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as Seyum harbın Habeş silihları lehinde l . ~!~:S~alee!ı~;~!~ndde ~~ş~:!rd~J::ı: i 
inkişaf etmekte olduğunu bildiriyor g yanların zayiah sekiz bine varıyor. 

......... Aks um kahramanca m ·· daf aa ediliyor Çöllerde bir çok Italyan 

lond 
Abab,;a l3 ( Ö.R )- Adis-
llıun 1 an bildiriliyor: Aksu
doğr talyanlar eline geçtiği 
detJi u değildir. Burada şid
Jaıı t llluharebeler olmuş, İtal
İlt Pü•~ru~arı büyük zayiat 
lı<&reb 8 Ürtulmüştür. Şimdi mu
llıişr e cephesi daha geniş'e-

ır. Italyan uçakları Adua 

kesmişlerdir. 

Adua-Aksum cephetiinde 
Adis-Ababa 12 ( A.A ) -

Kuzey cephesinden gelen ha
berlere göre Adua yakınında
ki muharebe devam ediyor. 
Muharebe çok şiddetli bir şekil 
almıştır. Habeşlere göre Negüs 
orduları yer kazanmaktadırlar. 

Yakinindek' Habeş inıparato!U ve müşavü i 
ilıerine b 1 Habeş mevzileri Ve ltalyanların zayiah çok mü-
~Urada b?mbalar yağdırmıştır. himdir. Aynı zamanda Adua 
eş ın ır ~talyan uçağı Ha- ile Aksamın Habeşler tarafın-

alevler i;.r~ılerinin isabetile dan işgal edildiği Habeş ma-
ltaa sn e düşmüştür. hafilinde temin edilmekte ise 

h Ras S 
9Yun~un blldlrlğl de ecnebi mahafil buna inan-

. arbin ı_';Yubrn, bütün cephede mamaktadır. 
•nk· ~a e ·ı lı •şaf etrn ~ sı ayları lehinde aooo maktul ve yarah 
'"sa Ad e te olduğunu, bil- ' Londra, 13 (Ö.R) - lspek-

teb . ua Yakını d k" h .. . 
erıın şi d" n a 1 mu a- tatörun Adıs - Ababadan aldığı 

~enıiş b" m .•ye kadar görül- bir habere göre ltalyanların 
llt)d· ır şıddet k d 

ltınişti H azan ığmı yalnız şimal cephesinde yarah 
;ıevıilerin~ abeş kuvvetlerini ve maktul zayiatı sekiz bini 
ltıaPılan h··en çıkarmak için bulmaktadır. Asmara Italyan 
k aktuı ve ucurnlarda binlerce genel karargahında bu zayıatın 
1. Uvvetle . Yaralı veren Italyan endişeler uyandırdığı muhak-
ırıc rı taz k . 

eye 'k d e uvvetler ge- 1 kaktır. General De Bono tabı-
r a aı taarruzlarını aten müstahkem mevkilere kar-

Sarp dağlarda (ete hatbı yapan Habeşler 

Yiğitçe miidaf aa edilm Aks um 
şı taarruzlarda lüzumsuz zayi- seferberliğin ikmali için bü-
attan içtinap edilmesini em- yük hazırlıklar yapmaktadır. 
retmiştir. Habeşistaoa ' karşı Bugüne kadar silah ve cep-
harekette bulunan ordunun b . k"f . 1. v. -

k 
anenın ı ayetsız ıgı yu-

genel urmay başkanı General .. d 300 b' k' .. 
Melşiyade Gabbanın yerine bu zun en ın ışıyı geç-
vezifeyi bizzat General Badag- miyen seferberlik verimi şimdi 

liyonun deruh- en çok iki ay içinde bir mit-
te edeceği mu- yona iblağ edilecektir. Japonya 
maileyhin bir- lngiltere ve Belçikaya yapılan 
kaç güne ka- büyük sipariş1erin gelmesi bek-
dar Asmaraya leniyor. imparator Haile Seli· 
gelmesine inti- seye, o güne kadar Habeş or-

dusunun mevkiini zar olunduğu 
bildiriliyor. . koruyabileceğine 

inanmıştır. Adisa-
Habe' baba harbın sürekli 

tahfldall 
Berlin 13 

(Ö. R) -Adis 

Ababadan ge
len haberlere 

olacağı fikrindedir. 
Ingiltereden geniş 
finansal ·yardım te
mini için Londrada 
yapılan teşebbüsler 
muvaffakiyetle ne· 
ticelenmiş gözile ba
kılıyor. Bu krediler 
tamamen barb kre
dileri olucaktır. 

Istanbul, 13 (Ô.D) 
- Londradan bil-

Şimal cephesinde 100 bin 
kişilik Habeş kuvvetleriyle ItaJ
yanlar çetin barba tutuştular. 

Bu harbın sıklet merkezi Adua
Aksum hattıdır. Italyanlar Ras 
Seyum ordusunu kuvvetli mev
kilerinden çıkarmak maksadıy
le on iki saattanberi topçuları, 
tayyare ve tanklariyle fasılasız 

beşistanın lngiltereden temin 
ettiği büyfik kredilerle hart!• 
kete geçtiğini zannetmektedir. 
Cazetele, bu vesileyle lngiJte
reye karşı ateşli hücumlarda 
bulunuyorlar. 

"Lavaro Faşista,, gazetesi: 
"Zecri tedbirlerin Bay Eden 
tarafından teklif edildiği şe· 

Cepheye giden Habeş askerleri 
bir ateş açmışlardır. Italyan kilde tatbiki Akdenizde doğ-
tebliğlerinde önemli bir hare- rudan doğruya bir harb hare• 
ketten bahsedilmiyor. keti olacağmı lngiltareye ha-

Londra, 13 (Ö.R) - Gaze- tarlatıyor. 
teler çöllerde çete harbi yapan Berlin, 13 (Ö.R) - Alman 
kuvvetlere karşı Italyan tank- siyasal çevenlerinde Cenevre-
larımn ilk günlerdeki tesirini nin zorlama mekanizmasını ha-
kaybettiğini . yazıyorlar .. Hab~ş reketa geçirmek için sarf ettiği 
akıncıları Erıtre cephesınde hır mesai dikkatle takip edilmek-
çok ltalyan tankını kullanıla- tedir. Burada hüküm süren ka-
mıyacak hale getirmişlerdir. 
DanakiJ çölünde Aussa istika
metinde ilerlemeye çalışan bir 
ltalyan kolunun çölde akıncılar 
tarafından bıçaktan geçirdikleri 
haberi teeyyüt etmiş gibidir. 

lstanbul, 13 (Ô.D) - Roma 
telsizi Japonyanın Habeşlere 

binlerce sandık cephane on 
binlerce silah, mühim miktarda 
mitralyöz ve sahra topları yol-
ladığnu bildiriyor. Roma, Ha-

naate göre, bugün Cenevrede 
duruma hakim olan lngiliz po
litikasıdır. lngiltere uluslar pak• 
tına sıkı sıkıya bağlanmıştır. 
Onu ayakta tutmağa ça• 
hşıyor. lngiliz delegesi 8. 
Eden radyoda verdiği son 
diyevden sonra İngilterenin yo
lundan dönmesi beklenemez. 

Söylendiğine göre lngilter~ 

ekonomsal tedbirlerin geniş öl
- lütfen çeı•iriniz -

göre Habeşis

tan nefine ola
rak silah am
bargosunun kal
dınlmaaı n d a n 
sonra Habeş 
a-enel karmayı diriliyor ı Eıitre ""'1ninde bir lwm11lanlM detulıü MIRC Dik d4 ~rzan 11e }la/yan zabitleri 



• 

Zecri 
Tedbirler 

Yazan: Prof. 
Dr. Mlppola 
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Arsıulusal lıukuk enstitüsü üyesi 
iki felaketten küçüğünü seçip 

almak adet olmuştur. Anlaşılan 
dünya, bugün böyle bir seçim 
karşısındadır. ltalyanın Habe
şistana karşı açtığı sömürge 
barbı, hiç şllphe yok ki, böyle 
bir felakettir, hem de bu fela
ketin büyüğüdür. Fakat ltalya
nın Büyük Britanya ile her 
hangi bir Avrupa harbına gi
rişmesi, bunun sonucunda 
kolayca genel bir Avrupa 
harbı çıkabileceği için uç
ıuz bucaksu bir felaket ol
muş olur. Bu ikisinden birini 
muhakkak ıeçmek lazım mı? 
Bunlardan birincili, Yani kü
çüğü, artı.k ~nllne geçilmez bir 
hal aldı. işleri görmek kapasi
tesi olan herkes için, bu durum, 
saten haftalardanberi belli bir 
ıeydi. Ancak bunun arkasın
dan daha büyük bir felaketin 
de gelmesi zaruri midir? Bunun 
için bir zaruret yoktur. Şimdi, 
böyle bir felakete sebeb ola
bilecek olan patlıyacak mad
deyi ortadan kaldırmaktır. Bu 
madde de zecrt tedbirlerdir. 

Uluslar Sosyetesinin en bü
yük ödeYİ banp korumaktır. 
Uluslar sosyetesi, ltalya - Ha
beş anlaşmazlığında elinden 
gelen ve insan kudreti çerçe
vesi içinde yapılması mümkün 
olan herşevi yapmış olmakla 
övüle bilir. Ba kurum bu ba
kımdan bllyük bir kapasite 
göstermiştir . Uluslar Sos
yetesi, yalnı:ı: toplantıya ka
tılınış olanlar arasında teması 
temin etmekle kalmamış, nzun 
uzadıya görüşmeler ve ara bul
mak tekliflerinin yapılınasını 
mümkün kılmıştır. Bütün bun
lara rağmen, anlaşmazlığı ve 
dolayısile de bu harbı yeryü
zünden kaldıramamış olması, 
kendisine çatılmak hakkını ver
pıez. Uluslar sosyetesinm pres
tiji bundan dolayı mutlaka kı
nlmalı mı? Her prestij sıyasa-
111J1da olduğu gibi uluslar ıos
yetesi prestiji siyasasının da 
dayandığı şeyin en büyük pa
yı, belki de sürekli telkin yo
Iiyle halk yıgınlanna yüklenen 
vehimdedir, 

Uluslar sosyetesinden, her 
harbın önüne geçebileceğini 
beklemek ve bunlardan birini 
başaramayınca da hemen zecri 
tedbirlere başvurmasını iste• 
mekle zayıf olduğu herkesçe 
kabul edilmiş olan bu kurum· 
dan haddinden çok umudlara 
düşülmüş olmaz mı? Yukarda 
da söylendiği gibi daha birçok 
barblara çığır açabilecek olan 
zeçri tedbirlere yani tutuştu
rucu maddeye başvurmakla 
barışı korumak olan asıl öde
vine karşı sadakatsizlik etmiş 

. olmaz mı? 
Küçük bir çocuğun bünyesi 

..,öz önünde tutularak ağır 
yükler alt.na sokulmaması ge
rektir. Uluslar sosyetesi henüz 

• pek çok yükler altına girecek 
çağda değildir; bunun için ona 
katılmış olan bükü metler ondan 
herhaldP, bugünkü durum için
de yalnız barb kargaşalıkları
nın çıkmasına sel:ıeb olmakla 
kalmıyacak, aynı zamanda, 
ulus:ar sosyetesini de devire
cek olan zecri tedbirlere kal· 
kışmasını beklemezden önce 
iyiden iyiye düşünüp taşına
caklardır. 

Bu satırları yazanın, vaktiyle 
:ıecri tedbirlerin arsıulusal hak
lar arasına girmesini ve hatta, 
Uluslar sosyetesi projesini ya
parken zecri tedbirler siste
mini hazırlamış olanlardan 
biri olması dola yısile zecri 
tedbirlerden mümkün merte-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çüde tatbikinde zorluklar baş-
göstermeıi yüzünden zorlama· 
nın müessir olamıyacağına kani 
olursa Kırmızı denizde donan· 
masının inkir kabül etmiyen 
tefevvukuna dayanarak Eritre 
ve Somali sahillerini ablokadan 
çekinmiyecektir. 

ŞEDiR DA.BEKLERİ ____________________________ ....... ________ rlJ . 

Sayımdan ne bekliyoruz? 
Yapılacak bütün işlerin temeli 
Olacak olan öğrenecekler nelerdir? 
ISTA TİSTİK GENEL DiREKTÖRÜNÜN DIYEVI 

Ankara 12 (Öze) - Istatis· 
tik genel direktörü Bay Celal 
Aybar yeni sayımın bize şim
diye kadar hiç bilınediğimiz 
fakat sosyal, ekonomi, kültür 
ve siyasal bakımdan önem ve 
değeri olan ve kesin olarak 
bilmemiz gereken bu yenilik
leri şöylece anlattı: 

Geçen nüfus sayımında her 
mevkide mevcut olan nüfusla 
birlikte o mevkiin halkından 
olup ta muvakkaten bulunma· 
yanların kaydedilmiş, fakat 
bilahare bunlar umumi yekuna 
dahil edilmemişti. Bu defa 
daha basit bir esas kabul edil
miş, yani bulunmıyan nüfusun 
kaydedilmemesi ve munbasıran 
her mevkide o gün şahsan 
hazır bulunanlann sayıma da
hil edilmeleri esası konulmuş
tur. 
Şu halde sayım bize nüfusun 

enstantane miktar fotografisini 
verecektir. Bu usul evelkine 
göre daha emin ve hataya 
meydan vermiyen bir usuldür. 

edilecektir. Bu suretle her 
yaşta kaç kişinin okuma yazma 
bildiği, kaç kiş:nin bilmediğini 
sarahatle tesbit etmek imki.nı 
basıl olacaktır. 

4 - Yaş inkısamı, geçen 
sayımda medeni hale göre 
karşılıklı olarak tasnif olunma
mıştı.Bunun içindir ki 927 de her 
yaştaki İnsanların ne kadarının 
evli olduğunu bilmiyorduk. Sa· 
dece evli ve bekar adedini 
tesbit etmiştik, Halbuki bu 
defa yaşlar medePi bal ile 
karşılıklı olarak tasnif edilece
ğinden her yaştaki kaç kişin i n 

bekar, evli veya dul olduğunu 
öğreneceğiz. 

Bu malümat evlenme çağında 
olup da evlenmemiş olan in-
sanların adetlerini de vermek 
suretile de bekarlık vergisini 
tenvir edecektir. 

5 - Yaş inkısamının tafsi
latlı veya mukayeseli şekilde 

yapılması nüfusun bünyesini ve 
sıhhat dereces:ni gösterecektir. 
Ayni zamanda bir dereceye 
kadar Türkiyede vasati ömrün 
hesabı da kabil olacaktır.Gene 
bu malümatın 927 rakamlariyle 
mu'iayesesi ileri yaşlardaki İn· 

2 - Geçen sayımın sonuç
ları tasnif edilirken her kaza
nın köyleri bir kül halinde na
zarı itibare alınmıştır. Bu se· 
beple idari ve sair ihtiyaçlar 
için her köyün ayrı ayrı nüfu- sanlar nisbetinin artıp artmadığını 
sunu teshil edememiştik. Bu göstermek suretile vasati önı-
defa her köyün nüfusu teker rün uzayıp uzamadığinı da mey· 
teker neşredilecektir. Bu malü- dana çıkaracaktır. 
matın iskan, idari teşkilat, kül- 6 - Bir yaşından küçük ço· 
tür, sıhhat ve emniyet işleri cukların yaşını aylık olarak tas· 
için çok faydalı olacağı mu· nif etmek suretiyle memleketi-
hakkakbr. mizin velüdiyet kuvveti hakkın· 

3 - Sayımlarda en mühim da da bir fikir edinmiş ola-
malümat adetten sonra yaş cağız. Bu malümat 927 sayı· 
inkısamıdır. Geçen sayımın mında yoktu. 
neticeleri mahdut yaş grupla· Görünür nıalüliyeti olan nü-
rına göre ayrılmıştı. Bu grup· fus geçen sayımda sarabatsız 
!ar bize okuma çağında olup ta bir şekilde ifade edilmiştir. Bu 
oknma bilmiyenlerin adedini defa iki uzva şamil olan kör-
gösteremiyordu. Bu defa yaş lük, topallık, çolaklık gibi sa· 
inkısamı hem tek yaş üzerine katlıkların bir veya iki uzuv-

ileri geldiği hakkında bilgi te
min edecelttir. 

7 - Geçen sayımda nüfu
sun mesleği sadece ticari, 
:ı:irai, sınai ve s2.İre olınak üzere 
pek mahdut guruplara ayrıl

mıştı. Bu defa iktisadi bünye
mizin teşekkülünü daha vuzuh· 
la ifade edebilecek şekilde 
oldukça mufassal bir meslek 
tasnifi yapmağa çalışacağız. 

8 - Geçen sayımda sadece 
ana lisanı sormuştuk. Bu defa 
ana lisanından başka bilinen 
diğer lisanlar da sorulmuştur. 
iki lisanın karşılıklı tasnif ve 
mukayesesi ana isanı Türk
çe olup ta başka bir lisan tesiri 
altında kalanlarla ana lisanı 

Türkçenin gayri olup ta Türk 
lisanı tesirine tabi olanların 

da nlıktarını gösterecektir ki 
içtimai bakımdan bunun kıymeti 
pek büyüktür. 

Sayım günü öğleden sonra 
bir çok kazaların nüfus yekün
larını bildireceğini tahmin edi· 
yoruz. Umumi neticenin en geç 
muvakkat rakam halinde vila
yet itibariyle 25 teşrinievvelde 
elde edileceği kanaatindeyiz. 

ilk neşrolunacak rakamın 

muvakkat mahiyette olması za· 
ruridir, Çünkü vilayetlerden 
ve kazalardan netice bildirilir
ken küçük yekün hataları ol
ması ihtimali olduğu gibi, tel
grafların da nakil hataları ola
bilir. Fakat muvakkat rakamla 
kat'i rakam arasındaki fark 
hiç bir zaman umum yekündan 
on bin yukarı veya on bin 
aşağıya geçemez.,. 

Değerli genel direktörümüze 
nüfusumuzu kaç milyon tahmin 
ettiğini sorduk. Dedi ki: 

" - Şimdiden biç bir tah
min yapmak taraftarı değıliaı. 

Yalnıı neticayi ümit ve emni· 
yetle bekliyebiliriz.,. 

Kurum 
Üzüm kurumu 
Direktörü geldi 

Bir hafta evvel Istanbul tari
kile Ankara üzüm vaziyetini 
ilgili makamlara izahlamak 
üzere giden üzüm kurum di
rektörü bay lsmail Hakkı Veral 
dün akşam Afyon tarikile şeh
rimize dönmüştür. Vaktın geç 
olması basebile kendisinden hu 
hususta malümat almak imka
nını bulamadık. 

Kurumun bu hafta piyasa· 
dan külliyetli mal alması, piya
sanın son düşkünlük vaziye· 
tini düşürmüştür. 

Bay lsmail Hakkı Veralin 
Ankarada yaptığı temaslar ne· 
ticesi kurumun daha vasi mik
yasta mubayeat yapacagı ka
naatını vermektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta Haberleri: 

Bı;ak ta,ıyanlar 

Kağıthane caddesinde Mus· 
tafa oğlu Mehmed ve Mustafa 
oğlu Ki.milin Üzerlerinde birer 
bıçak bulunarak alınmıştır. 

Arabaya saldırmı' 
Birinci Kordonda lbrahim 

oğlu Ferruh, Hacer adındaki 
kadının arabasına bıçakla hü· 
cum ettiğinden tutulmuştur. 
Kumar oynuyorlarmış 
Yangınlarda Ramazan oğlu 

lbrahim, Ali oğlu Hüseyin, 
Muhiddin oğlu Ahmet, Yusuf 
oğlu Bekir zarla kumar oynar
larken tutulmuşlardır. 

Çama,ır çalmı' 
Tilkilik caddesinde Apdül

halim oglu Apdnlbaki Sllleyman 
oğlu Mehmedin camaşınnı çal· 
dığından yakalanmıştır. 

Yangın 

Namazgihta Dündar soka
ğında oturan lsak oğlu Davi 
yanık sigarasını odada bırak
mak suretile yangın çı:ıtmasına 
sebebiyet verdiğinden hakkında 
kanuni muameleye başlanmıştır. 

Esrar saklamış 
lkiçeşmelik maldere mezarlı

ğına 880 gram esrar saklamak 
istediği görülen Mustafa oğlu 
Halil yakalanmııtır. -hem de grup üzerine yapıla· damı olduğu tefrik edilecektir. 

cak ve bu malümat tahsil de- Bu bilgilerin yaşlar üzerine mu 
recesile karşılıklı olarak terkip kayesesi malüliyetlerin nelerden 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
be kaçınılmasını ileri sürmesi daha şimdiden yazılmağa baş-
kolay bir şey değildir.Ne çare ladığını görmek için gazetelere 
ki, bun:arı hazırlarken, o, gözü bir göz gezdirmek yeter. Bir 
önünde, Afrika ve Asyadaki defa zecri tedbirlere başlandı 
anlaşmazlıklara karışmak ihti- mı, her an bir yanda topların 

Köstence transit anlaşması 

ihracatımızı artıracaktır 
Anlaşrrıanın ana hatları 

yacında olmayacak ve biricik kendi kendilerine patlamaları 
ağırlık merkezi yalnız Avrupa beklenebilir. Bu tekinsiz anlar-
olacak ve batta daha da öyle gizlenmiş bir halde 
tehlikeli anlaşmazlıklara karşı bekliyen tehlikeleri . zecri ted-
gücü yetecek olan bir kurumu birlere başlanmasının genel bir 
gözönünde tutmuştu. Böyle da- kıyametin kopmasına işaret 
ha küçük, fakat daha kuvvetli olabileceğini uzun uzadıya dü-
bir uluslar sos ;etesi yerine, şunmeğe bile lüzum yoktur. 
bugün, daha büyük, ancak o Bizler, Uluslar Sosyetesinin 
nisbette de zayıf bir Uluslar sos· zuyıflığını tehlikelerle dolu olan 
yetemiz vardır. Bütün dünyada siyasal durumu gözönünde tu-
banşı korumaga,onun gücü yet- tarak, Uluslar Sosyetesinde 
memektedir. Bundan dolayı üye olan devletlerin, onu· 
onu, her uzviyette olduğu gibi ne geçemedikleri bir harp 
halile kabul etmemiz gerektir. dolayisile zecri tedbirlere 
Bugün zecri tedbirler mesele- başvurmazdan önce, on defa 
sinde olduğu gibi, onunla tec· değil, yüz defa iyiden ıyı 
rübelere girişmezden önce, onu düşünmeleri lazımgeldiği kana· 
evvela kuvvetlendirmek lazım- atındayız. Ve hele İngilterenin 
dır. Zecri tedbirlerden vazge· eski adetlerine sadık kalarak 
çilmesi prestijin yıkılnası de- bugünkü siyasal genel duru· 
mek değildir. Olsa olsa hiç mun pratik gereğine uyacağını 
kimse için gizli birşey olmıyan sanıyoruz. 

siyasal durumun realitesine uy- Bugünkü günde halk yıgın· 
mak demektir. Halbuki zecri !arı daha çok his siyasasına 
tedbir yollarına sapmak, en kapılarak çok defa sözil anti-
feci tehlikelere doğru yürüme· pati ve sempatiye bırakıyorlar. 
ği ifad~ eder. Fakat devlet adamlari kendi-

ıtalya ile lngiltere arasında !erini hislere kaptırmayarak 
bir harbın cıkması imkanlarının makul dllı!lnmelidirler. 

Köstence transit 
anlaşması 

Türk ürünlerinin orta Avru· 
paya ve Lebistana şimdi kul· 
!andığımız yollardan daha kısa 
ve çabuk olduğu anlaşılan Kös· 
tence üzerinden Romanyadan 
transit olarak ihracı mesele· 
sini önemle incelemiş olan Tür· 
kofis Romenlerle bu hususta 
bir anlaşma yapılmasını temin 
etmişti. Bu anlaşma 5-10-1935 
tarihinde Türkiye ve Romanya 
arasında imza edilmiş bulun· 
duğu için 8 inci madde muci
bince 15 gün sonra yani 20 
birinci teşrin 1935 tarihine 
rastlıyan pazar gününden iti
baren yürürlüğe konacaktır. 

Orta Avrupaya giden Türk 
ürünlerinin nakliyatında yeni 
bir devir açarak şimdiye kadar 
bu pazarlara sürülmesi temin 
edilememiş olan birçok mad· 
delerimizin satışına imkan bı
rakacağı ümid edilen bu tran
sit anlaşmasının ana hatlarını 
aşağıya koyuyoruz: 

Anlasmanın birinci madde-

sine göre lıtanbul ve lzmir 
limanlanndan orta ve şarki Av· 
rupaya gönderilecek Türk mah
sulatını Köstenceden mevrit· 
!erine kadar naklettirmeyi 
Romen seyrisefain idaresi ve 
Romen devlet demiryolları 

deruhte etmişlerdir. Bu eşya· 
nın Köstence limanında vapur· 
dan çıkarılmasını ve vagonlara 
yüklenmesini Romen seyrise· 
fain ideresinin Köstence teşki
latı ücretsiz yapacaktır. Romen 
demiryollarından sonra diğer 
ecnel,i demiryollan şebekeleri· 
nin hududlardaki transit for
maliteleri Romenler tarafından 
yapılacağı için Türk ihracat 
tecimerleri ne Köstencede ve 
ne de diğer hudutlarda malı

nın son mevride kadar ta~ın
ması işlerinde mütevassıt nak
liye komisyoncularına muhtaç 
kalmıyacaktır. 

Bu nakliyat lstanbuldan 
Praga kadarl03, Viyanava ka
dar 112, Varşovaya kadar 120 
saat gibi kısa müddetlerde 
başarılacak ve şimdi ye kadar 
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14 Teşrınıeveı ısı:s=» _,,,, 

Nüfus 
Sayımı 

I>r. 1'1.I:ulılls s;te 
Oniverslte Ekonorrt1 

doçenti yüksek lkli· 
sat mektebi ekO· 
noml muallimi 

A - Bu yılın birinci Teşri· 
ninde Türkiyede bir nüfus ,a• 
yımı yapılacakmış. Hatırıııı~ 
kaldığına göre bundan 8 yı 
önce yine bir nüfus sayııP' 
yapılmıştı. Bundan maksat ne· 
dir diye bir kaç ışikh (ınünef• 
ver) dostuma sordum. Sen bunu 
sosyal ve ekonomik (içtimai ~e 
iktisadi) ilimlerle uğraşan b~ 
bilgine sor dediler. Hazır flY 
rüşmüşken bunu sana sorarı"' 

B - Bu işe merak ettiğ'İl'e 
ve benimsediğine çok ıneınnıJJI 
oldum. Ulusal bir mesele o1'11 
nüfus sayımı ile senin gibi ~ 
tün vatandaşların ilgilenın~51j 
( alakadar olmasını dilerdılll 
bak sebebini kısaca anlatayıın: 

p· 
Hayatta muvaffak olan in9~.,ı 
lar her şeyden önce (kendı • 
bilen) insanlardır. Bir insan lı'lı 
reket tarzını tayin edebilJlle 
. . - . b kasınıll 
ıçın, yapacagı şeyı, aş . . 

0 
alacağı vaziyeti bilmek ıçl a 
kendi manevi ve maddi ıı.üciİ~) 
bilmek gerektir. (Kendi bıfıııe • 
keyfiyeti uluslarda daha önr

0 
lidir. Çünkü ulusu teşkil e :it 
fertlerin bütünü hakkın~~ tlit· 
fikir edinmek çok daha gııÇ fı 

A - Demek istediğin f~t 
anlıyorum. Ulus hakkında f1ı' 
fikir edinmek için bu nil , 
sayımları yapılıyor. iyi aJllfo. 
biz halkımızın ulusumuzun. ~· 
rumunu bilmez miyiz? . ~ı~110ı 
sen memleketin halın• o' 
sor, her Anadolu seyahatIJll. , 
neler görürüm. Bunu yaz7•r~ 
toplamağa ne lüzum var 
kadar külfete ne lüzum? eOİo 

B - Keşki mesele 5 (ıit 
umduğun kadar basit olsllı bil 
veya bir kaç görüş)~ t~il' 
edilebilseydi. Hayır azizıııı;ıil'a 
fus sayımı bir ulusun ° ,rı 
teşkil eden nüfusun bir ke ,...e 
durum ve mevcudunu bi~ ke

1
,. 

de hareketini kavraınag• 

rar. k,ııı· 

Bu kavrayış sayılarla (ra re~' 
!arla) tesbit edilir. Bu sıı yeO 
elde edilen sayılar, m:J'kt,ıı 
tasniflere tabi tutııl ıı :;0•· 
sonra, ulusun ekonomik veuue~ 
yal vakıalan ve temaY bil• 

fiki ve ı 
hakkında muayyen r defle 
giler verir. Bu bilgiler 111ıo 
adamlarının, ilim adaıP:1irtef• 
ço!t işine yarar. Sayıları 1{ d•o 
sir etmesini bilenler bun arıeıl· 
bir çok hakikatlar çıkarır, 

korlar· birler alır, kanunlar . bir" 
A - Söylediğin şeyferı tulııf 

1 ·ı tıı daha (konkre) e ı e . 110111· 
bir tarzda söylersen sen~birlerı 
mağa çalışacağım. Bu te ıl çı• 
bilgiler ve kanunlar pas 

kıyor? . Jıerrf 
B - Nüfus sayıını ~ır keti'' 

nüfusun durumunu, . ~ır k•"'~ 
de nüfusun bareketını dutd 
demiştik. Önce nüfusun . sıı't 

1 f rtler• ı;ıı muna gelelim: şe e t 111ııt . 
makla başlanır. faka _ eıııİ°' 

·k oıı rakamlann ekonoını be' 
ımlıyabilınek için satfri~ ~;· 
men bütün meınleke e tıılP,.• 
bül ettiği şu belli batlıt11ııftı•ııJ'. 
leri tutmak lazımdır· ti oO~. 
sıklığı, nüfusun cinsiY~:nı b 

1 

sun yaşı, nüfusun ınekAr ol~i 
dediğimiz evli veya be . tıbl!, 
k b·ıınesı, ,le" o uyup yazma 1 • u ıııe , 

derecesi, bulundug 1ıııınıl 
gibi farikalar nüfus ;•Y .

1 
gözetilecek noktalar ır· teılı• 

A - Peki, bunları yıl•' ıı' 
etmekle ne olur? Bu sa (I• 

işe yarar? nuf11911ııı· 
B-Dinle,bunlardan k tte fd' 

lığı (kesafeti) meınJ:,:n o~~ 
lometre başına lA lı11'ff 
miktarını gösterir. Mese rııP ti 

naz• _ .. 
927 nüfus sayımına 11 vY. 
kiyede kilomet~e baf !cli 
olarak 18 nüfus ısabe 

- Sonu 7 inci s 
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ihtilal Kraliçesi --BAYAN TALYEN 

Robespiye 
.... Yere Seren Kadın 

1) - ••••••••••• ••• Jl(?Jfik t • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııııııı ııııııııeııaaııı 
···•···· a,·1Jıf, ronıan - 53 - JJiriHci böWuı ••••••••• •••• H •••••••••••••·····················•••••••••••••••••••••••••••••••• 
B -:- iç şüphesiz haksızsınız. yan Talyenin yeni himaye et-
t ern ancak bir saatten beri tiği adamı Tulon muharebesin-
anıyorsunuz. F.akat biç dostu- de meziyetlerini beğendiği 

nuz Yok mu? Korsikalı zabiti aradı. 
- Hayır. Bonapart kralcıların üzerine 
- Aileniz yok mu? ateş ettirdi ve 14 günü asayiş 

lık- Var. Duygularıma karşı- tamamile iade edildi. 
&il bulamadığım kalabalık bir Cumuriyetin kurtuluşu Bar-

e. rasa atfedildi. O ise: 
ri :- Eminim ki anneniz kede
nıze ve ümitlerinize ortaktır. 
•u~:nnemi nereden tanıyor-

d:- Tanımıyorum. Tahayyül 
e ıyorum. 

- D - d •nl ogru ur. Yalnız o beni 
ed·'Yor, yalnız o beni teşvik 

1Yor y ı • a nız: o bana benziyor. 

6 -:-- Gördünüzmü yal Onun 
llııtlerj · k 

lllektu nı ırmamalı, haydi, bu 
>:el b' bu alınız. Kendinize gü

ır ü 'f tek nı orma yaptırınız ve 
rarını .. t" .. l' . laad . . go urmege ge mız 
etınız 'ıç· b' d'' .. .. t tınırız. ın ız uşunur, a-

- N bili e güzel kandırmasmı 
Yorsunuz? 

11,; Fakat sizi kanmış zan
ıyordurn -T . 

b ecss .. f.. ·· oeııi k u umu artırıyorsunuz. 
-.. ~o- zaman arayacaksınız. 

olursa ger bir gün kudretli 
rn ..• 

ba~ ~~hsa girerim ki, ogün 
Bo ın bağlayacaksınız! 

ladı: llapart şaşırarak durak-

-N Yİiziiııtizasıl kadınsınız, doğrusu 
11crnı k e 8?n derece hareket 
biliy e san atınt mükemmelen 

orsunu K . gali . . Z. ara ve ateşlı 
Yırı ennız tabii olarak mı ha-

e11erd· ? 
•e b k ır Bu kadar güzel, 
tersi: adar şehvetli bir ağız 
talıat ~de.n dudaklarınızı isti
İdiho ahnde görmek ister 

"&&, Bu 
lık nca cazilıte tath-Ve ı 

rtıuhakk Şenlik altında siz 
hesap ak azimkar, inatçı ve 

Çısınız .• 
· - Aman k •ız a k 1 susunuz neza et-
keaiıı~ e~ ve bir kadmın mas
illan t aldırınağa hiç bir za-

"Çi;ıeh.büs etmeyiniz. 
Y nıeh ked· d .. .. .. ordu, T ı,, ogru goru-
811ıdan h erezya, ağaçlar ara
la,t1o.. ızh adımlarla uzak-

o•nı sey tt' Joz fi re ı. e ne • 
- Bona. 
Ve 1 Part çok tubafldedi. 

f e11br• d evaz:ım direktörü Le
raı.11 en himaye ettiği gene

ne old -
Bona ugunu sordu. 

11e re/art elbiselik, mantoluk 
llıa'li ıngotluk on arşın 
lik ik~oha, çeketlik ve yelek
tılloıı1ukrş~ kırmızı çoha, pan
alnıııtı ır çok beyaz çoha 

l . 
ef~vbre .. 1 

-.. ...... .. şoy e diyordu: 
" "-Uçuk K .k .ret d b 0rsı alı cumuri-
dafdırde boylarına bol bol el 

ı. 

B,rr Sarnusak Vikontu 
kıtıklı ~· kırk yaşlannda ya
Ytı, ku •r adamdı. Uzun bo-

.. 'IVetli · 
soıün . sesı ve azimkir 
h. ırade h.b. b' •ssin · sa ı ı ır adam 
s .. b ı Veriyord K . u ayt u. ralın eskı 
dorda arından iken 9 termi-
dasın .. askerlerin kuman-

• uz: . 
"azifey- k eune almış ve bu 
\takıtta 1 u~retle yapmıştı. O 
!") nberı k d' . 0 arraa en ısme general 
C adını d' . 

'-'nıu..: . ver ırıyor ve 
' ·•Yetin d .. 1•nçtan . uşmanlarını kı-
ata b· geçırmek için tekrar 
L ınme·· 
11iç a . gı teklif etmekten 

oerı k 1 E:rt . a mıyordu. 
t k eaı sen p . . a •nıl e, arıstekı kralcı 

ar k . 
fı onvansıyona kar-
Harra •~aklandıkları zaman 

• ıç d ' 
t.ybı edild~r usu generalliğine 
~e 1

• 12 vandemer ta
.. koaıutan olarak ba-

- Bu meclisi kurtaran ge
neral Bonapartın hayırlı ve bil 
gili kararlarıdır, dedi. 

Fakat yine " 13 Vandemer 
galibi unvanı üzerinde kaldı. 

Konvansiyon sonuna yaklaşı
yordu. 26 llkteşrin 1795 de 
ölüm cezasını elde ettikten ve 
ihtilal meydanının adını "Kou
kod,, (tesanild) meydanına tah
vil ettikten sonra konvansiyon 
vazifesinin tamam olduğuna ve 
devresinin bittiğine karar verdi. 

icra kuvveti için beş direk
tör seçildi. Cumhuriyetin sela
meti namına bunları mahsus 
kralın idamına karar verenler 
arasından seçtiler. "13 Vande
mergalı,, ittifakla seçıldi. 

Böylece direktuvara yükse
len ve diğer dört arkadaşile 
birlikte " direktörler sarayı ,, 
adını alan Lüksenburg sara
yında yerleşen Barras çok geç
meden hakiki mahiyetile ken
dini gösterdi. Zeki, fakat men
faat düşkünü idi. lntirika ve 
sefahatten yorulmazdı. Onda, 
asilzadelik, sefahet ve rezalet 
birbirine karışmıştı. 

Fransanın cenubundaki bü
tün asil ailelerle akrabalığı olan 
bu Provansh Vikont çürümüş 
ruhlu idi. Fakat güzeldi ve 
güzelliği severdi. Lükse bayı
lırdı. Adeta bir Kral debdebe-
sine daldı, Proobors şatosunu 
aldı ve bir çok milyonlar ka
zandı. 

" Sarımsak Vikontu ,, hak
kında şöyle derlerdi l " Vicdan 
azabı duymadan çalarsa da pa
rayı pencereden atmak ta 
onun için bir ihtiyaçtır. Eğer 
cumhuriyet onun köpeklerini, 
atlarını, masasını, kumarını ve 
yatağını beslemese, onu da 
pencereden atmaktan çekin
mezdi . ., 

1796 da birisi : 
- Bu güzel adam kim?diye 

sormuştu. 

Bir gazeteci - Bilmem,dedi 
fakat onu, muhtelif kılıklarla, 
Barras, Talleyrand, Ovrard va
tandaşların yanlarında ve bayan 
de Stael, Talyen ve Beauhar
nais'nin konaklarında bulabi
lirsiniz. 

- Bayan Beauharnais ko-
nağında ne yapılır? 

- Dansedilir. 
- Bayan Talyende? 
- Kumar oynanır. 
- Bayan Staelde? 
- Onun söyledikleri dinlenir. 
- Levazımcı Ouvaardda? 
- Hesap edilir. 
- Talleyrandda? 
- Herkes çekiştirilir. 
- Barrasda? 
- Her çeşit alış veriş ya-

pılır. 
- Sonu var -

20 İlkteşrin Pazar 
Genel Nüfus Sayımı 

Doktora, ebeye, ilaca ih
tiyacınız olursa hemen zabıta 
memurlarına ve bekçilere 
haber veriniz. 

ihtiyacınız derhal temin 
edilecektir. Hükumet bunun 
için tertibat almıştır. 

Baıvekllet 
istatiıtik umum mlidihlGğll 

"' ,_ 

Çok önemli diplomatik görüşmeler 
Fransız başbakanı Fransanın durumu üzerindeki 
Ş ·· p eleri büsbütün dağıtan bir diyevde bulundu 
" İtalyaya karşı süel tedbirler alınması asla bahs mevzuu olmamıştır 

Ekonomsal ve finansal zorlama tedbirleri tatbik edilecektir,, 
INGJLTERE iLE DIYEVLERIMIZ MüŞTEREK OLDUGU GiBi HAREKETiMiZ 

DE MüŞTEREK OLACAKTffi. YOLUMUZ DAiMA BERABERDiR 
Paris, 13 (Ö.R) - Dünkü gün hemen bütün hükumet mer

k<!zlerinde çok önemli dipl..ımatik görüşmelere hasredilmiştir. 
Fransız Başbakanı B. Piyer Laval Klermon neran kasabasında 

şu dikkate değer diyevde bulunmuştur: 
Fransanın durumu hakkında Fransız kamoyuna kesin olarak 

temin ederim ki Cenevrede samimiyetle kurulmuş olan Fransız -
lngiliz iş birJiği barış menfeatine olarak devam edecektir. Italyaya 
karşı süel zorlama tedbirleri alınmasından korkanlara şunu 
söyliyeyimki lngilizlerle olan görüşmelerimizde böyle bir şey 
asla bahs mevzuu olmamıştır. Uluslar sosyetesi paktına uygun 
olarak ekonomsal ve finansal zorlama tedbirleri düşünülmektedir 
ve ekspr;ler bunları şimdi incelemektedirler. 

Bizi ıngiltereye karşı göstermek istiyenlere de 
yolumuzun daima beraber olduğunu ve konsey 

t ~ ...... 

karşıstadaki diyevlerimizin müşterek bulundu
ğunu hahrlahrım. Bu diyevlerimiz müşterek oldu
ğu gibi hareketimiz de müşterek olacaktır .B.Eden 
le görüşmelerimizde de her iki taraftan aynı istek 
ler gösterilmiştir. Bu da uluslar sosyetesi pakbna 
uygun olarak barışçıl bir tesviye yolu bulunması 
isteğidir. 

Fransa ile lngiltere arasında her anlaşamamazlık ancak banp 
zarar verir. Fransız-lngiliz iş birliğinin kuvvetli olması, bant 
yolundaki gayretlerin muvaffakıyeti için şarttır. 

Güç ve asil olan vazifemizi kolaylaştırmak için bütün Fransızlara 
itidal ve soğuk kanlılıklarını muhafaza etmelerini tavsiye ederim. ........ 

ihracatının durdurulması 
eı;m:~~aa:z.:aı ............. rmıı ......................................... .. 

iliz hükllmetince alınması istenilen 
e i an attı .. Esaslarda anlaşma vardır 

Fransan n fikrine göre Italyan ihracatını durduracak tedbirlerin buna 
iştirak eden bir çok memleketlerde ağır aksülamelleri olalacak 

Cenevre, 13 (Ö.R) - Cencvrede komitelerin ve tali komite konulması. 

lerin toplanh'arı önemli çalı.şma ve karar günü olmuştur. 
Ekonomsal zorlama tedbirleri kamitesi faaliyetine devam et-

2 - Bütün ltalyan ibracahnın durdurulması .• , 
B. Ed~ hükümetinin bu ikinci sınıf tedbirleri tercih ettiğini 

miştir. En ziyade şu his vardırki komite en tam ve en çabuk bildirmişti, Çünkü bunlar daha müessir olacaktır. 
bazı müessir tedbirler aJmak yolundadır. Bu neticeye varmak Fransa namına B. Klod objektif i1ahat vererek her saf 
için ne lngiltere ile Fransa ar<tsmda, ne de komite göğsünde tedbirl~rin fayda ve mahzurlerını anlatmışhr. ilk saf tedbirler 
hiçbir anlaşmazlık yoktur. Münakaşa edilen noktalar teferru- hiç şüphe yok ki ahval ve şerait adapte olacaktır. Fransanın 
ata aittir. fikrince ikinci saf tedbirler ise çok güç meseleler çıkaracak ve 

Şimdiden mevcud olan müşterek istek alınacak zorlama mutavassıt devletlerin müdahalesi yüzünden tesirsiz kalacaktır. 
tedbirlerine mümkün olduğu kadar az kızdırıcı mahiyet Bu tedbirlerin zorlama tedbirlerine iştirak eden bir çok mem-
vermektir. Bu noktada Fransa, lsviçre ve Yogoslavya leketlerde ağır aksülamelleri olacakbr. •Ezcümle Fransa kendi 
delegelerinin müdahaleleri mües~ir olmuştur. ihracatının bu yüzden oldukça azalması tehlikesine maruzdur. 

Bay Eden lugiliz hükumetince alınması istenilen tedbirleri Hulasa, Fransa hükumeti hiçbir teklifi esas itibarile 
şu suretle anlatmıştır: reddetmemektedir. Şu şartla ki müessir olsunlar. Bunu da 

1 - ltalyaya karşı silah ve harp malzemesi üzerine ambargo komite muhakeme edecek ve ıalibiyetle karaıını verecektir. 

----:==~=====::::::::::::==~= u •• ==~~~=======---

Yedi Italyan Tankı tahrib edildi 
Gussanın ihanetine sebep Ras Seyumla arasının 
Bozulmasıdır - Ras Seyum kaya gibi dayanıyor 

Adis A baba 12 ( A.A) - yin mukabil tarruza da geçtik. mevkiinden Makale üzerine 1 ise Amba Augher arkasında 
imparatorun muhafız kıtalarm- ltalyanlar mukabil taarruzumuz tazyik yapmaktadır. bulunmaktadır. 
dan olup Aduada yaralanarak karşısında çok şiddetli bir Makale'de bulunup Italyanlara Bir çok yerlerde öncü çar-
bugün buraya gelen bir assu- mukavemet göstermişlerdir. teslim olan Ras,Selasie Gussa pışmaları olduğu haber veril-
bay geçen cumartesi günü Adu- Sabahleyin aldığımız emir şimdiye kadar tamamen atıl bir mehtedir. 
a bar~• hakkında Royter ay- gereğince geri çekilirken Ital- halde durmaktadır. Sanıldıaına Takaz yanındaki Setit sır• 
tarina şunları anlatmıştir : yanların yedi tankını kullanıl- göre, bu Ras siyasal sebepler tında ise yerli kuvvetlere 

"- Mevzilerimiz Adua ö- mıyacak bir hale getirdik, Bi- karşı halk boyuna çete harbı 
nündeki yaylanın üzerinde bu- zim kanaatımız her iki tarafın dolayısiye tereddüt etmektedir. yapmaktadır. 
lunuyordu, ltalyanlar şiddetli kayıplarının da müsavi oldu- Esasen Ras Seyum ile de arası Kayıplar hakkında şimdiye 
bir topçu ve mitralyöz ate- ğudur. bozulmuştur. kadar hiç bir resmi haber yok-
şinden sonra uçaklannın Adisababa'nın onemli nokta- Ras Seyum'a gelince, ken- tur. Son çarpışmalara girmİf 
yardımı ile hücuma kalk- larına konulmuş olan tayyare disi, Adua etrafındaki sırt ve bulunan bir çok kıt'alar bu hu-
tıkları vakıt saflarımız adam toplan bugün kaldırımıştır." vadileri tutmuş olan general sustaki raporlarını vermemiı-
akıllı seyrelmiş bulunuyordu. Asmara' 12 (A.A) - Gene- Maravigna grubuna karşı hali lerdir. Bununla beraber kayıp• 
Bununla berab~r gene mevzi- ral Santini kumandasındaki sol dayanmaktadır. General Biroli ların 60 ölü ve 200 yaralı ol-
lerimizde tutunduk ve gecele- cenah grupu, Endagamus'daki kumandasındaki yerli kuvvetler . duğu sanılmaktadır. 

·········································································································································································••ın•••• 

Istanbul 
Futbol 

şehir muhteliti 
takımına 2 - 1 

Sovyet 
yenildi 

................................................. 
Istanbul 13(Telefonla)-Dost 

Sovyet futbol takımı lstanbul 
Şehir takımı ile bugün (dün) 
Fener bahçe stadında ilk kar
tılaımayı yapblar. Stadyum 
hıncahınç dolınuıtu. Sahaya ev
vel& misafirlerimiz çıkb ve all
rekli alkıt_laacblar. 

Alkışlar kesilmemiştiki bi
zimkiler sökün ettiler. Kırmızı 
beyaz formaları vardı. 

Maç çok heyecanlı safhalar 
yaratarak devam etmİf ve 

l Sovyet takımı birinci deweyi 
1-2 galip bitirmiatir. Bizim golll 
merkez mabacim Ruih J•P· 
~ . 

2nci devre: karşılıklı hücum
lar fakat hissedilir derecede 
dost takımın baskısı albnda geç
ti. Fakat tarafeyn baıka .. yı 
yapamadı ve oyun bu netice 
ile bitti. Y ann akpm ( ba ak-
pm) P.t mtıaabakalan yapı
lacakbr. ~ 

Panik içinde 
Bir • 

seçım 
Londı a 12 (A.A) - Liberal 

ve işçi partilerine mensup olan 
muhalifler son Teşrinde yapıl
ması kararlaşmış olan yeni 
parlamento seçimini protesto 
etmektedirler. Manchester Gu
ardian gazeteıi diyor ki; .. Bu 
aeçimler dıı durum dolayıaile 
öyle bir panik içinde geçecek-
tir ki hllkdmete hudut.uz aa
labir.etler verilecektir • 



Ha beşte ........ 
Asri Bir Hapis

hane Açıldı 
Habeşlstanda asrı 

sak, sanayide müstamel balık hapishane 

lzmir Muhteliti Balıkesir Muhtelitini Köstence Transit Anlaşması 
Çok Heyecanlı Bir Maçta 1-4 Yendi ihracatınızı Artıracaktır 
Dün Stadyumda Bulunanlar Yıllardır Görmedikleri Anlaşmanın ana hatları 
Güzel Ve Seri Bir Maç Seyretmiş Oldular. İzmir - Baştarajı 1 inci sayfada -

kullandığımız diğer yollardan 
daha ucuz olacaktır. 

yağı, palamut, ve palamut hu- Taymis gazetesinin Adisab•• 

Muhteliti Seyredilecek Bir Takım Oldu 
ikinci madde ile Romanya 

makamatı oaklolunacak emtia-

!asası, tütün, tiftik, yün gibi badaki aytan bildiriyor:Habe~ 
mahsullerimiz ve bilhassa seri imparatoru, kendisinin medellk 

Izmir karışık futbol takımı 
ikinci hazırlık maçını dün ak
şam Balıkesir karışık takımı 
ile yaptı. Geçen haftaki Nanisa 
maçına nazaran bu maçtaki 
seyirciler gerek tribünde ğerek 
karşı tarafta iki misli idi. 

tarafı olsa ve Euat şanzsız ol
masaydı bu oyun dokuz on 
gollük bir netice veieckti. Bu
sözümüzle Bahkerin kuvve
tini azaltmak istediğimiz anlaşıl-

karışık takımı güvenebileceği
miz bir kuvvet halini almıştır. 
Yalnız aksıyan bir iki yerini 
düzeltmek şartile. 

nın yolda iyi muhafazasını te
min etmiştir. 

olduğu için yaş meyva ve seb- prensiplere gayet sıkı olar• k 
zelerimiz Köstence yolundan bağh bulunduğunu gösterllle 
azami surette istifade edebi- mak$adile Adisababadan üÇ 
leceklerdir. mil uzaktaki Akaki'dc kurdur 

Basri ile Said bize seneler-
Üçüne~ maddeye göre Ro

menler lzmir limanından her 
ay 4 vapur lstanbuldan 8 va
pur kaldıracaklardır. lhracatı
mızm fazla olduğu aylarda iz
mirden kaldıracakları vapurları 
çoğaltebileceklerdir. 

Nakliyatta herhangi bir yo- duğu bapisaneyi bugün aç· 

• #: lun tercih edilebilmesi için o mıştır. 

Yolun uzun müddet tüccar ta- Bu münasebetle bir törell 

0-3 Buca takımının kazan
masile biten Salihli maçından 
ıonra iki şehir takımı sabaya 
çıkarak oyuna başladıkları za
man tarafeyni şöyle gördük: 

d. Io-
rafından tecrübe edilerek inti- yapılmış ve bunda 1~ 
zamı hakkında kat'i bir kana- matlar kurulu ile gazetecild 

Anlaşm~.mn ruhuna göre sa
tışlar hem sif mevrit ve hem de 
s if Köstenc\! yapılan satışlar
da emtianın Köstence antrepo
larında bir müddet kalması 
mevzuubabs olursa bu kabil 
eşya üç gün biJa ücret antre
polarda muhafaza edilecektir. 
Fa7.la bekleyen eşya için antre
poya girdiği tarihten itibaren 
her on günde ton başına 50 
ley ( 65 ) kuruş ardiye ü.c · 
reti almacaktır. Ardiyede 
beklemiş eşyanın tekrar va
gonlara yükletilmesi için to
nunda 120 kuruş hamaliye 
masrafı verilecektir. Romenler 
orta Avrupaya kadar yapılacak 
nakliyatı müddet cetvelinde 
gösterilen zaman içinde yap
mayı taahhüt etmişlerd r. 

at elde edilmiş olması zaruri hazır bulunmuşlardır. tal• 
bulunmakla beraber nakliye işin tuhafı, bu törende .. ı eki 

Balıkesir: Hasan, Münip, 

yollarının sürat, ucuzluk, ve yan elçisi kont Vinci'nin ot la• 
ilerde inkişaf kabiliyetleri hak- elçilerden daha fazla işyar 0 bl 

Mahmud, Şevket, Orhan, Fethi, 
Hüseyin, Şemsi, Rıdvan, Necati. 

lzmir: Cemil, Cemil, Ali, A
dil, Hakkı, Şükrü, Basri, Sait, 

kında da ehemmiyetle tevak- rak burada bulunması ve k 
~uf etmek lazımgeluiğini unut- sırada imparatorun elini pe 
mamalıdır. Bilhassa yapılan bal- nazikane sıkmasıdır. . ~,ç· 

kan paktındanberi balkanlar Hapishane, etrafındakı af 

Muzaffer, Fuad, Hamdi. 
Balıkesirlilerin (as) larmı fa

nıdığımız için bu takımın Ba
bkesirin çıkarabileceği en kuv

arasında cari olan ve günden gü- lar şiwdı çiçek açmağa başlı~ 
ne büyüyerek kökleşmekte bulu- bir tarlanın orta y~rinde ~e ot• 
nsn karşılıklı emniyet, itimat köşeli yaµıdır. Bir lsviçrelı 111 bil 
ve ticari menfaatları telif ar• ahhit tarafından yapıla,0_ .. k• 

zusu Köstence hattının ebem- hapishane, 350 mahpus ~· 
miyetini bir kat daha büyüt tadır. Bunların ,ık postası 'I 

izmir M ulıleliti 
vetli takım olduğunu biliyoruz. masm. Bilakis Istanbula karşı dir hasreti kaldığımız kornbi-

mektedir. · rın gönderilecektir. . . 
Karadeniz limanlarından Hapishane dıvannın içerili"' 

Buna çok sevindik. Hem iyi belki bu derece kuvvetli bir muh- nezondan birini gösterdiler. 
bir oyun göreceğimizi ve hem 1 te it çıkaramıyan lzmirin bu ta- Muzaffer kale önünde hep so-

doğru Köstenceye vapur işletil- de iki katlı hücreler ve .,..... 
mesı imkinlanna da ileride ların kenarında mubafısıar" 

de lzmir mubteliti kuvvetli bir kımı karşısında bizde çok luna geldiği için müteaddid 
takım karşısında hazırlık maçını kuvvetli bir takım intibamı ya- fırsatları kaçırdı. Yoksa pas 

yol açacak olan bu müsbet işin yürüyebileceği yollar vb•.'~ ... 
Türkiyenin iktiH.di ve ticari Yapının ortasında ır il'" 

yapacak diye. ratb. tevziatında muvaffak olmıyor 
Oyunun ilk dakikaları bu M anisanın aldığı neticeyi al- değildi. Fuad gol firsatları 

kanaatimizi takviye ediyordu. makla beraber Balıkesir takı- yaratmakta emsalsiz olduğu 
Dog· rusu ortada çoktandır gör- M mı an·sayı beş altı gol farkla halde çok şansızdı. 
medigı""miz güzel ve seri ve canlı b·ı· 

hayatında mühim bir hadise ve bir havuz bulunuyor. ~· 
telakki edilmesi IAzımdır. Bu· pishanenin içinde edebi ıe~ 

leri yüksek mahpuslar ~ ... yene ı ır. Daha ileriye vararak Hamdi sağ tarafa nazaran 
bir oyun vardı. Misafirlerimiz d' b'I' k ıye ı ıriz i bu Balıkesir muh- sönük kalıyordu. Ortada Hakkı 
lzmirin gittikçe parlayan şaşır- ı· · 1 · d 

Yaş meyva ve sebze gibi 
hususi tertibatı haiz vagonlarla 
sevki lazımgelen eşyayı bu 
kabil vagonlarla gönderebilmek 
için Romen şimendifer idare
lerince lazımgelen tertibat alı
nacaktır. T ecimerlerimiz böyle 
sevkiyatta bu hususi vagonlar 
için verilmesi her yerde mutat 
o an gayet mutedil bir ücret 
tesviy~ edeceklerdir. 

nun için ilerisini ümitli ve tica- o ... -okuma adalan, hır duş, ~ 
te ıh zmır en sonra Anadolu- bu takıma yaraşır bir merkez 

bcı oyunu karşısında iy\ daya- b 
ret ufkumuzu genişletecek bir iSg•: _ mahpusların alış veriş J.t. 
vüs'atte gösteren bu anlaşma- 1 · · • b' • vaf'P" me erı ıçın ır magaza kili" nun ütün muhtelitlerini yener. • muavin idi. Adil ekseriya se-

nıyorlardı. Ve tam yirmi daki- B Ik" A k e ı n ara müstesna. Bir yircileri sinirlendiriyordu. Şiik-
nın ticaretimize iyi işler getir- Hapishaneye bir de 1'•' 
mesi beklenebilir. Bütün teci- yapılmış ve Habeş dini bat ~ 

ka dayand~lar. Yirminci da- asabiyet neticesi kampı terk rüyü şimdiden tenkit etmek 
kikada Basrinin ve iki dakika 

merlerimizin bu yol üzerinde nı burayı kutsal haçı öpe' 
eden Vehabm bu memleket 'doğru değildir. lsmail fena 

sonra Said in attıgıw goller bu d • 'ld' k' d f · k k meselesi işinde hatasını anlı- egı ı, i ı mü a ı sı sı 
oyuna yakışır gollerdendi ve t hl'k ı· · · ı B ı k yarak tekrar kampa döneceği- e ı e ı mış er yapan a ı e- ehemmiyetle durarak Avrupa- kutlamıştır. . t" 

daki alıcılan ile karşı karşıya Bu münasebetle Hab~f~ 
geldiklerinde mukavelelerini iç bakanı bir söylev s?y.liY _,, 
Köstence üzerinden yapmayı imparatora minnetlerıDI 1>61" 

tutulamazdı. sirin kuvvetli muhacim hattını 
Bu devrede pek fazla gollük ni ve takımdaki yerini alaca-

ğını ümid ettig· imiz için gele- pek müşkülat çekmeden dur-
flrsatlar kaçmadı. ve devre 0-2 durabiliyorlardı. 
lmıir lehine bitti. cek hafta da kuvvetli bir ha- Hasılı dün stadyuma gelen-

Ikinci devreye başlandığı zırhk maçı daha yapılınca ler senelerdir görmedikleri 
Orta Avrupaya gönderilecek 

kuru üzüm, incir, fındık, ceviz, 
badem, yumurta, susam, bar-

ihmal etmemeleri kendileri için muştur.Bu arada hundan dl' 
hem ticari hem de ulusal bir mahpusların hapishaneye k• ti' 

Bir Tablo 
vaıifedir. zaman lzmir kalesine M nud karışık takımımızın Sovyet güzel, seri ve heyecanlı bir 

alınmış, henüz formünü bul- milli takımının karşısında iz- maç seyretmiş oldular. lzmir 
mıyan Şükrünün yerine de Is· mirin şerefile mütenasib bir muhteliti seyredilecek bir ta- A •k d 

netice alacağını umuyoruz.lzmir kım halini almıştır. merı a a 
mail girmişti. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Balıkesir takımında da tadilAt Kongreden dönüş l li • •,,, • .... , • • 

ya~~m~ş::·re oyun daha ilk da- Dr. Hüseyin Hulkı ve Okurlar!n ki:il Puşkin ve Şekspir Tuhaf bir vak'a 
kikadan bütün hızını aldı. iz- Dr. Lutfl Sabri geldiler Dilekleri cehenneml~k . Nevy?rkt~, Nor.~andi vapu-
mir takımı şimdi birinci dev- Ankarada toplanmış olan nle Parıse gıden hırı, dostlanna 
reden iyi oynıyor, çocuklann bp kongresine iştirak eden Moskova yakın:nda bir ufak veda ettikten sonra birkaçAme· 

kamptan istifade ettikleri pek şehrimi.ı etibba odasından ve Talebelerı· n kilisede, geçen asrın başlangı- rikalı evlerine dönüyorlardı. 
O cında resmedilmi• bir tablo 

bariz gözüküyordn. çüncil kıymetli doktorlarımızdan ku- 1 'Ç Yolda içlerinden birinin ha-geçen erde bulunmuştur. Artis-
gol altıncı dakikada olmuştu lak, burun, boğaz mütehassısı • ı • • .. tik bir değeri olmıyan bu tablo tırına geldi: Ya gemıye 
ancak bu dakikalarda yaratı- bay Hüseyin Hulki i'e sfüi Kitapçı diikkanları cehennemi göstermektedir. işin uğurlamaya gelmiş olanlar-
lan dört beş muhakkak gollük hastalıklar mütehassısı bay asıl enteresan tarafı bu ceben- dan biri dalarak vapurun 
fırsattan istifade edilemedi ve Lütfü Sabri dün akşam An- Önii nde acıklı nemdeki şahıslar arasında Rus- hareketinden önce dışan çı-
devrenin otuz dördüncü daki- kara treni)e şehrimize gelmiş- M }arın en büyük klasik şairle- kamazsa ne olur? Bir arkadaşı . anzarası rinden Puşkin, Sermontov gibi 
kasına gelindi. lerdir. en kuvvetlilerinin bulunmasıdır. kılavuz motörile geri döner, 

B d 1 · kal · 30 Sekiz on gündür kemeraltı d d b 1 d k 
u sıra a zmır esıne Evlerini taşlayanı caddesini dolduran büyüklü, Kursak yakınındaki Tusov üşüncesin e u un u, öte i, 

metreden bir firikik çekildi ve köyünde de, buna benzer bir hayır dedi, Haver limanına 
Y ı ı küçüklü mektep telebelerinin 

Mahmud herkesin topun sey- ara annş ar k ' 1 k d kk tablo meydana çıkarılmışbr. kadar gitmesi icabeder. Ara-ıtap a ma için Ü anlara 
rini takib ettig· i bu v1ıruştan Çukuçeşmede Kalender so- k k'l 1 Bunda da, yanmaya mahkfım larında bulunan meraklı bir yanaşma müş ı atını ve e i hl 

~ geçen hafta Manisa oyununda kağında Demir oğlu Zekeriya boş dönmelerinden mütevellit ru ar arasında bazı Rus şair- kadm dayanamıyarak Fransız 
l leriyle beraber Şekspir de, ay- T l 'k · l 

olug· u gibi ilk ve son go ü ve Mahmut o?."lu Hasan sebep- teessür ve sıkıntılan bir fotog· _ . . l ransat anti acentesıne te e-- rıca ısım eri yazılmak suretiyle 
yedi. Bu lzmir takımının kale- siz olarak evlerini taşlıyan rafçının alacağı resim ancak t ısvir edilmiştir. fon ederek bu meseleyi ~ordu 
cisine yakışmazdı. Halk bu golü Hayrullah oğlu Tatar Yahyayı tam manasile anlatabiJir. Bu iki tablo şimdi Moskova ve şu cevabı aldı: " Fransaya 
dakikalarca alkışladı. bıçakla yaraladıklarından ya- Hele zavaHı dul kadınların din aleyhtarlığı müzesinde se- gitmesi icabeder. Orada da 30 

Altı dakika içinde yine ka- kalamışlardır. kitapçılardan yok cevabını al- rilecektir. gün hapiste yatar " 
çırılan müteadclid fırsatlardan Kumar oynıyorlardı malan, her gidişlerinde bir da- - • - Meraklı kadm, aynı suali te-

d .. d d f ı· nesini bulup digv erlerini alama- Korsan kadın ı f 1 b' d f d Al sonra top or üncü e a o a- Çukurçeşmede Osmanbey e ona ır a & a man 
rak Balıkesir kalesine girdi. maları paramla elimde boraya 8 transatlantık kumpanyasının 

sokağında oturan Abdülhalim defa gelmemden ne anlıyorsu- insanın aklı artık bir çok 
. Bu golü Balıkesirliler kendi ı ld ç· " acentesine sordu. Oaradan da 

ve Nuri evine topladığı Cemal, nuz? Niçin yok cavabını veri- şey ere eremez 0 u. ın 10 

kendilerine yapmışlardı. yorsunuz,, gibi, tarizleri kitap- güneyinde korsanlık yapan böyle bir yolcunun Aalmanyaya 

Ok d Hasan, Hüse~in, Hakkı, Meh- Çinlilere şeflik edenin bir ka- k d 't · IA 1 • · · a ar güzel ve seri oynı- çılarla kad•n, çoluk çocuk müş- a ar gı mesı nım ge ecegını 
yoruz ki lzmir muhtelitinin bu med, Süleyman ve Kerim is- teriler arasında çıkmaza giren dının olabileceği kimin aklma söylediler. 

· d k' k' 1 k gelebilirdi?! B k d k oyunu karşısında Balıkesiri tak- mm e ı ımse ere umar oy- bir münakaşa zemini oluyor. u cevap a ınin mera ını 
dir etmemek elden gelmiyordu. natdıklarından yakalanmışlardır Ortada bir kabahat, bir idare· On yıldanberi güney Çin de- tamamen tatmin edememişti. 

nizlerinde korsanlık yaparak 
lzmir dördüncü golü yaptık- Kuma, çalmı• sizlik vat'. Fakat kime ait bunu f k k b Gene sordu: T etra ı asıp avuran ir çete 

tan sonra Balıkesir bir penaltı Halimağa çarşısında terzi herkes takdir edebiliyor mu? yakalanmış ve bu çete şefinin - Fakat orada kaç gün ha-
kazandı. En iyi oyuncuları Yafa oğlu Leon Yafanın dük- Elbet mümkün değil. Bu ida- Çangçinçiao addında bir ka- pis yatması icab eder, Fransız 
Beykozlu Rıdvan bunu iyi çe- kanında çalışan Şalom Yakar resizliği anhyanlar Bucadan, dm olduğu anlaşılmışbr. kumpaoyasında 30 gün dediler. 
kemedi ve az sonra da oyun ismindeki adam 13 aıa kıy- Bornovadan, Karşıyakadan her .......................................... Telefondaki ses bu defa asa· 

k l 
gün Kemeraltına taşimp gelen mezler. 

1-4 lzmir takımının lehine bitti. metinde bir parça umaş ça - iki üç dükkana münhasır bileşti: 
d 

yüzlerce talebe ve ebeveynin 
lzmir takımının bugün geçen dağın an tutulmuştur. her defasındaki ''henüz gelme- kalan bu aahş usulü ihtiyaca - Pazarlık kabul etmiyoruz, 

haftaya nazaran daha çok for- Bir hldlse göre kitab celbedilmemesinden bayan. 
K cil E k d di, Şu kitap var, şu yok " veya talebenin kaybedeceg· i 

münde olduğu aşikardi. lzmir eçe · er mine so ağın a cevabile dönmekten mütehassıl Dövmilf zamandan müteessir olmama-
muhtelit takımı şimdiye kadar Elmas oğlu Ibrahim sarhoş hassasiyeti takdir, kitap teda- lanndandır demek varid ola- Kağıthane caddesinde Şa-
hiç bir zaman ve hiç bir yerde olarak nara atmak· suretile re- riki şeklinde bir intizam olm:ı- bilir. Hülasa ehemmiyetle ba- ban oğlu lbrahinı sarhoşluk 
bukadar güzel oynamamış ve zalet çıkarmış ve bunu menet- dığ.nı görürler, neden swı D kılmağa, anlaşılmağa muhtaç sebebile Ahmed oğlu Bekiri 
be derece kuv\ e~li~ görün- mek istiyen bekçiye de baka- irad iztırarında kalırlar. Kalı,- bir mesele.. tokatla dövdüğünden yakalan-

••••• 
· yayan yürütülmiyecekl~ri, ~r 

mobillerle getirileceklen de 

lenmiştir. "" 
imparator sarayına döner# 

yolda sanklarınan çeşid ç tJ'" 
sarılmasından türlü tiirlO ;.,, 

lerden geldikleri ani• 111'' 
müslümanlar tarafından ıe ye
lanmıştır. Bunların yarııı 

menli idi. ara'1°. 
Yemenle Habeşistan~ 

daki bir dostluk aıı. ~ 
tasdik edilmek üzeredir· ·dr 

kt• • ellerinde sopalar taşıma. Cidl" 
ler. En önde yürüyen bır , .. 

ma şefi vardır ki halk, ioJP eti 
ratora karşı bir saygı ~et" 
olmak üzere silahlarını oııa, 
mişti. Fakat ltalyan bati b'f 
gerisinden gelmiş .olan :;f eiıJ' 
Ogadenlı, üç makinah 
cephanesini taşıyorlardı, 

, ........ .. 
Denizlerde 

lnglllz zırhhlarıod• 
Sinem~ fJeriO" 

lngiliz bahriyeıinın şe okU" 

den bazılan sübaylarlll• aı1"' 
maya ve etüde barcıyadl rJ!. r .... 
kıymetli zamanlarını uıı .11,0" 

• • kUJJ . 
sinemaya gitmek ıçın ·IJetl 

'k" et etti . 
dıklarından şı ay . ele"• 
. . 1 ·ı· . llıdı bır • ıçın ngı ız amrra &- rfll'IA ~., 
sinema direktörlüğ~ ku _,Ji ; 
bütün harb gemilenne lı•,.at 
nema tertibatı yapınaf9 
vermiştir. •"'' 

Zaten daha bir )<aÇ ısıilet"' 
öncesindenberi büyük .ge teıtİP 
de sinema süvarelerı .. bd 

ediliyordu. Verilen. ~~ fi 
organizasyon genışhY • ~ 
gemi mürettebatı, kat~ ~ 
mak lüzumunu duym• dili P"" 

celerini eğlenceli ~e .'~ 
surette geçirmek ~.;.illl 
lacaklardır. memiştir. Eğer Muzafferin sol ret ettiğinden tutulmuştur. larda müsebbibini tayin et- BİR KARlİNİZ mışbr. 

--------------=----------------"~---"~------~---~__:~---------------------------------..:_.......:_. ______ __.. .......... ____ ..:_~----........ -
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Son Dakika: 
Habeş ordusunun cenup 
Cephesinde taa ruzları 
Kırk-bin kişilik bir ordu iler i yor 

ihanet edenler 1500 kişidir 
lstanbu), 13 (Ö.D) - Adis· 

!~b b~'!;n bildiriliyor: Ogaden 
beki sın e Habeş ordusunun 
40 b~nen. t.a.arruzu başlamıştır. 
ltaı n kışılık bir Habeş ordusu 
le Yan Somalisine doğıu iler• 

Yor. ltalyanlar bazı noktalarda 
feri "'ek"I . l . E . " ı mış erdır. Bu taarruz 
o:dtre ordusuyla Somali ltalyan 
ltaı usunun birleşmesini güden 

111,,a~ Planını suya düşürmek 
.sa ını istihdaf ediyor. 

dyŞırrıaı cephesinde Ras SeJa
liııı e Güksanın ltalyanlara tes-
d~luı? ~abeş payitahtında 
G··k b1r ınfial uyandırmıştır. 
fi ub san. geçen asrm sonunda 
ha~.;~ imparatoru olan Janın 
la 1 1 olduğuna göre, ltalyan
b~~n ken~isini yine Habeş tah
t geçırmeyi vaad ettikleri 
•nnediliyor. 

Habefler Somallyl 
P.,~•Uliya çaiişıyorlar 

ıs 12 ( Ö. R) - Royter 

ajansının Adis Ababa ayları 
bildiriyor : Somali cephesinde 
Habeşler muvaffakıyetlerini ge-
nişletmişlerdir. Direduadan ge
len haberler Habeş kuvvetle-
rinin Ualualdan başka Curdai
ri de ele geçirdiklerini teyid 
ediyor. 

ihanet edenler tsoo 
kl,ldir 

Roma, 13 (Ô.R) - 18 Nu
maralı resmi tebliğdir: 

ilk teşrinin on birinde saat 
on üçte Adigrad şehrine giren 
haki üniformalı ve arkasında 20 
kabile reisi ile 1500 müsellah 
asker, 20 agır makinalı tüfek, 
dört dağ, iki hafif top bulu
nan Habeş imparatorunun da
madı Göksan General De Bo
noya dehalet etmiştir. 

lstanbul, 13 (Telefonla) -
ltalyanlara teslim olan Ras 

Göksan'ın maiyetinde 12000 
asker bulunduğu hakkında 
verilen ilk haberlerin doğru 
olmadığı anlaşılmıştır. Bu rasın 
ihanet voluna sürükHyebildiği 
kuvvet 1500 arkerden ibaret· 
tir. ltalyan tebliği de bunu 

' teyit etmektedir. 
Habeşlerin hücumu 

Roma, 13 ( Ö.R) - 19 nu
maralı ltalyan tebliğinde yol
larda çalışan bir istihkam bö
lüğüne hücum eden Habeşlerle 
çarpışmalar olduğu, Habeşler
den 23 askerle bit kabile rei
sinin maktul düştüğü bildirili-
yor. 

Konsolos Clbutlde 
lstanbul, 13 (Telefonla) -

Adis-Ababadan çıkarılan so
nuncu ltalyan kafilesi, Adis -
Ababa konsolosu ve elçilik 
katipleriyle birlikte Cibutiye 
gelmişlerdir. 

Cebellütanka gelen yeni bir 
Ingiliz filosu Akdenize girdi .. 

------------------------------------------Italyanlar Bingaziye daha bir fırka asker 
Gönderdiler. Sınırlarda tahkimat yapıyorlar 

birls:an~~I, 13 (Telefonla) - Madrid telsizi bildiriyor: Cebelüttarığa yeniden 12 parçadan mürekkep 
ıid ng_ı~ız filosu dahe geldi. Aralarında bir tayyare gemisi vardır. Bu filonun lskenderiye sularına eceg1 •• 1 • l soy enıyor. 
B.ı~ndr~ 13 ( Ö.R ) - Italya Bingaziye yeniden bir fırka asker göndermiştir. General Italo 

0 Bıngazide yapılan tahkimatı ve hazırlıkları teftiı etmiştir. 

Italyaya karşı genel boykotaj 
Büyük karışıklıklar doğuracak 

tıe~hnbuı, 13 (Telefonla) - Paris telsizi bildiriyor: Gazeteler zorlama tedbirleri üzerinde çok 
,, i~nh Yazılar yazıyorlar. Journal diyor ki : 

cdiJnı·ger derhal bir sonuca varılması isteniyorsa basit ve mutedil ledbirler almakla iktih 
karııZı'~ektir. Fakat Italyaya karşı genel bir tecim boykotajı yapmak isteniyorsa çok büyük 

İsta ~ lara doğru gidiliyor, demektedir.,, 
İaşes· ~ ul, 13 (Telefon a) ·- Kotidyen gazetesi büyük harpta Alman yanın ablokaya rağmen 
ıorfa ını temin edebildiğini ve şimdiki durumda Italyanın hemhudut memleketlerden mal n!arak 

nıa tedbirlerine karşı koyabileceğini yazıyor. 

Cenevredeki Hitlerci mehafi 
Bir bildirik dağıtmışlardır 

lltı:!•nba), 13 (Telefonla) - Paristen bildiriliyor: Echo de Parisin Cenevredcn alarak son dakika
-..ı1>., neşrettiği habere göre Hitlerci mebafil bir bildirik dağıtmışlardır. Bunda Almanyanın silah 
oı...aı gosuna iştirake çağnJmıt olduğu hakkındaki haberin asılsızlığı bildirilmiştir. Bu haber biç 
<tıuha.'a vaktinden evvel verilmiş olarak telakki edilmesi iycap ettiği söylenmektedir. Almanya 

CCB~;Hak ;;ıd;;ı;~;i•ngi birbi; takıb~için hb~;b;'· 
ae,ı;. hazırlanıyoruz, diyorlar .. ,, 

8ederke' !~ (Ô.R) - Romadan bildiriliyor.: Popolo D'ltalia gazetesi zorlama tedbirlerinden bah
oJacakta: 1.J.~r ki: " Aleyhimizde alınacak tedbirlerin bize zararı dokanmıyacak, bilakis · faydası 
Diğer · ıra ltalya kendi kendine kifayet edecek bir duruma çıkmak için herşeyi yapacakıır. 

illa tema uf a~~teler .d~ ltalyanın bet seneden beri bu barba hazırlandığını, bütün ihtimallerin 
ır kesınlikle derpiş edildiğini, korkacak birşey olmadığını yazıyorlar. 

Avu;~f;brik;f;;;mit;lya 
ıı.,liıı ~~sabına hararetle -çalışıyor 

da.. bild' .1 (Ö.R) - Roma- harp malzemesi hazırlanmak- bire iıtirak eden dev-
P.tacar· ırı iyor: Avusturya- tadır. Jetlerin Jtalyaya tecimsel mü-
•11aı,. ıstan ltalyaya karşı silah lstanbul, 13 (Telefonla) - naaebetleri aruındaki nis-
t rgoau \'e ek . Cenevreden bildiriliyor: On 
edbirlerine . . onom~k ceza sekizler meclisi ltalyaya kartı betleri g6z önünde tatmağa 

lerdir A •ttirik etmıyecek- tatbik edilecek olan ekonomik ve buna göre muhtemel karı· 
.._ ·~· VU.turya fabrikaların· tedbir)er meyanında )talyan şıklıkJan 6n6yecek tedbirlere 

Y•n hesabma her Çetid ihracabnıo tahdidinde bu ted- başvurmaya karar vermiıtir. 

Zorlama · makinası hayrete değer 
Bir çabuklukla işlemeğe başladı 

Tedbirler çok geniş tatbik edilmezse lngiltere 
Üç haftaya kadar ablokaya başlıyacak 

Istanbul 13 (Telefonla) - Matenin Cenevre 
aytarı bildiriyor: Ciddiğ bir tedbir mekaniz
ması hayrete de~er çabıklıkla kurulmaktadır. 

1 Düşünülen ve karar altına alman tedbirlerin 
tatbiki fazla gecikmiyeceği tahmin edilebilir. 
Görüşmelerden anlaşılmışhr ki on sekizler ara
sında esaslı hiç bir ihtilaf yoktur. Genel tesire 
göre tasarlanan zecri tedbirlerin derhal ve 
tesirli bir şekilde tatbik edilmeleri gerektir. 
ihtilaflı olan tek nökta tatbik şekilleri üzerin
dedir. 

Oeuvre şu satırları yazıyor: Tedbirler çok ge
n" ı olarak tatbik edilmezse - ki dundan korkul
mak lazıdır- ve önemli hir sonuç vermezlerse lngi
lizler üç hafta sonra ablokaya başlıyacaklardır. 
Barışçıl bile olsa ebloka bazı tehlikeler taşıya 
bilir. Ve Londra ile Paris arasında bazı anlaş· 
mazlıklar doğmasından korkulabilir.,, 

Oeuvre göre; böyle bir durum karşısında 
Fransa için asıl tehlöke Almanyanın fırsattan 
istifede ederek Avrupayı karıştırması değil, 
fakat Ingiltereyle olan ilgilerinin soğumasıdır. 

52 Devlet hep birden ltalya ile 
Münasebetlerini kesecekler 

Romada ç~k onemli görüşmeler oldu - Mussolini 
Cenevreden dönen Aloizi ile görüştü 

lstanbul 13 (Ö.D) - Londra ieJsizindeo: ln
giliz gazeteleri zecri tedbirler komitesinin en 
kısa bir müddet içinde 52 devletin hep birden 
ltalya ile diplomatik münasebetlerin kesilme
sine karar vereceğini yazıyorlar. 

başkam B. AJoizi ile uzun uzadıya görüşmfiştfir. 
Fransa sefiri kont dö Şambron dün dışişleri 

danışmanı B. Suviç ile mülakatta bulunmuştur. 
Bundan önce kont dö Şambron lngiliz bilytlk 
elçisi Sir Erik Drumond ile bet on dakika 
kadar görüşmüştü. 

Roma, 13 ( Ö.R ) - Başbakan B. Mussolini 
Cenevreden dönmüş olan İtalyan delegasyonu 

Mason 
Localarında 
Toplantı yasaktır 

Ankara 13 (Ö.D) - f ç ba
kanlığı mason localarında ya
pılacak topJaotılarıo yasak edil
diğini bildirmişt!r. 

Türkiye - Suriye 
arasında 

--
F ra tısız Denizaltı 

Gemileri 
Amerika' da 
Linç artıyor 

lngilizlerin hemen hemen bü- Dayli Ekspres gazetesi Ame· 
tün donanması Akdenizde top- rikada zencilerin linç edilmesi 
landı. Şimdi fransızlar da Ak- hadisesinin artmakta olduğunu 
denizde toplamyorlar. Viyana kaydederek 1872 den beri5000 
gazetelerine J>aristen yazıldı- kadar zencinin linç edilmit ol-
ğına göre, Fransız denizalb duğunu ve bu hareketi yap~-
gemilerioin Akdenize hareket lardan pek azının cezalandınl-
etmeleri emri verilmiştir. Ce- mış olduğunu yazıyor. 
zayirde Oran şehrinde çıkan • • • 
Liberte gazetesinin yazd1ğına Tabanca çekmlf 
göre, bundan birkaç gün önce, Pazaryerinde kahveci Şakir 
Tulondan hareket eden Pok ve oğlu Muarumer sebepsiz olarak Ankara 12 ( A.A) - Tür- ı ı ş k 
Narval adındaki denizalb ge- lımai oğ u ev ete tabanca kiye ile Suriye arasıoda iki ta- t b" tt• • · d tut Jm ..... . mileri Oran Jimanıoda toplan- eş ır e ıgın en u ..., .... r. 

raf tabaalarının emlaki hakkın- NI t 
mış olan Fransız denizalb ge- ra a mı' 

da 1932 de imzalanmış olan milerine katılmışlardır. Aynca Namazgahta Ziya paşa soka-
itilafname hükümleri 11 birinci daha bir çok denizaltı gemile- ğında Bohor oğlu Efrahim sar· 
teşrinden itibaren üç ay uza- rinin Orana gelmeleri bekle- hoş olarak nara attığından ya-
tılnıışbr. niyormuş. kalanmışbr . 

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

KADIN VE MODA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kışlık şapka modalarından altı güzel modeli bayanlanmıza sunuyomz: 

l - Kadifeden bere. . 
2 - Sinema yıldızlanndan Betty Fumesa'in çok beğenilen son moda beresı. 
3 - Erkek fapkalarını andıran fötr bir ppka 
4 - Sinema yıldrzlanndan Moren Sullivamn örme şapkası. 
5 - Mari Karliıle'in güzel buklelerini g~steren son moda şapkası. . 
6 - Sin•J1>a yıldızlarından Danyel Darvil hakim sapkasını andıran bu son modelı beğeam: .. • · 
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Paris mektupları: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Çok güldüren filim 
Kadınlı erkekli on kadar komedi 

Artistini bir araya toplamıştır 
Parls : 7 blrlnciteşrln 

1935 
Herkes gibi ben de şimdiye 

kadar birçok komik ve kome
di filimler gördüm. Fakat " Sa 
rosiere des Halles ,, isimli fi
lim kadar beni hiçbir fil"m 
güldürmemişti. Şu satırlan ya
zarken bile gözümün önüne 
gelen komik sahneler yeniden 
sinirlerimi gevşetiyor ve beni 
birçok güldürüyor. 

( Flora film ) tarafından ya
pılan ve Fransız sahne ve per
de artistlerinden erkekli dişili 
o kadar komedi artistini bir 
araya toplıyan bu filim kuvve· 
tini hem mevzuun inceliğinden 
h em de artistlerin kudretinden 
~ ' ·t:ıclır. Size filim hahkın-.-: --- . . -

ber çok açık gözdür. Bir gün 
sebze almak için hale g idiyor. 
Orada Don Juan August~ ile 
rekibi Raymond'un alayına uğ
ruyor. Bunlara bir ders vermek 
için zekasını kullanıyor ve iki 
rekibin kalbine giriyor. Bu re 
kip sebzeci arkadaşlar bu zeki 
köylüyü hal balosuna çağırı
yorlar ve kendisine çağırılık 
(davetiye) veriyorlar. 

Balo akşamı CeJeştine, kapı 
yoldaşları Françoise ve şoför 
Charles ile beraber eylenmeye 
gidiyorlar ve sebzecilerle orada 
buluşuyorlar. Aguste sempatisi 
ve tath dili iJe köylünün hoşu
na gidiyor. Raymond ona kur 
yapmak istiyorsa da becere-
mivor. - lôiitift4,, ... ,.. ıdkı«dtott 

ld • '1•f• (~H, U: 
~ıel ırt:Nr fiı MııloSro: C. 
'tct#~ tt.<.h•t .. f"",, 

" ,,.,, .. ,... 1«4'111414': ••t •• 
""""'l• .... ....ıı...-. ...... 

Pf"Ch:dblft t...f 
'6 .. ._ ........ ııl .,,•:ıır-ııHC" 
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.. y Nal , Matell dö Şkı/ey /ilmi ile balıkte parh van ymi bir ytldız 

l iyi bir fikir vermi' olmak Bü sırada bizim dertli müel-
.ın mevzuu biraz uzunca an- lif dimağının ateşini söndürmek 

.atacağım. üzere kompers yapmak için 
Celestine, genç olduğu ka- mutfağa gidiyor ve orada Çağrı-

lık kartını görü •ce aradığı avam 
dar saf ve güzel bir köylü kız. lisanını orada bulacağına ina-
memleketi olan " Ven- narak doğru baloya gidiyor. 
deenn ,, den ilk defa olarak Oı ada not alması çağmlıların 
Parise gelirken kendisini trende hiddetini çekerek kapı dışarı 
görüyoruz. Bu güzel köylü 0 ediliyor. 
kadar çok seviliyor ki çene- Zavallı muharrir bitg in bir 

haldt: eve dönüyor. Biraz son
sinden kurtulmuk için her kes · ra evin üç hizmetçisi de kör-
kompartmandan dışarı çıkıyor. kütük sarhoş bir halde eve 

Celestine, Pariste, meşhur geliyorlar. 
dram müellif ı Sucıen Dunois Lucien fena halde sıkış-
ve karısı Renee'nin evinde aş
çılık edecektir. 

Sucieıı yazıcılık ve yazıları 

yüzünden rahata kavuşamadığı 
için her zaman kederlidir. 

Paris merkez halinin görül
meğe değer yerlerinde geçen 
bir mevzu üzerine yeni (halle
rin gülcü kızı) isimli bir piyes 
çıkarmıştır. Bunu tiyatro direk
törüne okuyor. Halde konuşu
lan avam lisanından piyeste 
oser olmadığt için beğendire-

miyor. Pek kederli bir halde 
evini! döndüğü vakıt, piyesm

de kendisine rol verdiği Va
rel'in karısı Reeno'ya kor 
yaptığını görerek büsbütün 
çıleden çıkıyor. 

işte bu sırada Celestine 
müellifin evine geliyor. Genç 
aşçının şehirliler için çok gü
lünç olan hali ve kıyafeti oda 
hizmetçisi F rankoise ile şoför 
Charles'in hoşlarına gid;yor. 

Celestine saf olmakla bera .. 

mıştır... Tiyatro direktörü 
acele ediyor. Halbuki avam 
lisanile yazılacak aşk sahne!li 
bir türlü olmıyor, olmıyor. Bu 
sahneyi Celestine ile birlikte 
tecrübe etmeği düşiinüyor. Bin 
bir müşkülatla maksadını köy
lüye anlatabiliyor. Tam prova
ya başladıkları bir sırada ka
rısı geliyor ve aşk provasına 

hakikat sanarak kocasından 
intikam almak sevdasına dü
şüyor. Kaç zamandır kendisi
ne kur yapmakta olan Varol-
dan, bir barda yemek yimeleri 
ıçın randevu alıyor ve koca
sına meydan okuyan bir bakış 
fırlattıktan sonra çıkıp gidiyor. 

Lucien bu hakaretin altında 
kalmamak için ne kadar tanı
dığı kadınlar varsa hepsine te
lefon ediyorsa da hepsinin bir 
mazereti olduğunu öğreniyor. 
En son, karısının tuvaletlerin-
den birini bin müşkilatla Ce
Jestine giydererek onunla bera-
ber bir bara gidiyor. 

Görgüsüz köylü kız, bir iki 
kadeh içtikten sonra şımarıyor 
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ŞandU -·· Kimdir ?Dehşetler 
Saçan Bir Film 
Yazan: Eczacı K. Aktaş 

Sinemaya merakım öteden 
beri büyüktür, Bugünlerde El
hamra, Tayyare, Tan, Lale 
nerede bir güzel fiJim haber 
ahrsam oraya gidiyorum, belki 
okuyucularımdan bazıları seni 
her zaman eczanede görüyoruz 
Ne zaman vakıt b ulupta sine
may~ gidiyorsun diyeceklerdir. 
Aışıka Bujdat yakın gelir der
ler, bende Elharurayı seyreder
ken L::ıie u;n Şandu suau 
haber aldım. K eçeciler bana 
p e k semtsiz ge.ir, fakat dedi
ğim gibi Lnlenin dehşet heye-
can, lrnrku ve merak veren 
filimleri için oraya kadar gidiyo-
,... ......, ..,,, .. ~,.t .......... :·z 

tu. ... .~ """ __ ...,._ •• l l 

bay Cemil bütün Izmir;n popu
ler müşterileri a .. asına beni de 
soki u. L · ıc s 'l eması daima 
çocuk neşesi kaynaşır , tam 
heyecan sahnelerinde el çırpa-
rak perdedeki heyecana heye
can katan çocuk tesirlerini orada 
görmek, çocuk'uğumu hatırlatan 
ayrıca bir zevkim oluyor. Şandu 
fılmini gorme! tc ne kadar so
ğuk katılı olsanız h eyecana 
kapılmamanıza imkan yoktur. 
H indli büyücü'er Mısırlı Prenses 
Naciyenin ruhunu nasıl alıyor
lar, lcorl:unç mtibedlerde nasıl 
insan kesiyor a r, sihirbazlık 
nere ere lrndar varıyor, göriın
miyen insanlar, insanların nasıl 
imdadına yetişiyorlar. iki düş
man kuvvet;n çarplşımısı , 
mumyaların dirilmesi, aşk 
devrilen evler. yanan, yık ıian 

binalar, a levle r, feryadlar' oto
mobil takipleri nasıl diyeyim 
dünyada ne kadar korku ve 
heyecan varsa hepsini bir araya 
toplamışlar Şandu fi lmi olmuş 
insan ruhunu alakalandıran akıl 
lara hayret veren bu filım ile 
Lale sineması lzmirde bir nevi 
mütehanis oluyor, heyecan, 
dehşet filmi mütahassısı... iz
mirde korkulu, meraklı, deh
şetli filimmi görmek ıstiyorsunuz 

Lale sinemasına sözü p ek 
doğru bir sözdür. Sinemanın 
sahibi bay Cemil tabiat itiba
rile o kadar halim, sdim bir 
zat olmasına rağmen böyle 
korkunç filimler mütehassısı 
olması da bir alem, bilme:m 
ben kendimi kaptırd ım, Laleyi 
görmeden yapamıyorum, galiba 
da yapamaz olacağım, okuyu
cularıma öğütlerjm. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ve yapmadığı rezalet kalmıyor. 
Lucien de utancından yerlere 
geçiyor. Nihayet eve dönüyor
lar amma çok sarhoş olar, Ce
lestine madamın yatağına gırı
yor ve derin bir uykuya da
lıyor. 

Bu rezaleti haber alan Au-
guste erkenden eve geliyor ve 
sevgilisine çıkışmCJğa başlıyor. 
Epiy ileri giden münakaşadan 
Lucien memnundur. Çünkü 
hallerde konuşulan orijinal li
sanı şimdi bulmuştur. 

Rense eve döndüğü vakıt 
genç aşçıyı kendi yatağın
da görünce artık bu küstahlığa 
dayanamiyarak Varelin apar
tımanına kaçıyor. Arkasından 

kocası da gidiyor ve sebze
vatçı delikanlının lisanile ona 
güzel bir ders veriyor ve der
hal ayni tesiri görüyor. Renee
ye de hakikatı anlatıyor ve ba
rışıyorlar. Mesele Auguste'e de 

iki renkli filim bitti 
Becky Sharp sinemacılık tarihinde 
Yeni bir devrin başlangıcı olacak 
11 Becky Sharp ,, Amerikada 

yapılan ilk renkli büyük filim
dir. Büyük masraflarla vücuda 
getirilen bu fiJimde renklerin 
cazibesi en mühim rolü oyna
maktadır. Her dekor, her kos
tUm, her sahne fılme alınma-

dan önce New-York tiyatrosu
nun en meşhur bir dekoratörü 
olan Edmond Jones tarafından 
renl'1i olarak çizilmiştir. Böy
lece renk filimin sahnelerine . 
bir başka canhlık, tabiiğlik ver
miştir. 

Sahnelerin önemli bir kısmı 
Londra'da ve Brüksel'de geç
mektedir. Düşesdö Rişmond 
nezdinde verilen balo, Vaterlo 
gecesi, geceleyin askerlerin 
harba gidişleri, tuvaletler, unı
formalar ve bütün heyecanlı 
sahnelerile renkli olarak tes-
pit ed!lmiştir. Renklerin ihti
şamı mevzuun heyecanını kat 
kat arttırmıştır. Balonun en 
coşkun dakikalarında top ses
le_ri <l wuluvor Zabitler dan- Miliam H'1__nkins Frances Dee ooi• 

sözlerini bırakarak gala 1,a 
formaları üzerine uzun k•~.,. 
mantolarını atıyor, saray a r• 
sunda toplanmağa k~şuY~it 
lar. Becky Sharp fakır 011 
öksüzdür. Fakat ihtirası. 0 

b' 
binbir entrikaya sevketınıŞı JIJ 

d · · bir ıı• saye e servet ve ıyı . bit 
kazanmıştır. Günün birınde ~f 
skandal başgöster.yor. aec f' 
bu skandalde şöhretini, JP~t• 
kiini ve servetini ve baY'1'0' 
sevdiği biricik erkek olaP ı,. 

ı.· jŞlll> 
casını kaybediyor. Es~• ~·· 
!arından biriyle Hindistaoa nreıı 
çıyoı·. Orada senelerce 9 ,tı 
bir fakirlik ve menfa b•Y 
ya~yo~ 1, 

t 1'1JO 
Miriam Hopkins sana tıf· 

retiyle Becky'yi yaşat~1!eıı 
Onu binbir kusuruna rag. tit· 

· ı· · ·· terın1t sevım ı, cazıp gos ce' 
Miriam 'ın yanında f ral1 yıı· 
Dee melek kadar tatlı \'e ... e~ 
muşaktır. Biri sarışın, dı~1'' 
esmer olan bu iki artis~. ~e bir 
li sahnelerde Ç.lk tablli b•f' 
güzellik taşıyorlar. Baştan ·;s6' 
bir şaheser olan filınin reJ rio• 
rü Bouden Mamoulian Ç~0~0 
den gurur duyabilir. .:.,d• 
bu filim sinemacılık tarı 1

011• 
Sinemaaltkla bir itıktlôp yapan Bccky Sltaıp Jilmmden bir sahile Miriam yeni bir devrin başlangıcı 

k 
~ 

Hopkins ve Olan Movbary ca tır. • •••••• 

-~~i~i.;~~ .. -~~i;::~; .. b~;:;:;~:i;;: ..... E~kf" ... bi; .... ~I~~~;~ .... y .... ;idıı1 
Bu eğlenceli mevzuu canlan-

dırmak için personelseçiminde ş• ·d• d kt•r ) ttJ1 
büyük bir isabet vardır. Yük- Jm ) a } 0 0 muş 
sek Fransız artisti Pierre 
Larquey piyesi müellif rolünde 
ve zevcesi Rene rölünde de 
Alice· Field çok tabii oyna
maktadır. Filmin kahramanı hiç 
şüphe yok ki Paulette Dubost
tur. Görgüsüz genç köylü kızı 
rolünü alan bu sanatkar 
Pari!4e yeni gelen bir köylü
nünün şivesin:, acemiliklerini ve 
beceriksizliklerini taklid de bü
yük bir muvaffakiyet göster
mekte ve ayni zamanda uriji
na liteden ayrılmamaktadır. Ti
yatro direktöü rolünde Le Gal
la, aktör namzedi Varel ro
lünde Pierre Stepheu temsil 
kudretleıini göstermektedirler. 
Şoför Charies rolünde meşhur 
Fransız halk komiği Boucot, 
iki rakib sebzevatçılar rolünde 
Paul Azais ve Raymond Car
dij ve sebzevatçı ihtiyar kadın 
rolünde Madeleine Guittij her 
biri hakikig birer tib yaratmış
lardır. 

Filmde gayet güzel Fransız 

halk şarkıları da vardır. Senar • 
yosu meşhur senarist E. Ray
mond tarafından tertib edilen 
bu film Paris sinemacıları ile 
gazetecilerine gösterilirken çok 
alkışlanmıştır. 

MUçteba Valay 

Veta Koıen İkinci Biiıo 
Yildızlardan pek azı dünkü 

hayatlarını itiraf etmek cesa
retini göstermişlerdir. Bununla
beraber herkes bilir ki bugün 
yüzbinlerce dolar kazanan yıl
dızlardan bir çoğu ya bir dak
tilo, yahut ta bilmem hangi 
ticarethanenin tezgahtarı idi. 
Bunlardan biri de Dorothy 
Vilsondur. Onu sahne haya
tına atan rejisör ilk defa 

filminde. casus 1oıii11de ın ar1'•5:
olarak yazı makinasıb 0uıı ' 
da görmüştü. Fakat 

0

11 5o~~ 
si, yani yıldız oldİkta yııdıı ., 
daktilolugv a dönen er 11 b• 

l ya o• 
koleksiyonunda 0 

:
1 

görilY,.11 
şeydi. Şimdi banu a caaoer • t 
ruz.Bir zamanlar L. şaııre 
partöneri olarak çahŞSMiııet ~ 
kazanan Pasty Ruth bir' 
yük filim firmalarından ,., 

daktilosu olmuştur. Rutb 
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Musiki 'ledklkleri: 

"'Mü~i·;"·N~;eddinle Bir Mülakat ,, ············································································ 
Halk Musikisini Halk 
Şarkılarını Sev erim,, - . -·-·· 

" Halkunıznı Alaturka 1\1usiki Diye 
Gayri llmiğ 
Birisiyinı." 

Dinlediği Gayri Fenııiğ Ve 
Musikinin Düşmanlarından 

- .. --·-
Musiki Tarihimize semiais gibi eserlerini, Sadul-

Blr Nazar lah ağanın Arazbar puselik 
M!ı~irde ilk konserini veren besteleri, semailerini, Bayati 

li 
Unır Nurettini Ragıbpaşa ote- Araban besteleri, semai-
nde ıi t · · K d d }erini, Dedenin de Kar'Jannı b" yare e gıttım ori or a 
ır ınasa başında Anadolu ka- mahor, hüzam bestesi, ferah 
~•bab~anndan gelen bir mektu- feza ağır semaisini çok seve-
Q d rim. Maalesef bunlar çok kim-
Yaz ırk avet mektubuna cevab selerce merhul kalmı• birer 

illa la meşgul gördüm. "' Y 
B şaheserdir. 

ıid--; -~gün dedi Maôisaya Bunlar ve bunlara benzer 
'er cegıı, bir konser da orada 

eceğizl klasik eserler de ayni akıbete 
1-t uğramışlardır. 
~e~n~~ bul - A Sebebini sordum: Istan 

ıecek . ~adoluda kaç gün ge- konservatuvan klasik Türk mu-
Iİail? aınız, nerelere gidecek- sikisi icra heyetinden olan Mü-

A nir Nureddin heyecan ve me-
li~ -~anaya, Konyaya kadar rakla bu suale cevap verirken 
ı.İr kgız. Pazar günü Aydında Artaki de geldi masaya kolu-
lopu ~nıer · vereceğiz. Topu nu dayayarak mütebessim din-
hıyu ~ın\ gün kadar Anado- !emeğe koyuldu. 

-
. Yle gezeceğiz. 

S Musikiye karılı kocalı fazla 
aile ] ıze bir sual dedim. Kla- iptililanndan olsa gerek ki ku· 
lırına aturkayı mı, halk şarkı- ruyup zaiflamış ve bu heyetin 
ıe..,e ı ~!· alafrangayı mı çok çok kıymetli iki rüknü olan 
gisin~s~nız •. yahut içinden ban· Refik ve karısı Fahriye de bu 

ı ercıh edersiniz? sohbete dahil oldular. 
bir-i Bu çok ehemmiyetli Fahriye karşıdan buna ba-
k'"d f ve uzun bir mevzu, ne .. ar s.. ı kıyordu. 

B oy enilse azdır. Münir: 
•uı~· ~e~lekette asıl Türk - Sebebi mi? Dedi. Bunun 
llıdı· ısı dıyebileceğimiz ve ta-
&atı'g~ınız ve her cümlesinde seplerini bundan bir iki asır 
iU11ı 1 ve ilim taşan, san'at ve evvelki sosyd hayatımızda ara-
klasikah.~ulü olduğu görülen mak lazımclır. 
halk Turk musiki eserleri ile Halkın musikiyi anlayabil-
san·~~t ruhundan doğmuş ve mesi, sevebilmesi uğraşabil-
edi han ziyade nezahet ifade mesi güzel musiki dinlemekle 
haık ey~can terennüm eden kabil olur. Halbu ki artistleri-
&tv .aıuaıkisini halk şarkılarını mizin halkla teması, konser ve 
kiyi20· Klasik alaturka musi- saire suretile musikiyi halka 
~ seneyi geçmİ'l bir emek- dinletmeleri ancak onbeş, yirmi 
l ' eski bi - t · l'k b0 'h lik · a nı r mun esıp ve onun- sene ı ır tan e ma tır. 
l'lllıu eşgul olmak hasebile ve Bundan evvel bugibi eserleri 
lindelllu terennüm etmesi cihe- dinlemek musikiye merak eden 
etraf~ ~e~~r~m, Y almz hali kimselerin hususiğ meclislerine 
serı· ışıdılıp maalesef ek· 
k Yetı t k ve te•ekküllerine inhisar et-ı-ı.,, eş il eden ve hal- Y 

"'
1 c.ın d miş ve musiki bir asır bile ol· 

diye d" a alaturka musiki mıyan bir zaman evvel günah 
gayri 1·ı •°}ediği gayri fenni, 
J lllı ·k· d sayılmıı, musikiye intisab eden-atından b" r_nusı ınin üşman-

Al ırısi de benim.. lere küfür edilmiş ve bunun 
O afranga ·k· ı· böyle olmasından doğan bir nu 8 musı ıye ge ınce: 
Btşalt~\'ıneınek kabil değildir. halle bu büyük bestskarların 
fiil u'" senedenberi onunla bil- şaheserleri halk muvacehesine 
aeverg:aşbğım, çahşhğım ıçın çıkınamıı, dinletmek kabil ol· 

_ e takdir ederim. mamıttır ve şu son zamanlara 
Yan1 ~!~fra~ga musiki cere- kadar bu şekilde ve yaloız hu-
ltıüş v ı 1 • ~ır kisveye bürün- susiğ bir mahiyette mahdud 

_ e lllıllılemiş midir ? bir zümreye bağlı kalmıştır. 
rtıusik~Sri ve beynelmilel bir Halkın umumi mahiyete tah-
0ittab· e ınevki almaklığımız fif musiki dinliyebilmesi ancak 
t rn .. k 1 

senelerin mahsulü bir ve maalesef asrı evvel kahve-
"' net~ · mutlak h ıcesı olacak, er ve geç hanelerden başlamıştır. 
_ Ki asıl olacaktır. Konser şeklinde Türk mu· 

hangile . a.sik bestekarlardan sikisini halka dinletebilmek 
8• • nnın es J • • T k t "h ·k· · d lllız:? er erını sever- ür arı musı ısın a meşru-

- B tiyet ilanından sonra başlar. 
~el Ya aşta, bundan üç asır ev- [Refik ve Artakı Münir Nu-
iki ıs şıyan "ıtri"' bir buçuk rettinle beraber bunu tamam-
'i• v: ~vvel gelmiş Sadullah ladılar.) 
ralı11ıet1· ~n~.dan sonra Dede Rehmctli üstad lsmail Hakkı 
1-tı 'le ~1 gıbı hüyük bestekar- ve tanburi Cemil ile başla-
1\ar B unlardan ltri'nin Neva mıştır. 
• • eat · ' :············enıgir, Regab, ağır Tokdll 
flllıdi d ....................................................................... . 

c ıe · 1 ıı. d.. narıst o mak merakı işsizleri derin bir soluk almış-
bıtıa:flllüıtür. ilk senaryosunu lar büyük ümitlere düşmüşler-
Yor ki : YllZnıaktadır. Ruth di- dir. Zira onun son filmi için 

- s· 120 milyon sarfettiğini düşü-
lir. Fakır fenarist ihtiyarlıyabi- nenler •imdi yeni bir film ya-
. at b" ktr· y 
•lk çiı'" .1 ır a ıs yüzünde ratmak için ayni derecede cö-

.. O~~r belirince ölmüştür. mert olacağını umuyorlar. 
••tnpı rd Huguea Hem Yeni bir filim 

l Yon hem sinemacı Me•hur sahne vazilerinden 8 YYare ·· • 7 

lllış l sur at rekorunu kır- Pierre Caron yeni bir musiki 
l o an Aın "k erinden H erı a. tayyareci· filmi çevirmP.ğe hazırlanıyor. 
Zanıand oward Hugues aynı (Consortium Contiuental Cine-
tistid· a nıeşhur bir sinema ar- matographigue) hesabına çev-k ır. U - l 
iloınet k çagıy e saatta 566 rilecek olan bu filmin baş mu-

neın _ rlek ateden adam cehen- ganniyeliği, plak ve radyolar-
ı -...e e leri fil . . 0 ltıuşt ınının yaratıcısi da söylediği şarkılarla şöhret 

low•u ~~· Bu filimde jean Har- almış olan büyük sanatkar 
Perde defa olarek beyaz (Tino Rossi) ye verilmiştir. 
rikanı~e sokan da odur. Arne- Senaryosu Rene Pujol tara-
aında sayılı milyarderleri ara- fından yapılan bu film!n ismi 
~ Ya Yer almışbr. Yeni bir (Marinella) olacaktır. Filmin 

Plllak niyetindedir. Bu musikiai Vincent Scotto tan• 
• 

Nüfus Sayımı 
~~~----~ ............ .-.--~~~~-

- Başfara/ı 2 11ci sayfada -
Yine o senelerde Almanyaya 
127 nüfus, Yunanistana 49 nü
fus düştüğünü bilmek, zanne
dersem bir çok noktalardan 
faydalı olur. Sonra bu sayımlar 
neticesinde memleketin muhte
lif mıntakaları arasındaki nüfus 
kesafeti hakkında bir fikir edi
nilir. Bir vilayette kilometre 
başına 5 diğer yerinde kilo
metre başma 30 kişi düşüyorsa 
bu iki vilayete karşı alınacak 
tedbir, yapılacak yardım ara
sında fark gözetilmiş olur. Bun
dan sakın hükumetin yapacağı 
yardımlarda memleket parça· 
!arından birini digerine tercih 
ettiği anlaşılmasın maksadım 
bu gibi yardımların nüfusa ve 
ihtiyaca göre yapılacağını an
latmaktır. 

A - Bu kesafet meselesinin 
önemini anladım. Diğer tasnif
lerden maksat ne? 

B - Nüfusun cinsiyeti de
mek memlekette ve memleke
tin muhtelif parçalarında ne 
kadar erkek ve ne kadar ka· 
dm var demektir. Bunu da bıl
mek çok faydalıdır. Bilhassa 
nüfusun yaşlara göre inkısa
mmda muhtelif seneler zarfında 
nüfusun ne kadan çocuklar
dan, ne kadarı orta yaşlılar 
dediğimiz 15-50 yaşında olan
lardan ve ne kadarının ihtiyar-
lardan terekküp ettiğini bil-
mek içtimai bakımdan çok 
mühimdir. 

A - Ne demek istediğini 
anlıyorum. Orta yaşlılarda ölüm 
daha azdır. Çocuk yaşlarında 
ölüm nisbeti, ğeçen gün bir 
doktorun dediği gibi çok fazla 
imiş, ihtiyarlar da böyle olacak. 

B - Anlaştığımıza memnun 
oluyorum. Yalnız muhtelif yaş
lann doğum ve ölüm nisbetleri
nin mukayesesinde çok dik
katli olmak gerektir. Bu işlerı 

liyıkiyle anlayabilmek için ista
tistik daireleri grafiklerle nüfus 
ehramları çizer ve sair ince 
hesaplara girişirler. Bu işleri 
bu kadar kısa bir zamanda ve 
yalnız sözlerle anlatmak müm
kün olmaz. 

A - Peki, bunları da az 
çok anlar gibi oldum. Hatta 
nüfusun yüzde kaçının okuyup 
yazma bilmesini de tesbit et
mek her halde önemli ola· 
cak, fakat her kesin evli mi 
bekir mı olduğunu bilmek 
ne oluyor? Acaba bekarlık 
vergisi mi koyacaklar? 

B - Hayır dostum merak 
etme. Nüfus sayımı halka za
rar vermek için değil, halka 
daha faydalı olmak için yapı
lıyo.... Evlenme nisbetleri, nü
fusun iktısadi ve ictimai vazi
yeti hakkında bir fikir verir. 
E,·lenmelerin zamana ve me
kana göre değiştiği bugün 
her1'esin malfunudur. Acaba 
birkaç sene önce evlenme nis
beti ne kadardı? bugün ne 
kadardır? Memleketin muh-
telif mıntakaları arasındaki 
nisbet nedir ?Komşu m~mleket· 
lerinde evlenme nisbetleri nasıl
dır? Evlenme nisbeti ile do-
ğum nisbeti arasında derece 
nedir? Evlenme nisbeti az ise, 
bunu negibi tedbir ve yardım
larla arttırmağa çalışalım. 

A - Geçenlerde bir gaze· 
tede Almanyada ve Italyada 
~vlenmeleri teşvik için bazı ça
relere baş varduklarını oku
muştum. Bu işin bununla ilişiği 

var mı? 
B - Tabii dostum, bu dev

letlerin aldıklar; tedbirler hep 
bu gibi nüfus sayımların neti
cesidir. 

A - O halde nüfusun mes
leklere göre ayrılışını da an
latıver. 

8 - Bir memlekette mes
leklerin artması sosyal iş bö
lümll noktasınd ın çok faydah· 

dır. Bir memleket nüfusunun 
mesleki ne kadar belli ve de
vamlı olursa o memleket o ka
dar medenileşmiş demektir. 
Türkiyenin geçen 1927 nüfus 
sayımında mesleki belli nüfu
sun nisbeti yüzde 40, meslek
siz nüfusun nisbeti yüzde 60 
idi. Mesleki malfım olmıyan nü
fusun işı gücü olmıyan kimse 
anlaşılmasın; bunlar da çalışan 
vatandaşlardır. Yalnız ne var ki 
kendilerine mutad bir iş tut
mamış, muayyen bir meslek 
öğrenmemış, uzun bir görgüyü 
istilzam ettirmiyen iş yapan 
kimselerdir. 

Fakat ulusu ekonomik pro
duktivite 'si (müsmeriyeti) bakı
mından bu zümrenin meslekli 
nüfus aleyhine azalması mat
luptur. 

A - Belki bu meslek ista
tistiği ile ziraatte ne kadar, 
endüstri de ne kadar, devlet 
işinde fert çalışdığı da öğre• 

nilmiş olur. 
B - Elbette, hele yeni en

düstri siyasasından sonra nü
fusumuzun ne kadarının bu 
yeni alana geçtiğini yahut gün· 
den güne ilerleyen taşıma 

araçlannda vı: sair sahalarda 
ne kadar kişinin geçindiğini 

öğrenmek ne kadar faydalı 
olacakbr. 

A - Sana çok teşekkür 

ederim, dostum, cidden faydalı 
şeyler öğrendim. Şu halde nü
fus sayımı nüfusun durumunu, 
kesafeti, yaşı meslekleri, tah
sili, evli veya bekar uluşu gös
teriyor. Nüfus hareketi diye 
ayırdığın kısım ne ile uğraşır? 

B.-Ondan da biraz bahset
miştim. Nüfusun hareketi me
sela evlenmelerden, doğumlar
dan, ölümlerden, göçmenlerden 
vesair sosyal hadiselerden ve 
hareketlerinden bahseder. Bu 
hadiseleri, nüfus hareketleri 
ecnebi bir tabirle Dinamik nü
fus sayımını kavramağa çalışır. 
Eski devletlerin nüfus siyasası 

daha ziyade nüfusun kemmi
y.etine (kantitesine) önem ve
rirdi, yegane gaye nüfus mik
tarını çoğaltmak idi. Bugünkn 
devletlerin nüfus siyasası ise 
nüfusun keyfiyetine (kalitesine) 
önem vermektedir. 

A- Mal kalitesinin iyileş

tiğini bilirim amma insan ka
litesinin iyileştiğini bilmiyor
dum. 

B- Son zamanlarda insan 
neslinin de ıslahına doğru gi· 
dilmektedir. Sosyal siyasanın 
ve sosyal sağlık bilgisinin mev
zuuna giren bir çok bilgi ve 
tedbirler evlenmeği, yaşamağı, 
yemeği ve iskanı yeni bir ta
kım esaslara göre güderek 
gerek yeni ve gerek mevcut 
neslin keyfiyet itibarile (ruh 
ve beden itibarile) daha sağ
lam daha iyi yetişmesini temin 
etmektedirler. 

A - Bu meselelerin nüfus 
sayımı ile alakası ne? 

B - Alakası şudur ki, bü· 
tün bu hadiseleri nüfus sayımı 
ile kavramak mümkündür. Nü
fus sayımı halk üzerine bir 
nevi teşhis koyana demektir. 
Bir ulusun kendi kendini bil
mesi, iyi ve bozuk taraflannı 
idrak etmesi demektir. Bu yıl 
yapılacak olan sayımın 1927 
senesinde yapılan ilk ve esaslı 
sayımla da bir mukayese im
kanı hazırlaması itibarile önemi 
daha büyüktür. 

Dr. Muhlls Ete 
lstanbul Üniversitesi 

ekonomi doçenti . .. 
Bir damadın yapbkları 
Turan-Menemen caddesinde 

Murad oğlu Nail kaimpederi 
Mustafa oğlu Mehmedi sarboı
luk sebebile bıçakla hafif su
rette yaralamıı ve kaynanasını 
tokatlamıştır. Mütecaviz damad 
yakalanmııbr. 

PARDAYANLAR 
- 13 - YAZAN : Mişel Zevako 

Bu kanlı yarayı kalbimde saklıyamıyaca· 
ğım! SeHli huJınak ve öldürnıek jsterim! ..... -.. 

Hanri sağ elile kılıncmı ve 
sol elile de şapkasını tutuyor 
hem Jana hem de Fransuvaya 
gözlerini dikiyordu. Eğer haki
kat anlaşılırsa her ikisini de öl
dürecekti. 

Janın bir an içinde aşıkane 
hissiyatı annelik şefkatına üs· 
tün gelemedi. Ağır sözler kar
şısında başını önüne eğerek 
taş gibi dondu kaldı; adeta 
ruhsuz kesildi. 

Fransovaya gelince o da Te
ruandan göğsüne yidiği Arke
bus kurşuniyle nasıl sendelen
di ise şimdi de ayni hale uğ
radı. Her türlü hükümleri tat
bika salahiyettar olduğu halde 
bir şey yapamadı. Müthiş bir 
işkence içinde yuvarlanıyordu. 
idam etmek, bir yumrukta ez
memek, ellerini kana bulaşbr
mamak için bu felaket karşL
sında sabırlı davranmaga ça· 
lıştı. 

Bu üç şahsın heykel gibi 
donmuş bir halde duruşlan pek 
garipti. 

Fransova öfkesini yendiği 
zaman kendisine ihanet eden 
kadını kuvvetli ellerile boğ
mak fikrinden sarfınazar etti 
ve Jana doğru yürüdü. Bem 
beyaz kesilmiş dudaklarından 

boğuk ve anlaşılmaz sözler 
dökülüyordu: 

- Hakkında söylenen söz
ler doğru mu? 

Jan gözlerini hanrıye dike
rek sükutu ihtiyar etti. Yeni
den Fransuvanın ağzından şid
detle: 

- Bu sözler doğru mu? di
yorum! 

Artık azap kudretinin üs
tüne çıkmışb. Jan olduğu yer
de yıkıldı. Vücudu titremeler 
içinde gözlerini katilin duru
muna dikti. 

O vakıt yalnız şunları mırıl
dandığı işidildi: 

- Oh biran evvel beni öl
dürünilzl Görliyorsun ki kızı
mı7.ln yaşaması için ben ölmek 
istiyorum! 

Bundan sonra cansız ve hare 
ketsiz olduğu yerde kaldı. Yal
nız nabızlannm atması yaşadı
ğını bildiriyordu. 

Fransuva da çok sevdiğı 
kadının yanına yıldınmla vurul
muşcasına düşeceğini sandı. 
Fakat bu ezici yorgunluk
tan bunalan Fransuva sinir
lerini yatışdırmak için dışan
ya kendini zorlukla atabildi 

Hanri de ağabeysinin uzakta 
arkasından gidiyordu. Jandan 
bir endişesi kalmamıştı. Yaşa
masını, ölmesini düıünmiyordu. 
Yalnız haaedden, kıskançhktan 
doğan elemden, uykusuz geçi
receği gecelerin azabından 
kurtulmuştu. 

işte Hanri biraderine karşı 
ne kadar kin ve garazı oldu
ğunu da anladı. Daha başka 
şeyler de istiyordu. Acaba bu 
istediği ne idi? 

Fransovanın da daha feci 
işkenceler içinde kıvranarak 
yaşamasını arzu ediyordu. Bu
nun için de bir fırsat kollamağa 
başlamışb. 

Fransova ise ağır ağır gitti
ği yeri bilmeksizin düşüne dü
şüne yürüyordu. Yalnız kafası 
çözülmez düğümlerle uğraşı

yordu. Bir müddet sonra Fran
sova başını kaldırdı. Gecenin 
yaklaştığını anlamıştı. O vakit 
ormanın ortasında bulunuyordu, 
bir kestane ağacının altına 
oturup başını iki elinin ıçıne 

alarak epi zaman ağladı. Bu 
göz yaşlan biraz sinirlerini 
yabşhrmışb ve bütün geçmiş-

leri aşkını, süt ninenin kulü
besindeki randevülerini, Janın 
babasile olan karşılaşmasını, 

gece yansmdaki evlenmelerini, 
savaş alanını, esirliğini ve son 
felaketini birer birer gözünde 
canlandırdı: 

- Acaba bu öldürücü çu
kuru kim kazdt? Saadetimi 
kim aldı? Bu kanlı yarayı kal
bimde saklayamıyacağım. Sefili 
bulmak ve öldürmek istiyorum. 

Fransova dö Monmoranı 
gayet yüksek kalpli idi. Fakat 
intikam fikrini kederlerini he
yecanım biraz hafifletti. Ayağa 
kalkb. Geniş bir nefes aldı. 

Dudaklarından hazin bir te
bessüm belirdi: 

- O adamı öğrenerek elimle 
öldürmek isterlm. 
Ayağa kalkbğı sırada Fran

suva kardeşi Hanriyi yanında 
gördü. Belki bu sözleri de 
işitmişti. 

F ransuva kardeşini görünce 
şaşırdı ve sordu : 

- işlerin ne suretle olup 
bittiğini anlabr mısınız? 

- Bunu söylemekten ne çı
kar. Telafisi ve tedavisi müm
kün olmıyan bir musibetle sizi 
özmekte ne mana var 1 

- Aldanıyorsun Hanril Beni 
aydınlatacak şeyler çok. 

- Bu şeyler nedir ? 
- F ~lak etime sebep olan 

alçak herifi öldürmek. 
Hanri titredi, sarardı. Dera

kap gözlerinde bir ışık parıl
dadı: 

- O Adamı mı istiyorsun? 
- Evet onu istiyorum! Sen 

Jana bakacaktın. Ve bakaca
ğınu da yemin etmiştin. Fakat 
seni kabakatlı tntmuyorum. 
Yalnız olan biteni öğrenmek 
istiyorm. Sen de bana cinayeti 
baştan aşağıya söylemeye mec
bursun. Bunda ısrar ediyorum. 

- Bu ısrarın sebebi ne ?Bü
yüğüm olmak itibarile mi ? 
yoksa şimdi hakim bulunmanız 
scbebile mi? 

- Hakkım olmak sıfatiylel. 
- Ben de itaat ediyorum. 

Gittiğiniz günden sonra, Mon
senyör, Madmazel dö Piyen bir 
adama bu yokluğunuzdan mll
teessir olmadığını söyledi. 

- O adam kim? Bunu söyle: 
- Sabırlı olunuz belki bu 

adam gidişinizden evvel saade
tinize iştirak etmişti. Belki siz
den daha fazla söyliyordu. ih
timal bu kadın yalnız namınız, 
servetiniz, ve büyük evlid ol
maklığınızın temin edeceği 
höourdan i5tifade etmek isti
yordu. Sizden çok evvel bu 
adam Janı elde etmişti. Fran
&ova elini göğsünden indirdiği 
zaman Hanri bu elin tırnak
larını kanb gördü. Hanri bun
dan ürktü. Kanlı gözlerini di
kerek: 

- Devam eti 
Dedi. 
- Pek ili.. Gidişiniz esna 

sında Jan ile bu adam arasın· 
da münasebet devam ediyor· 
du. jan sanının takınmışb. 

Eski aşık da gidişinizden mem
nundu. Bunu eğlenceli gece
ler koğaladı. 

F'ransovanın kuvveti kesildi. 
Hıçkırıklar içinde kendini zor
lukla tutabiliyordu. Hanri sö• 
züne devam ederek: 

- Bu adam sizi yakından 
gözetliyor, geleceğiniz giinil 
öğrendiği zaman sizin yapaca
ğınızı yapb. Size aid bir evi 
daha ziyade kirletmek istemi
yerek koğdu. 

- Somı. ı1ar -



manya şüphe en kurtulacak ı? 
? • vrupada Harb Olursa Almanya Bitaraf mı kalaca 

• 
ı 

ve 
er diyor ki: "Almanyanın istediği barıştır. Almanyaya kimse saldırmaı 
anına değecek şeylere do unul azsa barış siyasasından ayrılmıyacak.,, 

" Dünya kendi kozunu kendi 
kombinezonların atılan 

payetsin ,, diyorlar. 
ve şüphelerin ne 

Gömböşün gezisi münasebetiyle -0rtaya 
aslı, ne de astarı varmış ... ,, 

ıiıuer Rayşver kumandam cenrral Blombag ve filo amaaıı ı.e 
Berfin, 10 (Ua Dress) - Ö- bırakmamağa and içtiğini söy-

sel yazıcımızdan: liyor. Son zamanlarda çok söy-
Italyanın Afrikada giriştiği lenen Macar başbakanı Göm-

işler bugünkü dünya durumunu bösün Berline gidişi, Alman 
karıştırmıştır. Tam bu sırada delegesi Von Ribbentropun Ooebets 
Almanyanın dış siyasası ıçın Brükseli ziyareti v~ Almanya-
söylenen sözlerin ne kadar ö- nın Litvanya ile olan durumu 
nemli olP.cağı açıktır. Bu sözler düşünülür ise Almanyanın yeni-
ise Rayhsfürer Hitlerin her ve- den dünyaya barışseverlik Han 
ıırile ile söylediği ve en son etmesinin ehemmiyeti anlaşı-

Nürenberg parti gününde tek- lır. Bilhassa Memelde Alman-
rarladığı gibi Almanyanın dış ların bitaraf hükumetler tara-
siyasasının, doğru ve bitaraflık fmdan incelenip anlaşılacağı 
yolu üstünde gideceği gerçeği- gibi pek stkı bir vaziyette ol-
ni kuvvetlendirmektedir. Rayhs dukları bir zamanda söylenen 
fürer her zaman Almanyanm barış sözlerinin değeri iki 
isteğinin barış ve düzenlik siya- kattır. 

sası olduğunu ve Almanya kim Cenevrede çıkan Jurnal des 
se saldırmadığı, canına değe- Nations'nun Almanyayı Ame-
cek şeylere dokunulmadığı müd rikanca Avrupada "B!rinci No. 
detçe bıtaraf kalacağını söyle- tehlike,, diye gösterdiği ve Is-
miştir. Hitler bunu bilhassa Al- viçre gazetelerinde ise Almanya 
nıan ordusunun tekrar kuvvet- Litvanyaya saldıracaktır diye 
lenmesi vesilesiyle söylemiş ve yaygara koparıldığı bir zaman-
yeni Alman ordusunun hiç bir da Almanya: " Biz bitaraf kal-
kiır.seye saldırmak için hazır- mak istiyor, barış ve düzenlik 
)anmadığını hatırlatmak iste- istiyoruz.,, diyor. 
miştir. Hitlerin bu sözlerine GÔBBELS'IN SÖZLERi 
inanmıyanlar sergüzeşt merak- Sou zamanlarda Almanyanın 
hsı her kimsenin başka türlü üzerine atılan birçok siyasal ve 
hareket edeceği bu anda belki süet plan ve kombinezonları 

deki kış Almanyanın ne kada~ 
güç ödevler karşısında kalacağı 
anlaşılır. Eğer Almanya bugün 
kuvvetli ve kendini koruyacak 
bir halde olmasaydı gerginlik
ten çıkacak kargaşalığa Al
manyanın karışmasına hiçbir 
kuvvet engel olamıyacaktı. 
Halbuki Almanyanın bugünler 
kendi isteğile tuttuğu nötralite 
siyasası ulusun kendi kuvvetine 
dayanmaktadır. 

Dr. Cöbbels, "Dünya varsın 
kendi kozunu kendısi pay etsin,, 
Almanyayı diinya karışıldılda-
rma katmak isteyecek olanlar 
ulusun ana kuvvetile karşıla

şacaktır. diyor. 
Dr. Göbbelı:; bu sözler ile 

Rayhsfürerin Nürenberg'de 
dünya kulağına son haykırdığı 
barış siyasasmı tekrar etmek
ten başka birşey yapmış ol
mıyor. 

Alman dışbakanlığının dili de
mek olan Doyçe Diolomati~e 

Almatı oıd11srwun motor/aşması ; sod sisffm tanklar 
artık Almanyanm bugünkü Almanyanın mühim adamları Korrespondedz Almanyanın bu 
gittiği siyasa karşısında şüphe kesin bir sesle geri çevirmiş- barış siyasasını yeniden göz 
ferini kaybedeceklerdir. }erdir. Halkın gözünü açma ve önüne koyuyor, ve bilhassa 
ŞÜPHELER DAGILACAK MI propaganda bakanı Dr. jozef Macar dış bakanının son Al-

Alman bakanlarından Dr. Göbbels bu işler ile ilgisi olan manyaya gelişinden sonra bir 
Josef Göbbels HiUerin düşün- .. l · .. r çok kimselerin hayalinde yara-
celerini anlatırken Almanyanın şu soz erı soy ıyor: 
kendi isteğile güttüğü bu barış 11Dünyanın gergın durumu tılan kombinezon fantazilerinin 
____ !!.__._,~..__ _! _________ .-1.l.-.- -:t-!!-!1.-...l- ~-a.-1 •• - ..... =t ... :;.,...;;,.._ J... .. .,...,.; ... ~ ... Alm41ın &..'!'!llW"1r e:u!ltıaa.cn 

önünde suya düştüğünü tekrar 
ediyor. Bu yalan yayıntıların iç 

yuzu ancak Almanyayı yine 
şüphe altına sokmak ve barış 
içinde yaşamak isteği diğer 

uluslar ile arasını açmak iste
diğidir. Gerginlik ve inansız-

lık doğuracak yayıntıları orta
ya çıkarmak için güdülen sis
temadik planlar ancak bu 
ldmselerin Almanyanın yerinde 

bulundukları zaman ne yapa

caklarını bildirmekten başka 

bir şeye yaramaz. Rayhsfüre· 
rin bir çok defalar dünyaya 

ilin ettiği her kese örnek ol
mrğa değer Alman barış poli-
trkası hiç bir yalan ile örtüle

m:yecek kadar açık ve parlak

tır. Alman ~ a bugün dünyanın 

bütün ulusları ile iyi meyve 

verecek barış sıyasası ile 

bağlanmaktadır. Bu siyasayı 

Alman · ulusu bütün varlığı ile 

duymakta ve onun iyi sonuç 
v~ueceğine inarımaktadır. Bu 

bilhassa Almanyaaın hiç bir 
işe karışmak zorunda olmadığı 

bir zamanda çok daha değer
lidir. Kısaca söylenebilir ki 
Berjin "Alman tehlikes!,, yay

garasını çok kes;n bir eda ile 
geri çevirmektedir. 

BiR ALMAN GAZETESi 
Ne DiYOR? 

Doytşe Algemayne çaytung 
diyor ki: "Fransanın gözünde 
en büyük korku bu Alman teh
likesi korkusudur. Fransız po
litikası bu var olmıyan tehlike
den korkması yüzünden çok 
fena siyasal bir manevra yap
mış ve Fransayı Rusl siyasası 
ile Litvinofun kurbanı yaparak 
kendisini lngiltereden uzaklaş
tırmıştır. Fransanın Mussoliniyi 
L-a,~nm~lr ~r;n nİTrDc:.m~a1 ;ez~ 

1 ayyareıere karşı müdafaa topları .... 
bütün uluslar sosyetesi sistemini \ memleketinde yapacak d . 
sarsmış ve Ingilterenin son tut- birçok işleri vardır. Bunu br 
tuğu sert uluslar sosyetesi po- lenler Alman dış siyasasıo' 
litikasını ortaya çıkarmağa se- ıaol-' agressiv ( mütecaviz ) P , 
beb olmuştur. Fransa nihayet baf' uyduranlar da ne kadar , 
Ingiltereden hiç bir şey alma- IıY' dan söz söylediklerini aP tı 
dan Italyayı bırakmak zorunda ,, 
kalmış ve bunun sonucu ola- cak 'ardır. Bir Alman diploJJJ ~ 
rak ta ltalyanlar Fransızlara Almanya yine Almanya ol~~JI 
söz tutmazlık damgasını vur- yolunu tutmuştur diyor. La 

Alman kadınları bir nümayişte 
muşlardn. Artık Fransa için 

arsıulusal alanda sözüne biri

sini inandırmak pek güç ola

caktır. Bu durum Fransanın 

Almanyayı Avrupanın " birinci 

Alman gcnrlni 

Nr. tehlikesi ,, görmek siyasa
sından doğmuştur. Fransa Hit
lerin eskiden olduğu gibi şim

di de uzattığı barış elini tut
mak cesaretini gösterse bu 

korkudan pek kolay kurtulmuş 
olur. 

Almaoyaya yalnız sükünet 
uıı.,ımtl1r C.iinlcü Almanvanm 

a~· 
yeniden uluslar arasında Y ,ı 
sek büyük uius yerini alJJJ; 

işi henüz bitmiş değildir. V dl 
ya inanabilir ki Hitler dişarı , 

uıe 
u··durulan ve Almanyanııı 

\ 

bir nii11ıarişte ,. h,rı" 

rine atılan agressiv pJal1 dıt' 
hiçbirisini kullanmıyacak }<ıt dı'' 

k b. . l't"kacısı gerçe ırrealıte po ı ı dO' 
Onun Almanyaya kiIIl5e bllrıf 
k unmaz ise, AlmanyaıııP 1' ;ı' 

ve düzenlik içinde yaşaIJJll flf 
tediği hakkında, inan ile ~.,r' 
lediği sözlere inanmaına1' ısı 
lciin ti Paİ itli r 


