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On üç anası 
lslam tarihinden heyecanlı 

birkaç yaprak 
Bu ~~k ıevimli-;e heyecanlı tefri

kaya bugün başlıyoruz. ;.!_üncü sahıJrj!; 
-·-- - " 

Cwııhuriyetin Ve Oumhuriyet Eserinin Bekçi8', Sabahlar• ç.kar Siyasi Gasetedir 
Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

ıtalyan kralı adına bir tavassut 
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inde ç Antant" 
kordiyal 
gömülecek mi? 

Fransanın dış siyasası ka
rarsızlık içinde bucalamakta
dır. Sağ cenah partilerine gö
re Fransanın zecri tedbirler 
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Dl giliz kra ı 
ssu un an a 

ez 
so onuyor 

Petrol ambargosu, Italyan efkarı umumiyesini çileden çıkar 
ııiyasasında ileri gitmekten çe-
kinmesi sulhu korumak İçindir. 
Zira bu yolda daha ileri gidi
lecek olursa doğu Afrikasında 
mevzileşen yangının bütün 
A•-rupayı sarmasına mani ol
mak imkansızdır. 

lmamak icin yağmurlar mevsiminden önce yapılmamalı imi ____ L 

düşürmemek kaygusu 

Sollar bu fikirde değil dir· 
ler. Onlar vaziyeti kollektif 
güven bakımından inceliyorlar. 
Fransa yıllardanberi güvensiz-

• likten şikayet ediyordu. Hatta 
•ilahlabma yarışının korkunç 

• bir şekilde büyümesine, F raıı
sız büdçeesinde gedikler açan 
muazzam teslihat masraflarına 
biricik sebep olarak kollektif 
güvenin eksikliği ileri sürülü
yordu. lngilterenin "hodgiim 
bitaraflık,, siyasasına dönmüş 
gibi görünmesi Fransız kamo
yunu endişeye düşürüyordu. 
1932 denberi yapılan top antı
ların mevzuu hep bu endişe
ll':rdi. Fransa, Almanya cihe
tindon bir saldırışa uğrayacak 
olursa lngiltereyi kel)di yanın
da bulabileceği.iden emin de
ğildi. Kollektif gü\l'eni teşkilat
landırmak istiyen Fransa bu
gün kendi siyasasına lngilte· 
1enin de iştirlik ettiğini gör
düğü halde bu güveni balta
layacak bir siyaset takip ede
bilir mi? 

Sollar bu suale kesin olarak 
"edemez,, diyorlar. Hatta mer
kez cumhuriyet partisinin 
başkanı da bu fikri müda
faa ediyor. Gerçe bu partinin 
başkanı kendi görüşlerine par
tisinin iştirak etmemiş bulun
ması yüzünd~n istifasıl\ı ver
miştir. Fakat sol cenahta ol- · 
duğu gibi merkez partisi ara-
n.ı- da lngiltereyi ltalyaya 
· .-.. etmek iycab ettiğine 

ın~ _.Jlar az değildir. Burada 
ltalyan-Habeş davasının mahi
yeti değil, Avrupanıu mukad
deratını ilgilendiren derin endi
şeler hakimdir. Zira lngiltere, 
Uluslar sosyetesince alınan 
zecri tedbirlerin çözülmesine, 
dağılmasına Frans:ının karars z
lı ı sebebiyet verecek o'.ursa 
"Antant Kordiyal,, s i yasasının 
ölmüş bu!unacağını açıkça bil
d rmiştir. Bu o demektir ki 
ilerıde Avrupayı altüst edecek 
fırtınalar başgösterse bile hıgil
terenin kılı oynamıyacaktır. 

Fransa bugün cenub ve şimal 
dostlarından birini tercih mev
kiinde bulunmaktan ziyade kol
lektif güveni yaşatmak veya 
öldürmek mevkiinde bulunuyor. 
Mussoliniye hoş görünmek için 
50 ulusun oy birliğiyle açılan 
bir siyasada devam edilmezse 
kollektif güveni sağlayacak olan 
biricik ümid kap~sı da kapan
mış olacaktır. O takdirde Fran· 
sa Uluslar sosyetesinin otorite-
ini ve prestijini feda etmekle 
~alınıyacaktır. Bunlarla birli~~e 
b V

e güveı. korumak ıçın 
arış . 

• k I birco bınezonlar uru an _ . 
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. kendine çokecektır. 
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7ayas-sutıı Bpall Eılrikn kralı Lrop,l/d\ 

Paris 1 ( A.A ) - Ovr ga
zetesi yazıyor : 

/lf ııssolini bır l!iJstnuıı · 

az bir ehemmiyet a ı zetmekte- diye bir rivayet vardır. Bu mek 
dir. Bununla beraber mü~ ı·~,,i- tuh da lngilterP'l;n gerek zecri 

leyhin lngilız hükiimelın}Jizah tedbirleri tatbik etmek ve ge-
etmiş olduğu tezleri müdafaa rek ltalyayı sonsuz bir muha-

etmiş olduğu zannolunmaktadır. 

l 

il al yan kralı Amanutl 

edilmekte idi. 
OçüncU Leonoldoo m\ 

tubuna gellı{ 
tubun gaye' "'ı l:; 
ve yalnız petrol Uzeri 
ambargo konması 
retlyle yapılacak zeı 
tedblrlerln hali 
zaptedllmesl pek m 
olan ıtalyan efkftrı 
mlyeslnl çlled.n Ç\ 
mamak için yağmj 
mevsiminden evve\ 
bik edilmemesini 
suretle B. Mussoli 
bUtUn dUnyanın istir 
tini selbedecek sur 
bir n•ukabeleye kal 
masına meydan veril 
meslnl temenni etmek ı • 
dlr. 

Belçika kralının, Belçika h · 
kiimetinin J,.~l:fmısh"'"~'_'\.:ı.d.ı ... 
name~ini imza etmiş bir 
let sıfatile Almanya ile miız 
keratta bulunmak suretinde 
Belçika hariciye nazırının no~ 
tai nazarına müzaheret etm . 
olduğu zannolunmaktadır. 

Belçika Kralının hali hazır
da lngilteredeki ikameti bun
dan evvelki ikametinden daha •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

rebede kendisini tüketmek va
ziydine düşürmek suretiyle ltal
yayı nümidane surette her ça
reye ba, vurmak vaziyetine 

Belçika kralı ilk ziyaretinde 
lntı'iltere kralına, ltalya kralı
nın bir mektubunu götürmüş 

Bayındırhğ~ doğru 
Litvinofun G. sekreterliğe mektubu 

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

Kültürpark önünde dün temel atma 
töreni yapıldı. Kurbanlar kesildi 

Harabeleri şenlendirecek olan Kültür parkın ilk ağaçları dikilirken 
Jlbar, Paıti başkanı "e Sovretler konsolosu bu mııtlıı işi kendi elfrrilt· kııflu/ııyorlar 

Yangin yerini bir mamureye yaptırılmış, plan ve resimler Törende ilbay Fazlı Güleç, 
çevirecek, şehrin bütün çirkin- bu baraka içinde masalara Müstahkem mevki komutanı 
liklerini ortadan kaldıracak konmuştu. general Kerameddin Kocaman, 
bunların ye ine kültür eserle~ ~1'L77f." ••ı Liva komutanı general Zeki, 

r insan •uuru ve insan p · b k y d 1 
rini ikame enecek olan Kültür T • artı aş anı ozga say avı 

Ruhu Uzarınde bay Avni Dog· an, Şarbay dok-
parkın temel atma töreni dün Tetkikler tor Behçet Uz, Soyet Rusya 
saat 15 te parlak tezahüratla .................. k B yapılmıntır. Okıır/arımızılcı11 a/dıifımız mek- lzmir general onsolosu . 

Tören münasebeti le beledi- tuplarda sayı11 ıloklor Abdi Muh- Treotiyef, yar şarbay Suad 
tarı11 bu me.•zı, a dokanau yazı- Yurdkoru, askeri erkan, vila-

yece hususi davetiyeler tevzi 
edilmediği halde törene işti
rak i~in gelen halk pek 
çoktu . Kültür park alanı 
ve bu alana giden doktor 
Mustafabey caddesi baştan 

başa milli ve parti bayrakları· 

ları11111 biiyiik alıika u,-andırdı· yet umumi meclisi ve şehir 
g"ını görmekle men111111111z. limiif d d k meclisi üyeleri, aireler ire -
yazı/amı seve seve okunma~ı törleri, belediye amir ve me· 

· okur/arımız111 ağır 111~vznlarda11 ıwcmmadık/aruıı gösfeımek iti· murları ve çok kalabalık halk 
bari/e sevindilicidir. ile mektepler, parti esnaf ve 

.................. işçi birlikleri heyetleri ve as-
Bu değerli yazılara azır bulunmu tur. 

Sovyetler Urugvayda 
şikayette bulundular 

Sovyetler Dış komiseri sosyetenin 
bu işe ilgi göstermesini istedi 

Onevrede Vilso11 rıhtımı 

Moskova, 1 (Ö.R) - "Tas,, önce meselenin hakem mahk 
ajansı bildiriyor: Dışişleri halk mesine havale edilmesi v 
komiseri B. Litvinof Uluslar Uluslar sosyetesi kons yı 
sosyetesi genel sekreterine hakemliğine müracaaf edilm 
bir mektub göndererek Ulus- şarttır Uraguvay hüküm_r:;.lı•. 
lar sosyetesi paktının 11 inci hareket etmeksi•:j. niçbir z 

R 
-~ır 

us ya ile dipl~ ,. ın elinde maddesinin ikinci fıkrasına da
yanarak Uraguvay hükumetin

den şikayet etmiştir. Şikayetin 
konusu bu bükiimet tarafın-

k . t" ,(ı 
esmış ır. 

dan Uluslar sosyetesi pak
tının on ikinci maddesine 
aykırı hareket edilmesidir. Bu 
maddeye göre hükiimetler ara- ıı 
sında dostluk münasebetlerinı. ı 

~nya 

1 
.: ue 

.. ell" kısmı . .ı ,.:çme 
.<?~rım dü" melı 

e .:ı.madı g ........... 
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ŞEHiR &4_BBRLERİ 

._, ültürpark nasıl başarılacakhr ? 
Şarbay Dr. Behçet Uz önemli bir söylev vererek 
Kültürparkın hazırlanan planını halka anlattı 

Dünkü tören esnasında 
büyük yardımları 

şarbayımız, 
görülen dost 

K. Park planlarının hazırlanmasında 
Sovyetlere alenen teşekkür etti 

I 

• 

Küllüıparlı önii11dr tenır/ atnııı tılreni l(ülıiirpaılı önünde ltmtl atma töreni 
- Bas lara/t l inci say/ada - teşkil etmesi, Gazi ilkokuluna süsleyen çeşitli ağaçları dikil- birleri ile gün geçtikçe in-
kanın çaldığı istiklal marşı ile ve işçiler mahallesine o kadar dikten, yer yer parkının tarhı kişaf eden ve arsıulusal 

yapıldıktan ve içindeki bina- ekonomi i.leminde kazandığı rene baılanmıştır. Marıın }akın oluşu Kültür Parkın 
larla eğlence yerleri hazırlan- emniy~tli ~e sağlam mevkii ile yğı ile dinlenmesinden sonra mini, ehemmiyet ve lüzumunu 
dıktan sonra tamamile değişe· ber gun bıraz daha fazla re· anda hazırlanmış olan kürsiye artırmaktadır. . . . faha kavuşan halkımızın gele· 

kan şarbay doktor Behcet KÜLTÜRPARKIN MANASI cek, seyrı ve gezılmesı doyu!- kt ·· t - · · · 
mıyacak bir hal alacaktır. ebe le•legose:rec:_egeıl by;n~ ye~~ z müteaddit defalar alkışlarla Yakında şurada belediyemi-

KÜLTÜRPARK ŞEHRiN ti:~ c re guz ır ışare 
esilen bir söylev vermiştir. ıı:in çok ucuz bir fiatle ve mek-

BA YINDlRLIGINI TEMiN ŞEHiRLERiMiZi KENDiMiZ Söylevi aynen yazıyoruz: teb yapılmak üzere verdiği 
EDECEK YAPIYORUZ ŞARBA YIN SÖYLEVi geniş sahada yalnız lzmirin 

Sayın hemşeriler! değil bütün Egenin genç kız- ikinci istifademiz Kültür Güzel Ankaramııdan sonra 

936 Yılının ilk gününde iz
mir ve Eğe için çok faydalı 

ve hayırlı bir işe girişmiş bulu
auy<ıru7 Burada şu gördüğü-

; aüz geniş yangın yerinin 360 
bin metro murabbalık kısmına 
yapılacak Kültürpark duvar
larının temelini atmak ve içine 
ağaçlarını dikmeğe başlamak 

için toplandık. Böylelikle l:ımir 
tehri için 5 sene evvel düşünüp 
belediye fidanlığında ağaçlarını 
hazırladığını ve "bilhassa bir 
senedenberi ehemmiyetle üze
rinde clurduğumuz, plinlaştır· 
dığımız Kültürpak i'ine bilfiil 
başlamış bulunuyoruz. 

Niçin bu yeri seçtik. lzmirin 
bayındırlık planında ayrılan 
pl!rk yeri altmış bin metre 
murabbaı idi. Gelecekteki ib· 
tiyaç ıçın bu yeri dar 
ve kifayetsiz bularak tas
hih ettirdik. Belediyenin he
nüz satılmamış arsalarını ilave 
ederek 60 bin metre murab
baını üçyüz altmış bine çıkar
dık. Eğer cıvarda bazı aablmış 
arsalar olmasaydı, kültür par· 
~. yü:ı:b::ı metre murabl,aı da
ıa ılave çok eyi ve yerinde 
ol ııcaktı. Bu yer yalnız yangın 

yerinin değil lzmirin dört ta-
rafından kolaylıkla gelinebilir 
merkezi bir vaziyettedir. Yeni 
bayındırlık bölgesinin tam orta
sında olduğu gibi Tilkilik, Na• 
mazgiih, Ballıkuyu, Asmalımes· 
cid, Basmane, Alsancak, Birinci 
ve ikinci Kordondan da çok ko· 
lay ve yakın gelinebilecek bir 
haldedir. 

Erkek ve kız liselerinin sağ 
ve solda tabiiğ birer hudud 

Belıçet Uz söylevuıi ı•erukett .. Kültürpaık bniindt ltnıtl atma töreni 
farının yetiştirileceği kız sanat parkın yangın yeri arsalarını lzmir ve diğer şehirlerimizin 
enstitüsü binası da kurula- ve bayındırlığını daha derli yabancı parasına ihtiyaç göster-
caktır. toplu bir hale sokmuş olması· meden ve biç bir devirde görül-

Bu yer bir sene evelisine dır. Etraf iyice tetkik ed·lecek memiı, modern bir bayındırlığa 
kadar yıkık dıvar, yeryer olursa, meydana getirmeğe ça· kavuşmaları, Türkün bayındır· 
çukurlar, kuyu ve batak- lıştığımız bu eserin, lzmirin ba- lık hususundaki özlü kabiliye· 
lıklarla çok korkunç ve yındırlığı için ne kadar isabetli tini herkese göstermeğe kifi-
sağlığa çok zarar veren ve yerinde olduğu derhal tes- dir. Biz bütün bunları cumhu· 
bir yerdi. Burasını düzelt- liru edilir. Güzel ve modern riyet idaremize ve cumhuriyet 
mekle şehir ıçın ettiği- evlerle süslenen yeni bir cad- hükümetimize borçluyuz. Şu 
miz ilk istifade, şehrin içinde- deden geçerek buraya geldik. görülen küçük yerler artık yan· 
ki büyük bataklığı kurutmakla yer yer yükselen şu binalara gın yerleri sayılamaz. Bunlar 
başlıyor. Tabakhane deresini bakınız. da pek yakın zamanlarda ken-
kuvvetli bir lağım teşkilatiyle Bunlar son dört yıl içinde diliğinden halledilecek küçük 
denize verdik, bu yukarıdan meydana gelen Cumuriyet eser- arsa iıleridir. 
gelecek suların hepsini denize !eridir. işte kültürpark bu itibarle de 
götürecek bir kabiliyett yapıl- lzmir bunları ekonomi ile- eyi bir rol oynamış oluyoruz. 
mı,br. minin en sıkıntılı zamanlarında BU ADI NEDEN VERDiK 

Görüyorsunuz ki geçen sene· ve sırf kendi parasile başardı. Niçin Kültürpark dedik? 
ferin korkunç manzarası yerine iŞÇi EVLERi Son beş yıl içinde park ve 
munis bir ova manzarası geçmiş Cumuriyet mahallesi adını yolları ağaçlama işi gözleri 
bulunuyor. Burası dıvar ve tel verdiğimiz şu işçi evlerinin doyuracak kadar vardır. 
örgülerile beraber meydana bulunduğu sahaya bakınız, Yer yer çocuk ve halk bah· 
çıktıktan, yellarını gösteren ve bunlar hükümetimizin iyi ted- çeleri yapıldı. Mezarlar parka 

en güzel ve en büyük 1 935 sinema 
,neı 

filmi dünyasının 

ali kon ş 
Londra, 

reden Roy ~ 
EN DUL 

riliyor: "'.HEVALı.ER 
Üniversite hın Janette MAKDONALD 

çevrildi fakat bunlar bugünün 
nufusuna ve ihtiyaçlarına asla 
kafi değildi. Halbuki biz 
nüfusu gittikçe çoğalan ve 
daha da çoğalacak olan ya
rınki lzmiri ve onun çocuk
larını elimize geçen bu fırsat
tan istifade ederek düşünmek 
mecburiyetindeyiz. 1 

• gre._ _____ _ 

anıulusa Kon ~unt Jurnal ve Berlln senfonik orkestrası tarafından 
muvasalatı sırası.il '-ı,. TANHAVZER uvertu··ru·· 
tenin büyük kapıııın•\, ın 

iki tarafa 11ralanmış ELHAMRA Sinemasında 
IZMIR V AZlFESINI 
TAKDİR EDiYOR 

Türk cumuriyetin modern 
yürüyüşüne ayak uydurabilmek 
için lzmirin vazifeıiaiıı ne ka-

2 Kanunusani o•& 
• 

Fransız bütçesi birçok 
zorluklarla kabul edildi 

Paris, 1 (Ö.R)- Parlamento, 
bi!tçeyi kabul etmek suretile 
yıl sonu işini bitirdiğinden dev
reyi tatil eden Cumur başkan
hğı Dekresi Saylavlar odasında 
B. Lava) ve Senatoda, tüze 
bakanı B, Leon Berud tara· 
tından okunmuştur. Anayasaya 
uygun olarak parlementonun 
yeni toplantı tarihi son Kanun 
ayının ikinci salısı, yani 14 son 
Kanun olarak tesbit edilmiştir. 

ve gece yarısından az önce 
Burbon sasayının saatları 

durdurnlmu~tur. Böylece say
lavlar yeni yılın girdiğinin 
resmen farkında olmamış.ar 
ve l 935 yılı devam ediyormuş 
gihi müzakereleri yürütmüş
lerdir. 

Nihayet iki knrul arasında 
tam anlaşma hasıl olup ta 
büdçe senato tarafından 17 ye 
karşı 269 ve saylavlar tarafın· 
danda 137 ye karşı 367 rey
le kabul edildildiği za
man sabah çoktan beri gelmiı
ti. Bundan sonradır ki devre
nin kapanış iradesi iki kurul
da da okundu. Saylavlar çık
tıkları vakıt saat sabahın do
kuzu idi. 

Bütçenin son müzakeresi, 
saylavlar odasile Senatonun 
bazı noktalar üzerinde anlaş· 
maları için uzun sürmüş ve 
maddeler Lükseml-••rg sarayıle 
Burbon ııarayı arasında mekik 
dokumuştur. Gece yarısı oldu
ğu halde bu müzakere daha 
bitmemişti. Halbuki temel Bütçenin masraf kısmı 
yasaya göre bütçenin yeni 40,306,808,525 ve varidat kısmı 
yıldan önce kabul edilmiş da 40.449 887,066 frank olarak 
olması şart olduğundan çok kabul edilmiştir. Yani 143 mil-
defa müıacaat edilen hile- yon franklık bir varidat fazlası 
ye bu defa da tevess9I edilmiş vardır . 

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dar çok ve ağır olduğunu he- şehrimiz mümessili bay Aleksi 
pimiz biliriz. Altı 'yılda proğ- Trenitiefe burada bilhassa huzu· 
ramladığımız kültür park lzmir runuıda teşekkür etmekle bab-
şehrinin ve onu içten ve tiyarım. 
dıştan ziyaret edeceklerin TÜRK-SOVYET DOSTLUGU 
pek çok şeyler öğreneceği ha· ŞEREFiNE 
reketli ve safah bir parkı ola- - Yaşasın Türk-Sovyet doıt-
caktır. • luğu ... 

Yalnız ağaç yeşilliği ve park (Burada halk yüksek seılc 
zineti artık yeni neslin ibti· yaşasın Sovyet dostİanmızf-
yaçlarını tatmin edemiyor ve Diye bağırarak samimi teıı:abü-
gözlerile gönüllerini doyurmı· ratta bulundu.) 
yor.Yeni nesli yetiştirir ve en· Şarbay söylevine devamla: 
farı geleceğe hazırlarken bir Arkadaşlar; 
çok yenilikleri de yüz önünde Senelerdenberi gördük ki 
tutmak üzerindeyiz. Bebekler Izmir; fuvarı, fuvar da lzmiri 
temiz havasile büyüdükleri bu ' sevdi. 
parktan her yaşta istifadeler lımirin fuvardan istifadesi 
edecekler, gençler sporun her düşündüğümüz gibi geçen se-
çeşidini ve onun ulusal yüksek neler geçtikçe daha çok arb-
hedefinin tadını burada tada- yor. Fuvar Yalnız Iı:mirin ve 
caklar, işçilerimU: ve her sınıf Türkiyenin değil Akdenizin de 
halkımız güzel, terbiyevi ve en muvaffak ve en i,lek fuvan 
nezih eğlencelerle çalışma ra:ıd- olabilecek bir yol tutmuş bu-
manlarını arttıracaklar, daha lunuyoruz. lzınir ve Türkiye 
sağlam ve neş'eli olacaklardır. için bir kazanç olan bu fuvarla 

GÜNEŞ, YEŞiLLiK · ürünlerimizi tanıtmak ve sat-
TEMIZ HAVA mak istifadesinden başka ba-

Bir nevi nebatat bahçesi vası mutedil,güneşi ve meyvası 
vazifesini de görecek olan bu bol, tarihi ve eski eserlerle 
park çeşidli açaçların bol ye- dolu Izmiri seyyah ,ehri 
şillik ve temiz havası ve her olarak tanıtacak ve bu yüzden 
türlü güzellikleri arasına yer de memlekete ayrıca bir ser· 
yer yerleşdirilen terbiye ve vet kay::ıağı olacaktır. 
kültür müesseseleri, eğlence lzrnır fuvarı 
ve atış yerleri, küçük, büyük, Büyük bir servet ve istikbal 
orta zengin herkes için istifa· vadeden böyle bir fuvarı eski, 
deyi mucib olacakdır. dar ve büyümesi kabil olmıyan 

EGENiN EN GÜZEL KÖ- bir yerde bırakmak doğru ola-
ŞESINI BAŞARIYORUZ mazdı. Onun için 9 Eylül 936 

Hülisa Kültürpark büyük ve arsıulusal lzmir fuvarını Kültür 
küçüklere çeşitli oyun yerleri park içindeki geniş ve hertürlü 
ile, yazlık ve kıtlık yüzme büyünıeğe müsait yerlerinde 
havuzları ile, tayyareden atla- hazırlıyoruz. 
mak için yapılacak paraşut BAŞLANAN IŞ MÜHiMDiR 
kulesi ile, her hangi bir teza- Sayın hemşeriler, başlanan 
hür veyahut temsil veya kon- iş zor ve mühimdir. Y alaız 
feranslarda istifade edilecek Cumhuriyet Halk partisinin 
açık Anfitiyatri ile, Egenin bizlerde yarattığı samimiyet, 
ürünlerini ziyaretçilerine en ahenk ve feragatli çalışma 
eyi bir • şekilde öğretecek yollarile ve büyük önderimizin 
Ege ürünleri müzesile, nüfusu- her zanıan içimizde dolaşan ve 
muzun artmasına ve halkımızın yanan büyük aıkı ve yüksek 
daha sağlam kalmasına büyük sevgi ve himayelerile değerli 
yardımı dokunacak olan ve Başbakanımız ismet lnönünün 
halkımızı bulaşıcı hastalıklar- daima gösterdiklerı yüksek yar-
dan ve çocuk düşürmenin fe- dım ve lütufları ile lzmirin bu işi 
nalıklarından nasıl kurtulaca- de muvaffakiyetle neticelene· 
ğını açık bir şekilde öğrete- cektir. Yaşasın Atatürk, yaşa· 
cektir. Sağlık müzesile ve bun- sın ismet lnönü, yaşasın bü-
larıa hepsinden daha. minalı yük Türk ulusu .•• 
ve üstüıı olarak hazırlanacak Söylevden sonra, evvelce 
Atatürk devrim müzesiyle her hazırlanmış çukurlara ağaçlar 
kesin koıub gideceği en cazib dikilmeğe başlandı. 
bir yerimiz olacaktır. İlbay Fazlı Güleç, Müstah· 

BURASI KÜL TÜREL kem mevki komutanı general 
IHTIY AÇLARI DA Kerameddin, Parti başkanı, 
TATMİN EDECEK Şarbay ve Sovyet konsolosu, 

işte bütün kültürel ihtiyaç· general Zeki taraflarından 
ları tatmin edeceğinden ötürü birer ağaç dikildi. Ve müte· 
Kültürpark dedik. Her hususta addit fotoğraflar çekildi. En 
olduğu gibi Kültürparkın plan- son olarak parkı çevrele-
lannın ana hatlarını hazırlamak yecek olan dıvarın temel 
ve bazı esaslar vermek suretile atma töreni yapıldı ve ha· 
bu hususta çok değerli yar- zırlanmış olan kurbanlar kesil-
dımlarda bulunan muhterem di. Ve muzika lzmir marşını 
Sovyet dostlarımıza ve onun çalarken törene son verildi. 
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Bu sayısız maceraları arasında doktor 

Sunaya da yer var mı pek bilemem! 

ltalya, Leryos ve Rodos Yunan muharibleri Ati· 
adalarında tahşidat yaptı nada hirnünıa yiş yaptıla 

- Havdi Suna sen Eroll'a 
daosetmi~ecek misin? Bu ak
şam pek neş'esizsin?. 

!ursun ben anlamadım .. Fakat 
sen onları bırak ta şu arka
mızdaki masada ağır başlı la
civerd tuvaletli genç kız veya 
hanım kim onu söyle ! 

- O mu? O da doktordur. 

Leryos adasında üç telsiz istasyonu 
ve Tayyare karargah1arı yapıldı 

, 
• j 

Rodos Jrneri 
1 ' 

Atina, 1 (Ö.R) - Katedralde yeni yıl dolayısile resmi ayin 
yapılmakta iken bir kaç yüz eski muharib Omonyo meydanında 
toplanarak Kondilis kabinesi zamanında kendileri lehinde karar
laştırılmış bazı tedbirlerin tatb;kinio gecikmesinden dolayı ruh
satsız bir toplantı ve nümayiş yapmağa kalkışmışlardır. Polis 
nıimayişçileri dağıtmak istediği zaman mukave-met ettiklerinden 
bazı çarpışmalar olmuş ve bir çok kimse tevkif edilmistır. Ha
disenin ciddi hiç bir neticesi olmamıştır. 

_ N eş' esiz değil, hastayım, 
başım dönüyor. Suvarenin yıl
dn:ı sevgili Aytenim olmas~ydı 
hiç gelmiyecektim. Haydı sız 
dansediniz. Ben de buradan 
seyredeyim. Erol bu defa ge
lini alsın Şenii de Özgürün 
kolunda bir az gazetecilik yap-

sın?. 
Özgür çekingen: 

Doktor Suna çok bilgin, foka· 
raseverliği, dikkatı, ciddiyeti 
ile ün almış bir kızdır. 

- Kız mı dedin? 
- Pek gözünüze kestirdi-

niz galiba ! Buradan Murad 
beye peşkeş mi çekeceksiniz? •• 

J Bir yolcu tayyaresi deni
ze düşerek parçalandı 

- Bu şerefi kabul etmek 
için falsolarımı Ayten gibi belli 
ettirmemek lazım!. 

Şenii takılarak: 
- Aynaroz papasları gibi 

bu mektebin acemisi olduğu
nuzu daha unutmadım! .. 

Ayten kahkahayı savurdu .. 
- Merak etme, Özgür ga

zeteci benden usta... Acemili
ğini örter!. 

Suna acır gibi : 
- Zavallı Özgür kim desin 

ki bava boşluklarında sağa sola 
kanad çarparak uçan cessur 
uçmanımız bu salonda dönmek
ten acizdir. 

- Doktor, uçağıma yerleş
tim mi o boşlukların egemeni
yiml Burada ise dümeni çevi
renler itiraf ederim başımı 

döndürüyorlar. 
Hep birden gülüşürken Erol 

Ayteni rüzgar gibi kollarından 
uçurdu.Özgür adımlannı Şenile 
uydurarak bu kasırgaya ka
nfb. Ön masalardan iki kadın 
onları işaret etti: 

- Nasıl güzel değil mi?Ge
lipe beyazlar çok yakışmış ..• 
Tliller içinde hayali bir idil 
gibi süzgün ve zarif deiil mi 
hanımefendi ? 

- Öyle,. Yalnız uçarı bir 
hali var. Ayakları yere basma
dan uçacak sanırsın .• 

- Bu saadetin, aşkın sar
hoşluğu.. Birbirlerini severek 
almışlar diyorlar. 

- Şimdi sevmeden, seviş
meden evlenen kim? Allah yıl
dız barışıklığı versin, böyle se
verek evlenenleri çok gördük!. 

- Yok, yok bu öyle değil 
Celil hanım hem siz yeni Si
vastan geldiğiniz için belki duy
madınız. Güveyi için neler söy
liyorlar biliyor musunuz?. 

Biraz tombalakça olan Bayan 
Celil iskemlesinde yan döne
rek gözlerini açtı : 

- Nereden duyacağım ca
nım bereket bayan Yıldızla 

Nedim beylerde tanıştım da bu 
suvareye geldim. Yoksa lstan
bulun hiç bir hususi eğlence
sini görmeden gideceğime ya
nardım. 

- Bay Özgür yüksek bir 
uçmandır. Ona belki bir çok 
ı!enç kızlar özenebilirdi amma 
ona bugüne kadar kadın kaç
kını daha doğrusu diişmanı di
yorlardı .. 

Celile hanım ağzını açarak 1 
- A a ! Bunu da yeni işit

tim, hiç kadından kaçan erkek 
olur mu ? Öyledir de, Ayten 
onu nasıl bulmuş, kandırmış ? 
kendine eş, dost etmi~? .. 

- Canım o da uçman bil
miyor musunuz ? 

- Biliyorum amma bir kadın 
dü~.manını kendine aşık etmek 
koİay iş değil!. 

- Zor veya kolay, siz işin 
oluruoa bakınız güzel tayyareci 
dengini seçmeğe becerdi ya ! 

Bakınız damının bütün üs
tünlüğüne rağmen acemiliği 
nasıl beliriyor!.. 

_ Of sen de Şükran her 

- Niçin olmasın? Benim de 
bir oğlum var el'.>et mürüvve
tini görmek isterim.Çok şükür 
servetimiz de var. Muradımın 
da mevkii güzel değilmi ki .. 

- Değil demiyorum amma, 
doktor Suna bizim bildiğimiz 

kızlara benzemez. 
O hayatını kurmuş, idealini 

kendi iradesine ülküsüne göre 
yaratacaktır şüphesiz .. 

- Ben de sana hemen gö
rücü gideceğim demedım ya .. 
Kız olması, kimseye bağlı ol
maması yine bir ümittir.Murad 
gelince hemen göstermeli, ve 
tanıştırmağa bir çare bulma
lıyım. 

Şükranın kahkahası dudak
larında kaldı gözleri kapıdan 
yeni girene takıldı. 

- A, işte bay Demir de 
geldi. 

- Demir de kim .. ilahi Şük
ran hanım tanımadığın yok!. 

- Canım bunlar Istanbulun 
hep tanınmış simalarıdır. Hem 
bay Demiri pek anlamağı is
terseniz bu genç mü
hendis te, bay Özgürün büsbü
tün zıddı bir tip olarak kabul 
ediniz .. Onun gitmediği balo, 
girmediği sosyete, tanımadığı 
batta korte etmediği güzel ka
dın ve kız yok ıribidir. 

O pek beyendiğiniz bayan 
doktorla bir fabrikada bulu
nuyorlar sanırım. Fakat bütün 
Şişli salonlarında etrafını saran 
kraliçelerle o kadar meşğul ki 
bu sayısız maceraları arasında 
doktor Sunaya da yer var mı 
pek bilemem!. 

- Gerçek güzel, mağrur, 
kuvvetli bir delikanlıya benzi

yor,. Vallahi bu adamın karısı 
olmak, ona güvenmek biraz 
tehlikeli şeydir. 

- Gam yimeyiniz asıl o 

kendi kendine güvenmediği için 
olacak ki arı gibi vızladığı her 
kadından iğnesine biraz bal 
toplıyarak ka.;ıyor. 

- On kızım olsa birini bu 
adama vermem. 

Şükran gülerek : 
- Zaten o da senin on kı

zınızı bir maceraya sürükliye

ceği için içinden birini seçmek 
gibi kanaatkarlık göstermez!. 

Celile hanım biraz asabi ye
rinden kalktı: 

- Çok şükür ki ona vere
cek kızım yok! Haydi kalk 

biraz dolaşalım bakalım başka 
kimler var .. 

bu Suna öııünden çekilen 

biraz tombalak, biraz sıska iki 

bayanın arkasından bir müd
det baktı. Kendi kendine: 

- Bunlar da kim? Bu tey
zem de pek tuhaf ... Bu dos
tum, bu dostumun dostu diye 
davetiyeler dağıtmış... Birçok 
yabancı tiplere rastgeliyorum. 

- Uyuyor musun Suna? .. 
- Yok bakıyorum! Özgürün 

kavalyeliği altında ona kaval
yelik etmen hoşuma gidiyordu. 

Londra, 1 ( Ö.R ) - Daily 
Telgraf gazetesi bugünkü nüs
hasında, Atina aylarından al
dığı şu dikkate şayan telgrafı 

neşrediyor: 

- Yunan gazetelerine sağ

lam kaynaklar'1ao bildirildiğine 
ğöre ltalya bükümeti, Rodos 
ve Leryos adalarında önemli 
tahşidat yapmağa karar ver 
miştir. Şimdive kadar hu 
iki adaye tahminen 50 
bin kişilik tam teçhizat-

l 
lı askeri kuvvet tahşid 

edilmiş, dört harp zırhlısı, 12 
torpito muhribi ve 17 denizaltı 
gemisi sevkedilmiştir. Bu ada
larda yeniden tayyare karar
gahları tesis edilerek son mo
del tayyareler gönderilmiştir. 

Geçen hafta içinde Leryos 
adasında üç telsiz istasyonunun 
küşatları yapılmış ve topçu 
mevkileri ayrılmıştır. 

Bu adalarda sıkı bir askeri 
disiplin ve kontrol vardır. 

Uypeşt takımı O- 4 galib 
Istanbul, 1 (Özel) - Şehrimize gelen Macar Uypeşt profes

yönel takU111 ilk maçını Galatasarayın ecnel>i takımile yapmı~, 
ecnebi takımda Galatasaray'B takımından Adnan ve Hasan yer 
almıştı. 

Oyun hakem bay Suphi.,in idaresinde luşlamış, Macar pro
fesyönelleri hasımları karşısında güzel oynıyarak galib gelmiş
lerdir. Uypeşt takımı ilk devrede iki, ikinci devrede de iki gol 
yaparak 0-4 galib gelmiştir. 

Bu maç Macar takımının hakiki kuvvetini anlatacak bir şe
kilde değildi. Cumartesi günü Galatasarayın hakiki takımıyle 
karşılaşacak olan Macarlar kendi kuvvetlerini isbat etmek fır
satını kazanacaklardır. 

Moskovadaki Türk • 
resım sergısı 

• • 

dün büyük 
Moskova, 1 (A.A) - Modern 

açılmıştır. Sergide 33 ressama 
küşadında Buknots, Litvinof. 

komiser muavini Eliava, e!çiler 
mümesilleri haı.ır bulunmuştur. 

törenle açıldı 
Türk resim sergisi dün burada 
aid 78 eser vardır. Serginin 
Maraşal Budenni, Dış tecim 

ve Sovyet ve yabancı basın 

Sergiyi Voks başkan vekili Cermi Aski açmış ve Sovyet 
teşekkülleri namına selamlamıştır. 

Ibrahim Çallı serginin mürettiplerinin gösterdikleri misafirper
verlikten dolayı teşekkür etmiştir. Salah Cimcoz serginin 
Türk Cumuriyetinin Büyük Dostu Sovyet Rusyanın merkezinde 
açılışının ehemmiyetli bir hadise olduğunu kaydetmiştir. 

Artistler kooperatifi başkanı Silivinski Sovyet artistlerinin 
hararetli selamlarını bildirmiş ve bu serginin iki memleket 
artistleri arasında deyamlı bir münasebata başlangıç olacağı 
kanaatını izhar etmiştir. 

Münasebetile lzmır halkının tevec
cüh ve sevgisini kazanan 

SİNEMASI 
Şükran borcunu ödeyebilmek y ARIN 

;çin büyük fedakarlıklarla 

VONDER BAR 
10 büyük yıldız ve 5000 gü
zel kızın çevirdikleri harika
lar filmi - Muzik - Aşk - Revu 

ve heyecanlı bir mevzu 

• 

Büyük 
Annabella ile Jean Gabinin 
temsil ettikleri senenin en 
çok tutulan en çok alkışla-

nan büyük filmi 

Bugün son defa olarak 

MONTE KRiSTO 

Londra 1 (Ö.R)- "İmperial Airvay kumpanyasının Akde-
Airways,, kumpanyasına aid nizde düşen uçağında 12 kişi 
bir yolcu tayyaresinin Akdeniz boğulmuştur. Bu uçak beş se-
üzerinden uçarken denize düş- nedenberi Brendizi - lskende~ 
tüğü gelen bir telgraftan anla- riye arasında birçok seferle 
şılmıştır. Kaza dün akşam ol- yapmıştır. Son Mir.ıbel - ı 

c 

muştur. Uçağın dört kişilik kenderiye seferi esna"" resı 
mürettebatından şimdiye kadar verdii!'i birçok telsir 
kurtarılabilen yalnız pilot Vil- şeyin yolunda gittir,; .... fıifa gen( 
sondur. Uçakta ne kadar yolcu mekte idi. lskenderiyedeki dt; al 

bulunduğu ve bunların akıbet- nizleme sahasında beki~ ı 
!erinin ne olduğu henüz bilin- mekte olan uçağın geı 

memektedir. üzerine araştırmalar 1 
Londra, 1 (Ö.R)- lmperial ve kaza keşfedilmiştir. 

Habeş imparatorunun telgrafı 

Dolo bombardımanın~ 
caniyane hareket edilm 

Adis - Ababa, 1 (A.A) - edilecl!ğini görüştüler. 
Necaşi Milletler cemiyetine imparator Haile Selase, t< 

gönderdiği bir telgrafla Italyan lar cemiyetin<! gönderdiği 
uçaklarının Doloyu bombardı- notada ltalyanların kızıl 
man ederken zehirli gaılar teşkilatına bombalar sav\ 
kullanmış olduklarını bildirmek· masını c aniyane bir hare\ı. 

• tedir. Heyetin bütün azasının olarak tavsif et~!~•ir, 
öldüğü hakkında ilk gele~ lstokholm, 1 (O.R) - Is 
haberlerin mübalegalı olduğu Telgraf ajansının verdiği 
anlaşılıyor. Çünkü imparator, habere göre • Adis Ababada 
heyeti reisinin ağır yaralandı- lsveç konsolosu Tayyare ı 

ğını ve hastaneye kaldırıldığını Isveç Kızılhaç heyetinin uğrı 
bildirmektedir. dığı felaket mıntakasına hare-

TECAVÜZ PROTESTO ket etmiştir. Orada vaziyet" 
EDiLECEK tedkik etmektedir. 

Adis - Ababa, 1 ( Ö.R ) -- Istokholm, 1 (Ö.R) - Dol 
lsveç seyyar sıhhiye omobil- yakınındaki lsveç hastanesini 
lerin"n bombardımanı bütün lta 1yan uçakları tarafında 
ecnebi doktorlar ve sağlık teş- bombardımanı hakkında lsv 
kilatları arasında derin bir te- arşeveki tarafından radyo 
essür uyandırdı. Kızılhaç mu- verilecek bir söylevi dünya 
rahbasları saraya giderek tees- yaymak üzere bütün lsn. 
sürlerini bildirdiler. Yapılan radyo merkezleri bugünliik y 
tecavüzün ne suretle protesto yım saatlerini değiştirmişlerdı 

T. R. Aras j Istanbulda 
Avrupadan döndü Üç orta mektep 

Ankaraya gitti daha açılacaktır;;;: 
Istanbul, 1 (Ozel) - Dışiş- A k l ( o·· 1 ) _ l'eM)l:, 

1 · b k T f"k R"" t•• A n ara, ze ·ti t erı a anı ev ı uş u ras . .a/'çı ığa 
bugün Viya nadan geldi. Sir- ders senesı basında lstanb·, para-
keci istasyonunda törenle kar- daha üç orta mekteble Bt:ı enı-
şılandı. Dışbakan Sofyadan oğlunda bir kız lisesi açılaca" ı 
geçerken istasyonda Bulgar .. 1 .. • _ 

0 
• 

hariciye nezaretinin büyük me- t'.r. Ku ~ur Bakanlıgı dıger •• 
murları tarafından selamlan- layetlerın ve bu meyandji~n~ ı 
mıştır. Bu akşam Ankaraya mirin de genişliyen ihtiyaı,:'!ı?I 
hareket ediyor. Dışbakan ba- rını karşılamak için tedbirler t 
kanlar kurulunun toplantısında d"" .. kt d" 

C P . v· uşunme e ır. son eoevre - arıs ve ıyana 

görüşmeleri hakkında iyzahat Suikastçılar 
verecektir. 

Öğretmenlerin 
Kıdem zamları 

Ankara, 1 (Özel) - Kıdem 
zammı alacak olan muallimle
rin. tesbitıne başlandı. 

Öğretmenler kıdem zammı 
görmeden önce teftişe tabi 
tutulacaklardır. Bu teftişte eh
liyetleri görülenler kıdem zam
mından istifade edeceklerdir. 

Yalanlanan haber 

Ali Salble diğer maznun
ların muhakemesine An 

kara ağır cezasında 
başlanacak 

Ankara 1 (Özel)- f-tı:-' · 
karşı suikast hazır•· nıçbır za 

1 b 1 Al. ,,ın elinde bı u u unan ı 

Çetesi Yahya .: ue 
mubakelT' kısmı • .çme 
Ankıı.:rım d-. 1• uugme ı 
d~ ılımad• 

.. ı 
so • • • 

Berlin, 1 (Ö.R) - Alman
yaoın Vaşington sefirinin mez
kür şehirden ayrılacağı haberit 1 
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eni "lzmir, 

tekzib edilivor. ·• 
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Yazan ; F"red Smi:th 

Bölem sayısı : 32 

Doktor Dart·o v atölyeye girince 
eski hikayesine devam etti 

Hayretle sordum: 
- Peki Helen Demara pı· 

yanoda refakat eden kimdi? 
Misters Noris bu sualime 

cevab vermemişti. Zira kapı 

çahndı. Van Meter'le bizi yal
nız bırakarak çıktı gitti. 

Van Meter heyacandaydı. 

Ellerini arkasına koymuş dola
şıyordu. Yanıma geldi. Gözle
rini dikkatle gözlerime dikerek 
şunları söyledi: 

- Bay Mac Glone, bana 
otomobilde anlattıklannızdan 

sonra bu müşahedelerimden 

hiç de hoş olmıyan neticeler 
karmaktayım. Mac Namara

•ın nazan dikkatınızı celbettiği 
gibi disklerin, plakların bu 
tarzda hazırlanmış bulunması 

ir Gangsterler çetesine 
ola vazifesini ·gördüğüne 

"phe bırakmıyor. Bunların ne 
ıı ksatla çalıştıklarını henüz 

anlamış değiliz. Sadece şunu 
biliyoruz ki korkunç bir çe
teyle kartı karşıyayız. Haydut
lar maksatları için her vasıtayı 
mubah sayıyorlar. Bunlar alel
id ... ,._ haydutlar da değildir. 
Sosyetedeki yüksek mevkileri
ni siper ittihaz ederek ünvan
larından, mevkilerinden istifa
de etmesini bilen bir çeşid 
incelmiş haydutlardır. Emirleri 
veren kendileridir. Bu emirleri 
tatbik edenler ise kaba saba 
~İr t'!.~ım adamlardır. Şimdi 
iınİiıiiüzdeki mesele şudur: Baş
mühendisim olan Norisin 
bu çetedeki rolü nedir? Am
pir stüdyosunu da kendi 
caniyane projelerine sürüklen
meğe calışmış mıdır? Kafam
dan h bir faraziye geçiyor. 
Şimdilık onun eyileşmesini te• 
menni etmekten başka yapa
cak bir şey yoktur. 

Buna cevap verdim; 
- Hayır temenni edilecek 

daha başka bir şey vardır. Bu 
da bu çetenin elebaşılarını bir 
d akika önce meydana koymak
tılil ibarettir. Van Meter, eğer 
benim tasavvurlarıma yardım 
etmek isterseniz, bilhassa poli
ııin beni rahat bırakarak faa· 
liyetime engel olmaması lazım
dır. O zaman sükunetle bu 
davayı halledeceğimi ummakta
yım, Filhakika polisle betaber 

•de çalışılabilir. Fakat bu hadi- • 
kselerin bugünkü akışın~ mani 
ıa amıyacağ1 gibi bizi hedefimize 

olaçiayhkla eriştiremiyecektir de 
YOüşmanlarımın pervasız adam
r lar olduğunu anlıyorum. Bu 
m•insten haydutlar, azılı ca
ba)4erle ka{şılaştıktan sonra on
ıınd dan herhangi biri siga-
rasını ne kadar kolaylıkla 

yakıyor ve tellendiriyorsa beni 
de o kadar kolaylıkla öldüre
bilir. Polisle temaslarım an
cak canilerin maskelerini dü
şürmeye çalışan projelerimizi 
tahrip etmekten başka bir ne• 
tice ~eremez. 

Van Meter gözlerime daha 
ı, tı. Bana öyle geldi ki 

d
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fakat Van Meterin fikrini öğ
renmeye vakıt bulamadım. Zira 
doktor T om Darrow odaya 
girdi. Ven Meter ona dönerek 
sordu: 

- Doktor Moris nasıldır? 
- Mister Moris size birkaç 

söz söylemek istiyor. Ve sizi 
salonda bekliyor. 

- Peki giderim. Siz Önce 
kocasının nasıl olduğunu söy
leyiniı:. 

- Kurtulacak. Kendisine 
çok kötü bir alkol içirmişler. 

- Uyuyor mu? 
- Evet. Hatta onu uyan-

dırmağa teşebbüs etmek da
hiyane bir iş olur. 

Van Meter .şapkasını alarak 
salondan çıkb Darrov benimle 
kaldı. Kapıya kadar gitti, tok
mağı yakaladı. Kapının iyice 
kapanmış bulunduğuna hük
mettikten sonra yanıma geldi. 
Hatta bir ihtiyat tedbiri ola
rak anahtarı da eline aldı. 

O yanımda yer alırken ben 
sigaramı yakıyordum. 

- Mac Glone evinizde b:ış
ladığımız mübahasayı bitire
memiştik. Size söyleyecek çok 
şeylerim vardır. işlerinizi kendi 
işlerim gibi düşünüyorum. Eski 
bir dost sıfatıyla böyle hare
ket ediyorum. 

- Eski bir dost değil, bir 
tanışık deyiniz. 

- Öyle olsun ... Eslı:i tanışık
lığımızdan istifade ederek size 
şunu sövlemeğe lüzum görüyo
rum ki beni şaşırtan bir çok 
hı\diseler serisi devam ediyor. 
Sizi ihata eden tehlikeler ço
ialdığı gibi. 

- Ben balkı eğlendirecek 
para kazanan bir adamım. Bu
nunla beraber sizi dinleyece· 
ğim. Söyleyiniz. 

- B.lerek veya bilmiyerek 
bir cinayet çetesi içindesiniz. 
Bunun bilmiyerek olduğuna ka
niim. Etrafınızı alan çeteye da
hil olun veya olmayın, büyük 
bir tahlikeye maruz bulunu
yorsunuz. 

- Sonu var -

DOMUZ AVI 
Buruova ve Karaçam hal

kından otuz beş kişilik bir 
grup evvelki gün domuz avına 
çıkarak 2 domuz, 2 kurt, 1 
tilki vurmuşlardır. 

Mekteblar açıldı 
Bayram ve yılbaşı münase· 

betile hariçten şehrimize izinle 
gelen ınekteb talebeleri ' dün 
yerlerine dönmüşlerdir. Şehri
mizdeki mektebler bugunden 
itibaren açılmııhr. 

Burnovada bir toplantı 
Yeni seneyı kutlulamak 

üzere evvelki gece Burnovada 
Tümen yurdunda bir gece top
lantısı yapılmıştır. 

Geç vakta kadar çok neş
eli bir halde devam eden bu 
toplantıda general Rasim, ko
mutanlar, sübaylar uray ve 
particiler bulunmuşlardır. 

Takse pulları 
Mektupların posta parası ve

rilmeden ve gideceği yerden 
alınmak üzere gönderilmeleri 
işini kolaylaştırmak ve yanlış
lıklara meydan verilmeıaek için 
bir nevi Takse pulu yaptırıl
mağa başlanmıştır. 

Beş çeşid üzerinden yapıla
cak olan bu pullarm yakında 

çıkarılacağı haber 

YERi ASIR 

insan ruhu ve insan 
şuuru üzerinde tedkikler 

Eğer gözü bozan bütün sebepler vak
tinde aranmış ve bulunmuş olsaydı ..• 
Bugün bir milyon gözlüklü adama karşı ancak 
hem de çok ileri yaşta birkaç yüz gözlüklü bulacaktık 
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M edeniyet şartlannın vücu
dumuzda yaptığı fenalıkların 
birkaç misali dünkü yazımda 
sütunler doldurmağa kafi gel
miştir. Halbuki şimdiye kadar 
malüm olanların hepsini yaz
mak lazımgelse bir sene yazı 
yazmağa lüzum hasıl olace.ktır. 
işte size yine bir misal : 

Büyük • şehirlerde hepimiz 
muasır medeniyetin 'cadetıiği 

elektrik lambaları lrnlıanıyoruz. 

Temiz, pratik ve mGkemmel 
olan bu tenvirat tanını bütün 
eski tenvirat tarzlarına faik bu
luyoruz. Elbette hepiniz ufak 
bir hadiseye dikkat etmişsiniz
dir. Bu lambalardan birisi bo
zulup ta yerine daha kuv
vetsiz bir ampul koyacak olur
sak verdiği ışığı kifayetsiz bu
luyor ve rahatsız oluyoruz.Kafi 
derecede göremiyor, gazete ve 
kitabımızı rahat ol{uyamıyor, 

~imizi veya öıgümüzü yapa
mıyoruz, Şu basıt hadiseyi be
raberce biraz kurcalıyalıa:: 

S!zde ve b~nde ışığı gören 
uzuv, göa.lerimizdir. Halbuki 
benim ve sizın gibi dedeleri
mizin, büyük annelerimizin de 
ışığı gören uzuvları yine göz
leri icli. Onların zama
nında elektrik lambası yoktu, 
petrol lambası kullanıyorlardı. 

Onların daha evvelkileri de 
mum ışığıyle çalışıyorlardı. 

Onlardan daha evyelkileri ise 
zeytinyağı kandili devrinde ' 
yaşamışlardı. 

Aziz okuyucu'ar, büyük en
düstrinin doğmadığı bu eski 
zamanda el oyaları, gergef iş
lerı gibi göz nuru istiyen iş
leri onlar geceleyin yapıyor
lardı. Kocaman '!ldaların içinde 
tek bir mumun; bugün bizi 
hasta eden titrek ziyası altın· 
da beş altı kadın en 
İnce oyalan en ince ger
gef işlerini başarıyorlardı. 
Bugünkü nesillerin mnm ışı
ğı altında kiÇbir şey yapamıyan 
ve hatta hasta düşen kızları 

yanında dünkü dedelerimiz 
kendilerini yeni icat edilen 
mum karşısında, göz kamaştı
rıcı bir nura gark olmuş sanı
yorlardı. onların o kadarcık bir 
ışıktan bu kadar bol bir isti
fade çıkaran gözleri yanında 
bugün onun yirmi misli kuvve
tindeki ışıktan bizim gözleri
miz istifade edemiyecek kadar 
hassasiyetini kaybetmiş bulu
nuyor. Muasır medeniyetin, mu
asır nesillerin gözlerindeki has
sasiyeti bozmak hususundaki 
sui tesiri nisbi değil mutlaktır. 

Zaten sun'i ziyanın keşfolun
masile göz fizyolojisi, bozul
mağa mahkum olmuş idi. )a

sanların hiç bir ışığı henüz 
keşfetmemiş oldukları devir· 
!erde gözlerimizin tabii vaziyeti 
büsbütün başka idi. Günün 
yarısını gündüz, yarısını gece 
farzedersek sun'i ışıkların icad 
edilmediği devirlerde tabii in
sanın ğözü ziyaya karşı on iki 
saat maruz kalıyorsa, on iki 
saat da mutlak bir istirahata 
tabi bulunuyordu. 

işte normal bir insanın tabi-
at tarafından göz denilen uz
vuna tahsis edilen faaliyet ni· 
zamı bu idi. l Gecelerin karan
lığı , İnsanları ı.ıyan k <lurmak-

YAZAN: MUALLiM Dr. ABDI MUHTAR -tan ve iş görmekten menedin-
ce hem gözler, hem de gündüz 
çalışan bütün uzuvlar istirahata 
dalacaktı ve baricialem tarafın· 
dan zaptolunmıyan dikkati. uy
ku basıncaya kadar muhayyeleye 
gördüklerinden, işittiklerinden, 
öğrendiklerinden sentezler yap 
mak imkanını verecekti. 

ilk sun'i ı~ık, keşfolunduğu 
dakikada gecelerin; insan aklı, 
insan fikri ve insan bedeni 
üzerinde yaptığı bu mühim va
zife, nizamından çıkmış oldu. 
Sun'i ışığın inzimamile tabii 
gündüzün imtidadı uzadı. Karan 
lılc yüzünden imkanı kalkan 
mesaiye, devam imkanı hasıl 

oldu. Hilkatin tabii proğramı 
yerine beşerin sun 'i programı 
başlamış oluyordu. Bu vaz'iyet 
bütün uzvi, fikri, ve ruhi vazi
felerimizin mukadderatını değiş 
tiren mebdelerden birisi idi. 

Ben burada yalnız bu vui
yetin göz vazifesi üzerinde 
yapdığı neticeleri naı:arıitibara 
alacağım. 

Bu yenilik yüzünden en ev· 
vel gözün istirahat müddeti 
azaldı. Yalnız bu kadarı bile 
neticesiz kalmıyacak bir deği
şiklik idi. Suniğ ateş ziyası, 

güneşin ziyası gibi sabit ve 
harelu:tsiz de değil, titrek ve 
mütehavvil idi. Bu ise gözü 
gayrı tabiiğ bir surette müte
hassis olmağa mahküm eden 
zararlı bir amildı. Suniğ ziya
ların tekamülü ilerledikçe, 
gündüz daha fazla uzayor, 
geceler kısal:yordu. Gözler 
gittikçe artan bir intizam ile 
istirahat müddetini kaybedi
yordı. Gittikçe değişen sun
iğ münebbihlerle temasa geli
yordu. 

Her yeni gelen daha kuv
vetli ziyaya alışan gözler ken
dinden evvelki ziyayi kafi gö
remiyecek, onun karşısında 
gayri memnun ve bihuzur ola
cak vaziyete geliyordu. idare 
kandiline alışan gözler ateş 
ziyasile artık göremez oluyor, 
mum ışığına alışan gözler idare 
kandili altında iş görebilmek 
kabiliyetini kaybediyor. Beş 
mum ile çalışabilen gözler 
üç mum karşısında oya işle

mek, ' örgü örebilmek kitab 
okumak kabiliyetini bulamaz 
oluyorlardı. Petrol ışığına 
alışanlar mumlardan a'lab du
yuyor. Hava gazı ziyasını latan 
gözler petrol ışığında zahmetle 
görüyorlar. Elektriğe alışan 
gözler ondan evvel gelen ışık
lar karşısında iş göremez bir 
vaziyete il'İrmiş bulunuyorlardı. 

Sun'i ziyanın daima artan kuv
vati karşısında kalan gözler; 
kuvveti daha az olan ziyalara 
karşı hassasiyetini kaybediyor
lardı. Her terakki hamlesi 
kendinden evvel gelen ziya 
.derecesinde gözlerimizin istifa
de kabiliyetini refetmiş olu
yordu . 

Gözün, gören kısmının, sun'i 
ziyaların daima artan şaşaalı 
zavabiri altında gittikçe sönen 
bu istidadı, gözlerin vazife 
gören diğer aksamı üzerinde 
de tesirsiz kalmıyordu. Mede
niyet şeraiti tekemmül ettikçe 
gözlerimiz sanki nası rlanıyordu. 

Halbuki, diğer vahşi hayvan
lan n bedevi inaanla-

rın gözlerindeki kabiliyet 
eskisi gibi kalmakta de
vam ediyordu. Bir kedinin 
gece karanlığında nasıl olup ta 
etrafını gördüğüne şaşmakta 

olan bugünkü insanlar, kendi 
cedlerinin ayni istidadi taşıdık
larını, fakat medeniyet ziyaları 
yüzünden, ayın solgun ziyası 

altında bile eşyayı gören göz· 
lerimizin, bu görme istidadını 

kaybettiğini bilmiyorlardı. Göz 
fizyolojisinin medeniyet yüzün
den bozulan tabii nızamı, ya
vaş yavaş gözün bünyesinde 
daimi tahavvüllere sebep oldu. 
Medeniyeti yüksek olan mil
letlerin ğeceleri gittikçe kı
saldı. Sun'i ışık bollukları ge• 
ce içtimalarına, gece mesaile
rine, oyunlara, danslara, şeh
vetli içtimalar gibi cazip top
lantılara imkan verdi, Geceler 
bunlarla doldu ve bütün bunlar 
gözleri açık tuttu ve gözler 
açık durdukça kapalı durmak 
suretile kendinde yapacağı ta
mır ve telafi vazifesinden 
ve tabii ihtiyacı olan is
tirahatinden mahrum kaldı. 
Medeniyetin bugünkü durumu 
içine doğan neı:iller, geçmiıı 

olan bu safhalardan tamamen 
bihaber oldukları için kendi 
taşıdıkları gözleri, insanın nor
mal gözü sanmak gafletinde 
bulundular. 

Fakat gecelerin kısalması, 
insanları, dünya hadiselerinin 
daha fazla meşgul etmesi ikinci 
bir cepheden de aleyhine işle
yordu. insanların görgüsü na
müteuahi artıyordu. Fakat gör
düklerile meşgul edilen insanlar 
gördüklerinden süratle fikirler 
oruyor, zekiiları zahiren yük
seliyordu. Fakat bu yükselişin 
yanında, ayni zamanda müthiş 
ve en mühim bir alçahşı bera
ber getiriyordu. Düşünüşler, 
görüşlerle zaptedilıüği için de· 
rinliğe inmek fırsatını kaybedi
yordu. Muhayyelenin sathı yayı
lıyor, derinliği gittikçe azalı
yordu. lnsanlann müşahedeleri 
gittikçe sathileşiyordu. 

Bu böyle olduğu içindir ki, 
yeni nessiller kendi gözlerini 
insanlığın normal gözü zan
netmek gafletinde bulunurken, 
doktorluk dahi böyle sanmak 
gafletinde onlarla beraber bu
funuyordu. Bozulan gözlere 
gözlükle çare bulmak imkanı 
elde edilince doktorluk alemi 
büyük bir nimete kavuşmuş 
gibi seviniyordu. 

Halbuki bir göze gözlük koy
mak hadiselerin hakiki teka
mülü arasında ne mana taşı
yordu? Gözü bozan sebeplerin 
neticelerinden bir tanesine mu
vakkat bir müddet için çare 
bulmak demekti. Bir göze göz
lük koymakla gözün hu dertli 
mevzuu halledilemezdi.Gözlük 
ilıtiyacı, çok derinden gelen, 
zevahirin kalın ve delinmez 
perdeleri altında saklanan çok 
gizli sebeplerden ileri gelen 
bozukluklardan bir tanesinin 
sathi bir ifadni idi. Fakat mu
asır bayat derin düşünceye ve 
uzun müşahedeye imkan bı

rakmıyan tutumu yüzünden gö
rülmeyen derin sebepleri, saklı 
kaynakları araştırmak kabili
yetini refetmişti. 

Gözün nakisesini 

2 K' - u"nsanı , .. -
Hergün 
.--- Bir fıkra 
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Göz kırpmak 
Göz kırpmanın ne şeytan, ne 

çabulC, ne manalı bir işaret 
olduğuna dikkat ediyorum. Kaş 
ile göz arasında bir aşinalık 
işareti oluşi~le kalmıyor. Gö
zün, her bakışında bir mana 
vardır. lztırap ve teessürü du
yan sinirler olduğu halde göz 
yaşları gözden akar, çehrenin 
hatlarını genişleten tebessümler 
gözlerin içini başkalaştırır.Se

vinen Kızan, şaşalayan duyguları 
mızın yeri kafamızdır 

Fakat kızgınlığı da sevin· 
ci de şaşkınlığı da belirten 
ğözlerdir. Yüzümüzün manasını, 
duygamuzun ifadesini taşıyan 
göümüz ruhumuzun pençereııi· 
dir. Ruh oradan bakar. Göz 
kırpmak hikayesine gelince, 
kırpan, kırpılan hiç de güzel 
değildir. Gözün çerçevesi kir
piklerın sıralanan kenarlariyle 
göze mana verişte büyük rol 
oynar. Gözün kapakları hay
retle genişlerse göz açılır,açık 
gözlük bu değildir. Göz kırp· 
mak gözün çerçevesinin göz 
nam ve hesabına bir isaretidir. 
Gözü olmayanların, göz çuku
ru büzük olanların kirpikleri 
kırpsa; göz kırpmak ila 
işaretini vermiş değildir. Göz· 
den mim.i, gözden ilham, göz· 
den kuvvet alan kirpikler gö
zü kırptıran ve göze yaranan 
birer dalkavuk gibidir. Gö
zün alt kapağı kirpiklerile bir 
lahza titrer, göz size işaret 
vermiş olur. Hayatın her saf
hasına bakın göz kırpan kır
panadır, Göze bakarsanız, kır
pan kendisidir, titreyen, oyna
yan da lı:irpikler ! Ben hayatta 
kırpan gözlerin kirpiklerine 
değil, gözün be beline 
dikkat ederim , titreyen 
kirpikleri, oynıyan gözkapağını 
hadakanın tam üstünde görü
rüm. Esasen kırpan, titreyen 
hadakanın tam ortasıdır. Güzel 
kirpiklere kırptırmak ve o ze
haba kapılmış olmak hayatın 

size kırptığı gözü görmemek 
olur ... Göz kırpmak bir işaret
tır, derhal görmek ve manası
nı anlamak gerektir ... 

Memurların aylığı 

Memurinin kanueusani aylığı 
bugün verilmeğe başlanılacak
tır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
telafiye çalışmak, gözü o hale 
sokan gizli sebeplere değil, o 
sebeplerin neticelerinden bir 

danesine muvakkaten bir çare 
bulmalrtan başka bir şey de
ğildi. Ve nihayet şahsa ait bir 
hizmetdi. Halbuki gizli sebep
ler, nev'i beşeri tehdit etmek
te devam ediyordu. 

Eğer gözü bozan bu sebep
ler vaktında aranmış ve bu· 
!unmuş olsaydı, şüphe yok ki 
medeniyetin zıya tevziatı] büs
bütün başka türlü olacak, ziya 
keşfiyatı ticaret gayesi önünde 
serseri tekamülü yerine insan 
gözünün fizyolojik gayesi önün
de. makul bir tekamül takib 
edecekti, ve bugün bir milyon 
gözlüklü adama karşı ancak 
hem de çok ileri yaşta birkaç 
yüz gözlüklü insan görecektik. 
Bugünkü göz hıfzısıhhasının ço· 
cukcasına vaziyeti yerine çok 
derin, amilleri kucaklıyan bil
gilerin himayesinde buluna· 
cakhk.Bugünkü göz hıfzısıhha· 
sında nazarı dikkate alı

nan noktalar, ziyanın yuka
rıdan aşağıdım, sağdan soldan, 
önden veya arkadan gelmesi 
gibi çok sathi,çok beylik ve bu
na mümasil bir takım iptidai 
düşüncelerden başka bir şey 
değildir. 
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YENi ASIR 

Habeş kuvveUeri Tigre önlerinde 
Necaşi şimal cephesinde seyahata çıktı ltalyanlar 

Habeşlerin irtibat noktalarını tutacak 
Harrarı işgal 

• • 
ı-çın taarruza ltalyan. kuvvetleri, 

Roma, 1 (A.A) - Maraşal yoluna kadar gelmişlerdir. im· Seyyum orduları da cenub ve 
garptan şehri kuşatmaktadırlar. Badoğliyo telgrafla bildiriyor: paratorun Şimal cebh~~in?e 

Hussan hailenin adamlarıle s~~ahatına ~evam edecegı bıl- Noel haftasında yapılan mu
harebeler şimdi ye kadar olan· 

sultan Sivalolditıle'nin adamları dırılmektedır. 
Italyanlara mutavaat etmiş-
lerdir. 

HABEŞLER TlGRENIN 
YARISINA HAKiMDiR 

Adis-Ababa, 1 (A.A) - He
beş kıtaatı, Eritre cephesinde 
İtalyan bombardımanı altında 
yavaş, yavaş, kilometre kilo· 
metre ilerileyor. ~imdi Şire 
bölgesinin hemen tamamen 
Habeşlerin elinde olduğu bildi
rilmektedir. 

Son haberlere göre Tigre
nin yarısı da Hebeşlerdedir. 

Habet kuvvetlerinin durumu 

şudur: . 
- Batı cenubunda Medena 

ırmağı bölıresinde cenupta 
Kaksi Anno, Abbi - Abdi ve 
Makalle yakınlannda Habeş 
ordusunun sağ cenahı tiddetli 
ve ileri doğru tazyik etmekte 
ye ordunun kısmı küllisi ise 
hareketsiz durmaktadır. 
Sağ cenah Agula istikame

tinde, Deuiye yolu üzerinde 
bulunmaktadır. 

SOMALI CEBHESlNDE 
SÜKUNET HAKIMDlR 
Danakalli bölgesinde Habeş 

kuvvetlerinin de Italyan muka
vemetine tesadüf etmeksizin 
ilerilediii bildiriliyor. Somali 
cebhesinde hayret edilecek bir 
sükünet vardır. 

Smaltde Habeşleruı talışiılatmı qöstemı bir fofoıtraf 
iT AL YANLAR CENUBT A ı larıo en şiddetlisi olduğu gibi 

TECAVÜZE HAZIRLANIYOR bunun yakında daha şiddetle· 
Londra, 1 (A.A) - Morning necegi de tahmin ediliyor. im-

Post gazetesi ltalyanların yağ- paraloruo başlarında olduğunu 
mur mevsiminden evvel cenub gören Habeş askerleri büyük 
cephesinde büyük bir taarruz şecaatle çarpışıyorlar. Son harp· 
yapmak ve Adiıı Ababa ile lerde Habeşler ltalyanlardan 
Cibuti arasındaki münakalatı birçok malzeme ve mitralyöz 
kesebilmak için Harran işgal almışlardır. Makalle şimalinde 
etmek tasavvurunda bulundu- şimdiye kadar 50 mitralyöz ve 
ğunu yazıyor. birçok tank zaptettiklerini Ha-

HABEŞLER RAS beşler iddia l!tmektedirler. 
GUKSANIN SARAYINI RAS NASIBU 

SARDILAR · DURUMUNDAN EMiN 

Londra, - Adis - Ababa
dan bildirildiğine göre Ras 
Gukııanın sarayının bulunduğu 
Makalle şehri üç yönden 
Habeşler tarafından sarılmıştır. 
Ras Kassa ordusu Angula 
üzerinden şimalden ilerilemek
te ve Ras Kade ile Ras 

Harp cephesi kumandanı 
Ras Nasibu Harrara karşı Ge
neral Grazyani ordusunun her 
bir hareketini reddedebilece
ğine emin olduğunu bildirm:ş

tir. Bu orduyu ziyuet eden 
aylarlar bütün a~kerlerin baki 
elbiseli ve mükemmelen mü-

• 
geçıyor 

sellah olduğunu görm':ışlerdir. 
Harrarda hava hücumuna 

karşı müdafaa talimleri yapıl
mış ve açık kamyonlar ahaliyi 
şehir etrafındaki tepelere taşı

mışlardır. Şehrin 40 hine va
ran nüfusunun bu şekilde ka
çırılmasının çok güç olacağı 
an!aşılmıştır. Harrarın bombar
dıman edilmiyecei6 umuluyor zi
ra bir taraftan açık bir şehir olup 
iç•nde asker yoktur. Diğer ta
raftan ahalisi lslam olduğun

dan bombardımanı lslam ale
minde çok fena tesir yapacak
tır. Nihayet burada bir çok 
yabancılar ve bu meyanda 
Fransız zabit heyeti ecnebi 
ıcazele aytarları bulunmaktadır. 

HABEŞ ASKERLERiNDE 
MASKE YOKTUR 

Londra - Royter ajansıoıo 

Adis-Ababa ayları Addi-Abdi 
harpte Habeşlerin en çok ltal
yan zehirli bombalarından za
yiat verdikleri bildirilmektedir. 
Zira Habeş askerlerinde zehirli 
gaza karşı maske yoktur. Bu
nunla beraber Italyanların ze
hirli gaz kullandıkları Habeşlerin 
cesaretini kıracağına kinlerini 
bir kat daha arttırmıştır. 

Dessieden bildirildiğine göre 
14 otomobilden mürekkeb bir 
seyyar lngiliz hastanesi oraya 
varmıştır. Bunlar Adisababa
dan Dessieye üç buçuk günde 
varmışlardır. 

Paris - Habeş ordusu nez
dindeki gazete aytarları bü
yük Habeş hücümunun pek 
yakın olduğunu sanmaktadır• 
lar. Onların fikrince Tigre'do 
harb ancak şimdi başlamıştır. 

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

Harb 

Yalnız Italyan tayyareleri 
çok fail bir haldedir. Tayya
reler Cibuti-Adisababa demir• 

B. Bitlerin beyannamesi 1 
.ı 

Bazı ulusların kanla oynamalarına 
rağmen_A_l_m_a_n ___ yada sükôl!_el var 

Berlin 1 (Ö.R) - B. Hitler, yaşamak ıstiyor. Nasyo• al milletler arasına katılmıştır. 
yeni yıla girerken Alman ulu· Sosyalistlik hududlarında daima Bütün bu hadiseler kuvvetini, 
suna hitaben bir beyanname emniyet ister. ulusun emniyet veren duru· 
neşretmiş ve ulusu selamlamış- Almanyanın taliinde 935 yılı mundan almıştır. 
tır. Bay Hitlerin yeni parolası üç önemli hadise bırakmıştır: Bu siyasal hadiseler, birçok-
şudur : ı _ Almanyanın silahlan- !arınca korkulduğu gibi ağır 

"Sulh için ve milletimin şerefi ntası. başlılığı bozmamış, Avrupa mu-
için daima ileri!. .. ,, 2 _ Sar davasının halli. vazenesi içinde kuvvetli

1
bir A

1
1-

( Ö 
manyanın vücudunu üımm u 

Berliıı, 1 . R ) - Propa- 3 - lngiliz: ve Alman deniz göstermiştir. 
ganda bakanı Goebels radyo- muahedesinin imza edilmesi. Almanya artık cılız ve aciz 
da verdizi bir ~öylevde demiı- Bu muvaffakiyiyetli sonuç- değildir. Hem de çok kuvvet-
tir ki: ları gözönünde tutarak iddia lidir. Ulus, kendi kuvvetile hu-

- 935 Yılında tali Alman- d b ( · k" Al b e e i irız ı, manya, u su- dutlarının emniyetini koruyacak 
retle tekrar hakim ve kuvvetli vaziyettedir. " 

··'···················································································· 
yaya gülmüş ve bir çok önem· 
Ji işler başarılmıştır. 935 yı
lında bir çok uluslar siyasal 
krizlerle karşılaştı ve mücadele 
etmek mecburiyetinde kaldı. 
Bu memleketlerin hükümetleri 
sene nihayetinde mevkilerinden 
emin bulu11mıyorlar, Bazı ulus
larda kanlı harplerle uğrapyor. 
Almanya ise, bu milletlerin yanı 
başında sakin ve mutedil görü

nüyor. 

Fransa, barış hulyasının 
tahakkukunu üinit ediyor 

Almanyadaki bu ağır başlı
lık, bu sükünet bir teudüf eseri 
değildir.Bu sükilnetAlmanyanın 
dikkatli hareketinin bir sonu
cudur. Doıtlarımı:ı:lıı. ve dost
luklarımıza inaoımız vardır. 
)nlara güvenmek isteriz • 
)nlar Almanyayı zayıf ve ha-

da kuvvetli görmeğe alış-

Roma 1 (Ö.R) - Yeni yıl 
dolayısile Fransız kolonisini 
kabul eden Fransa büyük elçisi 
kont de Cbambrun bir söylev 
vererek demiştir ki: 

Yeni sene için en derin 
· dileğimiz son günlerde önü
ne bunca güçlükler çıkan 
barış hulyamızın tahakkuku
dur. Umumi endişe karşısında 
gayretimize daha ziyade azimle 
devam etmek her vakıttan 
daha elzemdir. 1636 da Kar-

güçlükler çıkar, Onların kar
şısında ıebat şarttır. 

Camhuriyetin birbirini takib 
eden dış bakanları ayni ateşli 
inanla birbirine bağlanmıştır. 
Barış ideali 40 sene parçalan
mış vatanımızın kalbinde yaşa
dığı gibi hali oradadır. Fa
kat barış yolunda yürümek 
ıçıo bütün ulusla:ın faal 
sempatisi lazımdır. Bunlann 
içinde bunca bağlar ve hatı

ralarla bize bağlı olan ıtalya-

Gemilerinde 
gizli aletler 

Londra, 1 (Ö.R) - Deyli 
Telgraf gazetesinin deniz mu

habiri yakında tezgahlara 
konacak olan harb gemilerinin 
tayyarelere karşı kendilerini 

müdafaa edecek bir takım 

gizli aletlerle mücehhez ola· 
caklarını yazmaktadır. 

Havalar bütün 
memelekette 
soğudu 

Ankara, 1 (Özel) - Son 
yirmi dört saatta bütün orta 

Anadoluda havalıtr ıoğumuş 

ve suhunet derecesi sıfırın 

altına düşmüştür. Ankarada 
bugün en düşük hararet de

recesi sıfırın altında dört 
derecedir. En yüksek hararet 

derecesi de sıfırın altında ya· 
rım derecedir. 

Ankara radyosunda 
tiyatro temsilleri 

Ankara, 1 (Özel) - Ankara 
radyosunda ,yenilikler yapıldı. 
istasyonun ıslahı için teknik 
bazı tedbirlere tevessül edile
ceği gibi proğramların zengin
liğine de önem verilmiştir. An
kara radyosu yılbaşından iti-

-~ 

Sporc gençli 
içinde önemli 

alacaktır 
Gençlik teşkilatı 

mevkiini mutlaka 
Kongrede çarpı::ıan iki nazar noktası vardır. 

Hangisi tercih edllmell ? 

Spor işlerimizi tanzim için 
Ankarada toplanan büyük 
kongrede lzmiri temsil eden 
yarşarbay Suad Yurodkoru 
dün bize şu izahatı vermiştir: 

- Partimiz, Türk gençliği
nin beden terbiyesi ve spor 
alanında da yükse!mesini ve 
yurd müdafaasında en yüksek 
randman verici kabiliyete gel
mesini temin edecek esaslı 
tedbirler etrafında araştırma· 
lar yapmaktadır. Bu maksatla 
üç seneden beri muhtelif ec
nebi mütahassısların fikirleri 
alınmış ve Avrupanın bir çok 
memleketlerinde tetkikat ya
pılmıştır. 

Son karar verilmeden evvel 
bir kerre de memleketimizde 
şimdiye kadar bu işle meşgul 
olanların mütaleası alınmak 
muvafık görülerek Ankarada 
bir toplantı tertib ed idi. Top
lantıda kimlerin bulunduğunu 
, .velki gün söylemiştim. 

ilk celsede ış iki safhaya 
ayrıldı: 

1 - Mekteblerde ve orduda 
spor, 

2 - Sivil halk arasında 
spor. 

Birinci kısmın organizasyonu 
devlete aid bir iş olduğuudan 

bunun üzerinde durulmadı. 
ikinci kısım ise, bugünkü spor 
teşkilatımızın yani Türkiye id
man cemiyetleri ittifakı ile 
ittıfaka dahil bulunmıyan diğer 
hususi kulüblerin iştigal saha
larına taalluk etmektedir ki 
ıslahı veya yeni baştan taııw'mi 
düşünülen teşkilit da budur. 

Ancak burada bir noktayı 
aydınlatmak lazım .. Partimiz bir 
taraftan da yeni bir gençlik 
te,kilatı projesi üzerinde dur
maktadır. Bu teşkilat; ordu, 
mektepler ve sivil hall:ı da ih
tiva etmek !izere çok şümullü 
olacak ve gayesi Türk gençli
ğini kültür :bakımından bütün 
sahalarda çalıştıncı ve yetişti
rici esasları ihtiva edecektir. 
Spor te,kilatı ise münhasıran 
beden terbiyeııi ve spor mev
zuu ile alikadar olup bunu 
gençlik teşkilatı ile karıştırma
malıdır. Fakat ileride spor teş
kilah da ıençlik teşkilatına 
bağlana bilinecektir. 

Mevzuu böylece tarif ettik
ten sonra Ankarada toplanan 
komisyonda spor teşkilatımız 
hakkında görüşülenleri ve bu 
bahisteki şahsi fikirlerimi söy
leyeyim. 

Komisyonda tebarüz ettiri
len iki kanaat vardır: 

1 - Spor teıkilitımızın ana 
hatlarını bugünkü şekilde bırak 
mak ve lüzumlu taraflarını ıs
lib etmek. 

2 - Bugünkü teşkilatı bir 
tarafa bırakarak hattl lifv 
ederek ihtiyaca ve maksada 
elveritli ve yukardan apğıya 
doğru salahiyet tevzi eden 
otoriteli yeni bir teşkilat kur
mak. 

Birinci şekilde ısrar eden 
arkadaşlar bugünkü teşkilatın 
lağvı teşkilatı esasiye kanunu
na ve gençliiin kendi kendine 
teşkilatçılığa alışması bakımın
dan da cumuriyet ve demokrasi 
prensiplerine uygun düşmiye
ceği mütaleaıındadırlar. Onla
rın fikirlerine göre spor teşki
latımızın aksayan noktalarını 
(Kontrolü arttırmak, mes'uliyet 
müeyyideleri bulmak, teşvik 
edici çarelere başvurmak ve 
p~ra i~kaalarını çeğaltmakla) 
d~z~lt.ı.lemek daha mülayim 
gorunuyor. 

bir ulusun gençlikten beklediği 
büyük hizmetler karşısında 
artık tamamen arzuya bırakı
lır ve hususiğ şahıslar tara
fından teşkilatı yapılabilir ve 
başarılabilir bir iş olmakdan 
çıkmışdır. 

Ndekim ( 25 ) senelik bir 
maziye malik olan spor kulüb
lerimizle (15) seneye yakın bir 
tarih yaşıyan idman cemiyet
leri ittifakı bususiğ şahıslar ye 
teşebbüsler elinde kendi ken
dine kurulmuş ve kendi ken
dini idare eder bir teşkilat 
olduğu için matlüb randımanı 
verememiştir. Kaldı ki, bu teş
kilat hükümetimizin de himeye 
ve maddiğ yardımını görmüş· 
dür. Yaşanan tecrübe devresi 
kafidir. 

Hadisat göstermiştir ki gen( 
lik bu suretle teşkilatçılığa al 
madığı gibi bilakis bu usul ' 
defa çok fena neticeler veı 
istidadındadır. Filhakika 
leketimizde bugün birçok ~ ... 
klüpleri vardır. Fakat J 
bunların yüzde kaçı ' 
spor klübü varlığını b 
Bir spor lılübü diyince 
o sporun yapılabilecerd 
bir saha gelir. Mevc••1 

klüplerimizden kaçının atleı 
sahası, yüzme havuzu, g~ 
salonu vardır. 

·Oldukça büyük para sart 
icab ettiren bu idman yerleı 
hususi teşebbüslerin yapmas 
imkan var mıdır? Sonra, spor i 
recisi, yani spor öğretmeni 
şüphesiz bu işin mütahas: 
olmak gerektir. Bugün idar 
arkadaşlar içinde kaç dan J 
bu vasfı haizdir. Haftadoı ""' 
iki saat kulübe uğrayıp deft 
yazmak veya karar almak 
klüp idareciliği yapılamaz. • 
tahassıs bir iderecinin, bir • 
öğretmeninin, klüp idman 
halarında sabahtan al<• 
kadar gençlerle meşgul 
lazımdır. Bugünkü idar 
miz hu:;usi işlerinden a 
dikleri saatlerde klüplerd 
riyen hizmet ederler. Saba 
akşama kadar ve bilh 
mütabassıs olarak çalışılan 
işten ekmek p;arası bekleıı:ı 
tabiidir. Husuai -:;:::.,, .... 
böyle mütahassısları nasıl l • 

tiştirecekler, nereden bulacak
lar ve hunların ücretlerin 
nasıl verebileceklerdir? 

Eğer bütün bu imkanları biz 
hükümet veya partimiz vere• 
cekse - ki bundan başka çare 
yoktur - o halde artık ge~, 
kendi kendine teşkilat'çılığa 
alışacak diye, bu vesaiti, para
ları, mütehassısları onlann em
rinde bırakmak manasız ol
maz mı?. 

Hiç şüphe yok ki i>t'.nrl" - i 
teşkilatçılığa alıştıracak yol 
ııaha sj>or işi d-ğ-ildir. Bun 
biz daha başka sahalarda tat 
bik edebiliriz ve gençleri b 
suretle de yetiştirebiliriz. 

Spor kulübü bir mekteb 
Burada yalnız beden terbiy 
ve ahlak dersi değil ayni 
manda ulusal kültür, ulıı 

seciye ve siyasa da talim e 
lir. Bu mevzu ise hiçbir za 
hususi şahısların elinde bı 
kılamaz. 

O halde ue 
Bu kısmı:çme 

işlerim _,ıdüğmeli 
lama~• 
sö • • • 

TltKILIKT . Ben ve birkaç arkada~ un 
. ıs~ ta~amen aksi ~a.naatteyiz., 
, ~ıze göre de, s~or ışı bugün· 

eni "İzmiru c:ıan 
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Müslümanların 13 Anası - İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Bölem sayısı : 1 Y• zan : Tokdil 

edelim. " Ya ibni Abdullah, ticaretimizi daha yakın 
Kazançlarımızdan müştereken hissemend olalım. Bera
ber yaşayalım. Birbirimizle -,ikahJanalım, evlenelim." 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vahadan bir ses gdiyor; Kı

zıl denizin çok tuzlu suları, 

Dehna çölünün, Necidin kum
lan arasında kendine göre 
sığlık bir yer ayıran Yesrip 
[ = Medine] dağlarile, Medine 
arasında, gecenin bu ıssız de
minde bir ses var. 

Gece ıssız ve ay aydın ... 
Muhammedin Mekkeden hicret 
ettıği ilk heyecanlı günlerden 
bir günün gecesi .. 

Gündüz İnsanı yıldırım gibi 
vuran kızgın ğüneşin hararetini 

umlar emip saklamış ve hala 
sıcaklık hüküm sürüyorsa da 

"indüzki gibi öldürücü değil, 

oıc!ııkça serin .. 
Vahadan gelen bu ses bir 

bedevinin; uzun terennümlerle 
dolu, titrek bir şarkısı ... 

O da ancak timdi coşmuş 

ibi derin derin, uzun uzun 
kuyor, fakat şarkı okuyor, 
rtlağında her nağmenin ince 
enklerini titrete titrete yalel 
kiyor. Dağlar; mehtabın 

• ve uhrevi ışığı altında 
rer türbe gibi karanlık ge

enin beyülası.. Gecenin bu 
ız saatında kendi seıine 

~mpo tutan deve çanlarının 
- ır, muttarid, fasılalı tmlama

ariyle bir Medine yavrusu o 
ünlerin heyecanını daha te-

k~iı, daha gürültüsüz yaşıyor, 
e daha coşkun bir hızla 

~ağlara, göklere hitab ediyor. 
1 Kumlara. beceriksiz bir mü
fiendis gibi garib ve şekilsiz 

aireler ba~an bir kaç devenin 
nünde yürüyen bu medine 
vrusu, Kubaya doğru gidi

ordu. Ses ilerledikçe semti 
eliriyor. Medine ay ışığı altın

aa çalkanıyor. iptidai birer sıra 
taş, toprak ve yahud çadır, 
EYıer o orada, birisi burada ..• 
Bır aşiret hayatı .. 

Bır iki harmanili sırım ba
caklı arab acele acele çadır
larına koşuyorlar. Ay ışığı 

onları mezarından kalkmış 

"'J~"llı\i'.ra benzetiyor. 
Jrtalıkta vahadan gittikçe 

nerek gelen yanık terennüm
e en başka ses yok. Herkes 
er esı günlerin doğuracağı 

ak'alara, heyecanlara munta-
%.r iuıiş gibi sessiz ve sakin 

uyorlar. 
.c\Jlah gönüllere daha yakın, 
)._ .• 1 . 1 d<L1 goz erın ve ruya arın 
~ \~·· Uyuyan Islamlar Ceb-
Jt.~ '••endilerine k anad germiş 
ıa ~m>r rahat ve tesellisile 

ııa 
ol;.. ·a dalıyorlar. Sıratı; kes-
-1uşı d 

•1 kurbanların sırtın a 
~ ı: orlar. Somaki mermerli, 
o - ol< kı:vserli Cennetler gö-

ruyorlar. 

•*• 
Ebu Eyubülensari'nin evi; 

;l:'dine'nin kenar mahallele
nden birisinde, ta~dan, top

dan basit bir ev .. 
uhammed'le, Ebubekir Mek

L: en :V.edine'ye kaçıb gel-
i eri zaman Kubaden sonra 

müddet oturacakları evlere; 
fır ol~rak ayrılmışlardı. Mu

ın'1<1ı . ..,.in;!I ev.ne misafir 
ali kO:mdi ~anın b:ı son 

Lond" alaı;:.nlerdir uy
reden Ro. ediyo ele bu 
riliyor: •qj a 

Üniversite bir •. ı;flerı 
arsıulusal iı.ongre °""n bı. 

,, muvasalatı sırasında kış
ı tenin büyük kapısındı.na 

)anmı 

düşünmeğe başladı. Bedevinin 
Yale! şarkısı uzaktan bazı nağ
melerini Peygamberin kulağına 
ulaştırdıkça heyecanını artırdı. 

Amcası Ebu Tali bin yanında 

daha küçük iken develeri ar
kasına alıp kurak çöllerden 
Suriyeye doğru ticarete gittiği 
günler aklına geldi, o günlerle 
şu son günleri mukayese etti. 
O da deve kervanının başında 
böyle yanık terennümlerle çö
lün ve yolun zahmetini azalt
mıştı. Onu bir zaman "Rahip 
Bubayra" denilen Jor j i minde 
bir rahip amcasile beraber 
Suriyeye gittikleri zaman Bas
rada görmüş Evinde misafir 
kaldıkları bu münzevi adam; 

r 

retimizi daha ) akın idare ede
lim, kazandıklarından müşte-

ı 
reken hissemend olalım, bera
ber yaşıyaLm. 

1 - Böyle değil miyiz? 

1 
- Hayır, maksadım birbiri-

mizle nikahlanalım, evlenelim. 
Muhammet işte şimdi pen-

çerede bunları düşünürken du
dağında gezen bir tebessüm 
gibi saf bir tebessümle Hatice
nin ·vüzüne bakmış, muvafaka
tını ancak bununla izhar et
mişti. 

Arablar; şimalden Hizanslı

lar tarafından, Şarktan İran
lılar, cenubtan Habeşlerin taz
yiki altında kalmış ve öteden-

ı çocuk Muhammedin gözlerine ı 
bakarak onunla bir müddet 
konuşmuştu, dost olmuşlardı. 

Rahib Ebu Talihe: 

beri güttükleri kabile, aşiret 

davalarından, ictihad, kan da
valarından vazgeçip birleşmeğe 
muhtaç olmuştu, eserleri görün
miyor değildi. Bir çok nizalar 
bastırılmış, bir çok küçük ka
bilel~r birleşmişti.. Bunlardan 
en büyük iki unsur vardı. 

Haşimiler, Kureyşiler.... Mu
hammed Haşimilerdendi, Ha
tice Kureyş'ten.... ikisinin ev
lenmesi, iki kabileyi birbirine 
ısındırmış, bağlamış, yekviicud 
ve yekfikir harekete sev
ketmişti. 

- Bu çocuk çok zeki bir ço
cuk. Arabistanın inkılap bek
leyen şıı karışık günlerinde 
öyle umarım ki bunun zekası 

teferrüd edecek, o da bu ze
kisiyle ondan istifadeyi bi
liı·se Arabistanı eline alacak 
demişti. 

Rahibin dediği çıkıyordu. 

Fakat ne yazık ki hezimetler 
çoğalmış, yardımlar azalmış, şu 

günler birer acı gün olmuştu. 
Daha çok olmamıştı ki 25 

ıenedir karısı olan Haticeyi 
Mekkede topraklara göz yaş
ları arasında gömmüştü. Bu 
65 lik emektar ve sadık karı
sını ne kadar severdi. Birbir
lerine karşı muhabbetleri ne 
sıkı ve ne devamlı idi. 

Hele Haticenin ilk ticaret 
hayatında, ilk nübüvvet günle
rinin buhranlı demlerinde feda
karlıkları unutulur iyiliklerden 
değildi. O ne kadındı.. Ken
disine altı evlat bırakan Hatice 
ile evlenmeleri ne kadar garib 
ve sevimli olmuştu. 
işte hepsi gözünün önünde idi. 
Suriye ve civarındaki seyahat
lerden her dönüşünde eli bol, 
malı bol Haticenin evine inip 
hesap gördükçe bu yirmi beş 
yaşındaki arap delikanlısı çok 
:amandır dul kalan Haticenin 
gözüne hoş görünmeğe başla
mıştı. 

O zaman kendisi de hakika
ten güzeldi, karakaş, kara ve 
iri gözler, gemş omuz, uzunca 
bir boy, beyaz haramanisine 
sarılı mütenasip bir vücutla 
hangi arap dilberini cezb et
meğe kafi gelmezdi. 

Hatice gerçi kırk yaşında bir 
kadındı amma kaşı, gözü ye
rinde vücudu sağlam cefa yü
zü görmemiş, zenginlik ve deb
debe içinde vücudunu yıprat
mamış bir kadındı. Ölen koca
sı tüccar bir koca olduğu için 
senelerce yüzünü görmez, uzak
ta kalır ve Hatice tek başına 
yumuşak ipekli yorganlar al
tında yuvarlana yuvarlana se
nelerini doldururdu. Hatice 
cidden güzel bir kadındı. Vü
cudu hafif esmer göğsü ger
gin, kalçaları kuvvetli idi. 

Hatice ona bir kaç defadır, 
evelkisinden daha tatlı hitab 
etmeğe, daha ateşin bakmağa 
başlamışti: 

- Ya emin! derken sesinde 
bir sevgi titremesi vardı sanki. 
Nihayet kaç günlerden beri 
'endisine teklif bekliyen Hati-

Araplarda en büyük adet 
ve bozmadıkları bir şey var
dı ki o da kabilenin, reislerin
den, l.üyüklerinden, asilzade
lerinden birisi, yabancı bir 

kabilenin kendi ayarında bir 
ailesinden kız alır, ona kız 

1 verirse iki kabile aralarında 
1 kanlı bıçaklı ulsalar bile harı

l şırlar, halledilmez davalarını 

r 
kolaylık, güzellik ve hakkani
yet içinde hallederlerdi. 

1

. işte Hatice ile Muhammedin 
evlenişi iki mühim kabilenin 
bu tehlikeli günlerde birleşme
lerine sebep oldu. 

- Sonu var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lindberg Niste 
Oturacak 

Paris, 1 (Ö.R) - Nisten bil-
1 diriliyor: Meşhur Amerikan uç-
manı Lindbergb bir müddet 

1· ailesile Frausanın Akdeniz sa
' l bilinde oturmak niyetindedir. 

' 

Şimdi Edimburgda bulunan 

1 uçmanın mümessilleri Nis ile 
! Kan şehirleri arasındaki Villa 

1 
Gloriayı kiralamak üzere sahi
bile müzakereye girişmişlerdir. 

Y unanistanda 
rejim davası 
Atina - Selanikte verdiği 

bir şeçim sövlevinde B. Papa
nastasyu rejim meselesinin da
ima açık olduğunu söylemiş ye 
bugünkü rejimin zorla kurul
duğu için saygıya değer olma
dığını, seçilecek meclisin rejim 
meselesini de halletmesi lazım 
geldiğini bildirmiştir. 

Necaşinin hazineleri 
Fransaya gönderildi 

Paris - Romadan ge'.en ha
berlerde Cibutiden hareket 
eden iki vapurla Necaşinin 
hazinesini teşkil eden bir bu
çuk milyar frank kıymetinde 

15 sandığın Fransaya gönde
rildiği ve Fransa bankasına 

yatırılacağı bildirilmekte ise de 
Fransız gazetelerine buna dair 

Komşu illerde tetkikler 
Köy 

bir 
yolları enfes ve düşündürücü 
çok tablolarla doludur .... - ••••••••• 

Nazilli endüstri şehri olmağa hazırlanıyor. Bütün 
Mendere.; bölgesini refaha kavuşturacak olan odur 
Yukarı Hacıbeyli köyü uzak

tan, sulak bir sahada kayalık
lar üzerine kurulmuş bir say
fiyeyi andırıyor. insan oraya 
yaklaştıkça, kış ortasında bu
lunmamıza rağmen köyün yeşil 
bir tabiat örtüsile bezendiğini 

görerek gönülce ferahlık du
yuyor. Köy mektebinin kapı

sında ufaklı, büyüklü bir alay 
çocuk tebrik için köy öğret

menini bekleyorlar. 
Bunların arasında öyleleri 

zar ki öğretmenini tebrik için 
bir buçuk saat uzaktaki kö
yünden gelmiştir. Her sabah 
ayni yol üzerinde bazı terle
yerek, bazen de üşüyerek ko
şan köy çocuğunun ruhunda 
öğrenmek için ne engin arzu
ların yattığı seziliyor. Cumhu
riyet çocuğunun öğrenme iste
ği t"n ufak mesafeyi bile erı

tiyor. 
Sonra bir nokta daha var .• 

Köylününü nazarında mektep 
bir sevgi, bir muallim ise b~r 
sevgilidir. Köy öğretmeni, bu
lunduğu köyün en eyi düşüneni 
en ışıklı vücudu ve köyün en 
sevgili varlığıdır. Bir işin doğ
rusunu, tersini köy öğretmeni 
takdir eder. Şu farklaki köy
lünün bu telekkisini gerçekleş
tirmek için öğretmenin de köye 
sevgı ve saygı aşılaması ica
beder. 

ler, manifaturacı köylüniln pa
zar etmesile iş yapar. Köyden 
yolcu gelmezse haftanın işi ke
sat gider. 

Bu ilçede berşey köylü ol
duğu halde köyün ve köylünün 
devamlı bir doktoru yoktur .. 

Nazil/itk11 
Bir çok defalar tekrarlanan bu 
yokluk, mevzuun ehemmiyeti 

itibariyle köyde hemen hersaat 
konuşuluyor. 

Bir köy çocuğu hastadır .• 
Çehresi sararmış, vücudu ta
kattan düşmüştür. Doktor yok, 
hastalığı anlaşılmıyor.· ilaç yok, 
tedavi edilemiyor.. Bunun ar
dından çocuğu iyi etmek için bir 
alay köy ilaçları yapılıyor, 

faraza bu ilaçlardan biri raı
gele çocuğun hastalığını tevkif 
ederse kurtuluyor) Fayda ver-

~4Y. 
i'/h ·ti--+ 

Nazilli tlokııma fabrikaları yapılıyor 

Aynı giin öğleden sonra Na- mezse iş Allaha bırakılıyor. 
zillinin Yazılı köyüne gider- .* • 
ken köy sınırında canlı ve en- Nazilli yepyeni bir ruh ve 
fes bir tablo ile karşılaştık: yepyeni bir çalışma hayatına 

Bayram sabahı.. Saat on bir kavuşmak üzere .. Aşağı Nazil-
suları,. Adını bilmediğim bir )ide temelleri atılan bir fabri-
kız, belkide on sekizinde şirin kanın binaJı yükselirken Men-
bir köy kızı evinden çıkmış: deres ovasında yeni bir hayat 
belkide komşusuna, tanıdığına fışkırıyor. 

gidiyor. Nazilli mensucat fabrikasının 
Karşıdan gelen ise ayni kö- inşaatı ilerlerken yanı başında 

yün 22 yaşlarında tahmin edi- rasyonel bir çalışma usulü tat-

yonu pamuk cinıini ıslaha sa• 
vaşmıştır. istasyonun çalışkan 
direktörü, şimdiye kadar yap
tığı tecrübeler sonucunda bu 
• muhite elverişli bir pa-

muk cinsi tesbit etmiştir. 

Akala pamuk tohumları bu 

bir llıanzara 

yıl tek&ir edilerek köy
lüye dağıtılacak ve F abri
kanın en önemli · iptidai mad· 
desi olan uzun elyaflı pamuk
ları hazırlanacaktır. 

Pamuk mahsulünün ve diğer 
ziraat maddelerinin ileride, ge
nişliyen ilçenin ihtiyaçlarına 
cevap vermesi için iki yüz ki
lometrelik sulama kanalleri 
hazırlanmıştır. 

Hava kurak gidebilir. Hatta 
biç yağmur yagmıyabilir.Fakat 
fabrika çalışacaktır. Sulama 
kanalleri mahsulün iyi hazır· 
lanması hususunda en büyük 
bir yardımcı vazifesini göre
cektir. 

Görülüyor ki, fabrika binası 
yük~elirken Nazilli iç ilçesinde 
yarının yepyeni bir endüstri 
şehri haline gelmesi için de 
bir çalışma Yardır. Fabrikanın 
inşaatı ilerlemiştir. Evliler ve 
bekarlar apartmanları ve ga
raj binası inşaatı büyük bir 
hızla devam etmektedir. Apart
manlar iki katlıdır. Buralarda 
memurlar ailelerile oturacak
lardır. Fabrikaya aid bir de 
sinema binası, direktör evi ve 
ya:?ıhanesi, hamamlar ve depo 
binaları da yapılmak üzeredir. 
Fabrika bınası da ihale edil
miştir. Bütün bu inşaat 936 
yılı sonunda bitecektir. 

Nazilli, bugünden ziyade ya
rınki ileriye hazırlanmış bir 
şehir halini almağa başlamış· 
tır. Bu şehir, ileride alacağı 
fazla randımanla bütün Men
deres bölgesini refaha kavuş· 
duracak bir vasıta haline ge
lebilir. 

len uzun boylu, yakışıklı bir bik eden Nazilli pamuk istas-
delikanlısı.. =========================~ 

Onların karşılaşmaları belki 
de bir hadise ve belki de ha
zırlanmış bir tesadüftür. Köyün 
genç kızı, ayni köyün genç 
delikanlısiyle bayramlaşacak .. 
Onlar ibtimalki nişanlı veya 
sözlüdürler. Genç erkek tered
düt eden bakışlarını yana giz
leyerek elini cesaretsizce uza
h)or. Ve genç kız, hicabından 
kızararak çehresile bu erkek 
eli sıkıyor. 

Onlar belki de konuşmadılar, 
konuşmadan bayramlaştılar. Bu 
canlı bayramlaşma tablosu ko
nuşmayan dudakların lisanını 
gönüllük heyecanlarla açığa 

vurdu. Ve onlar ayrıldılar. .. 
•• 

Nazilli yapısiyle duruşuyla 

tam bir köylü ilçesidir. Mevcut 
62000 nüfusundan 53 bini köy-

Manisa memleket hastanesinin 
inşaatı ikmal edilmek Üzeredir 

• 
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RARDAYANLAR 
'fENI ASIR 

Fransız ÇOCUK 
HASTALlKLARl 
tı\ÜTEHASSISl 

-63-

Pardayanın aklına Dük Dan
jo geldi. Şüphesiz sabahleyin 
erkenden gelmişlerdi, yahut9fl!r 
geceleyin oradan pek o kadar 
uzaklaşmamışlardı. Şövalye de-

YAZAN : Mlşel Zevako 

indirdi ki gardiyan odaya gir
meğe bir türlü cesaret edemi

yordu. 

Saylarlar odasında 
Fransız dış siyasasının 
nastl olması lcab ettlDI 

görUşUldU 
Paris, 1 (Ô.R)- "Depeche 

de Brest,, gazetesi dış 11iyasa 
hakkında saylavlar odasında 
yapılan münakaşa neticesinde 
Fransız siyasasının muhalefet 
tarafından istenildiği gibi dü
zeltildiğini kaydediyor ve di
yor ki: 

Dr.Behcet ı 
rin bir keder içinde düşünmeğe 
başladı. Eğer geceyi sokakta 
geçirmiş olsaydı hem kızı ko
ruyacak hem de böyle kafese 
giremiyecekti. Luizin Dükün 
el.iııde blunduğunu düşündükçe 
kudurdu. Hinçkıraklarla ağladı. 
Bir lokma ekmek yiyebildi. 
Şiddetli hararet vücudunu yakı
Yordu. Su destisini çabucak 
boşalttı, Kendisini yormak ve 
biraz uyuyabilmek için büt~~ 
gün oda içinde dolaştı. Luızı 

Yalnız işten haberdar edilen 
direktör yanına on kadar silahlı 
asker alarak Pardayanın ka
pandığı odaya geldi. Gardiyan 
kapının aralığından : 

- Sizi görmeğe gelen Bastil 
direktörüdür. 

lstanbul, 1 (Özel) - Atina
dan bildıriliyor: Beşiktaş takı

mı ikinci maçım Ölimpiyakosla 
yaptı. Stadyum çok kalabalıklı. 
Beşiktaşlılar çok güzel oyna· 
malarına rağmen maçı 2 - 1 
sayı ile kaybettiler. 

nı bire karşı iki ile yenmiştir. 
Birinci haftayımda iki takım 
sıfır sıfıra berabere idi. ikinci 
haftaymın ilk beş dakikasında 
heı iki takım ilk gollerini at· 
mışlardı. Haftaymın son beş 
dakikasında Panatioaikos bir 
gol daha yaparak muzaffari
yeti temin etmiştir. 

"B. Laval kendini sorguya 
çeken hatiplerin tezini hem 
kabul etmiş, hem de bundan 
hiçbir zaman uzaklaşmamış 

Avrupa tetkik seyahatın· 
dan dönmüştür. Hastalannı 
her gün 11 130 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde kabul et· 
mektedir. Telefon 3990 

Diye bağırdı. Kan ter içinde 
kalan Pardayan: 

1-10 (S.7) (3601) 

Doktor 
- Hele nihayet öğrenece· 

ğim. 
Sözlerini mmldandı. Kapı 

açıldı ve askerler mızraklarını 
birbirine kavuşturdular. Parda-

Atina 1 ( A.A ) - Panati· 
naikos takımı Beşiktaş takımı-

ünkü kupa maçı 
Altay 3 -4 kupayı kazandı. bu haftaki 

maçlar - lzmirspor kongresi 

olduğunu iddia eylemiştir. 
Laval hükumeti hakkında 
beslenilen fikir ne olursa olsun · 
bu kabinenin iş başında kal
ması Frarsanın menfaatlanna 
muhalif değildir. Zira bu ka
bine formülü şimdilik mümkün 
olan biricik formüldür. Halk 
cephesi iş başına geçse, mes'u
liyet karşısında çabuk parça
lanır ve yine gelecek seçime 
kadar, bir intikal kabinesi 
kurmak zarureti hasıl olurdıı 

r.3mal Sakir 
(lüşünmekten başka hiç bir 
şeyle meşgul olmıyordu. Ara 
•ıra da tevkifine sebeb kimdir? 
deye öfkeleniyordu. 

Bunun Katerinden gelmiş ol
ması muhtemeldi. Fakat Krali
çenin Luvrde görüşmek için 
randevu verdiğini düşününct! 
bu şüpheden vaz geçiyordu. 

yan bir delilik nöbeti geçirmek 
üzere idi. Derhal mızraklı as
ksrlerin üzerine atılmak istedi. 
Birdenbire bu fikirden vargeç· 
ti. Direktörü askerler arasında 
gördü. Çehresinde garip bir 
hayret belirdi. Direktörü tanı
mıştı. Bu Deviniyer'in son içer·
deki odasında gördüğü fesat 
ocağı üyesinden biri idi • Di
rektör: 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Müteha.ıısısı 

Muayenehane: ikinci Be,. 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Altayın galebesiyle bitti. Evi Ka. antina tram\"'ı>Y cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Altay - Göztepe takımları 1 
kupa ı_naçını dün akşam yap
tılar. Saha tenha idi. Takım
lar en son kuvvetlerile çık
mışlardı. Hakem İzmirsporlu 
Sabri. 

Bu oyun heyeti umumiyesi 
itibarile bayram maçlarından 
daha güzel, münakaşasız ve 
heyecanlı oldu. llk devrede 
Göztepe, ikinci devrede de 
Altay müsait fırsatlar kaçır· 
dılar. Oyun ve netice bize Lik 
maçlarında Gödepe için yeni
den ümid verdi. Hakemler oyu 
nu iyi idare ettiği zamanlar ta
kımlarımız muhakkak ki daha 

" Ouest Eclair ,, F rnnsız • Göz Tabibi 
Ismail 

- Eseri tesadüf olarak sır
larına vakıf olduğum fesat he· 
yeti mi ? Yoksa Dük Dökiz 
mi? Hayır... Bunlar benim bu 
esrara vakıf olduğumu nere
den bilecek. 

Oyun güzel ve seri baş'adı. 
Devre ortalarına doğru Göz· 
tepe Fuadın ayağından ilk go· 
lü yaptı. Az sonra Altay aley-

dış siyasasının nasıl olması 

lazım geleceğini şöyle anlatıyor: 

Pardayan bu üzüntüler ara
sında tanınmıyacak bir hale 
gelmişti. Çok endiı.eli idi. Yal
nız gözlerinden fışkıran iki 
elemli şule parliyordu. 

- Ahi Kudurdunuz mı? Pa
tırdı gürültü olmaz. Eğer böy
le şeyler yapacak olursanız bi
rinci seferde locaya gireceksi
niz. ikincide susuz bırakırım. 
Üçüncüde işkence odasına gö· 
türürüm. Şimdi size her şeyi 
söylerim. Ben iyi bir adamım. 
Siz uyumuyorsanız, baıi bıra· 
kınız da dij!'erleri uyusun. 

. hine verilen penaltıyı kaçırmakla 
Göztepe belki de bir galibiyet 
kaçırdı. Çünkü bugün muha
cim hatlan güzel oynıyarak bir 
çok müsait fırsatlar yaratıyor

dı ki o takdirde bunlardan is
tifade edilebilirdi. Devrenin 
sonuncu dakikasında Altay be
raberliği temin etti. 

• üstün oyunlarını çıkarıyorlar. 

Bu dış siyasa her şeyden ön· 
ce idealist olmalıdır. Fransanın 

tarihi ödevi budur. 11 son teş· 
rin 1918 de Clemenceau tara· 
fından Saylavlar odasında de· 
nildiği .,. !:ıi : "Dün T annnın 

askeri olan Fransa, bugün in
sanlığın askeri olmuştur ve da· 

ima idealin askeri kalacaktır.,, 

Dedi. Pardayan svsmuştu. 

Altıncı günün akşamı artık 
sabrı tükenerek ne gibi bir cü
rüm işleyerek tevkif edildiğini 
anlamağa karar verdi. 

Genç yaşta, güçlü kuvvetli 
iken ne sebeple tevkif edildi
ğini ve mahkumiyet müddetini 
bilmeksizin, karanlık bir gece
de uçurumun dibi görülemediği 
gibi dört karanlık dıvar içinde 
de insanlardan niçin ayrıldığına 

Heykel gibi donmuş kalmıştı. 
Zihni öyle bir fikire saplandı 
ki çehresi bam başka oldu. 
Kaşlarını çatmış, yumruklarını 
ııkmış, adalatı geril~iş olduğu 
halde düşünüyordu, Direktör 
tekrar söze haşladı : 

' akıl erdiremiyerek sonsuz bir 
azab içinde kıvranıyordu: 

- Oh! öğrenmeli! her fe
dakarlığı göze aldırarak me
Jeleyi anlamalı! 

• 

Diye söylendi. Akşam zın
dancı odaya girince Şövalye 
ilk defa bu adama tatlı tatlı: 

- Dostum! 
Diye yalvarmağa başladı. 

Gardiyan yan gözle baktı: 
- Size bir ıey soracağım .•• 

Lütfen cevab vermenizi yal-
varırım. 

Gardiyan sert bir sesle: 
- Hapislerle görüşmek mem

nudur ... 
Cevabını verdi: 
- Yalnız bir kelime söyle• 

yiniz! Beni ne için buraya ge
tirdiler! Gitmeyiniz! Söyleyiniz! 

Gardiyan kapıya doğru gi· 
diyordu. Delikanlıya dönünce 
onu o kadar değişmiş, sarar
mış, ı;cııacak bir dereceye gel· 
miş gördü ki derhal kalbinde 
bir merhamet hissi uyandı. 
Daha az sert bir sesle: 

- Dinleyiniz, size son defa 
olarak haber vereyim ki be
nim sizin!e görüşmekliğim ya
saktır. Şayet ısrar ederseniz 
direktöre bildirmek mecburi
yetinde kalacağım ... 

Dedi. Şövalyenin nefesi 
kısılarak: 

- O vakıt ne ola bilir? 
Diye sordu. 
- Ne olabilecek. Sizi zin· 

dana, locaya indirirler. 
- Pekala! Bunun ne hükmü 

var. Fakat bilmek isterimi An· 
lıyor musun? Söyle, sefil he· 
rifler yoksa ... 

Diyerek gardiyanın üzerine 
atılmak istedi. Fakat herif he· 
ınen sofaya fırlıyarak kapıyı 
şiddetle kapadı. 

Uk günü olduğu gibi Parda-
yan yine kapıya atıldı. Pek 
güçlükle bunu kımıldatabildi. 
Lakin bu defaki muvaffakıyet-
. lı"g" i hiddetini teskin edecek 

sız "fk 1 d" d" erde büsbütün o e en ır ı. 
ys··t·· gece ve ertesi günü o 

u ıın B • d ~ ürültü yaptı. agır ı, 

- Haydi bakalım. Artık us
landıu değil mi? Hapishane ni
zamından haberdar edildin. iş
kence sehpasından kendinizi 
koruyunuz. Bana da teşekkür 
ediniz. 

Diyerek çekilmek istedi. O 
vakıt Pardayan şiddetle ileri 
atılarak gayet sakin bir sesle : 

- l lirektörl Şizden bir şey 
isteyeceğim. Kerkmayınız. Ar
tık gürültü patırdı etmiyeceğim. 
Sözüme inandınız mı? 

- Eveti Buraya niçiçin ge
tirildiğinizi mi soracaksınız. 
Ben buraya gelenlerin kabahat
larını öğreteceğim diye kendi· 
mi sıkıntıya koymam... Böyle 
şeylerle uğraşmam. Bana bir 
adam getirilir. Ben de onu 
alırım. işte hepsi bundan ibaret. 
Buraya giren de pek çıkmaz. 
Bunun için benimle ve gerekse 
muhafızlarla iyi geçinmeğe 
gayret ediniz. 

- Öğütlerinize teŞekkür 
ederim. Direktör! Fakat benim 
istediğim şey bu değil. 

- Öyle ise nedir? 
- Ben yalnız kaad' kalem 

istiyorum. 
- Bunlar yasaktır. Eğer 

mevkufların hatıratlarını yaz
maklığa müsaade edilmiş ol· 
olsaydı burası bir yığın ka
~ıtlarla dolardı. Haydi rahatı-
na bak yiğıtim! 

Pardayan bağırdı: 
- Direktör! pek önemlı bir 

ihbaratta bulunacağım. 
- Bir ihbaratta mı? 
- Evet size bunu yazı ile 

bildireceğim. Tesadüfen bir 
fesad ocağı keşfettim. 

Direktörün beti benzi uç· 
muştu: 

- Bir fesad ocağı hal.. 
Dedi: 
- Hüknolara mensup bir 

fesad ocağı Dük dö Kiz ile 
bazı kimselerin öldürülmesi 
düşünülüyor. 

Ahi bunu keşfettin öyle 

mi? 

BU HAFT AKI MAÇLAR 
Futbol heyeti dün akşam 

toplanarak bu haftaki maçların 
hakemlerini tesbit etmiştir. 

ikinci devrenin daha ikinci 
dakikasında Altay ikinci golü 
yapmış bulunuyordu. Ve bu hız
la az sonra 1 - 3 galip vazi
yete geçti. Bu sırada Göz.tepe 
bir penaltı daha kaçırdı ve 
ve ancak üçüncü penaltı ile
dir ki, vaziyet 3-2 olabildi. 
Fakat Altay hemen bir gol 
daha yaparak 4-2 gibi neti· 

ceyi alabilecek bir duruma 
girdi. Oyun bu sıraöa en 
heyecanlı safhasını yaşıyor 

idi. Göztepe'liler bütün gay
retleri ile oynayarak bir 
çok akınlar yaptılaı ve oyu
nun bitmesine dört dakika var
ken bir gol daha yaparak vaz
iyet 3-4 oldu. Bundan sonra 
Göztepenin iki tehlike!\ akını 

Alsancak stadında birinci ta
kımlardan: lzmırspor - Şarkspor 
maçını Küçük Mustafa (Altın· 

ordu) Demirspor • Bornova ma
çını Mustafa (Altırordu) Altay -
Altınordu maçını da Ahmed 

Hamdı Ôzgirgin idare edecek
lerdir. 

Halk stadında ikinci takım· 
!ardan: Altay • Altınordu ma· 
çını Reşat (Deniz kulübü) saat 
9 - Demirspor • Bornova ma
çını Osman ( lzmirspor ) saat 
10,15 - Izmirspor • Şarkspor 
maçın da Baha ( Altay ) saat 
saat 11,30 - idare edecekler
lerdir. 

IZMIRSROR KONGRESl 
Haber aldığımıza göre lzmir

spor kulübünün senelik kon
gresi 4 Kanunusani Cumartesi 
günü akşamı saat 20 de yapı· 
lacaktır. semeresiz kaldı ve oyun 3-4 

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

girerken 936 Yılına 

935 Yılı ile 936 yılı arasında 
bir dönüm noktası teşkil eden 
evvelki gece, zabıtanın aldığı 
bütün tedbirlere rağmen şeh· 
rin bazı yerlerinde küçük ku
mar partileri çevrilmiştir, Yeni 
yıla girerken bu bir talih de· 
nemes· olsa dahi netice itiba· 
rile yine kumar olduğu için 
zabita vazifesini yapmış ve 
bunları yakalıyarak adliyeye 
teslim etmiştir. Yakalananlar 
şunlardır: 

melikte Şirket hanı içinde altı 
kişi, lkiçeşmelikte Hilmi ve 

Ahmedin bekar odasında on 
altı kişi. Kemerde Yeni nıa· 
hallede sokakta iki kişi, F ev· 

zipaşa bulvarı üzerinde iki kişi 
Keçecilerde Inkılap sokağında 
bir aile evinde 8 kişi,Peştemal· 
cılarda Kuzuoğlu hanında 5 kişi 

Keçecilerde Saidin aile evinde 
21 kişi olmak üzere 62 kişi 
kumar oynarlarken yakalan
mışlardır. Bu<tlarda tutulan pa
ranın yekunu da ( 2883 ) ku-
ruştur. 

lkiçeşmelikte Kestelli cad
desinde Salih efendi hanının 
bir odasında iki kişi, lk:çeş· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-Hatta daha müthiştir bile. ze yazı ile bildireceğim. Bun· 

dan memnun olacaklarını sanı

yorum. Yalnız hüsnü niyetime 
layık olduğu derece mükafat 

görmeğe intizar edeceğim. 

Çünkü bundan daha büyük, 

daha mühim bir hizmet tasav
vur olunamaz. 

- Amma yaptın ha !.. 
- Tasavvurunuzun üstünde 

ve çok önemli bir işdir. 
- Mademki öyledir, sizi 

buradan kurtarmak için dün

yada elimden geleni yapmak

dan geri durmıyacağımı vade

derim. 

Bundan sonra dış siyasa 
evrense 1 olmalıdır. Bunun için 
ancak Uluslar Sosyetesi kad· 
rosunda yürüyebilir. Fransız 

dış siyasası barışçıl olmalıdır. 
Ne karar verilirse verilsin, uz-

laştırma esası aramaktan fera· 
gat etmemdidir. Nihayet bu 
siyasa Fransız olmalıdır. Kim· 
senin arkasından yürümemeli, 

kararlarını serbest . -
meli ve ona göre ha __ -· et-

melidir . ., 

Yeni 
Alman sefiri 

Paris, 1 (A.A) - Gazeteler 
dün ölen Alıran sefiri B. Ko

ester hakkın-- hürmetki.rane 
yazılar yazmışlardır. Bu gaze
teler müteveffanın halefinin 
Fon Ribbentrop olacağını 

kaydediyorlar. 

Azerbaycan 
Cumuriyetinin 
yıldönümü 

Moskova, 1 (Ö.R) Bugün 
A'Lerbaycan Cumuriyetinin on 
beşinci dönüm yılı kutlulan
mıştır. Sovyet Rusyanın şef· 
leri Azerbaycan halkına hita
ben bu münasebetle tebrik 
telgrafları göndermişlerdir. 

Azerbaycan Cumuriyeti içinde 
mevc'l'l Türkmen ve Ermeni 
hal.. verilen yaşama serbes
tisi ve muhtelif hakları bu 
ekalliyetlerin durumlarını yük
seltmiş ve refaha kavuştur· 

muştur. Bu uluslar dostluk 
içinde yaşamaktadırlar. 

lzmı..- belediyesinden: 
- Başdurak caddesinde 110 

sayılı dükkanın bir senelik ki
rası iki yüz lira bedeli muham
menle ve üç sene müddetle 
baş sekreterlikteki şartname 

veçhile ve açık artırma ile 
10}1/36 Cuma günü saat onda 
ihale edilecektir iştirak için 
45 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya Banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte gdinir. 
25~27~2-7 4067 

Salahettin 
J. kgündiiz 

Merkez hastanesi göz ha 
talıkları mutahassısı Fransı 
nın Bordo tıp fakültesi gö 
kliniğinden mezun. 

Muayenehane : ikinci Bey· 
:!er sokak şerbetci karşısın• 
da No. 18 (3607) _. 

DOKTOR 

Hulôsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua· 
yenehanesinde hastalannı 
kabul eder. ( 3436 ) 

Paris fakültesinden diplomalı 
Dl• tabipleri 

Mu:T,aHer Eroğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün saba' .. 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Göz Heki 1 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk rıat· 

baaaı yanında. 
Numara: 23 
Telefon: 3434 

1229) 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletle · 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulalttan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TitKİLİK 
eni "İzmir,. 
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Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları- Il ı 

n·a, hazımsızlığa karşı en iyi ve 
şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi 

Kiralık büyük han 
lzınir Vakıflar di ektörlüğün -

den; 
Kemeraltı caddesinde kain büyük Salepçi oğlu hanına artır

ma müddeti içinde talip çıkmadığından artırma bir hafta uzatıl
mıştır. 

Fazla malumat ve hususi şartları öğrenmek üzere her gün 
varidat memurluğuna ve pey sürmek üzere de ihale günü olan 
111136 salı günü saat 14 de direktörliikte toplanacak olan ko-
misyona müracaatları ilan olunur. 4105 (3684) 

ln~aatını>. için atıdekiıhtıyaçlarınızı pek uıııız lıyatlarla 
•·nıın Nınek ıHter~eııız Halım a~a çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ııcaretlıaneAinf! müracaat etlinız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ner çiçekli 

Çını ve levazımı sılzhi}'eden lôvhalar ve bunların 
te/enüatı envaı banyolar ve teımosıtonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve .ngiliZ" künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütün Markalar 

En üsait Şaraitle 
Mağ•z•ntlJ?da Satıl•r h 3 

ı • ' ....... 

a·Kanunusanı 1938 

lzmir · Emlaki 
ri yetinden: 

milliJe "' müdü- ·z 
' :::> 

-. 
~ 

Mortakya Kahramanlar mahallesinde 197 numaralı ev 
Buca aşağı uzun sokağında 9 numaralı dükkan 
Buca aşağı çay sokağına 16 numaralı dükkan 
Bornova topçukuyu sokağında 11 numaralı aükkan 

65 
11 
39 
12 

Mersinli Bornova caddesinde 6812 numaralı ahır 18 

Üçüncü Süleymaniye Hacı Mahmud sokağınd 13,21 No. ev 60 
Halkapınar Kaathane caddesinde 254 numaralı ev 28 
Karşıyaka Alaybey Piliç sokağında 10,12 numaralı ev ve arsa 24 

u " 
0 

" 14 " ev 24 
Birinci kordon 550 numaralı arsa 150 
Karşıyaka Boostanlı mektap sokağı 143,64 numaralı ev 11 
Üçüncü Karataş ve ikinci Karantinada 700 metre 275 

40 dekar mer'a 
Üçüncü Mortakya Kahramanlarda 433 metre 26 dekar tarla 50 
Seydiköy Emrez yolunda 785 metre 13 dekar bağ 100 
Uzundere civarında Emrez timarında 800 metre 183 dekar 

30 cebel ve tarla 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 6/11936 Pazartesi 

günü saat 14 te ihale edilmek üzere arttırmaya konulmuştur. 

isteklilerin o saatta milli emlak müdüriyetine müracaatları. 
20-2 4030 (3647) 

Taze Kars ..................... 
Sü.tlerimiz geldi -Muhterem müşterilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 

rağhet üzerine bu defa da Kars süt fabrikasının filtreden 
geçmiş halis ve gayet nefis tereyağları getirtilmiştir. 

Muhterem müşterilerimizin sütlerden memnun oldukları 

gibi yağlarımızdan da memnun kalacddarı şüphesizdir . 

Toptan ve perakende satış yerleri: 
Hükumet karşısında Sevim pastahanesi, Şekercilerde 12 

ve 14 numarada şekerci Ali Galip müesseseleridir. 
1 • 30 (h-3) (3393) 

Katiyen zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen izale 
eder. Elbise ve çoraplarınızı uzun müddet yeni olarak saklar. 

1 ._. ' -.- . . •. .;-, . 
!- ~. ~ • • ' - • • 

1 >..A..Iıvı:C>~ 
Yıldırım elektrik pilleri Kırmızı etiket 

Bütün dünyace şöhret bulmuş dayanıklı pillerdir 
Bilumum cep fenerleri için kullanılacak pil 

DAIMON markalı Yıldırım pilleridir 
Pille işliyen bütün dünyanın radyoları DAIMON marka 

pilleri tercih etmişlerdir. 
ııilııı .. ııııııiıııı ......... ıiıiııiii ................... ~ ...... -

DEPOSU : Izmirde Suluhan civarında No. 28·9 Anadolu 
Hurdavat mağazası Ödemişli Hüseyin .Hüsnü ticarethanesi 
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Sobalarınız için halis 

·~z·ö·~i·~·i<l~'i~·k·~ibl~··~~<l~~·kii~·ü·~iif 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 
······i<ak·······no[i\A'A ....... 81\ttÇE········· 

Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per· 
kinyani ma azasında bulacaksınız, Telefon 3937 

Kemal 
HiLAL 

(3508)-

Balıkyağı 

Eczanesinde Tevzie 
BASLANDI 

Morina balıkyağının özü ve ba~mahsulü kimyaca iki kez filitre 
edilmiş gıda kuvveti yüksek içmesi çok kolay 

Bir ~erhettir 
Hilal eczanesi bu yağı başka hiç bir yere vermemiştir 

lzmirliler Istanhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristo) otelinde 

~rkecide 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 

lzmir Tramvay ve Elektrik sos
yetesinden : 
Şebeke ameliyatı dolayısile cerl'yanın 3 Sonkanun 1936 da 

saat 8 den 15 e kadar Kaathane, Sürmeli, Lale ve Hamam 
sokaklarında kesileceği sayın abonelerimizce bilinmek üzere 
ilan olunur. 

N 
:ı 
C) 

:ı 



2 Klnunusanl 936 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERCULES vapuru 26 • 12 

1935 te beklenmekte olup yü
künü tahliye ettikten sonra 
Burgas, Varna ve Köstence 
limanları için yiik alacakbr. 

VULCANUS vapuru 30 - 12 
935 te gelip 4-1-936 da An· 
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları iç n yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 13-1-936 
gelip 18-1-936 da Anvers,Rot
terdarn, Amsterdam ve Ham• 
burg limanları için yük ala-
caktır. 

SVENSKA ORlENT LlEN 
GOTLAND motörü 21-1-936 

da Rotterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 6-1-936 
da Rotterdam, Hamburg, Co
penhage, Dantzig,_ Gdynia,Go
teburg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 
SERVİCE MARITıM RuOMAİN 

ALBA JULIA vapuru 9-1-
936 da gelip ayni gün Pire, 
Malta, Marsilya ve Barselona 
hareket edecektir. 

ilandaki hareket tarih!eriie 
• navlunlardaki değişikliklerden 

acentemiz mes'uliyet kabul et
me:ı:. 

fa:ı:la tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRA TELLi Sperco vapur acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve 
imtihan zamanlarında sıkıntı 
çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak
viye ediniz. 

Yeni Asır idarehanesi mual
lim (Z. M.) e 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 

--· 

HERAKLEA vapuru Halen 
limanımızda olup Anvers, Di
rekt, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen limanlarına yük almak

tadır. 
MILOS vapuru 6 son ka-

nunda bek~eniyor. 10 son ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla· 
rına yük alacaktır. 

Amerıcan Export Line 
EXCHANGE vapuru: Ha

len limanımızda olup Norfolk 
ve Nevyork için yük almak

tadır. 
EXİLONA vapuru: 29 Bci 

Kanunda bekleniyor. Bostan 
ve Nevyork için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 30 birinci 
kanunda bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

GLUCHSBURG vapuru 6 
son kanunda beklenıyor. Ham
burg ve Anversten yük çıka· 
racakbr. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

DROMORE vapuru 15 son 
l<anunda bekleniyor. Liverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Bur
gas ve Köstence için yük 
alacaktır. 
DEN NORSKE Middelhavslinje 

(O/S. A/S Spanskelinjen 
OSLO 

BANADEROS vavuru 10 son 
kanunda bekleniyor. Dieppe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

Ayni zamanda lskenderiye 
ve Hayfa için mal kabul eder. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilme:ı:. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -2008 

Umum Hastaların l azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi !üzurı: gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık ha frları, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocuk!arın vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
!ayan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 

içiıı korsalar. 
TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 

ıLE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
MuTEHASSlSI 

t"ıt. hrl Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğledt'"\ sonra 14 - 16 ya 

kadar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

············"si'li'ii'A:T .... 8.;i~k.·y~ğ~· ............. ; 
Norveçyanın h;,ılis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZI-IET 
Sıhhat Eczanesi 

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

iLAN 
IVienemen Bplediyesinden: 

YENi ASIR --- --- -- ---

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

GRODNO vapuru limaoı
mızda olup 25 ilk k.anuWl ka
dar Londra ve Hull için yük 
almaktadır. 

FLAMINIAN vapuru 25 ilk 
kanunda Liverpol ve Sv"nsea
dan gelip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda 26 ilk kanu
na kadar Liverpol ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

POLO vapuru 10 ikinci ka
nunda Londra, Anvers ve Hul
den gelip mallarını tahliye 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 
Glasgov için yük alacaktır. 

DUTCHE LEV AT LIN 
AQILA vapuru 5 ikinci ka

nunda Hamburg ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak• 

Salon, yemek 
Kardeşler 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

TL 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

KiRALIK 
apartıman 

Celal Bayar bulvarı, Gazi 

okulu karşısında yeni yapılmış 
beşer oda, hizmetçi odası ve 
ber türlü konforlu üç katlı 

apartıman kiralıktır. lstiyenler 

görmek için içindekine veya , 

2926 ya telefon etsinler. 

4-8 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
mobilyelerile süsleyiniz .•• 

ECZACI BAŞI 

S. FERiT 
Kolonya ve esansları üzerine 

koku yoktur 

Şimdiye kadar yapılamamıştır. 

(3655) Bahar, Altın damlası, Yasemin, 

----T:::::•··-~k-..· ·,,,;-·;.;;;;--.· =--....--============~=~= Muhabbet çiçeği, Unutma beni 
Ür iye Senin için, Ful, Dalya 

Halkınır Manulya isimlerile yapılır. 

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

O/o 99 u 

• 

1 
Kullanlyor ve Rad
yolin kullananların 

ayni hükmü veriyor 

··································~ • . 
• 
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~mükemmel diş~ . . . 
I~ macunudur ~ . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 
Benzer isimleri taklitlerdir aldanmayınız 

1 M. Depo: Hükumet 
caddesi meşhur 

ŞİFA eczanesi 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
Nevralji 

Bütün ıstırapları teskin eden 

GRiPiN 
bilhassa bunlara karşı müessirdir 

Bulundurmayı unutmayınız ! 

\ 

Kalbl bozmaz. Mideyi ve böbrekler! yormaz. 

T cnviratınızda yeni çıkan 

META.LLUM 
Lambalarını kullanını:ı:. Bu marka emsallerine nisbcten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 
Rehmeı Tevfik 

Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 
Ve Siemens fabrikalan mümessili 

Peştemalcılar 77 - 79 Tel. 3233 

Devlet Demiryollarından: 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 1 O kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek babarlarımız:ı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, ~öztepe papatya 
çiçe~ni, lspartanın öz: gül 
ve çıçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirıiniz. 

Nestle ve; Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Ka ~ d" B · H rs su u, esı. er boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 
Kaza belediyelerinin nazarı dikkatine : 
Belediyemiz nümune fidanlığında muhtelif. ?1eyve fidanlariyle 

kasaba ve köy sokak ve meydanlarının teşcırıne yarar Akasya, 
1 f dan ve buna benzer 20 bini mütecaviz fidan peşin para ile 
5 taln • 'çıkarıloııştır. Arzu edenlerin talep listeleriyle birlikte 

sa ı ıga 1 .. 1• 1 
b 1 d

. ·ıe müracaat etme erı ı an o unur. 

1111936 Tarihindan itibaren 8 inci işletme mıntakası istasyon
ları arasında tamam hamuleli vagonla yapılacak işlenmiş yapı 
trşları, adi kireç taşları parke taşları çakıl ve balast adi ve ne
bati toprak nakliyatı için azami 1-56 asgari 1-12 kuruştan kilo• 
metre ücreti 1126 numaralı tenzilli tarife meriyetc konulacaktır. 
Fazla talsilat istasyonlardan alınabilir. 27-2-3 4097 (3676) . 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız:. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya· 

!arının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

e e ıyeını 
31

_ 2 _ 4_ 6 
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r ım. lar 
Isveç seyyar hastanesine yağdırılan bombalar 

.Istokholıiıda büyük infjal uyandırdı. ltalya aleyhinde nümayişler }·apıldı 
Morning Posta göre Italyanlar Somalide büyük taarruz hazırlıyorlar 

Adis - Ababa, 1 (Ö.R) -
Cebbeden gelen son haberlere 
ıöre şimalde muharebe bütün 
fiddetile devam etmektedir. 
Eritre cebhesinde Habeş kuv
Yetleri Ital- ....,,.._.._~,.. 
yan bombar
dımanı altın

da kilometre 
kilometre ile
rilemektedir
ler. 

Şire bölge
sının büyük 
kısmı Habeş

ler eline?geç
miştir. Somali 
cebhe sinde 
!talyan uçak
ları çok bü
yük faali yet 
gösteriyorlar. 

CENUPTA 
TAARRUZ 
HAZIRLIGI 

Londra, 1 
(Ö.R) -Mor
ning post~ga-

Ababa arasında münakalatı 
kesmek için Hararın işgali 

olacaktır. Italyanlar bu mak
satla önemli hazırlıklara giriş
mişlerdir. Eritreden mütema-

ııetesininAdis Habeş inıpawtom cıplıede bir te/tiş cs11as111da 
Ababadan aldığı bir habere gö- diyen Somaliye asker ve harb 
re Italyan başkomutanlığı,cenub levazımı gönderilmektedir. 
cephesinde yağmur mevsimi Diğer tarafdan Habeşler de 
başlamadan önce tecavüze ltalyan taarruzunu ön!emek 
geçmek niyetindedir. Ba taar- için uyanık ve bütün tedbir-
ruzun hedefi Cibuti ile Adis - !eri almış bulunuyorlar. 

ISTOKHOLMDE HEYECAN 
Istokholm, 1 (Ö.R) - Ha

beşistandan Dolo bombardı
manı hakkında gelen haberler 
burada derin bir teessür uyan 
dırmışdır. lsveç seyyar hasta
nesinin bombardımanı bu te
essürün sebebini teşkil etmek
tedir, Bütün lsveç derin bir 

- -. 

J.<!olıolm 

matem içindedir. Faciadan do
layi bayraklar yarıya indiril
miştir. 

lsveç dış bakanlığı, kurban
ların hakiki sayısı hakkında 
malümal veri:mesini istemişse 

de henü:r. Adiı-Ababadan tat· 
min edici bir c::yap alınama
mıştır. 

iT AI.:Y A ALEYHiNDE 
NÜMAYiŞLER 

Isveç kızıl haç teşkilatı ge· 
nel başkanı olan Prens Şarl, 
Dolo bölğesinde lsveç seyyar 
hastanesinin bombardıman edil-

miş olmasını milletler cemiyeti 
nezdinde protesto etmiştir. 
Bombardımandan mütevellit in
fial o kadar büyüktür ki ga
zeteler müteaddit tabılar ya
parak, ilaveler çıkararak tafsi-

lat vermektedirler. Halk Ital
yanlar aleyhinde büyük nüma· 
yişler yapmaktadırlar, 

Habeş İll' aratoru Isveç kra-

l«·rc vrlıa/111 prens Ş<Ul 
hna ve hükiimetine ta:r.iyet 
telgrafları çekmiştir. 

HAV ASIN iDDiASI 
Paris 1 ( Ô. R ) - Havas 

Ajansının aytarı bildiriyor: 
Addiı - Ababada lıi arsıulusal 

Kızılhaç kurumu mümessili Ce
nevreye bir telgraf çekerek 
Dolo yakınında seyyar ineç 
hastanesinin ltalyan uçakları 
tarafından bombardıman edil
mesi hakkında Addis - Ababa
ya ıı-elen httberlerin mübaJAillh 
olduğunu bildirmiştir. Bu hidi-' 
se hakkındaki resmiğ teblij 
bu akşam neşredilecektir. 
NECAŞININ PROTESTOSU 
Adis Ababa, 1 ( Ö. R ) -

imparator Haile Selasiye ulus- j 
lar kurumu genel sekreterli
ğine bir telgraf çekerek geçen 
part · ~si günü Dolo yakınında 
yapl rı bombardımanda ltal
yan uçaklarının zehirli bomba 
kullandıklarını bildirmiştir. Ay
ni telgrafa göre seyyar lsveç 
hastahanesi de bombardıman 
neticesinde harab olmuş ise de 
ya.nız şefinin yaralanmış olma
sından bahsedilmesi bütün 
aıalarının öldüğünü bildiren 
ilk haberlerin mübalağalı oldu
ğunu göstermektedir. 

imparator bundan sonra Ilk
kanun ayı başında Desyede 
Amerikan kızılhaç hastanesinin 
bombardımanını ve geçen hafta 
Takkaz cephesinde zehirli ~a:r. 
bombalarının kullanılmasını tek
rar hatırlatmakta ve Italyan 
kuvvetlerinin caniyane hare
ketlerini şiddetle protesto et
mektddir. 

-·····Mis;;d;······hiiY.iik······~ii~;yi"şıe;·······oıd;·-.. ····-··A~~;ik~···;;~h;;ihi~;;··· 
2000 üniversiteli Kahire üzerine yürüdüler hiç silah gönde.rmiyecek 

ngiliz komiseri Nahas paşayla görüştü Cumhur başkanı Roosvelte büyük 
salahiyetler verilecektir 

londra, 1 (ÖR) - Taymis ~ · ~. • • fevkalade komiseri Mısır h8-
gazetesi, Mısırdaki lngiliz fev- "". kümet baş anına, Mısınn Milli k Vaşington, 1 (A.A) - Mak ı 

"' Reynold, cumhur başkanlığı kaliide komiseri Lansonım pazar " birliğin tamamiyetini isteyen 
1 sarayında cumur başkanı ve günü Nuhas paşa ile görüş- muhtırasına lııgiltere hükümeti 

dış işleri bakaniyle görüştükten tüğünü ve 12 kanunu evel ta- tarafından bugün cevab veri-
rihinde Mısır m.ıtteh d cephe- leceğini beyan etmiştir. lngil- sonra gazetecilere, konıı-reye, 

k cumur başkanına bütün muha-sınce veril.,n notanın görüşme i tere hü ümeti, Mısırın, istekle-
konu~u oldu ;unu yazıyor. r:ni her zamankinden fazla bir rip devletlere giden çelik pet

rol ve saire üzerine amargo Nota 930 da !'l;ahas pa~a ile sempati ile karşılamıştır. 
koyma hakkı veren bir kanun bay Ht>n-ierson arasında hazır- BAŞBAKANIN OTOMOBI-

lan.ın M.sırın tam istiklalini ÜNE TAARRUZ EDiLMiŞ teklif edeceğini söylemiştir. 
kabul eden muahedeyi lıabu.e Kahire, 1 (Ö.R)- Beynelmi- Vaşington, 1 (Ö.R) - Cu-
hazır o.duklarırı b i .dirnıiştir. Jel cerrahi kongresinin açılış mur başkanı B. Roosvelt bi-

Kah re. 1 ( O.R ) - Yeril. taraflık kanununu incelemek gunu cereyan eden hadiseler 
gaze.c.ere ı?Ört• ln gı ltere hü
kümetı 193'.) a :ı~zırlanan pro
jeyı kabule mütemayildir. Bu 
projeye göre Mısır mılletler 

cemiyetı azası o.mak için her 
şeraitı ha:z müstakil bir millet 
olacaktır. lngiltere müdafaaya 
taallük eden bazı mes'uliyetleri 
üzerınde bulunduracaktır. 

Kahire 1 (Ö.R) - Geyza 
!iniversitesioden mühim bir ta
lebe kolu Kahireye doğru yü
Tümektedir. Şehirde karı~ıklık 
çıkmaması için hükümet bu 
üniversitelilerin girmesini iste
medığinden kendilerini önlemek 
üzere mühim bir polis kuvveti 
gönderilmiştir. 

Kahire 1 (Ö.R) - iki bin 
ünivcrs te talebe•İ bu sabah 
bir alay teşkil ederek şehrin 
en büyük caddelerinden geç· 
mişler ve nümayişte bulunmuş· 
!ardır. Ür.ıversiteliler Mısırın 
istiklali lehinde baJi"ırmışlar ve 

... 

i.-----·-
Kıı!ıilniı' Atdımrd Ali rnmlt 

lngiliz dış bakanı B. Edenin Üniversiteliler " Kahrolsun ln-
1930 lngiliz - Mısır muahedesi- giltere ., diye haykırmakta ve 
nin tatbik mevkiine lıonulması halk tarafından alkışlanmak-
için yapılan t • şebb.ii.e cevap tad11 lar. Yollar -:lı:esilmiş oldu-
veri[mesini istemişlerdir. Nü- ğu için Kahire e girib giremi-
mayişçiler lngiltereye karşı yecekleri belli değildir. Şim· 
hasmane bağrışmış 1 arsa da po- diye kadar vahim hiçbir ha-
lis müdahale etmediğinden sü- dise çıkmamıştır. 
künet nisbeten muhafaza edil- Kahire, 1 (A.A) - Talebe-
mi tir. den mürekkep büyük bir he-

Dışarıdan Kahirey<! yürü- yet üniversiteden hareket 
mekte olan üniversiteli talebe ederek Kahire üzerine yürü-
alay:arını durdurmak üzere meğe başlamıştır. Nümayişçileri 
yolları üzerindeki bütün köp- karşılamak üzere mühim mik-
rüler açılmıştır . Yalnız Zem- tarda zabıta kuvveti sevkedil-
belek köprüsii müstesnadır . miştir. 

Zam belek köprü başında da INGIL TERE MISIRIN TA-
kuvvetli polis müfrezeleri yol MAMIYETINI TANIYACAK 
almış!ardır. İlerilemekte olan Kahire, 1 ( Ö.R ) - lngiliz 

hakkında yeni bazı malümat üzere l>ışişleri bakanı B. Hull B. Roo'>·rlt 

k ile muavinini, mümessiller ku- dar temelli bitaraflık kanunu-verilme tedir. O gün başba-
k rulu ve senato dışişleri komis- nun kongre tarafından kabul an üniversiteye geldiği za-
man, üniver~ite kapısında oto- yonları başkanlarını beyaz eve edileceği ve harp halindeki 
mobilinden inerken talebelerin çağırmıştır. Şimdiki halde Ha- memleketlere gönderilmesi ya-

tecavüzüne maruz kalmış ve 
otomobil hasara uğramıştır. 

Üniversite talebeleri başba
kana: 

- Ya Mısırın istiklalini te
min edersiniz, yahut ta istifa 
edersiniz, demişlerdir. 

MISIR ULUSLAR 
SOSYETESiNE GiRECEK 

Kabıre, 1 ( A.A) - Royter 
muhabiri yerli gazetelerin Mı
sır hükümetinin 1930 muahe-
de~i projesine dair olan tale
bine lııgilterenin bu mesele
nin etrafile görüşülmesi için 
bir müddet d!'-ha beklenilmesi 
şartile muvafakat ettiğini yaz
dıklarını, bildiriyor.Bu projeye 
göre Mısır Milletler cemiyeti 
azasından olmak için lazımge· 

beşistan Ye ltalyaya silah ve sak olan maddeler listesinin 
mühimmat gönderilmesini ya~ak kat'i olarak tayin olnacağı mu-
eden muvakkat bitaraflık hakkaktır. Petrolun ve diğer 
kanunu ancak yirmi dokuz şu bazı ilk maddelerin bu yasa-
bata kadar meriyet mevkiin- ğa girip girmiyeceği yakınde 
de bulunacaktır, O vakte ka- anlaşılacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
len şartları haiz müstakil bir ğunu bildiren nota hakkında 
millet olacak; ancak lngiltere oylaşmıştır. 
bilhassa milli müdafaaya müte- lngiliz mümessili lngilterenin 
allik bazı mesuliyetleri üzerin- Mısırla İngiltere arasındaki 
de bulunduracaktır. münasebetlerin istikbali mes-

Londra, 1 (Ö.R) - "Times., elesinin görüşülmesini geç bı· 
gazetesinin Kahire aytarı tara- rakması için hiç bir sebeb mev-
fından bildirildiğine göre Mısır cud olmadığını, fakat bir taraf-
lngiliz yüksek komiseri baş- tan Italyan • Habeş buhranını-
bakan Nesim paşa ile uzun nın, diğer taraftan Foreign 
uzadıya görüşmüş ve Vafd Office başında yapılan değişik-
başkanı Nahas paşa tarafından !iğin bu konu üzerinde müza· 
gönderilerek Mısırın 1930 mua- kerelerin açılmasını biraz geç 
hedesinin tatbikine hazır oldu- bırakabileceğini bildirmiştir. 


