkaniyete dayan-rak Milano 31 (Ô.R.) B.- l'tıus- ehemmıyet kesbetmıştir. Siya- 1 

aolininin bakanlar kurulundaki sal ekonomik ve süel hadiseler 
a6zlerini inceleyen gazeteler ltalyanın vaziyetinde hiç bir 
Italyanın Paris tekliflerinin aka- k kik t k"l t kt d" arışı ı eş ı e meme e ır. 

,metinden mesul olmadığını Londra 31 ( Ö. R ) _ Bay 
yazıyorlar. 

Kor Yera Pella Sera diyor Mussolininin sözleri gönden gü-
ki : ne ehemmiyet kesb eden ltal-

Lavalın kurnazca manavraların
dan bedbin olduğunu ve Fransa 
nın milletler cemiyetinin güttüğü 
prensibi kotarmak için lngil
tere ile beraber çalışmayı iste
yip istemediğini anlamak için 
beklediğini yazıyor. 

kurulmasını istedikleri banşavar bir "'\\~ 
mak üzere bükümetinizin takib : tti\• . nd t 
ettiği uzlaştırma siyasasmı clae1'er..,a1'\1-\'{,'- ~ .e \. 

v "'e emıı .. 
1
._. 

memnuniyetle gözönünde tutu· os\o \;}V. ~ 
yoruz. Dünyanın içsel ve ın•d· 1 ı' raJl\ 'j \°t\'1İi .. ..,..,......: ... ~ 

\,\P,. 
a'j\I 

Bu gazete, Fransa, bekleni
leni yapmaz ve Milletler cemi
yeti inkıraza uğrar>a lngiltere
nin antant kordiyal politikasına 
dönmiyeceği iddia olunabilece
ğini yazarak diyor ki: 
ELIZEDE FRANSIZ CUMUR 

REISlNIN SÖZLERi 
- lngiliz siy.asası ar-

" Fikriğ ve insaniğ enerji
leri zı-ngin ve tabiiğ kaynak
ları geniş olan memleke
tinizin bütün dünya gibi 

dır, 
Ka ıirede toplanan arsıulusal cerrahi 

kongresinde önemli hadiseler çıktı 
Kahire, 31 (Ö.R) - Bugün 

beynelmilel cerrahi kongresinin "'.,ı 
akdi münaset.etile talebe tara- , 1'!· 
fmdan lngilizler aleyhine nü
mayişler yapıldı. 

Kahire 31. (Ö.R) - Royter 
ajansı bildiriyor: Cerabi kong
resine gelen delegeler kongre 
binasını saran talebeler tara
fından: 

- Kahrolsun lngiltere, Mısır 
Mısırlılarındır. Kahrolsun lngi· 
liz ali komiseri sözlerile kar
şılaşmıştır. 

Cerahi kongresinin açılma 
ınerasiminde ne kral ve ne de 

f(.alıiredr yapı/mı 11iimorişlcrılffl hır i11lıba 
verşite talebeleri "Kahrolsun 1 etmemıştir. Ne kral ve ne de 
lngiltere, Mısır Mısırlılarındır, lngiliz yüksek komiseri açılış 
kahrolsun yiiksek kom'ser,,diye törenine iştirak etmemekte 

bağırmışlardır. Bu gösteriler idiler. 
hiçbir karışıklığa sebeb olmamış 600 1 A YY ARE HAZIR 

935 in ekonomi ve tarım piy 
bütün dünyad3 dü:ıelır · 

Paris 31 (Ö.R) - "' s" 

\

, aa ~ 
s.yasal dünya ekonomik bubı . ... nın 

sona ermek üzere olduğunu 
yazıyor ve diyor ki: 

Bunu yılbaşı akımsarlığiyle emnıu 

söyliyoruz. Kalkınma işaretleri si"' 
birbirini takip ediyor. Gerçi bu ııef· 

;.en 
müsaid işaretler F raıısan:n dı- ,.-

şından geliyar. Fakat Fransa da 
dünyaya bağlıdır. Başka taraf-
larda gözüken eyilik er geç 

Mançuri illerinde veba vakaları E F ransaya da ulaşacaktır. ğer 
baş gösterdiği hakkında ha- kötü bir siyasa ile buna mani 
berler geldiğinden Sovyetler 
Amor nehri boyunca Sovyet- olmazsak böyle olacak. Endüstri Lı •. 
Mançuku hududunu kapamağa ve tarım piyasaları lngiltere ve ra : 
karar verdiler. Am ri ada düzelmiştir. Fran- bi : t 

·······••···•·••····•·•···•••····•••••··••••··•••··•• ~······································ : ' 

)erin öğrendigine göre, Mısır- manki lngiliz dış bakanı Eay 1 Lıı · : ......... -
daki lngili:z kuvvetleri için Mı- Henderson tarafından teklif 

11 ~· 
sıra çok mühim miktarda silah edilip kendisi tarafından red-

1 

ve cephane gelmektedir. dedilmiş ~lan lngiliz • Mısır ,. 
Sevkulceyş noktalarında mü- andlaşmasının ~atbik mevkiine tt Em\ a\ı 

him tahkima~ yapılmakta ve konulması için lngiliz hükümeti • • 
600 1 ·ı· t · b k t te f.•a!l...1 açlJ\ •

0
• ngı ız ayyaresı are e e nezdinde yapılan teşebbüse 

d b
. h ld · ld b dev .... ı eden tı><-· .e' 

ama e ır a e çô e azır Büyük Britanyanm ne cevab · ~e· bulunmaktadırlar. girınemışlerdir.' ·~e1 
ESKi TEKLiF KABUL vereceği Ulusal p~rti başkam siyasıtl_ ınııhküınP'e~ 

EDiLiYOR ve kamoy tarafından merakla bir bııgış yapılmaA:ı., 
Kbire, 31 (Ö.R) _ Vafd beklenilmektedir. parti tarafından y11ı 

B b k N · · Paşa lngı· lere biİYiik Brı'tanya 
başkanı Nabas paşa aş a an esımı -

930 ılında o za· liz yüksek komiseri Sir ){onald vermesini bekleme 


