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1 ___ iştir 
liirk ulusu başbakanın ta siyesine uyarak (Ne bir fazla, ne bir eksik) 

erçek sayımızın anlaşılması için şuurlu bir asker disipliniyle hareket etti 
SA. YIM NASIL BAŞLADI VE NASIL BİTTi ? • GÜNÜNDEN BiR SAYIM IZMJRDE iNTiBA 
tıU~ua.sbakan ismet lnönü genel 
anı s sayımının büyük önemini 
ek ~~n söylevinde "ne bir 
'Su: ' ne bir fazla,, demişlerdi. 
su u söylerken de Türk ulu-

nun d 1 O·ta e" etçe hayati önemi 
V<t k 'l-ııı'an büttin mese le-

yüksek faaliyeti sayesinde sa· 
yuİı bürosu günlerdenberi faa
liyet kollarını dakikasında ha
rekete getirebilecek bale "gel
mişti. Sabah saat sekizde işe 
başlamak emrini alan sayım 
ve kontrol memurları seçili 

letde ltbay bızzat sayım yapıyor 
bir 0 .. 

800suz alakasına büyük 1 vazifelerinin verdiği zevkle 
" 

6 U\'en b J ·ıd •w • • d b ··ı 1 · d w idi H .rllrlllu 
1 

es em ıgmı u- o ge erme agı ı ar. er 
G ş ardı, yanda saat makinası gibi işli-

ll''f erçek k i ·· l ld Genel b. h k b l' d . M u lls oy e o u. yen ır are et e ır ı. e-
bUtu sayıoıının memleketin murlar ziyaret ettikleri evlerde 
~ilda: kf~aliyet kollarında ne yurddaşların beşuş çehreleri ile 
1Yid.en i ~klü tesirleri olduğunu karşılaştılar. Sorulan suallere 

.. lar, h Y~ye kavrıyan yurttaş- kolay kolay cevablar aldılar. 
llıesi i a~ıki sayımızın belirtil- Sayım defterleri doldukça dol-
kı Çın bu ·· ·· d d · d h · b" l ti · d t gunu a eta erın u; şe rın ır ço ' sem erın e 
nİltij Cnoşkltn}ukla bekliyorlardı. saat onda işlerini bitiren sayım 

a v 1 llıily0n gız arda aca ba kaç memurları çoktu. V. c bu, cid-
tada çıkacağız? Acaba ne den övünmeğe değer bir ça-
l r Ço v 1 
"şlllak g_a dık? Soruları do- lışkanlık ve iJgi ~seri idi. 
llıily0tı t~ 1~İ. Çünkü bu kaç Ş~hrin daha. ucra mahallele-
dar k ehnıesinin bizi ne ka- rinde, bu g ibi soysal işİere ilgi 
bir U"vetıi, zinde ve ümitli göstermeğe hiç alışmamış ol-
b·1 ~arına k v d 1 llıiye · a vu ~turacagını ukları sanılan bölgelerde bile 

" n Yok ·b· ·d· T · k'" k d h l .. '1enel n~ gı ı ı ı.. iır un uyanı şuuru er a 
Yttk Şeh· ufus sayımına en bü- kendini göstermiş, sayım ışı 
1tre h ırlerden en küçük köy• kolaylıkla. muvaffakıyetle bi-

~?b~n k~:~ b da~ başlarındaki tirilmiştir. 
il) sebe ~ elerıne kadar ilgi- Burada alınan · sonuçlardan 

lopı bı bu ulusal d'" .. ·· t ld · · · ·ı d" anır uşunuş e e e ettiğımız ınanç ı e ıye-

h Dutl ~ah h biliriz ki yurdumuzun her kö-
Yan a saat sekizde baş- şesinde bu iş böyle başarıb 

Yı 1 sayını b.. 1 
d ş ı, duy 1 oy ~ şuurlu, anla- olmuştur. • . 
t .avallı gu u hır hava içinde Şimdi yurddaşların. lçle-
1Ji etti· T·· k 1 t ask · ur u usu tam rinde derin bir merak 
~llıirt .er disiplini ile verilen d N ile erı Yaptı. var ır.. e e •• 

Nüfusumuzun tam sayısını 
l<os'- Bomboş şehir bildirecek olan rakamlar bu işe k L t[oca I · 

t ilıı: lar zrnır şehrinde so· verilen önemin çok yerinde, 
Q~ , cadde! b 
1 ttarafa . er oştu. Gerçe çok isabetli olduğunu da gös-
ilr, o polısler, jandarma- terecektir. A ~ ec:e beı ·ı . 
1 İllllla · {Çı erı konulmuştu. Çünkü bir nüfus hazinemi-
ilr ol ınanle denebilir ki bun- zin gerçek sayısı ile birlikte 
Yetind masaydı bile yine halk daha bir çok hakikatlara, 
>'lltddae~ kıpırdamıyacaktı. Zira kültürel ve ekonomik bakımdan 
ku ş ar ke d"l · · ı "ver n ı erını u usal 
tta k ın tam .. 1 .. .. .. oy o çusunu meyda-
dutu""dacak olan en nazik bir 

"4.l a .. 
llba 

1 
gorrnekte idiler. 

l'llda ~drtıız Fazlı Güleçin bu-
l' tı de k . 
'-ı!, k b ta dır)e ve şük-

aydedilmeğe değen 

birbirinden üstün sonuçlara eriş 
miş olacağız. 

A.Abidin Oktav 
lımirde genel nufus sayımı 

saat 14 ü kırk beş geçe ta
mam olmuştur. Bu saatte bütün 
memnrlar sayım defterlerini 

1 
mıntakalarına teslim etmiş bu
lunuyorlardı~ Saat 15 te Kadi
fe kaleden atılan üç topla sa· 
yımın l bittiği ve lzmirJilerin 
pazar tatilıerinden serbeştçe is
tifade edebilecekleri bildirildi. 
O dakikaya kadar yerinden 
kıpırdamamış olan lzmi r halkı 
saat 15 ten sonra sokaklara 
döküld"" vapurlar, t ramvaylar 
ve havali trenleı i ir::eme e baş-
ladı . • 

llbayıiil bcyaın3t' 
Sayımdan sonra kendisini 

ziyaret etlen bir muharririmiı.e 
sayın ilbay Fazlı Güleç açağı

daki beyanatta bulundu: 
- Bildiğiniz g-ibi, en mühim 

olan şeh: r sayımı saat sekizde 
başlamış ve saat H. ü kuk be~ 
eeçe de bitm.şi r. Merl:cz ka
zasına bağlı ltöylerle nahiye
lcrin netıce!eri henüz alınma · 

mıştır. b u da ıne ... afeye göre, 
Sonu 4 üncü sallı •e _,c -, 

Güneş çoktan yükseldi. Sa
atlar ilerleyip duruyor. Fakat 
şehir bir türlü uyanamıyor. 

Yaşayışının her günkü şetaretli 
uğultusundan kulaklara hala 
bir şeycıkler aksetmiyor. Derin 
bir kır sessizliği ortalığı baskısı 
altına almış bu koca varlığa 
hiçbh- taraftan nefes aldırtmıyor. 

Sokaklarin, etrafın , bize her 
sabah kafa şişirtip göz açtıran 
gürültülerine ne kadar çok alış
mışız. Bugün bunun can sıkıcı 

musikisine kavu şamayınca içimi
ze hemen büyük bir eksikliğin 

üzüntüsi.i çöktü. Bizi şafaklarla 
ayağa kaldıran bir gi\ç, bize 
yaşadığımızı hatırlatan bir kud
ret bu aefer ağaran gtine yol
daşlık edemedi. Görünmeden 
l.aybo!du. 

Bütün hislerimizde sessiz 
sedasız bir çöküntü var. Sanki 
bir boşluğun içine yığılıyoruz . 

Desteksiz kaldık. 

Sawn mtıbala1t 
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~ G. S yımın neticeleri 
~ ••••• 1 • 

~ En geç 25 llkteşrine kadar bütün 
N Türkiyede ilan edilecek 

En Nlkblnane tahmlnlerln blla UstUnde bir 
Ne:.tlce ahnacağı umulmaktadır 

Ankara, 20 (Özel) - Ge- Semplon transit yolcularının 
nel sayımın neticeleri Is- sayımları Sirkeci garında , 

~ tatistik genel direktörlüğüne yapıldıktan sonra özel bir 
~ gelmeğe başlamıştır. Fakat . motör.le H~ydar.pa~ay;ı geç-

bazı mıntakalarda köyler melen temın edılmış ve T o-
merkezlere uzak ve yol zor- ros ekspresinin yalnız .bu , , 
luğu sebebiyle neticeler iki Y~~cu]arı al~ra~ • hareketıne , 
üç gün içinde top anacak ve musaade edıJmı~tır. . " 

A k 1 25 lstanbuJ. 20 (Ozel) - Bu- ~ 
umumı ra am ar en geç . . . N 

b. · · t · k d b""t'" rada sayım büyük bır ıntı- ~ 
ırıncı eşrıne a ar u un . . . N 

Türkiyede ilan edilmi bulu- zam ıçınde saat on sekızden N 

B l h 
ş I t önce bitirilmiştir. Bütün ~ 

~ nacaktır. u sa .a s an- . ~ 
buldan kalkan Toros eks- ılbaylıkJarda alınan sonuçlar ~ 

istatistik genel direktörlü- ~ 
presi yolcu bulamamış ğüne bildirilmektedir. Sayı- N 
ise de bu sabah Sir- · · · · b N mın netıcesı ayın yırmı e- N 

ısı keciye gelen Semplon yol· şinde başkanlık tarafınden ~ 
yolcuları arasında Irak ve tebliğ olunacaktır. Genel ka- ~ 
Süriyeye geçecek yolcular naate göre bu netice en ~ 
bulunduğu için arsıulusal mü- nikbinane tahminlere hak 
nakalatı bozmamak gayesile verdirecek mahiyettedir. 

&t'lfflrff?tacmme"!Wr&&Wt acze • 1 
7 

ssa"ercr~ _ 

r 
Büyük bir sessizliğin içinde 

büzülüyor, ağır ağır ve doy
madan eriyoruz. 

* •• 
Uzviyetimde kalan garip bir 

mecal ile penceremden isteksiz 
isteksiz bu alışmadığımız lev-

sayım memurları belirmeğe 

başladı. Kırmızı rozetlerinden, 
ellerindeki kocaman kağıt zarf
larından kim oldukları hemen 
anlaşılıyor. Onlar da öyle. On
lar da çekingen. Onlar da her 
şeye sınen bu tenhalığın, bu 

SaJ•ım ve konttırol memurları iş/etini bitirdiktcfl soma 

hayı hem seyrediyor, hem din- hareketsizliğin içinde etrafı ga· 
liyorum. rıpseyerek sinirli sinirli yürü· 

Koca bir şehir,kenarları ufukta yorlar. 
kaybolan büyük bir damın ten
halığını gösteriyo!; nabzı atma
dan onun hareketsizliğini, onun 
sessizliğini yaşıyor . 

Gözlerim caddelerin öksüz
lüğünü, adam oğlundan ve çe
şit çeşit icatlarından yoksulluğu

nu görmese, birdenbire sağır
laştığına hükmedeceğim. 

Ağaçlar çok durgun bir ha
vada yanan yeşil ve donuk bi
rer alev gibi dimdik duruyor
lar. Derın bir uykuyu hatır için 
ayakta uyuyorlar sanki. 

Evler, yapılar, sokaklar, cad
deler, herşey sessizliğin içinde 
kaynaşmış ve yekpare bir taş 
h~li alarak donmuşlar. 

Her şeyde bir çekingenlik var. 
Her şeyde sessizliğe davet eden 
bir hal var. 

Zaman zaman iki gevşek ve 
mütereddid horoz sesi arasında 
bir polis veya bekçi düdüğü
nün ürkek sesi bir muamma 
gibi yükseliyor ve hemen 
dağılıyor. Ne için ötüyorlar, 
kim için ötüyorlar anlaşılamı
yor. Görünürde birşeler yok. 

Caddelerde uzun fasılalarla 
ağır ağır yürüyen bir iki polis, 
üç dört Jandarma, birkaç bekçi 
peyda oluyor. Fakat bir an 
içinde süzülüp kayboluyorlar. 

Yolların, baş başa verib de
rin derin anlaştıktan senra, 
bir günlük zaferlerini, birkaç 
saatlik saltanatlarını korumağa 
karar vermiş gibi bir tavırları 
var. Üstlerinde adam, eşya is
temiyorlar. EJbirliği ile bunları 
hemen yok ediyorlar. 

Arada sırada teker tüker 

Saat on .. 
Hep o hareketsizlik, hep o 

sessizlik. 
Bir iki gazeteci sökün .edi- _ 

yor. Adete ihanet etmemek is
tiyorlar. Bağrışmak istiyorlar. 
Çok bağırmak istiyorlar. 

Fakat bir türlü olmu-
yor. Bir çöl ortasında sade
ce kendilerı ıçın bağır~ış 
olmanın budalalığı ve_· utancı 
ile birbirlerine bak.ıŞa ·: 1akışa 
susuyorlar. içlerinden birisi hır~ 
sını yenemedi. Yine bağırdı. 
Bu sessizliği yırtmak, delmek 
istiyor gibi bağırdı. Arkadaşlan 
şaşırdılar. Bir polis te şaşb ve 
yine bir sevki tabii ile "sus be . 
adam!" diyebildi. -

Bir tek ayak sesi, bir tabur 
askerin düzgün ve sert kaldı
rımlarda çıkardığı sesten fazla · 
akisler yapıyor. Mübalağaya 

özenen bu sesi, insan için için - · 
sinirlenmeden dinliyemiyor: • · . 

Sessizliğe ne kadar çabuk -
alıştık? 
Sayım memurları artık sağ

da solda evlere giriyorlar. Bir 
yudum su içecek kadar zam~İı 
geçmeden yine çıkıyorlar. Ne de 
çabuk iş görüyorlar. Bize de 
uğradılar. Bizim de çaremize 
baktılar. Kırk yıllık sayımcı 
olsa bu kadar iş görürdü. T e
re yağından kıl çekseydiler 
daha zorlu, daha gürültüJü bir 
iş olurdu. Eyi hazırlanmışlar. 

Sayılanlar da öyle. Varol· 
sunlar ve çoğaJsınlar. 

Çocuklarda bile, şu ele avuca 
sığmayan, şu bütün bir şehrin 

- Sonu 4 ıincii say/ada -
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ltalyan uçakları Akdenizde lngiliz 
Filosunu bombardıman edebilir mi? 
Tarih tekerrür mü ediyor? - ltalyanlar Napolyonun 

Mısır seferinden ibret almalıdırlar 
"Liteıeri Daycesl, ' Napolvoıı'un Mısır seferıyle 

İto/yaının şimdi yapmakta olduğu lıaıpla, ltaJya .e 
/n[!illerenin donanma kuvvetleıi arasındtı bu incelone 

!anlım trkeniir '!dtp l'im(ı•rrrr;111i so111~!·11mak/adır. 

Sir Herbeıt Samarl dr, ı•a!"ız zr.ni tetfbf!lrJin, 
diinyanrn Allak bllllak olmasma t"lll!ri olamıvara-

yapmalıta, eski seferlerde ordulafln harpian ziyade ğmı, dodlui kökündcll temızlemek i liı hammadde 
hastalıklar yüzünden kırıldığını ömekletiyle anlatarak. alanlawun paı•laşmaSJ lfı.zınPeldilfiui s 'j11/rmekledir. 

"insan, ancak doğuda bü· yoktur. Yakın karargahlardan lesinin faaliyeti üzerinde ko-
Jük şeyler yapabilir . ., Ba sözü kalkacak uçakların himayesi nuşmak değildir. BHyük Bri-
ıaöyliyen bir ltalyan değildi; aJtında bulunan Portsaic! lima- tanyanın durumu, .Pkfımetinin 
fakat bir Korsikah idi ve he- nındaki bir fiJo ıise ltalya ya- diyevJeri ile apaçık o'a .. a · or· 
men bu prensip üzerinde ha- rım adasındaki en yakın li- taya ko11muştur. Bu d'y:!v'er"n 
rekete geçmişti. mandan hiç olmı:ızsa 1000 mil arkasında da Britanya u'ucm-

Gene general Bonapart bir uzaktadır. ouo koskocaman yığım dur

/ ngilizlo in 
temmuz 1798 de topladığı 25 
bin seçme askerle lskenderi· 
yeye çıkıp geri kalmış Mısır 
Hidivliğini fethetmeğe kalkış
mıştı. 

Fakat Ingiliz donanması, an
cak ondan bir ay geride idi. 
O yılan bir ağustosunda amiral 
Nelson, Abokır'da Fransız ka
rargahının karşısında idi ve 
ertesi günü şafakla beraber 
Fransız karargahı ortada yoktu. 

Böylece lngiltere, denizlerin 
egemeni olduğunu bir defa 
daha ispat etmiş oluyordu. 

Nevyork Herald Tribün ga
zetesi, Akdenizin bugünkü 
buhranlı durumu karşunnda ta
rihin bu safhasını eşeliyerek 

bir yazı yazdı. Trablusgarba ve 
Şapdenizi kıyılarına a ... ker dö
ken ltalya yeni bir Afrika ser
üvenine girişiyor. 

lngiliz donanması ise l 798de 
olduğu gibi gene imparatorlugun 
menfaatlannı korumak için ted
birler almakta, bu yüzden Ital
yan-Habeş anlaşmazlığı Roma 
ile Londra arasında bir ger
ginliğe yol açmaktadır. 
' Jki ulusun donanma kuvvet
vetleri şu şekildedir: 

Büyük harb genııleri: lngil
terenin on beş, ltalyamn dört. 

Ağır kruvazörler; lngil.ere
nin on sekiz, ltalyanm yedi. 

Hafif kruuzörler: lngiltere
nin on yedi, ltalyaııın on iki. 

Destroyerler: lngilterenin elli 
altı, ltalyanın elli beş. 

Denizalb gemileri: lngiltere
nin otuz altı, ltalyanı kırk 
sekiz. 

Herald Tribün gazetesi mu
taleasına şöyle devam etmek
tedir: 

Eğer bir çarpışma olacak 
olursa lngiliz ağır toplarının 

üstünlüğü görülecektir. Tecrü
beler, bütün tedbirlerini almış 
olan üstün ve kuvvetli bir fi. 
fonun kolayca torpillenemiye· 
ceğini de göstermiştir. 

Havadan bombalamak mu-

Ne/son Zlfhlısı 

Şapdenizinin öte tarafında, 
Adis Ababadaki sarayında 
Habeş imparatoru, danışman
lariyle bütün bu durumlan in
celemektedir. 

Bir başka Amerikan dergi-
sinde yazılan bir yazıda Af ri
kaya giden Avrupa ordularının 
memleketlerine bir çok hasta
lıklar getirdikleri de söylen
mekte ve denilmektedir ki : 

" İsa'dan 212 yıl önce Mus
solininin ecdadı olan Romalılar 
Sirakuza harbında kartacablar
la çarpışmışlar ve oradan çi
çek hastalığını alarak memle-

maktadır. Bu~ünlcü knbir.e"e 
muhalif b"r tnvur takt"' ış o';ı'l 
liberal pn ·si de bu mı>

&elede kab:nen"n yanmı tutmak 
tadır. Yıllık konferansını •ap
mış olan isçi partiside, daha 
dir kaç gün önce \'erece~İ "O

nuç ne olursn olsun, yüz bin 
oya karşı iki milyon oy İIP, 
Uluslar sosyetesinin sa1d1rar.n 
karşı zecri te.\b"r er ku!lan..,..nsı 
yanını tu!tu. 1 .. c l gil~ere bu
dur ve zaten bac;lrn tir!ü de 
olamaz. 

Bu böyle olmakta beraber. 
bugünkü günde bu aibi d'yev
lerin gereği o'an biçimde ko
nuşmag ve forı 'iyete geçmek 
ve ondan sonra da koHarı len· 
vuşturmanın işleri düze!tmeğe 

yetmiveceğini gören bir çok 
lngiliz vardır.Daima Uluslar sos 
yelesinden andlaşmanın lrntsallı 
ğmdan yeni bir dünya yanğmı 
dolayısiy!e medeniyetin tehli-
keye yuvarjanacağından her
hangi bir saldarmıya karşı bir-
ge olarak karşı koymaktan,ha
sıl olacak benı.er şeylerden 
bahsetmek de yetmez. Bo söz· 
lerin çok büyük önemli oldu
ğuna hiç şüphe olmadığı gibi 
kolayca yıkılabilecek bir ide
alizmin kof cümleleri diye sa
nılarak körükörüne reddedil-

BombaıdımaJL tapJ•aresi 
ketlerine dönmüşlerdi. Avrupa- mesi Je büyük bir ç•'gınlak 
da bu hastalık, ondan sonra olur. Halbuki buııun büsbütün 
yayılmıştır. tersine olaı ak ben öyle sanı-

Bundan bir kaç yıl önce ya- yorum ki, insanlığın refahı için 
pılan Rif harbında Afrikada beslenen en büyük umud, bu 
lspanyol askerlerinin riflilerin esaslara elimizden geldiği ka-
süngülerinden ziyade hastalık dar var kuvvetle yardım etmek 
kınp geçirmiştir. üzerinde toplanmaktadır. Fakat 

Tarih kendini tekrarlıyacak bütün bu şeyler de yeter ölçü· 
mıdır ? Bu soruya cevap verir- de değildir. 
ken şunu hatırlamalıyız ki Na- Nasıl oldu da uluslar sos-
po1yonun Afrikaya gönderdiği yetesi dünyanın en büyük 
or<!u da süe1 hareketlerden uluslarından birkaçım birlik-
fazla hastalıklar yüzünden kı- te çalışmak için kazanamadı? 
nlmıştır. işte bu cihet, onun el ile tutu-

LiTERERi DA YCEST lacak kadar belli ile zayıf ta· 
• *• rafıdır. Bu zayıflığı ortadan 

Bu yazının taşıdığı gaye, nasıl kaldırabiliriz. 
......... _.___~ _ _ _ ..._..___......_......_a..a;,_._.&.;......__.&....i.._.__~U-J.&M~a--lıll&lıı-.c.Mf:.:l:na tl..llldır .. 

asSeyu 
Hatları 

• or u nyenı 

tesbit edildi .. 



·-aı 'Tefrınrev erte as 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Casuslar Avı 

• 

.C • • • 
• • • • • 

er sının esrar 
lk.i.n.ci. ~ısını 

R ti 
- 78-,. 
1 

Harp cephelerinde harekatı haki
katte o idare ediyordu ... 

~~~~----•4-...... •4-~·-----~~~-
.. Rasputin bir gece bir rüya lehi is'afta tereddüd gösterince 

R0rnıüştü. Bu rüyasını impara· tecavüz devam etmişti. lmpa· 
~oriçaya açmayı unutmadı. O ratoriçe yine Rasputin tarafın-

a Çar Nikoladan aşağıdaki dan verilen emirleri yaptırmağa 
~.lepte bulundu: cıDostumuz, koşmuştu: 
ıga kurbunda, ordumuzun '1 Meleğim dedi. Neden dos-

laarruza geçmesi için emir ver- tumuzu darılttın? Niçin tecavü-
~eoi istiyor. Bunu zaruri gö- zün kesilmesi hakkındaki emre 
~uyor. Zira bu taarruzda geç itaat edilmiyor? Dostumuz ila 1i 
~lırsak Almanlar kış mevsi- b r ilham almış... Buna göre 

rnınde mevkilerini tahkim ede- hem şimalde tecavüz durmalı, 
ceklerdir. Sonra onları çok hem de kışdan evvel karpat-
kanlı zayiat vermeden yerle- ları geçmeğe teşebbüs edilme-
rtndan çıkarmak imkansız ola- melidir. Herkes diyor ki, Kar· 
taktır. Halbuki şimdi ansızın patlar yeni bir Verdun 'dur. 
bak N' . b" l k .. · s ın yaparak Almanları ora- ıçın ın erce as erımızı oraya 
dan çıkarmağa muvaffak çarparak öldürelim. Brosilof'a 
oluruz. emir ver. Harp cephelerindeki 

Bu taarruz yapıldı. Fakat bu kasaplığa nihayet versin. 
Çarlık ordusu ağır zayiatla Tecavüzler bütün cephelerde 
boığuna uğramaktan başka bir dursun. Halbuki senin planın 
80Iuç almadı. ne kadar akilane idi. Bahusus 

tııparatoriça Almanların Bul ki dostumuz da onu tawip 
garistana top ve mühim kuv- etmişti. Meleğim eyi düşün ... 
~e~er gönderdikleri bir zaman Bu tecavüzler devam ederse 
ta a kocasına şunları sormuş- biricik oğlumuzuı1 başına bir 
Ut, c.Biz tecavüze geçince Al- felaket gelmesinde" de korku-
~anlar Romanya tarikiyle ar- lurmuş .. ., lmparatoriça kıta-
d a~an saldırırlarsa bizi kim mü lin önüne geçilmesini istemek-

d
"1.1. aa ~decek? Dostumuz şim- te haklı idi. Yalnız bir barış 
ık 1 h d müzakeresine girişmekten baş-şıına cep esin e tecavü-

~e geçmemizi muvafık bulmı· ka çıkar yol yoktu. ilk münfe-
.1or.,, rid sulh teşebbüsü 1917 de ya-

G .. · ı pıldı. Mebus Protopopof im-
k 

0 rU üyor ki Rasputin haki-
atta paratoriça ve Rasputinin hi-

gibi h genel kurumay başkanı mayesinde sayılırdı. lmparator-
\r • areket ediyor, emirler dan aldığı emir üzerine 1916 
ı:11Y0rdu.General Brusilof ordu son baharında Stokholma git-
~~~nt~ecavüze geçtilderi sırada ti. Isveçteki Rus elçisi Nekli
luı u ın genç sınıfların 15 ey· yodof vasıtasıyla Alman diplo
tna~ kadar silah altına alınma- matlanndan W arburg ile te-
rut arını ve tecavüzün durdu- masa geçti. 

nıasını istemişti. Çar bu ta- - So1111 Var -

[ür k antrasitf • ı· .A'nkarada i 
k()k ongul.dak'ta kurulan sömi G •• l ~ 
ınu f~brıkasının çıkardığı kö- ur eş et •• 
(J L~l~rın ilk partisi şehrimize Çocuk esirgeme kuru-
&elırilnı· 1 d 
l'J:ı h ış bulunuyor. Kışlık un an : 
ii:ı:/ukkat ıhtiyacını karşılamak Kurumumuz tarafından tertip 
di~· e urulan fabrikanın ver- edilmekte olan Türkiye baş 
la:~~lk rnahsul üzerinde yapı- pehlivanını seçme güreşleri bir 
haft . denemelerin sonu bu ikinci teşrin 1935 tarihinde 
in" la •çerisinde alınacak ve kö· Ankarada yeni stadyumda ya-

Ut er h 
tıl enıen piyasaya çıka- pılacağını önceden sayın ga· 
tıı:c~ktır. Sömi kok fabrikası- zeteniz araçile bildirmiştik. 

'" lSt'h ancak }/alalı busene haftada Stadın henüz inşaatı bitme-
"e f b .10 ton kadar olabilecek miş olmasından, stad bu yıl 
ancak rıka mahrukat ihti ı acını h ç bir spor ;çin tahsis edile· 
kar 1 gelecek sene tamamile miyeceği Ankara ilbaylığınca 
n:ıu::ı!rkaktır. Yerli antrasit, bildirilmiş olduğundan güreşler 
lerd 

1 
udrette olan antras:t- gelecek yıla bırakılmıştır. 

Pih::d~o~ .. u:kuzbrl.ur, oknun için Kutuluk kereste 
dırın uyu ır ala a uyan-
):'• ıştır. 

_ırınj mil hızla 
gıdecek vapurlar 
d Deniıyoll . . 
ırnı arı ışletmesı, Ban-

Ü:ıer a ve Mudanyaya işletmek 
dece~ saatte 20 mil hızla gi
kar vapurlar satın aimağa 

tlr ve . 
llıiştir B rnuş, teşebbüse geç-
Yatak · u Yapurlar kamarasız, 
\'e r~z olacak, fakat yolcu 
batı ~ ~aşunak için her terti
ile B avı bulunacktır. lstanbul 
tttil 0~~d~rma arası altmış dört 
larJa l uguna göre bu vapur
en kstanbuldan Bandırmaya 

Ço .. b 
lebil uç uçuk saatte gidi-

ecektir. . ---- ... 
1ı. iş Kanunu 

1,an nkara, 20 (Telefonla) · - iş 
tınu ·· . Pan uzerınde araşırma ya-

l nıuhtelit ·· · h arı.. encumenın azır-
.. n Pt . · 

tıotnik 0Je~ınde sosyal, · eko-
bılJ, ' teknık ve halkın sağlığı 

•nıından tasnifler yapılma-

Bu hafta Romı.nyadan 
Geliyor 

Türkofisten ilbaylığa dün ge
len bir telgrafta Romanyadan 
kutuluk ihtiyacını karşılamak 
üzere 19 bin mdre murabbaı 
kerestenin ithaline hükumetçe 
müsaade edilmiştir. 

Bu suretle ihtiyaç karşılan
mış olacaktır ve kutu için sı

kıntı kalmıyacaktır. 

Vapurda cinayet 
Oç kı,ı yaralanmı,llr 
Dün saat sekizde Alsancakta 

bağlı Türk bayrağını taşıyan 
Üsküdar vapurunda bir vak'a 
olmuş ve 3 kişi yaralanmıştır. 
Vapur mürettebatı çay içerken 
serdümen lsmail ile Şakir ara-
sında yapılan bir latife yüzün
den kavga çıkmıştır. İsmail bı-
çakla Şakiri sırtından, Şakir 
de Ismaili bıçakla yüzünden 
hafif surette yaralamıştır. Bun
ları ayırmak için araya giren 
serdümen Faik ta kolundan 
yaralanmıştır. Üç yaralı mem

nlmı hr. 

ftRl ASIR Sahife a 
:::s 

başbakanının bir • 
ıy 

• 
vı 

• g · rişiminde kısır kalırsa lngi tere her angi baş
a ir mekanizmayı işletmekten geri kalmıyacak 

ltalyada ~ükômet şekli ne olursa olsun çizdiğimiz yoldan ayrılmıyacağız 
Londra 20 ( Ö. R ) - Başbakan B. Baldvin şu diyeyde bu- celmiş olarak çıkacakbr. Bunun tersine olarak gayretleri kısır 

lunmuştur : l I .
1 

. . kalırsa ulusumuz kendi güvenini sağlamak için her hangi başka 
Bazı çevren er, ~gı tere ıle Italya arasında bır anlaşmazlık bir makanizmayı işletmekten geri kalmıyacaktır. O vakıt her 

karşısında bulundug~muzu ileri sürerek hakikati değiştirmeğe ulus dişlerine kadar silahlanacak ve bütün dünyada korkunç bir 
kalkışmışlardır. Hakı.kat şudur ki ltalya ile lngiltere ara!iında silahlanma yarışı başlıyacakbr. 
değil, fakat ltalya ıle Uluslar Sosyetesi arasında bir ihtilaf Hatib, hükumetinin siyasasını böylece belirttikten sonra ltal• 
karşısındayız. H b I • · 1 ·• l · · 

Ingiliz başbakanı Italyan • Habeş anlaşmazlığı karşısında giri· yan - a eş mese esme ge~mış ve şun arı soy. emıştır: 
şilen faaliyetten bahsederken de: "Uluslar sosyetesinin girişiminde . '! ab~n~ı m~~leketl~rde bır. takım•v~alan şayıal~r çıkarıld~. In-
amac harp değil barıştır." Diyerek şunları da ilave etmiştir: gılız hukumetının bu ışde takıb ettıgı asıl gayenın faşızmı dil· 

lngiliz hükümeti hararetle barış için çalışmıştır ve bir uzlaşma şürmek olduğu söylendi. Bunu zannetmek,· tehlikeli bir yanlış• 
işini kolayJaştırmağa her vakıt hazırdır. Geleceğin bize ne ha- lığa düşmektir. ltalyanın hükumet şekli ancak kendi ulusuna 
zırlarlığını bi!ıniyoruz. bakan bir işdir. Biz kendi hesabımıza ancak barış isteğimizle 

Fakat uluslar Sosyetesini takibe mecburuz. Eğer uluslar Sos- harekete geçtik ve ltalyada hükumet şekli ne olursa olsun, çiz-
yetesi giriştiği işte muvaffak olursa bundan kuvvetlenmiş ve yü- diğimiz yoldan ayrılacak değiliz. ,, 

--~=========~:::=::~==-···=======~~~~=---

ent• ur da ı 
B ucu e acağını görmek istiyor 
Bir a·p omatı diyor ki: "ltalya ile Habeş arasında bir mütareke 

gelmez. Zira hareketimizin ancak başlangıcındayız,, 
Roma, 20 (Ö.R) - Yetgili b" r ıtalyan devlet adamı lngiltere- bulmamak şartiyle, ekonomik .zorlama tedbirlerini kabul etmekte 

nin teminatı dolayısile şunları söylemiştir: ve böylece iş birliği isteğini göstermektedir. Fakat tehdit dere-
ltalyan ulusu ve ltalyan hükumeti büyük Britanyanın Roma cesini bulacak zorlama tedbirlerini Italya kabul edemez. Etse 

sefiri Sir Eric Drummoud tarafından yapılan diyevi memnuniyetle intihar etmiş olurdu. 
karşılamıs ve kaydetmiştir. Şimdi Cenevredeki Ingiliz faaliyetinin Fransanın Londraya verdiği cevaba gelince, Italya daha ziyade 

bir beklenti durumundadır. Bunun sonucu ne olacağını görmek de bu diyeve uygun birşekil alması lazımdır. lngiliz büyük 
istiyor. Zaten Fransa ve ltalya hükumetleri sağlanı bir anlaşma 

elçisinin hükumetten aldığı emirle yaptığr teşebbüsün gayesi, ile hareket etmektedirler. 
Anayurd filosunun Akdeoizde oluşundan doğan tazyık hissini Biz uluslar sosyetesinde kalıyoruz. çünku anlaşmazl•ğı daha 
dağıtmaktır. Bu hareket, ltalyada gerginlik azalmasına doğru çok güçleştirmek istemiyoruz• Ayni zamanda barış için işbirliği 
ilk adım o!arak selamlarmaktadır. yapmak niyetindeyiz. Durumu olduğu gibi görmek gerektir. Bu 

Fransanın da yardımiyle bir anlaşma elde edileceği umuluyor. sırada İtalya He Habeşistan arasında bir mütareke hatıra gelemez. 
Şuraşı da gösteriliyor ki bir anbşmayı mümkün kılmak için en Çünkü biz hareketimizin ancak başlangıcinda bulunuyoruz. Bu-
iyi çare diplomasinin eserini güçleştirmemektir. Durum şimdi nunla beraber Italya ileride yapılacak konuşmalara da dayan-
geçmişteki kadar gergin değildir. ltalya, bir tehdit derecesini maktadır. •• ============;,__-

y v os ovakya arası a 
ı az ıklar yüzünden çıkan 

anlaşamazlık ittikçe ateşlenmektedir 
ek ezy 

Paris 20 (Ö.R)- Çekoslovakya Silezyasındaki Leh azlıklarının bile barış yoluyla halJe hazır olduğunu söylemişti. Çekoslovakya ile 
du:umu yüzünden Lehistan ve Çekoslovakya arasında çıkan an- anlaşmazlığın bu neviden olduğunu zannetmiyoruz Bunun tersine 
laşmazhk gitikçe ateşlenmektedir. olarak biraz iyi niyet gösterilirse ortada ihtilaf kalmıyacaktır.Fakat 

Leh hükumeti iki Çekoslovak konsolosunun cıEkzekuatur,,unu madem ki şimdi bu anlaşmazlık vardır ve Çekoslovakya için 
(salabiyetnamesini) geri almıştır. Bundan önce Çekoslovak hü- b" . ' 1 • }maktan çıkmışbr Bu iyi niyeti göstermek ve 
kumeti iki Leh kosoJosunun Leh akaUiyetini Prag hükumetine ır ıç mesve esı 0 

• • • : d d" y k k 
k k k ki · · k k t ( ı~h· . ') . l anlaşmazlıgı kotarmak hızım ehmız e ır. a ışı sız olan bu an· 
arşı ış ırttı an ıçın e ze ua urunu sa a ıyetmı gerı a mıştı. v v. . . f . v · k ·· Ç k L h 
Leh Sosyalist partisinin örgeni bu anlaşmazlığı şöylece tefsir laşmazlıga son vermegı ıkı tarar ın ıstegıne anıız. ~ - e 

ediyor: akalliyet meselesi bir anlaşmaya engel olacak kadar vahim 
B. Diyakovski son söylevinde hükumetin en güç ihtilafları değildir. 

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

" Istanbulda ve Ankarada 
, 

Yurtdaşi 

Cumhuriyet bayramı
mızın son gUnU aynı 
zamanda arsıulusal 
arttırma gUnUdUr. O 
gUn 1e,ooo,ooo TUrk 
birbiri Uzerlne 10 ku
ruş blrlktlrseler ve bu 
parayı bankaya yabr
salar o gUn bir milyon 
sekiz yUz bin Ura top
lanır. 

1 

Kaçakçılarla 
Mücadele 

1 

Ankara, 19 (A.A) - Geçen 
iki hafta içinde gümrük muha
faza örgütü biri ölü biri ağır 
yaralı 55 kaçakçı, 1591 kilo 
gümrük kaçağı, 2595 kilo tekit 
kaçağı, 2 tüfek, 1 tabanca, 
30 mermi, 1400 çakmak taşı, 
1113 defter sıgara kağıdı ile 
28 kaçakçı hayvanı ele geçir
mi tir. 

Sayım muvaffakıyetle bitirildi 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Birinci telgrafımda da yakalanmışlardır. Top ile beraber limandaki 

bildirdiğim gibi sayım çok muntazam geçmiştir. vapurların düdükleri de sayımın bittiğini i)iQ 
Sabah erkenden yüzlerce genç sayım memuru etmiştir. . 
işe koyulmuşlardır. Sayım bir çok bölgelerde ~nka~, 20 (Özel~ - Ankara rady~su, .~n~a!a 
öğleden evvel bitirilmişti. Uzak bölgelerde biraz şehir nufusuna aıd olan sayım netıcesını ilan 
uzun sürmüş ise de vilayet dahilinde akşam on e!~iştir. ~~na göre Ankaranın nüfus~ 125 bin 
yedi buçukta sayım bitmiş bulunuyordu. Sayımın kışıye balıg olmuştur. Bundan evvelkı sayımda 
bittiği toplar atılarak bildirilince halk sokaklara Ankaranın nüfusu ~O bindi. Şu halde 192~. den 
fırlamıştır Bazı yerlerde top atıldığını zanneden 1935 e kadar sekiz sende Ankaranın nufusu 
bazı kimseler daha önceden şokağa çıkmışlarsa 45 bin kişi çoğalmıştır. 

1 ....... 

Afyon - Antalya hattının Kozanönü_ 
Isparta şube kolunda faaliyet 

Isparta, 20 (A.A) - Afyon - Antalya hattının şube kolu Kozanönü • Isparta demıryo!uoun y~pı 
ve toprak düzeltme işi bitmiştir. Dün Kozanönünde makas atma işi Y~~ılmıştır v~ ray doşenme~ıne 
başlanmışbr. Bu hat üzerine olan gerek KozanönU gerekse lspatadakı ıstasyon bın9:larının yapı ma 
işleri bitmiş, sıvalarının yapılmalarına başlanmıştır. Çok kısa bir zama~da ~u~affa~ıyetle başa~ılan 
b ı mleket ekonomisi önünde rolden dolayı Ispartalılar sevınç ıçındedırler. Cumurıyet 

v yo un me 1 b' d"l · 
devrinin ve Camhuriyetin Çelik siyasasının yurdun bu köşesini de kaplaması sarsı maz ır o enın, 
J!kılmaz l>ir inanın canlı bir eseridir. · ,.. 



, .. YENi ASIR 

Aydın oııo Bay Mehmed ile Prenses Soflya arasında bir macera 

Birgiyi nasıl . aldık 
ölümle biten sevginin kuvveti 

~aki..k.'i ~a.r:lbi. :rom.an. -53- -v .. z:a:n.; :ı?er...,.ı.:n. ~e:oıaı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Göğüslerile, surlara çarpan Türk dalgası sahile saldıran 
Bir deniz dalgası gibi çarpıyor ve eriyordu 

inanınız bana; hiç bir fani 
çehre hayalimizde göründüğü 
kadar hakikatte güzel değil
dir. Bu kadar siyah bir kanat 
ruhunuzu örtmesin. Fani aşkı 
bırak, ebedi aşk ve imanına 
gönül ver. Liyemut olan gü· 
zelliğe kalbini bağla, 

Susalım beyim, ancak süküt 
denilen deruni arganun ile ız
trabımız, hicranımız inlesin. 

Sarı bey, arkadan bütün bu 
konuşmalan dinledikten sonra: 

- Aziz beyim; sizin cephe
den yarın için umumi bir hücum 
hazırladım. 

Askerlerimize sur önünde 
hendekler kazdırdım. Bu sava
şı müsaadenizle ben idare ede
ceğim. 

Aydın oğlu Mehmet bey -
Güzel bir fikir : Allabımdan 
temenni ederim ki muvaffakı

yetle neticelensin. Cepheyi tef
tiş edelim. Haydi Çörek baba 
sen de beraber : 

• •• 
Güneş doğarken : Şöyle bir 

hücum ortalığı kana boyamıştı. 
Göğüslerile, surlara çarpan 
Türk dalgası sahile saldıran 
bir deniz gibi çarpıyor ve eri
yordu. Fakat yine arkadan 
taşan diğer bir dalga onu 
takib ediyor. Ateş, demir, taşla 
boğuşuyor. Her taraf kana 
buluaşmış; inleyen, feryad eden 
güğreyen bir aslan gömesi ge
ne ileriye atıhyor. Ölümle pen-

çeleşiyordu. Akşama ka'1ar bu 
korkunç savaş sürdü. Ölenler 
melül gözlerini semaya dik
mişler ebedi uykulanna dal
mışlar, yarahlar kanlı yüzlerile 
kınk, dökük vücutlarile, fani 
toprağa serilmişler. 

inliyorlardı. Akşamın son 
ışıkları bu matemli tabloyu se
limladı. Ve nihayet gecenin 
siyah eli büsbütün örttü. 

Kumandanlar muvaffakiyetle 
neticelenmiyen bugünkü muha
repenin acısiyle kalpleri yana
rak toplandılar. 

Bay Sarı - Aziz arkadaş

larım ; göğüslerimiz şu katı 

taşlara çarpıyor ve deleşiyor. 

İçerideki vaziyeti bilemiyoruz. 
Her halde bir fedai ile bu cı
heti anlamalıyız. 

Kimi düşünüyorsunuz ? 
Çakır (müsaade istiyerek)

Bu hususta en münasip benim. 
Dillerini epeyce konuşurum. 
Birginin içerisini, ve yollarını 
bilirim. Başım sıkıştığı vakıt 
dostum Robere iltica eder, sa
rayda kendimi gizliyebilirim. 

Kumandanlar; hemen Çakırın 
sürleri aşarak gitmeıini uygun 
buldular. 

Bay Sarı - Peki amma Ça
kır, ne suretle ve nereden sür
leri aşabileceksin? 

Çakır - Elçiliğim esnasında 
bu ciheti düşündüm ve Rober
le anlamıştım. Muvaffak olaca
ğıma eminim. 

Muharebenin akşamına doğ-

ru, Aydınoğlu bay Mehmed 
büyük bürcün önünde prenses 
Sofiyayı görmüştü. Hemen 
yüksek bir yere çıkarak sev
gilisini s(.yre dald•. Prenses 
ellerini semaya kaldırdı. Dua 
eder bir vaziyet aldı. Aynı 

hali Aydınoğlu da tekrar etti. 
iki sevgili birbirinin kalbi ıztı

ı aplarını hissederek dakika
larca böyle kaldılar. 

Çakır sura yaklaşmıştı. Yük
sek sesle Gönül diye haykırdı. 
Rober surun üstüne çıkarak 

elindeki kağıdı aşağıya fırlattı 

ve atlıyarak uzaklaştı. 
Sura giremiyeceğini anlıyan 

Çakır mektubu alarak Aydın
oğluna koştu. Buruşmuş bu ka
ğıd parçasında şunlar yazılı 
idi: 

( Kardeşim; içeride genera
hn melanetile ahali hemen iki 
kısıma ayrılmıştır. Bu canavarı 
takib ile meşgul idim. Dün 
akşam gelemedim. Sıbhat
tayız. Yarın tam gece yarı

sında bildiğimiz yerde seni 
bekliyeceğim. fp merdivene sa
rıl ve çık. Hiç korkma. Yalnız 
kıyafetini değiştir; hepimizden 
tahassürler. 

Aydınoğlu derin bir teessür 
içinde, prensesin hayatı tehli
kede. O yılan herif fırsat kol
lıyarak Sofiyeyi sokmasın. 

Çakır, Yarın akşama ka
dar nasıl sabretmeli. Vaziyeti 
aula ve hemen dön. 

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

SAYIM NASIL BAŞLADI VE NASIL BiTTi ? 
- Baştara/ı 1 nci say/ada -

tabiidir. Maahaza akşama ka
dar o da ahnır. Sayım tabit 
bir sür'atle cereyan etmiştir. 

Halkın alakası ve memurla
rın işi benimsemeleri, hizmet
leri hertllrlii takdirin ilstlin
dedir. Biz bunu alınan tertibe 
göre saat on ikide bitirmek 
isterdik. Fakat şehrin bazı 
uzakça semtlerinden memur
ların gelmeleri bukadarak bir 
gecikmeye sebeb oldu. Halkı
mızı biraz bekletmiş olduk. 
Elimizde obnıyan bu gecikme
den kendilerinden özür dilerim. 

ilbay sa Kı,ının 
sayımını yaptı 

ilbay Fazlı Güleç sabahleyin 
erkenden ilbaylığa gelerek 
kendisinin de sayım memuru 
bulunması hasebile htik(lıııette 
toplanan yurttaşlardan elli üç 
kişinin sayımını yapblar ve on
dan sonra sayımın devam etti
ği müddet içinde bütün şehri 

baştan başa dolaşarak sayım iş

leri ile en ince teferruata ka
dar yRkından ilgilendiler. 

Sayımı en evvel 
bitiren bölge 

Y arşarbay Suad'ın müfettiş 
bulunduğu birinci Elhaınra 
mıntakası sayımı en eyvel bi
tiren mıntakadır. 
İkinci ve UçUncU gelenler 

Belediye zabıta başamiri bay 
Ali Rizanın müfettiş bulunduğu 
Basmahane mıntakası ikinci, 
vali muavını bay Vedadın 

Karşıyaka mıntakası üçüncü, 
Jandarma Alay komutanı bay 
Lütfinin Eşrefpaşa mıntakası 

dördüncü, Kültür yardirektörü 
bay Hakkının Alsancak mınta
kası beşinci, Avukat bay Baha 
Nusuhun Karantina mıntakası 
altıncı olarak sayımı bitirmiş

lerdir. 
Gerek lzmirin ve gerek 

umum Türkiyemizin sayım so
nucu olan yekün ayın yirmi 

beşinde başbakanlık tarafından 
ilan olunacakhr, 

lzmlr kazalarında 
ve köylerlnde 

lzmir kazaları nahiye ve köy
lerile birlikte sayım işi saat 
6 da nihayete erdirilmiştir. 

lzmir merkez ka;ı;asıoın sayım 
neticesi dün akşam telgrafla 
Başbakanlık genel istatistik di
rektörlüğüne bildirilmiştir. 

Bucada 
Bucada sayım işi muvaffaki

yetle başarılmıştır. Sayım me
murları saat 15 de işleri bitir
miş bulunuyorlardı. 

Bucada sayım günü kapıya 
gelen sayım memuruna adını 

yazdıran yukarı mahalle Kü
çükbeylik çeşme sokağının lb
rahim kızı 76 yaşında bayan 
Kimile memurun oradan ayrıl
masile birdenbire düşmüştür. 
Ora doktorları tarafından ya
pılan muayene neticesinde kalp 
sektesinden öldüğü anlaşıl
mıştır. 

~~--... ~------~-
IZMIRDE SAYIM GÜNÜNDEN BiR iNTiBA 

- Baştarafı I nci sayfada -
yarı gürültüsünü taahhüt etmiş 
gibi velvele yaratan, gürültü 
ile beslenen haşari mahalle 
çocuklarında bile tıs yok! 

Görünmiyen birisi tarafından 
nerede ise kovalanacaklarmış 

gibi, şetaretli fakat ödsüz bir 
kabadayılıkla ayaklarının uçla
rına basa basa kapılarının 
önüne kadar çıkıyorlar. Bir 
•ağa, bir solR bakınıyorlar. 
Daha ileriye ve daha ilerisine 
~idemiyerek birer ceylin çe
vikliği ile yine çıktıkları kapıla
ra doğru kaçışıp kayboluyorlar. 

Ulusal ödevi büyüklerden 
daha cömerd bir feragatla ve 

1 Kapı komşusu kadınlar, içi 1 
tez bayanlar, bir kapıdan di
ğerine köşe kapmaca oyunun
daki telişla bir solukta geçi
yorlar, görünmemeğe, yakalan
mamağa dikkat ediyorlar. 

Avarelik, şaşkınlık, daha zi
yade vakıt vakıt geçen otobüs 
veya otomobillerde göze çar
pıyor. Meydan boş. Fakat on-
lar bu boş meydanı, bu kimse
sizlikten esneyen yolu bulama
mış, görememişler gibi ge
çiyorlar. insana öyle geli-
yor ki bunların ıçı de 
sokaklar gibi boştur ve 
kendi kendilerine gidiyorlar. 
Hele sessizliğin içinde bed bed 

ir - im eni 

şaşkın boğalara benziyorlar. 
insan öyle sanıyor ki, bunlar 
hemen olmıyacak bir yeri tosla
yacaklar ve bu toslamadan hasıl 
olacak müthiş gürültü içinde 
binbir patırtısı ile yeni bir şe
hir doğacak. 

Fakat birşey olmuyor. On
lar da geçip gidiyorlar. Büyük 
sessizlik onların vızırtısını da 
yok ediyor. 

• •• 
Güneş altında parıldayan 

güzel lzmir, kuzguni ve çok 
ilerlemiş bir gecenin sessizliği 
içinde, guruba doğru, neş' eli 
bir sabaha kavuşmağa hazır
lanıyor. 

Hep birlikte topları bekli-
o ruz. 

Son Daki 
Musaali cephesinde . 
ltalyan kolordusu ricat etti 
Habeşler Musaaliyi aldılar ... 

• 

Istanbul, 20 (Tele' onla) - Muhtelif kaynaklardan gelen haberler Musaali cephesinde ltııly~~ 
kuvvetleriniu büyük zayıat vererek geri çekildiğini, Habeşlerin Musaali dağını istirdat ettiklerını 

teyid etmektedir. Bu suretle Habes orduşunun durumu sağlamlaşmış. ltalyanların Harara sar~3~ 
teşebbüsleri akim k:ılmıştır. Italya11 tebliğleri Babeş ordusunun Musaaliyi istirdat ettiği haberını 
tekzibetmiştir. • 

Ras Kasa kuvvetleıi Makalleye doru ilerlemektedir. Habeşlerin cenup cebhesi komutanı Vehib 
paşanın kuvvetleri Ras Dessaya yardım etmektedir. 

lstanbul, 20 (Telefonla) - Romadan bildiriliyor: Italyadan Afrikaya yeniden 6000 asker yola 
çıkarılmıştır. 

Italyanlara bir cevap 
'' lngiliz • 

sıyasasının kuvveti 
Donanmasının kuvvetine tabidir,, 

Londra, 20 (Ö.R) - Tecim bakanı B. Run- birini bulabilecektir. Fakat bunu için Ulu91'r 
ciman bir söylev vererek lngiliz siyasasının Sosyetesine saygı göstermesi şarttır. 
ltalyan-Habeş işinde hiçbir menfaat amacı güt- Uluslar sosyetesi faydalı bir sistem olduğu:tl 
mediğini söylemiş ve demiştir ki: göstermiştir. lngilterenin buhran dakikasın 11 

Ancak barışın tutulmasıdır ki bizi ilgilendir- dayanabileceği böyle bir sisteme ihtiyacı var~· 
mektedir. Biz ltalyanın heveslerine engel olmak Çünkü bu bir müdafaa sistemidir. IngiltereJllO 
isteğinde değiliz. Geçmişte, ltalya ile en iyi dost Akdenizdeki kuvvetlerine gelince : Şunu uııu~ 
luk bağları içinde yaşadık. Şuna kaniiz ki ltalya mamak gerektir ki lngiliz siyasasının ku\'fe 

1 

yine lngilterenin şahsında en iyi dostlarından filosunun kuvvetine tabidir. 

Romada biraz rahatlık 
Fakat siyasal havanın karışma 
kor~usu büsbütün dağılnıamıştı~ e 

Paris, 20 (Özel) - Maten gazetesinin Roma aytarı bildiriyor: ltaly.uıın siyasal çevrenleriJld, 
iki haftadan beri ilk defa olarak biraz rahatlık hissedilmektedir. Siyasal havanın yeniden ~,ııtjj 
ması korkuları büsbütün zail olmamış ise de Bay Lava! tarafından yapılan gayretlerin nebce' b 
kalmadığı kanaatı vardır. Roma çevenlerinde lngiliz donanmasının hummalı bir faaliyetle. bJI' 1 
haline girmesinin sebebi hala anlaşılamamıştır. Zira Ingilterenin redbirleri Italyanın Habeşıstııll 
karşı seferinden evvel başlamıştır. tçe 

Oslo, 20 (A.A) - Danıştay (devlet şurası) ltalya, Habeşistana karşı harh ettiği müclcl~ d• 
ltalyaya silah ve harp gereci verilmemesini kararlaşrırmıştır. Parlamentonun dış encİİllleoı , 
Cenevre kararları sonucunda ortaya çıkan durumu incelemek üzere 24 llkteşrinde toplaııtı1 
çağırıbnıştır. 

lstanbulda Ekmek Buhranı Ber-
taraf Edilmiş Gibidir -~ 

ltanbul, 20 (Telefonla) - lki gündenberi şiddetle devam eden ekmek buhranı bertaraf edıl 30 
gibidir. Bugün halk, sayımdan sonra fırınlarda ihtiyacını karşıhyacak ekmek buldu. lstanbulcl• tte 
bin ton buğday olduğu anlaşılmıştır. Vilayet gazetelere gönderdiği bir izahnamede "Meınleke 

0
, 

ne un, ne buğday, ne de ekmek buhranı olmadığını, var olan buhrana bazı telişcıların boıi"11 

culuğundan başka bir sebep ohnadığını bildirmiştir. 

Soyyetler - Mançuko sınırındaki 
Hadise ~e suretle çıkmıştır ? oO 

Moskova, 20 ( A.A_ ) - 1: ılkteşrinde ~o_v!et : Ma~çuko sınırında başgösteren hidised~ J:~,I 
ve Mançuko askerlerınden murekkep 40 kışılik hır mufreze Nevaalesksovaya bölgesinde ık• 
sınırının işaretleriyle açıkta rahdit edilmiş bulunan noktasından Sovyet topraklarına girıniştir· oıl 

Bu müfreze Sovyet topraklarında üç kilometre kadar ilerlemiştir. Bunları gören iki atlı ııı r 
bekçisi Sovyet topraklarında bulunduklannı işaretle anlatmış, fakat bunlar bekçileri yakalııO' 6' 
teşebbüs etmişlerdir. Ve bekçinin yardımına koşan 18 kişilik iki devriye koluna tüfek ve ınitr,J~l' 
ateşi açmışlardır. Devriye almış olduğu emir mucibince mukabele etmiş ve müfrezeyi geri. çeat•' 
meğe mecbur bırakmıştır. Bu müsademede devriye komutanı ölmüş ve iki Sovyet asken 'f 
lanmıştır. 

Barış Sağlanniış Değildit 
Harbı genelleştirecek asabi bir h~" 
reketin yapılması bertaraf edild~0,. 

ISTANBUL 20 (Telefonla) - Anadolu Ajan
sının Peris aytarı bildiriyor : Gazeteler durumun 
dün işaret ettikleri mülayimliğinden dolayı 
büyük sevinç gösteriyorlar. Italyan - Habeş 
muhasamatının kotarılması için pratik alanda 
yapılacak pek çok iş olduğunu gizlemiyen ga
zeteler, Arsıulusal çevenlerin şimdiki havadan 
istifade etmelerinden ilerisi için müsait ümitler 
beslemektedirler. 

En sol gazeteler ise, sağ basının 
Lavalın uzla ma 

muvaffakıyetle neticelenmesini şüpheli ft,~~~ 
lar. Ekselsiyor gazetesinin Roma aytarı. ııl 
ve Londra arasındaki anlaşmazhğı ortacla:o~J.: 
dırmaga matuf olan teşebbüslerden Jı:;~. e lıl 
ü~i~er. uyanmıştır. Mamafi körü koriij,eP~ 
nıkbınlikten kaçınmak gerektir. BarıŞ Uııfı 
temin edilmiş değildir. Fakat harbı geııe ~ 
recek herhangi asabi bir hareketin yaPd~ 
bertaraf edilmiş bulunmaktadır.R omaoıO ~ 

bu ümitle- bildiriği Akdenizde yayılmağa başlıyan b 
mesaisinin rını dağıtmıştır. ,. diyor. 
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Monsenyor ! Ah Monsenyor ! 
Fransova • 

sıze ne yaptı 
- Kocanız mı ? Buııu bir 

~aba söylemeyiniz 1 Fransuva 
bu gece hepsini anlattı. Gerek 
abanız ve gerekse siz, oğfu
~un yufka yürekliğinden isti
da~eye kalkışmışsınız. Usta ol 
ugunuzu bilirim amma evlen-
~e işlerinde zannetmezdim. 

ırsızlık gibi bir gece içinde 
olan biten evlenme! .. 

Ö 
Bu sözler Janın içini yaktı. 
fi . d li •1esın en kıpkırmızı kesildi. 

f er dakika güzelliğini muha
kaza eden bu kadın azametle 

olunu uzattı: 
- Yalan söylüyorsunuz ! 
Sözlerini söyledi. 
- Aman ! Bu kadın bana 

ileler söylüyor ? 

b' - Bay arkanızdaki elbise 
ır kibar elbisesidir. Eğ"r 

•cılar, istıraplar içinde ha-
Yatını sönd" d'. • ·· ·· b b ur ugunuz a am 
ranıında olsaydı, başınızı süs
keYen ak saçlar intikamdan sizi 
k Urtaraınazdı. Sözlerinize dik
kat ediniz ! isminizi taşıyan bir 
adına hakaret ettiğinizi unut

tııayınız. 

Bu sözlerdeki kuvvet· izzeti 
!lef · ' 
d •5•

1 yaralanmış bir kadının 
ın ~g.ıl, sanki bir kraliçenin ele-

ıııı ifade ediyordu. Bu yük
Seld'k 1 kartısında şaşıran Mon-
lllora k 
k ns ızardı, sarardı. Sonra 

ra\ d 1 or u arının baş komutanı 
ııaygı ile eğildi. 

1 Jan kalbinin heyecanını gız
tın -• ege çalıtarak sözüne de-
aın etti : 

h - Monsinyor ! Deminden 
B erşeyi bildiğinizi söylediniz. 

u kelime! b · .. -· · aı 
1 

er enım yuregımı 

. k 2 •tdı. Mademki tali beni 
learıı~ıza çıl..ardı. Herşeyi söy
ru tıı~ge mecburiyet hissediyo
b' ıo Bayır! Monsinyor siz hiç 
ırşey b'I . ha ı mıyorsunuz. Uğrunda 

d Yatımı feda ettiğim ve bir 
aınıa. ·· 

111 gozyaşına mukabil ka-
tııı d"k kalb· .0 meğe huır olduğum 

•iz dııoın hakimi Fransovam gibi 
,, e ınüthiş bakikatı bilmi
ıOrsu İ ru nuz. şte bu oyuyan yav-

ııun ha t d . . . hak·k ya ve saa etı ıçın 
ıu 1 atı dinlemeğe mecbur-

nuıı 

ifa!an'.n durumundaki asalet, 
rışe e.sın.deki tatlılık ve göste
det ıhtiyar Monmorans ikinci 

a olarak eğildi : 
i;' ~öyleyiniz Madam 1 

Uyı.ı edı. Ayni zamanda gözlerini 
JanY~n küçük Luize dikti. 
B u bakışın farkına vardı. 
b~d:nd~ Monmo ansi nin kal
k' bır his uyandırmıştı. San-

ı Çoc • 
larj 

1 
ugu alacakmış gibi kol-

ye b ı· . h k ııarak e ırsız are etler ya-

; ismi nedir? 
\'e ~.Ye. sordu. Yüreği şefkat 

Uıoıd il kokı d e çarpıyordu. Ôpdü, 
hnr~ ı. gülümıiyerek gaddar 
~ b~basına doğruldu: 
C Isını Luizdir. 

tııbıe~:~ın~a bulundu. Konne
•şa.. agını büktü. Kollarını 
ili~ gbıya sarkıttı. Jan da yüreği 
"' Uz •h· •etti l ~ı ı sogudugunu his-

başh. btiyar Monorans söze 
kiid· Yarak sarararak geri ç.e-

ı. 

- Madam! ö 1 . . . d' ı· Yec • . ı z ennızı ın ı-

lliz.e~~I· Ç~kinmeden söyleyi
olarak zlı ~ır nokta kalmamış 

Ja.n ~akikati söyleyiniz. 
a~ıı 0 nmoransi ile arasının 
• aca.· 

tııaııd gını . anladı. Ayni za-
leriJ ~ nazık ve müessir söz
birb ~. ransova ile buluşlarını, 
ları ırıne naııl bağlı bulunduk
~en rıı, sevdalarının günahlı ge· 

gecesini, yapılan 

didini, Luizin doğuşunu, an".hk 
ve kadmlık hislerinin tahkir 
edildiği son facıayı de tamamı 
tamamına anlattı. Bu suretle 
Jan bütün metanetini Franso
vanın babası karşısında açık al
nını göstermek istiyordu. ihti
yar Monmoransı bunların hep
sini ıztırabla dinledi. Jan he· 
lecan içinde sustu. Konnetablin 
gözlerindeki heyecan eserlerini 
okumak için gözlerini ona dik
mişti. Kederinden ve içinden 
gelen bir hareketle diz çöküp 
hınçkınklannı zaptetmeğe çalı
şarak ellerini bitiştirdi. 

- Monsenyör! Sözlerimle 
sizi inandıramadığımı anlıyo· 

rum, Hakikatı olanca kuvve
timle anlatmak istedim. Doğru 
söylediğime, yemin ederim. 
Hatta sevgili kızım için bile ... 
Her halde sevgili Luizimin fena 
olmasını istemezsiniz değil mi? 
Sözlerime niçin inanmıyorsunuz. 
Siz F ransovanın babası ve Lui
zin de büyük babasısınız. Bun
dan fazla ne söyliyebilirim. 

Jan kederinden son derece 
muztaripti. Acıklı hali onu yor
gun düşürmüştü. Monmoransi 
düşünüyordu. Bu acıklı hale 
aldıramıyarak fikri bir şeytan
lık aramakla meşgul bulunu· 
yordu. Nihay c : 

- Kalkınız Madam hakikatı 
anladım. 

Dedi. Bunun üzerine Jan ra
hat bir nefes aldı. Heyecanla: 

- Ohl Luiz kurtuldu diye 
mırıldandı. Konnetabl tekrar 
söze başladı. 

- Hanri'ye aid söylevinizi 
bilmiyorum. Fransova da birşey 
söylememişti. Benim herşeyi 
bildi~mi söylediğim yalnız aile 
(asMiğ) menfaatlannı bozan, 
babalık hissini yaralıyan bu 
gizli evlenme idi. işte bu ev· 
!ilik doğru değildir. 

Kalbinden vurulan Jan: 
- Bu evlilik neden doğru 

değildir. Birşeydir oldu. işte 
hepsi bundan ibaret ... 

Sözlerini söyledi. 
Bunun üzerine Knenetabl 

kızdı. Dişlerini gıcırdattı. Fakat 
pek acı sözler ~öylemek iste
medi. Yalnız gençkızı titreten 
bir sessizlikle yeleğinden iki 
tirşe kağıd çıkardı. Bunlardan 
birini açtı: 

- Bunu okuyunuz! 
Dedi. J an çabucacık yazıyı 

okudu, mosmor kesildi. Yalnız 
bir kelime söylemeksizin kor
kunç bir bakışla Konnetabl'ın 
yüzüne baktı. Birkaç satırdan 
ibaret o:ao kağıd, resmi keli
me!er!e dolu olarak şunlar ya· 
zı!ı idi: 

"Şimdi ve gelecekte buluna
cak kimselere saadet ve doğ
ruluk dilerim. 

Marjans kontu Monmoıans 
ailesinin büyük evladı lsviçre 
piyade alayı'llızın miralayı bu
lunan Fransuvanın derdesti ile 
ölünceye kadar Tampel hapis
hanesinde tevkif edilmesi için 
hakimimiz Telli yere buyuruğ 
verildi. 

Bu buyuruğdan gerek haki
mimiz ve gerekse yanındaki 

işyarlar (memurlar) mes'uldur. 11 

- Monsinyor!Ah monsinyorl 
Fransuva size ne yaptı ? Oh 
beni korkutmak istiyorsunuz. 
Bu pek müthiş, ölünceye kadar 
hapiste kalmak! Zavallı sevgili 
Fransuval.. 

- Madam! bu kağıt henüz . 
imza edilmedi. Ben, kral or
dulannın baş komutam ve 
Fransanın en sözü geçer ada
mıyım, Biraz sonra kral haz
retleri konağımı ıereflend.ire
cekler: Bu kiğıdı imzalayınca; 
Franıuva da hapse konula
caktır. 

Alman zeybekleri e var Napolyon 

B d tı.k K··ıı·· 1 Gibi··· avyera a ananeperes ı - u ure ..•.• 
D M 

... b• k · . Mussolini de Sent 
Hayat - oyçe UZeUID Ir me teptır Elen adasında 

Hatıralarını - -:ı Yazacak .. 
Size bu mek-

tubumda Al- -~~~.·- .. ,,.,_,....,_.,,,,..,......,,._...,.,........,"7'...,.........,_~·:""llJ. 

man zeybekle- '! 
rioden bahse-
deceğim. isti
cal edip te Al
manyada zey
bek ne arar di-
ye hayret izhar 
eylemeyiniz, 
evet nasıl lzmi
rin Bozdağında 
zeybekleri var
sa Almanyanın 
en dağlık mın· 
takası olanBav· 
yerada da zey
bekler vardır. 

Bavyera nın 
merkezi olan 
Münib şehri Al-
manyanın en 
sevimli şehirle
rinden biridir. 
Buralarda hal-
kın giyim tarzı 
musikisi, yaşa

yışı, batta lisa
nı büsbütün 
başkadır. Me· 
deniyet yolun
da Alman birli-
ğinin elde ettiği 
te k a m Ü 1 1 e r e 

'< 

\ 

rağmen Bavye· 
ralılar ulusal 
adetlerin den 
hiçbirini ter
keylemiş değil· 
lerdir. Bilaki~ 
tersine olarak 
itiyatlarına dört 
elle bağlıdırlar. 
Bavyera erkek
leri dizlerinin 

Bavyera va/starı - Bavvua mılli dans
/an ve Bavyera uybekl.eri 

dört parmak üstüne ka
dar kısa deriden pantalon 
giyerler. Yazın yalnız göm
lek kışın da yine kısa yeşil 
işlemeli çuhadan bir cııket ta
şırlar. Kadınları da bol geniş 
bir eteklik üstüne işlemeli bir 
büluz koymakla iktifa ederler. 
Hemen kadın ve erkek teleb
büsü yeknasak gibidir. Kadın 
erkek şapkalarının yanına ve 
arkasına tüyler takarlar. Musi
kileri k&milen dağ şarkıların

dan ibarettir. Bando musika
nın ban parçalarını alarak 
kendilerine göre bir çalgı ta
kımı kurmuşlardır. Şarkılarının 
ara nağmeleri narcye benziyen 
huri huri huri 1 . diye bağırış· 
malardır. Dansları ise tamamen 
bir hususiyet taşır. Kadın er
kek elele tutuşarak dönerler. 
Sonra erkekler ellerile dizle· 
rini, ayaklarının topuklarını dö
verek zıplarlar. Oldukça yo · 
rucu bir dans olmakla beraber 
Bavyera dansları bugün Av
rupanın her köşesinde bü· 
yük sükse ile yayılmış bulun· 
maktadır. Münibe vardığımın 
ikinci gecesi idi. Kaldığım ote· 
le büyük bir lngiliz seyyah 
kafilesi geldi. Bunlar şerefine 
büyük bir balo tertip edi di. 
Tabii lngilizler baloya simokin
leri, frakları ile geldiler. Fakat 
Munihlilerin en ileri gelen aile
leri de dahil olduğu halde 
hepsi işlemeli kısa pantalon 
ve kısa ceketleri, başlarında 
rengarenk tüyleri yani ulusal 
kıyafetleri ile gelip geç va!tıt
lere kadar yine ulusal dansla
rını yaptılar. Tahmin edilebilir 
ki Bavyeralılar itiyadlanna sa
dık kalmakJa,bunları muhafaza 
eylemekle Üzerlerine daha bü
yük bir alaka celbediyorlar. 
Onların hususiyetlerini görmek 
için birçok yerlerden seyyah 
kafileleri Mwıih'e akın ediyor. 
Bavyeralıların huausiyetlerinden 
biri de çok neı'eli adamlar ol
malandır. Herhangi bir iar;ino-

da, Birahanede çalgı ulusal bir 
parça çalmış olsa hemen halk 
ona iştirak eder, hep bir ağız
dan köylü şarkılarını söylemeğe 
koyulurlar. 

Munibin meşhur yerlerinden 
biri de üç dört asırlık bir ha
yata sahip bulunan biraha
nesidir. 

Burası dört kısma ayrılmış
tır. Biri bizim eski hanlara 
benziyen yerlerin bavlusudur. 

Geniş meydanlığa bira fıçı
ları konulmuştur. Halk bunla· 
rın üzerine oturarak bira içer
ler. Bir salona tahta kanape
ler, tahta masalar konmuştur. 

Halk burada hususi Bavyeraya 
bira kadehleri ile içki içerler. 
Bunun üstü biraz daha mede
nileşmiştir. Sandalya ve örtülü 
masaları vardır. Lokanta hali
ne ifrag edilmiştir. Dördüncü 
kısmı musikili salondur. Bura
da yer bulabilmek için mutla
ka öğleden sonra saat on ye
diye kadar yer angaje ettir
mek lazımdır. Çünki on dokuz 
buçukta salon hıncahınç dolar 
ve kapılar kapanır. 

Buyerlerin bu kadar rağbet 
görmesının sebebi musikinin 
tamamen hakiki dağlılardan te
rekküp eylemiş bulunması, ar
tistlerinin hakiki Bavyera halkı 
arasından yetişmiş bulunmasıdır 
Burada her akşam dağ şarkı
ları. dağ dansları sanatın bütün 
incelikleri ile tekrar edilir. Es
ki itiyadlara bağlılık halkı bu
raya toplar. ecnebileri buraya 
çeker .. 

Bununla beraber aöylemeğe 

mecburum ki Munih yalnız hal
kın yaşama hususiyetleri, yedi 
tane muazzam bira fabrikası 
ile temayüz etmiş bir şehir 
değildir. Tabiatın buraya bah
§eylediği hususi güzelliklerde 
vardır. Bet vüz, sekiz yüz met
re irtifaındaki dağların üzerin
de güller ve bunların etrafını 
çeviren çam ormanları ve or
manlar arasındaki oteller, kötk 

ler Bavyeraya karşı beslenen 
alakayı artırmaktadır. Bunlar
dan başka Almanyanın her şe
hirinde yabancıları seyyahları 
ilgilendirecek ayrı ayn müesse
seler vardır. Mesela Dreııtende 
Almanyanın en büyük yağlı 
boya tablolar müzesi, Berlin
den daha büytlk operası oldu
ğu gibi Munihin de "Doyçe 
muzeum" denilen muhteıem bir 
müzesi vardır. 

Ben müzeyi ancak dört sa
atte gezebildim. Temin ederim 
ki müzenin onda birini göre
medim. Müessese bu kadar 
geniş ve alakalıdır. Orada sa
nayiin yıllara taksim edilmiş 
tekamülünü herhangi bir keş
fin geçirdil'ıi safhalan, son du
rumu canlı eserlerile takib et· 
mek mümkündür. Mesela nakil 
vasıtasını ele alalım. Burada 
keyikJerin, köpeklerin kızak 
çektikleri devirden başlıyarak 

tayyarelere kadar, öküz at 
arabaları, otomobilin şimendü
ferlerin kayık ve vapurların 
ilk modelleri, son mütekamil 
şekilleri, tayyarelerin ilk ve son 
modelleri, son modelleri kami
len mevcuttur. 

Telefon, fotoğraf, sinema, 
gramofon, elektrik gibi herşe
yin iptidailiğinden başlıyarak 
hangi senelerde ve ne teka
müller geçirdiği eserleri ile 
canlandırılmıştır. 

Herhangi bir mevzuu etüd 
etmek istiyen bir adamın uzun 
boylu kitaplar ve istatistikier 
karıştırmağa ihtiyacı yoktur. 
Kendisini alakadar eden mevzu 
için bu müzede ayrılan salona 
girmek, orada o işin geçirdiği 
safhalara göz atmak, arzu edi
len malümatı elde etmeğe yeter. 

Münib aynı zamanda en de· 
ğerli bir ilim müessesesine de 
sahiptir. Üniversitesi bir bina 
dahilinde bütün şubeleri ıhtiva 
eylemekte Almanyarun bütün 
tanınmıf profesörleri burada 
yer almıı bulunmaktadır. Altı 

Bir Fransız mizah 
Muharririnin şakası 

Fransanın tanınmış mizah 
maharrirlerinden La Puşardi
yer " Oeuvre 11 gazetesinde 
" Sentelende > ~ni hatıralar ,. 
başlığı altında sinyor Mussoli
ninin ağzından bir yazı yaz
mıştır. Güya Mussolini bu ya
zıyı 1936 senesinin mayısında 
yazmış olacaktır. 

Yazı şöyle başlıyor: 
"Kazanmak istediğim şan ve 

şerefin en yüce tepesine irit
tiğim gibi hayatta gerçekleş
tirmek istediğim her emele 
kavuştum. Kendime örnek idin
diğim Napolyona benzedim. 
Hatta onu geçtim. 

Napolyonun askeri muvaffa
kiyetleri, benimki gibi doğu 
Afrikasında başladı. Yalnız 
Napolyon Mısırın ehramların
dan Sent Elen'e gitmek için 15 
yıl geçirdi. 

Ben de Napolyon gibi, baş
ka memleketlerde yetişen bii
yük adamları çekemiyen bir 
hainin kurbanı oldum. Bu hain 
ordularımın Habeş bölgesinde 
bulunmasından istifade ederek 
sarayıma iki muhafız gönderdi. 

Bunlan faşist usulünce 11e
liimladım ve "Kendimi asil bir 
milletin muhafazasına tevdi 
etmekle bahtiyarım.,, dedim. 

Muhafızların biri bir şeyler 
homurdandı. Acaba Napolyona 
karşı da böyle mi yapmışlardı. 

Napolyonun gardiyanı Hud
son Lowe adını taşıyan biri idi. 
Benim gardiyanımın adı Luit 
Corçdur. Kendisi eski bir si
yasa adamı idi. Sonralan hoşa 
gitmez oldu ve kapı dışan 
edildi. Bu adamın adı, Musso
lininin muhafın diye tarihe ge
çecek. Fakat o da Napolyonun 
muhafızı gibi hareket ettiği gi
bi sinirime dokunuyor. 
Adanın tepesine çıkıp etra

fı temaşa ettiğim zaman mu
hafızımın bana dair : 

- Şimarık ve gülünç adam! 
Dediğini işitiyorum.,, 

Yenice 
S~arası paketlerinde 

'Yuz liraya kadar 
ikramiye bulacaksınız 
inhisarlar müdürlüğünden 

tebliğ edilmiştir; 
"idaremiz mamulabndan" Ye

nice" sigarsının önümüzdeki 
ikinci teşrin başlangıcında piya
saya çıkarılacak kutularında 
para ikramiyesi kazandıracak 
bonolar bulunacaktır. "Yenice. 
sigarası için müşterilerimizden 
talihliler, satın aldıkları kutu
lardan birinin içinden yüz lira
dan beı liraya kadar para ka
zandıran bir bono bulacaklar 
ve bu bonoyu lstanbulda mer· 
kez veznemize ve öteki vili
yitlerde bulunduklan yeria 
inhisarlar veznesine ibraz eder 
etmez, isabet eden parayı ala
caklardır. 

Satın aldıkları paketin ikra
miyeli paketlerden olduğunu 

herkes paketin içinden çıkacak 
ya ikramiyeli Yenice ilanını 
yahut bir ikramiye bonosunu 
bulat'ak anlayacaktır. Esasen 
ikramiyeli Yenice sigarasının 
diyasaya çıktığı, başka nevi
den sigara paketlerine konu
lacak reklam afişlerinde ilan 
edilecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
bin talebesi bulunan Üniversite 
cidden görülecek bir eserdir. 

Operası, müteaddit tiyatro
ları kütüphanesi yedi yüz elli 
bin nüfusu tabii gü%ellikleri, 
huausiyetlerf Münih'i çok se
vimli bir şehir haline koymuş 
tur. 
~akkı ocako~ıu. 
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Pariste sinemalar ••• 

ltalya - Habeş harbının 
Sinemaların kasasına 

zararı 

do kandı 
"Fanfare D'amour " eylenceli bir film 

Parls: ıs llktaşrın 1935 

İtaiyan ve Habeş harbının 
emrivaki olmasının zararı her· 
kesten evvel sinemaların kasa· 
sına dokundu. Sinemalar için 
Pariste Sezon ve Mort Sezon 
ayrılığı y. k gibidir. Bu büyük 
şehrin sayısı iki yüzü geçen 
sineması senenin her ayında 

't'e ayların her • haftasında o 
aene durumunun ve yerimin.: 
göre işler durur. Burada, yız 
geldi diye sinemalar kapanmaz. 
Bir sin~ma ancak yapısında 

yaptıracağı haberi bir tamir ve 
tadil maksadile birkaç ay ka· 
patabilir. Gene yaz geldi 
diye sinemalar programlarına 
kışm geçemedikleri hafif 
filmleri yahud kışın geçtik· 
leri büyük filmlerin ikinci 
gösterişi koymazlar. Piyasada 
ae filim bulurlarsa mevsim kol· 
lamadan proğramlarına alırlar. 
Bunun için Stodyolar her mev· 
111mde çalışır. Prodöktörler. film 
evleri he~ mevsimde piyasaya 
fılim çıkarırlar. 

Yalnız Ağustos ayında sine· 
ma ~leri biraz hafifleşir. Bu 
ay bütün bir senesini çalışmak
la geçiren Parislilerın azad ayı· 
dır. Mektepler kapanmış, aile
ler sayfiyelere dağılmıştır. Bu
nunla beraber hergün şehre 

girip çıkan ve sayısı milyona 
yaklaşan yabancılarla tatil yap· 
mıyanlar, tatiiini şehirde geçi· 
renler ve yahud ancak bir haf· 
ta on gün tatil yapabilen gü· 
çük esnaf aileleri bolvarları 

doldurdukları gibi sinema sa· 
lonlarını da pek tenha bırak
mazlar. Bununla beraber nede 
olsa ağustos, Paris sinemacı

larının sevmediği bir aydır. 

Miriam llop.'unç Becky Slıorpla setvctsız, aı ,ız l{ellç kız rolüude 
Burada eğlence herkes için bir yer alıyorlardı. 
ihtiyaçtır. Buradaki yabancılar Toulonda otelcilik eden Ali-
mutlaka eğlence yerlerini gö· bert, otelinin barına yalnız ka-
receklerdir. Yerli halk ise ek- dınlardan mürekk p bir or· 
meğe, havaya ve suya olduğu kestra angaje etmek için Pa· 
kadar eğlenceye de muhtaçtır. rise geliyor. Dıeyfus acente· 
Belki harp devam eder fakat 
sinemacıların şikayeti devam sinin elinde ( Tulipes ) adlı 
etmez. bir tnıp varsa da p yanist 

Işte bu yıl, ağustosu atlattık 

diye sevinen ııinemacılar eylul 
• * • ile kontra bas eksiktir. Bu me· 

Geçen haftaki mektubumda seleyi haber alan Pierre, Jean 

~11no11c Bersia11 ve lvette Lcbon ., Divrıae ,, fılmmde 
sonunda ltalyan - Habeş har· seyircilerini çok çok güldüren 
bile karşılaştılar. Parasının he· (Hallerin gülcü kızı) isimli filmi 
sabını çok eyi bilen Fransızlar hikaye etmiştim. Bu hafta da 
harp kokusu duydukları za· yine bunun kadar eğlenceli ve 
man daha fazla ıhtiyatli olu- tatlı bir mevzuu olan ( Fanfa· 
yorlar. Tarihi aile kasaları olan re d' amour ) filminden bah-
( çorap ) !arının ağzı daha güç· sedeceğim. Bu filmin baş ro· 
lükle çözülüyor. Şimdi cumar• !ünde ( Fernand Crarcey ) in 
tesi ve pazar günleri bile si· bulunması (Claumont • Palace) 
nemaların girişinden bolvarla· de yapılan ilk gösteriye davet· 
rın, caddelerin kaldırımlarına li olarak • Çünkü her vakıt ilk 
taşan ve burada (kuyruk) İs· gösterilere girmeğe izinli olan· 
ıni verilen, sinamaya girmek !arın elinde sinemacılar oda-
için dizi kolu nizamında saat· sından verilmiş bir kat vardır· 
larca nöbet bekliyen insanlar binlerce insanı çekmişti. içerisi 
artık görülmüyor. • altı bin insandan fazla alan 
Halkın bu ihtiyatgarlığından yalnız Fransanın değil hatta 

daha çok büyiık sinemalar mü· Avrupanın bu en büyük sine-
teessir oluyor. Çünkü bunların ma yapısının yüksek sınıf yer· 
fiyatları bahalı olduğu gibi !eri hemen hemen dolmuştu. 
masraflarıda kara cümlesi Mevzuu hülasa edeyim : 
en kuvvetli olan bir satı· "iki genç muzikacı arkadaş; 
cının aklını durduracak ka· Jean ve Pierre bu buhranlı 
dar ağırdır. Küçük sinema· zamanda işsiz kalmamamın ko· 
lar, masraflarının az ve fiyat- !ayını bulmuşlardı. Bunlar ba-
larının uygun oluşu yüzünden yatlarını kazanmak için bazen 
" iğri gemi, doğru sefer " yine bir havaylı, bazen bir zenci 

er. unu da sö - ahut bir siyam kıyafetine gi-

kadın kıyafetine girerek acen• 
taya müracaatle truba giri· 
yorlar. 

Şimdi, Toulon'a giden tren· 
de birçok genç ve güzel mu· 
zikacı kızlar arasında bizim iki 
sergüzeştçi arkadaşı da görü· 
yoruz. Truptaki kızlar içinde 
en güzeli olan sarışın ( Gaby ) 
ikisinin de hoşuna gidiyor. 
Kadın kıyafetine girdikten 
sonra ismi Jeaı.nette olan 
bizim Jean güzel kızın eline 
bakarak " Pek yakında bir 
bestekarla tanışacağını v.! se· 
vlşe~eklerini ,, söylüyor. Ve o 
akşam • bir ara 'ık erkek kı· 
yafetine giren Jean • trenin 
koridorunda Gaby ile tanışıyor 
ve Toulou'da görüşmek vaa
dile ayrılı}orlar. 

Trubun Toulou'da verdiği 
ilk müsamere pek beğeniliyor 

ve büyük sevgi alıyor. 

Bir akşam antrakta Jean 
erkek kıyafetine girerek Gaby 
ile buluşuyor ve o gece bir 

" buvat dö nüvi ,, ye gitmek 
ıçın sözleşiyorlar. Antraktan 
bitince Joannette yine piyanosu 
haıındadır. Müsamereden sonra 
kıskanç Pierre, arkadaşını oda· 
sın giı:tliyerek Fierrette'in ağa· 
beyi sıfatile Caby'ye arkadaşlık 
ediyor. Jean kapalı bulunduğu 
oda dan kurtularak onların ar
kasından gidiyor. Fakat Caby 
kendisine gücenmiştir. Hep be· 
raber otele dön ükleri zaman 
Jean'ın, Jeannette'in odasına 
girdiğini görünce Caby büsbü
tün öfkeleniyor. 

Bir akşam otelin Barında 
muzika başladığı sırada bir de· 
likanlının Caby'ya kur yapmak 
istediğini gören iki sahte genç 

Afrika savaşı ve Avrupa 
Bir A vustur-ya bakanı A vusturyanın 

Niçin Italyaya karşı Zorlama 
tedbirlerine girişmiyeceğini anlatıyor 

Viyana 19 (Ö.R) - Bundes· 
lromieer V ııker Adam doğu Af
rik •ndaki • diMa ve onttn 
Avrupa iizeriedelti tasirkl'İlıi 
inceliyerek bir konf«aas ver· 
miştir. Av\Hlklrya hikume'i m 
mı- ko11 p= mir.la.yuı •&deri 
Awııtur)IMMll zecri tedbirlere 
kartı alscıajı durumu aıılat ak 
iftbarile mülaimdir. 
Doğu Afr.iku111 i ltadiııe-

leriıı Avrupa de\tlet adamlaıı 

üzerine yaptığı tesir hıalya·Ha· 
bet anlaflJlazhğı ile bir ilgisi 
olmıya ııılu.ları dıa pek yalmı
den aliiııadar ed~ek bir du
rum dop111tu9hu.8ugüa bütün 
Avrupa devletleri lnıvvet 

denkleşmesi, ekonomik çar· 
pışmalar ve ulualar sos
yetesi prensibini izah ve 
miHlafaa gilıti ~i konular 

karpsıııda bulu yerilır. Ciddi 
devlet adamlarının IMa önemli 

konuları gerek kendi ulusları 

ve gerek acun bıtt"ıfl namına 
en iyi şekilde halle uğraştık

lan bir ınrada; diğM bazı ser
güzeştçi, aiyasacıların ve siye
sal Ol'ganizaayonlann bu k r
ga~lığı (otorite devlet) devlet 
prensibi ile 19 uacu yüzyılın 

liberal idare prensibi arasın
daki çarpışmayı alevlendirmek 
için bir fırsat addettikleri de 
aşikardır. Avusturya uluslar 
sosyetesine daima sevgi ve 
saygı besliyen arsıulusal barı

şın devamını özliyen bir dev
lettir. Fakat Avusturya hüku
metinin fikrince bugünkü ulus-

ista/11c11bt•tf! 

olduğunu da kabul etmek la· 
zımdır. Nitekim - sosyete ka
rışacağı işlerin ne olduğunu 
eyice bildiği takdirde - birçok 
başarılar elde edebileceğini 

son 15 sene zarfında birçok 

Şuşbıg söylev verİ.l'ken 

lar sosyetesi bazı eksiklik· J defalar ispat edebilmiştir. 
ler ve aksilikler taşıyor ki Yeni Avusturyanın yeni 
bunun ana sebebini ulus· ltalyaya karşı durumu 
lar sosyetesinin kurulduğu za- Bu durumun tam bir dost-
manın psikolojisinde aramak luktan ibaret olduğu kesindir. 
lazımdır. Bir dostluk ki büyük savaşın 

Malümdur ki uluslar sosye· barışından birkaç sene sonra 
tesi kurulduğu zaman Avrupa başlamış ve Mussolini devrinde 
devletleri galip ve mağlüp, ya- Dolfuss tarafından kuvvetleş-

hut silahlı ve silahsız veya bi- tirilmiştir Bu dostluğu kura-
rinci ikinci sınıf uluslar diye bilmek için eski savaş senele· 
iki gruba ayrılmış bulunuyordu. rının bıraktığı acı hatıraları 
Bu zihniyet ve uluslar sosye· unutmak lazım geliyordu. Fa· 
tesinin büyük savaştan sonraki kat gerek yeni Avusturya ve 
barış andlaşmalarını tanımağa gerek yeni İtalya bu işi el bir-
mecbur olması bu sosyetenin Jiğile başarabilmek için eski 
kendinden beklenilen başarıları acıların üzerinden sünger ge· 
yapamamasına kafi bir sebep çirmekte birbirinden geri kal-
oluyordu. Fakat bütün eksik- madılar. Bu dostluk son sene· 
lik ve yanlışlarına karşı ulus· !erin siyasa terihinde Avustur-
lar sosyetesi prensibinin gayet yaya çok şeyler kazandırmıs 

doğru ve yerinde bir kurum ve onun en buhranlı günlerin· 

çatıyorlar. Kavga çıkıyor, to
katlaşma arasında Jean ile 
Pierre'in perukaları başlarından 
çıkı)or Bar'da bir rezalettir 
gidiyor. Barı dolduran halk 
kadıların hepsinin erkek kıya· 
fetine sokulmuş olduğunu sa· 
narak salonu terkediyor, 

Hhakikab anlıyan Caby,Jean 
ile nişanlanmak kararını verir· 
ken Jeamette'e flort yapan 
barın direktörü de afallayıp 
kalıyor. 

* • • 
Senaryosu Robert Thoeren 

tarafından yazılan bu film meş
hur Fransız vazı sahnesi Ric· 
hard Pottier tarafından Solar • 

Sahneleri hareketli ve muzi
kası kuvvetli olan filmde Jean 
rolünü alan ve bütün dünyada 
büyük bir şöhreti olan F ernand 
Gravey sahte kadın rolünde o 
derece muvaffak olmuştur ki 
bu muvaffakiyet Fanfare D'a· 
mor'u genç artistin bütün filim
lerinin fevkine çıkarmıştır. 
Fransız sahne artisti Piero 
Larquey ile beyaz perdeye 
neş'e saçan tipin ihtiyar Ma
deline Gaby bu filmde de 
yeni şahsiyetler yaşatmışlardır: 
Sarışın Galus rolünde Betty 
Stochfeld çok caziptir. Seyre· 
denlerin gülmekten gözlerini 
yaşartan bir film ... 

MU teba Yala 

söylev vem km 
de yardımına yetişmiştir. su 
hakıkat eyice bilindiği içi?; 
dir ki büyük devletleri 

t r· tanınmış siyasacıları Avus u I• 
yanın uluslar sosyetesinde ~ıl' 
dığı son durumu haklı .b~ a• 
yorlar. Coğrafi durumu ıtı~ • 
rile Avrupanın kalbinde b11

1
11r 

nan ve muhtelif memleket~
arasındaki siyasal bağların .t~ 
ğüm noktası ve ekonoıııı e. 
ansında sağlam bir köprü öde, 
vini yapmakta olan Avustıır~. 
Avrupanın tenha bir kena~u· 
da veyahut Avrupa dışınJa r 
lunan kendi gibi küçük ıı:. 
hangi bir hükumet gibi har , 
ket etmemekle her halde ı:ıı~r 
zurdur. Bu itibar ile hiç bj, 
büyük devlet AvusturyaY! :e' 
dıg· ı son durumdan vazgeçır , 

il' 
rek arsıulusal kargaşalığa ~O' 
ı' klemek için süel veya e , 
ı mik bir tazyikte bulunıııı)'ll 
c.ıktır. 

A VRUP ADA BARIŞ 
Avrupa barışı hiç bir zal'.ll~ 

: hlikede değildir. Çünkü bııı' 
, ·.'l bütün büyük devlet ada 
' a' ı. ı Avrupada cıkacak bir sa~e· 
~ ı bu yüksek kültür memle. e• 
t.ni tam bir cehenneme çevır11., ceğine ve bu cehennemin soıı e• 
da hiç bir devletin galip deıt a 
cek bir halde ortaya çıkaı:ııı)' i 
cağına emin bulunuyorlar. ya~., 
çıkacak bir Avrupa sa"Vaşıd•' 
sonunda galip de mağlüp ka ı1e 
zararlı ve acınacak bir bi~ e 
bulunacaktır. 1914 ten 19 

0 
kadar süren savaş, Avrupaıı:~ 
dörtte üçünü en ağır bir aııa iil' 
ile sarsılmasına ve hala bul!' j)t 
bile hissedilecek kadar külte' 
ve ahlakta gerilemesinı: :,. 
bep olmuştur. Yeni bır . e 
vaşta kullanılacak silahl~r j:ıı 
son :büyük savaştakilerııı 

1
, 

daha on misli kuvvetli ve {1e 
kıcı olacaktır. Bu iti~~r j\V' 
böyle bir savaş bugünk~ il' 
rupa kültürünün dayandıgı b Jı• 
tün sistemleri kökünden rJı11 
mağa kafi gelecektir. Eıı ~.' ,e 
b r hakikat olan bu düşuıı tlİ 
Avrupa barışının en kuVVı~t· 
gözedicisidir. Avrupa de\f 

9
, 

leri aklı başında adamlar ta~çe 
fından idare edildiği müdde alı 
yeni bir Avrupa savaşı aıı' 11b 
siyasa sergüzeştçilerinin ":ur· 
bir rüyası olarak ka'aca il' 
Bulanık suda balık avla~alı:. 11jıı 
tiyen siyasa sergüzeşt~ı!e~;iıı' 
ve insan oğullarını bırıbı 
boğazlattırmaktan para k 
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., Hi~AYE~ l 
Otelde Bir Vak'a 

Handanbozma otelde gece 
Yarısı bir feryad koptu: 
kü'"": Aman! Odanın kapısı 

~uldü, dışarıya çıkam•yorum! 
ille ek~es uyanmıştı, buna rağ
tıı n ımsedc bir hareket yok
ııi kulaklar kirişte, yeni bir 

ra bekliyor gibiydi. 
işi~l~: geçmeden ayni sacla 

od- Odadan çıkamıyorum, 
be a~an çıkamıyorum! Çıkarıu 

ııı ... 
aç~u i_stimdad üzerine kapılar 
ba lındaga, sesler duyulmağa 

ş a ı: 

iııı:- Odadan çıkamıyor mu 
ış? Çıksın ... Neden çıkmıyor! 
- Odanın kapısı küçülmüş .. A J?aha neler !.. 

ko tYnı feryat bir kere daha 
p u: 

ita - Çıkarın beni . odadan çı
çij~~rrum, odanın kapısı kü-

M ... 
•esi erdıvenlerdeki, sofalardaki 

er Çoğalıyordu : 
zaı; Gece yarısı bu ne re-... 

- Sarhoş mudur nedir herif .. 
- Garson yok mu yahu? .. 
- Otelin sahibi nerede? .. 

Por Sakın çıldırmış olmasın 1 
3se haber verelim .. 

gör·~ a~alık pos bıyıklı garson 
takl~ınuştü. G~zleri uyku ha
ber ıgına saplanarak kaymış, 
ŞÜyfezam:ınk~ yengeç yürüyü-

ılerlıyor, aptal aptal: 
ııy:;;d ~e o'muş, neden herkes 

T 1 dıye soruyordu 
t~k anı hu esnada mahud ses 

.:.._ar dalgalandı: 
dan Yahu, çıkarın beni oda-

G odadan çıkamıyorum ... 
cak k~~on bu sesi tanımış ola-

av; Bekle, geliyorum! Diye 
Son zı çıkbğ'ı kadar bağuc!ı. 
terj{a g~mclenmiş olan müş
s11s b~e hitaben, bilrüılcre mah· 

ır tavır alarak: 
Yok Me~ak edecek bir şey 
ter·' dedı, 9 numaradaki müş· 
lerJ~· ke~dini tanının ben. Cin
Yİııe ınunasebeti vardır da, 

A ~erileri tutmuş olacak ... 
tlti: l!ıjrane bir vaziyetle ilave 

tıııı: Hepiniz odanıza... Raha· 
~· bakın, haydi... Ben onu 

1 sustururum! 
· .. iişterilerin ki~i: 

bir~ -k~~ ne :ezalct! Diyordu. 
..... ' ısı· ······ .. ; tıan b ··············--··•••••••••••• Yonc 

1 
arb vasıtaları spekülas· 

kaııı u arınıu emelleri daima 
ta ç~ bulaşmıştır. Savaştan pa· 
bı1 k a;an speküiasyoncuların 
olıııa aıı 1 rüyalarının hakikat 
d~n llıaaı için her insan elin· 
A · "e.eni yapmalıdır. 

:•ny:ı ve Avusturya 
ıı •• ~·~·~_urya bükümeti ile Al
Çolc • hukümeli arasında bir 
lılakt'Yasal pazarlıklar yapıl
Y•yııı~ 1°lduğnna dair çıkarılan 
k11Iaktı ara gehnce bu kususta 
tii11 h aıı kulağa fısıldanan bü· 
d1111 3vadisler uvC:urma yafan
llıan a~~a _birşey değildir. Al
ıcit· ııı I' uk~meli ıle pazarlığa 
Soru

8 
e 1 k mı, girişmemeli mi? 

'it~ arşısında Avusturya 
~lılt deti hiç bir zaman karar· 
t11ry;ı. 'j;1.:UOrştır.ÇünküAvus
'te bilha ütun acun uluslan ile 
~ b şsa komtu uluslar ile 
~illi afif halinde yqamağı 
d~leti~ •c iki komşu Alman 
llo, _arasındaki gerginliği 
tergİn}~?!'D1cmiştir. Fakat bu 
· de A'l;ln meydana gclme
ba1taı •usturyanııı hiç bir ka
bu g:, 0!mli~~ğıııdau Avusturya 
~ · ?Jn gın ortadan kalk-
lllağ;ı 1~= d~ .hiç bir adını at
llıtkted· ndını mecbur görme• 
l11rya ır. Bu itibar ile ATiıs-
Paz.ı.1ı~ Almanya arasındaki 
böyle b. arın aslı yoktur. V c 
~a~n ır pazarlığa girişilse bile 
fıkı;11:ız ve hür bir Avusturya 
Yeriıı karşı olanların ümitleri 
~iç b~r geleceğini ummalanna 
1 çiıı sebep yoktur Bunun 
let v~ur~~n~ seven, k~ndi dev· 
S;ıYgıl .ukuınetine sevgi ve 
Y<tlıfarar 'şle b~ğlı olan Avustur
lıiiktı uşnıg - Starhcmbcrg 
r~1ı:etini~ eski Dolfüs prog
llııyaca ~n bır kanş bile aynl

gıııa emin olmalıd· hr. 

- Cinlerle ml:nasebeti mi 
varmış da perileri mi tutmuş? 
Diye sorup hayret ediyordu. 
Bazılurı da: 

- Allah otel eyliye, timar· 
haneden farkı yok! Hükmünü 
veriyordu, fakat hepsini de 
uyku bir miknatis gibi çekiyor, 
hepsi yataklarına dönüyorlardı. 

Garson terliklerini şıpırda· 

tarak, en üst kattaki 9 numa· 
ralı odaya çıkıyordu. 

Aradan henüz bir çeyrek sa 
at geçmemişti ki tiz perdeden: 

Oğlan şişman kız şişman 
Araya girmiş bir düşman! 
Şarkısı otelin içini inletmeğe 

başladı. Bütün müşteriler yeni 
baştan uyanmışlardı. Hepsi de 
bomurdanıyordu: 

- Otele değil, tımarhaneye 
düşmüşüz! 

diye söyleniyorlardı. Bu ara
lık otelin sahibi de sokaktan 
gelmişti. Bütün müşterileri a· 
yakta görünce birden bire 
korktu: 

- Yangın mı var? diye sor· 
du. 

- Deli var, delil 
Müşteriler bu cevabı verir· 

ken: 
Oğlan şişman kız şişman 
Araya da girmiş bir düşman 1 

Şarkısı tiz perdeden tekrar 
ediliyordu. 

Önde ötelin sahibi, arkadan 
mü~teriler en üst kata çıkı· 
yorlardı. 

9 Numaranın kapısı kilitli 
idi. Aralıklardan dişarıya ay· 
dınlık sızıyordu. Fakat ses se
da kesilmişti. 

Otelin sahibi : 
- Şerif, Şerif 1 diye gar· 

sonu çağırdı. 
- Ah, ustacığım, geldin mi, 

gel, gel... Gel de halimizi 
ıör ... 

- Ne oldunuz? Kapı kilidli. 
Aç da kapıyı görelim bakalım. 

Şimdi içeriden cevab veril
miyordu. Otelin sahibi tekrar 
ediyordu: 

- Açsana kapıyı, aç da 
görelim. 

- Açamam ki... 
- Neden? .. 
- Odanın kapısı küçülmedi, 

biz okadar şiştik, okdar büyü· 
dük ki, kapıya yaklaşamıyoruz. 

- Oğlan, bone laf, çıldır
dın mı yoksa? 

Bu cnditeli suale yine tiz 
perdeden: 
Oğlan şişman kız şişman 
Araya da girdi bir düşman 

Şarkısı cev.-p veriyordu .. 
Otelci de, müşteriler de şa

şırmış[ardı. Müphem bir korku 
hepsini düşündürmeğc başla
mış gibi görünüyordu. içlerin· 
den biri : 

- Bu kadar kişiyiz, dedi, 
kapıyı kırıp içeriye girelim ... 

Bir, ikisi kapıya yüklenirler
ken odadan telaşlı telaşlı iki 
ses birbirine kanşıyordu: 

- Eyvah ! Onlar da bizim 
gibi şişip büyüyecekler .. Sonra 
buraya büsbütün çıkmıyacağız, 
ezileceğiz ... 

iki dalı.ika sonra kapı kınl
mışb. Odada kesif ve ağır ko
kulu bir duman vardL .• 

Müşterilerden biri: 
- Bu herifler esrar içmiş· 

!er._ Dedi. 
Otel sahibi: 
- Tuh. .. Ôyleya, esrar iç

mişler, diye tekrar etti, bu 
koku, esrar kokusu ... 

Şimdi 9 numaralı odanın 
müşterisi ile garson, uykuları 
çalınan bir düzineden fazla 
insan elinde hırpalanıyorlardı. 
Tekme, tokat arasında: 

- Şimdi 'işmanlığınız, bü· 
yüklüğünüz geçer, kapı da ge
nişler, çıkar gidersiniz edeb
sizler... Sözleri deminki vavcy· 
laya hatemc çekiyordu. 

Mazlum 

rmızılı kadın Karşıvaka Kız Muallim mekl
, ehi 1935 yılı ihtiyacı 

illingerin öldürülme- lzmir lis~ ve orta ol(u l~r alım 
• d k• .. .. . . satıı. komıs onu ~aşkanlıgında 

SJfi e } rolunu ıfşa edıyor Cinai Az; Çoğu Kilo fiatı Tutarı 
Kuruş S. Lira K. 

Nevyork 14 llktesrln temmuzda bir tuzak kurmağa Ekınek birinci nevi 15000 18000 10 75 1935 
"Bir nı;maralı halk düşmanı" karar verdik. Aramızdan üçü· Koyuneti 4500 5400 35-38 2052 

meşhur haydud Dillingerin Şi- müz akşam Melvin Purvis'in Dana eti 2000 2400 24 576 
kagoda bir tiyatrodan rahat bürosunda toplanacaktık. Anna S 2000 2400 
rahat çıktığı sırada sivil polis- Söze tf'ıefon edeceğini vadet- S~;eyağı 

2000 2400 
75 l800 

ler tarafında öldürüldüğü ha- mişti. 1 O 240 
tırlardadır. Fakat çoktanberi Gerçekten telefon etti ve Yoğurt 3500 4200 15 630 
onu takip etmekte olan zabıta- Dillinger, metresi Polli Hamil- Yumurta 2·'.>000 24000 1 10 264 
nın nihayet onu nasıl tuzağa ton ve kendisinin hep beraber Kuru soğan 10)1 1200 :ı 
düşürdüğü anlaşılmamışb. Bu- Biograf tiyatrosuna gitmek Kuru fuulyc 6Scl 780 1 :> 
nun da sebebi vardı. için çıkmak llzcre olduklarını Zeytin yağı 6J ı 720 29 

Çünkü, Şikago sivil P0 • bildirdi. Teneke peyniri 13\lO 1560 ?" 
lisleri ancak " kırmızı ka- "Bir dakika kaybetmeden -:> 
dın" d ye tanınmış esraren- Purir yirmi üç sivil polis top· Yerli pirinç 1500 1800 22 
gi:ı: bir kadının ifşası sayesin- ladı ve tiyatro geçilmez bir Nohut 500 600 6 
dedir ki nihayet meş'um hay- kordonla sarıldı. Toz Şeker 1900 2400 26 
dudu yere serebildiler. Bu ifşa BUyUk bir beklenti Domates salçası 30J 360 23 
mükafatı olarak polis idaresi "Purir tiyatroyu nezaret al- Patates 2500 3000 6 
idaresi kadının hüviyetini orta- bnda tutacak bir vaziyette Makarna 600 720 30 
ya çıkarmamağı ve onu hay- otomobilinde kaldı. Kararımız Sabun 1750 2100 25 
dudun arkadaşlarına karşı hi- şu idi: Dilleng'!·• ile iki kadın Un 795 1000 17 50 175 
maye ctmeği vadetmişti. tiyatrodan çıkarken o sıgara- Kok kömürü 60000 72000 3 2160 

60 
117 
208 80 
390 

50 405 
36 

ıs 627 60 
82 80 

50 195 
216 
.:2s 

Fakat asıl addı Anbna Sage sını yakacaktı. Bizim kurdu- Ağaç kömürü 4000 4800 4 192 
elan kırmızılı ka ın ° traje- ğumuz çenber de süratle dar- Odun 13500 16200 1 25 202 50 
dide oynadığı rolü şimdi ken- !aşıp kapanacaktı. Kuru üzüm 500 600 15 
disi ortaya atmış bulunuyor. "Beklenti uzun ve sinirli ol- 300 360 
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Z D·ıı· · · d Zeytin danesi 25 90 aten ı ınger çetesı şım i du. iki saat geçti. Gözlerimi-
mahvedilmiş olduğu için baş- zi Puririn otomobine dikmiş, Çay 20g 2506 310 18 60 
kanına ihanet eden kadının işaret bekliyorduk. Kaşar peyniri 50 125 
korkacak bir şey kalmamıştır. Birdenbire bir kibrit ışığı Karşıyaka kız öğretmen okulunun 1935 Finansal yılı ıçın yu· 
Fazla olarak zabıta onu da şefimizin yüzünü azıcık aydın· karıda cins ve nicelikleri yazılı ( 26 ) kalem yiyecek ve yakacak 
sürgün etmeye karar vermiş- !attı Önümüzde, birkaç adım ihtiyacının 21 • 10 • 1935 tarihinden başlıyarak üstermesi 1935 
tir, zira geçmişi ağır cinayet· ötede, Polli Hamilton ve kır· ikinci teşrinin altıncı Çarşamba günü saat on beşte lzmir kültür 
!erle yüklüdür. mızılı kadınla bı'rlı'kte, Dı'l)ı'n- d' kt- J" • - d t l k 1 k · d k 

BI f t t ğ ıre or ugun e op anaca o an omısyonumuz a yapılma 
ogra -Teo er uza ' ger yürüyordu. Tamamile fü- d 

B · d ··w b' 1 üzere on ye i gün süre ile açık eksiltmeye konulmuştur. lstek-
u ış e mu m ır ro oynı- tursuza benziyordu. Fakat Polli 

yan müfettiş Glen Streçer olup bizim orada olduğumuzun he- !ilerin her birinin karşısında gösterilen tasınlanınış bedellerinin 
biteni şöyle anlatıyor: men farkına vardı ve arkada- yüzde yedi buçuk nisbetindeki süreksiz pey akçalarını malsan-

- Üç aydanberi Dillnge- şının kulağına birşeyler fısıl- dığına yatırarak alacakları alıtlarla üstermc gün ve saatinde 
rin izleri Ü7.erinde idik . dadı. komisyonumuzda bulunmalan bildirilir. 
Suç ortaklarından biri hay- Dillingerin silahlı olmadığı Şartnameleri görmek istiyenler her gün saat 10 dan l:l y~ 

~~~~7yo;~~:p Fat:~şl:~tu~ ;!~~ Buv~~~~:~r. bru~ s~~~:nfçii~~~ kadar K!z lisesine müracaatlan. 21-25-29-2 ( 3335) 

retlere rasımen, her gelişimiz- cebinden büyük bir otomatik 
de haydudu kaçmış buluyor ve tabanca çekti ve iki kadını Izmir Liseler ve Orta o .. ullar 
adeta habercimizin bizimle alay orada bırakarak son hızla kaçtı. 
ettiğini zannedecek oluyorduk. "Arkadaşım Onel ilk olarak alım satım komisyODUOdan: 

" 1934 Temmuzunda bir gün ateş etti. Dillinger daha on beş 
kırmızı rob ve kırmızı şapkalı adım bile atamamışb. Diğr iki Cinsi Azı Çoğu Kilo fiatı Tutarı 
bir kadın şefimizle görüşmek pohs de ateş ettiler. Üç kur· kuruş Lira '(. 

istedi. Kendisine bir şey ya- şun da isabet etti. Yalnız birisi Ekmek birinci nevi 66000 70000 10,75 7525 
pılmıyacağını vadcdersek Dil- de kafi gelebilirdi. Fakat sah- Koyun eti 11000 15200 35-38,00 5776 
lingeri bize teslim ctmeğe ha- ne o kadar hızla geçti ki içi- Dana eti 8500 12000 24 2880 
zır olduğunu bildirdi. mizdcn hangimizin Dillingeri Sadeyağı 4400 5700 75 4275 

Şefim,z, hikayesini Şikago öldürdüğünü bilmeğe imkan Süt 8500 10800 10 1080 
adliye şefi Melvin Punrse an- yoktur. 
1 t ta · u: O d Yogu· rt 9300 11600 15 1740 a masını vsıyc e.u. a "Eğer kırmızılı kadın bir;nci 
dediğini yaptı. olarak işi açmış olmasaydı ben Yumurta 85000 116000 1,10 adedi 1276 

"Kadının hikayesini dinle· bundan hiçbir zaman bahset· Kuru soğan 7800 9940 5 497 
dikten sonra, Dillingere 22 miyecektim." Kuru fasulye 5000 6500 15 975 

Buca Orta okulunun 
. ihtiyaç listesi 

lzmir lise ve orta okullar alım 
satım komisyc nu başkanlığından 

Cinsi Azı Çoğu Kilo Fi. Tutarı 
Kuruş S. Lira K. 

Sadeyağı 1000 1200 75 900 
Ze~tinyağı 300 500 29 145 
Yerli pirinç 1500 2001) 22 50 450 
Toz şeker 1500 2500 26 15 653 75 
Un 500 700 17 50 122 50 
Soğan 500 800 5 40 
Makarna 500 700 30 210 
Patates 700 1000 6 50 65 
Kuru fasulye 700 1000 15 150 
Nohut 300 500 6 30 
Süt 1500 2000 10 200 
Yoğurt 1000 1500 15 225 
Yumurta 20000 22000 1 10 242 
Kuru üzüm 200 300 15 45 
Salça 150 200 23 46 
Kok kömürü 20000 20000 3 600 
Saburr 300 500 25 125 
Odun kömürü 700 1000 4 40 
Zeytin tanesi 150 200 25 50 
Kaşar peyniri 150 250 50 125 
Beyaz peynir 800 1000 25 250 
Ekmek birinci nevi 15000 20000 10 75 2150 
Koyun eti 2500 3000 35 • 38 1140 
Dana eti 2001) 2500 24 600 

Buca orta okulunun 1935 finansal yılı için yukarıda cins ve 
nicelikleri yazılı t24) kalem yiyecek ve yakacak ihtiyacının 
21-10-1935 tarihinden başlayarak listermesi 1935 ikinci teşrinin 
altıncı çarşaomba günü saat onbeşte lzmlı kültür direktörlüğünde 
toplanacak olan komisyonumuzda yapılmak üzere on yedi gün 
süre ile açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin herbirinin 
karşısında gösterilen tasınlanmış bedellerinin yüzde yedi buçuk 
nisbetindeki süreksiz pey akçelerini malsandığına yatırarak 
alacaklan alıtlarla üsterme gün ve saatinde komisyonumuzda 
bulunmaları bildirilir. ~ 

Şartnamelerini görmek istiyenler hergün saat 10 dan 12 ye 
kadar kız lisesine müracaat etmelidir. 

21-25-29-2 (3334) 

Zeytinyağı (Ayvalık) 2900 3700 29 1073 
Çay 73 89 310 275 
Yerli Pirinç 10400 13700 22,50 3082 
Teneke peyniri 2650 3600 25 900 
Nohut 1200 1470 6 88 
Toz şeker 3800 5100 26,15 1333 
Domates salç.ası 1600 2090 23 480 
Patates 8500 11200 6,50 728 
Makarna 2100 2700 30 810 
Zeytindanesi 1300 1780 25 445 
Sabun 3800 4800 25 1200 
Kaşarpeyniri 1480 1850 50 925 
Un 39ÔO 4840 17,50 847 
Kuru üzüm N. 12 2875 3000 15 450 
Kok kömürll 190000 220000 3 6600 
Ağaç kömürü 8500 11000 4 440 

10 
50 

20 
65 
70 

Odun (meşe) 40875 48750 1,25 609 37 
Kok Doküm için S ton 3000 tonu 150 
Maden linit 5 ,, 700 " 35 
Madenkömürii yıkanmış 25 ,, 1250 " 312 50 
Pik maden 4 " 7500 " 300 
Maden kumu 25 ,, 1400 ,, 350 
Pirinç ,, 1 ,, 2200 ,, 22 

Izmir kız ve erkek liseleri pansiyonları ile Erkek öğretmen ve 
bölge san'at okulunun 1935 Finansal yılı için yukarıda cins ve 
nicelikleri yazılı (32) kalem yiyecek ve yakacağın ihtiyaçları 
21-10-1935 tarihinden başlıyarak üstermesi 1935 ikinci Teşrin 
altıncı Çarşamba günü saat onbeşte İzmir Kültür direktörlüğünde 
toplanacak olan komisyonumuzda yapılmak üzere on yedi gün 
süre ile açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin herbirinin kar
şısında tasmlanarak gösterilen bedellerinin yüzde yedi buçuk 
nisbetindeki süreksiz pey akç.alannı malsandığına yabrarak ala· 
. - ·-•an alıtlarla üsterme gün ve saatinde komisyonumuzda bulan· 

malan bildirilir. 
Şartnameleri h.:rgün saat 10 dan 12 ye kadar Kız lisesinde 

görülür. 21-25-29-2 (3333) 

Sarho,ıuoun sebebi ı: 
lamctpaşa mahallesinde 2inci ı::. 

Yüksek sokağında 10 sayılı 
aile eyinde oturan kahveci Ha
san sarhoş olmuş ve yüksek 
sesle bağırıp çağırmıştır. Gece 
bekçisi Ali Ulviyi de vazife sı
raınnda hakarette bol. ndnğun
dan yakalanmıftır. 

HAS 
KALMiN 

Ağrıları dindirir. 
"HAS,, kelimesine dikkat 

21-26 (3336} 
·11ıı:a:ıı:ıa::z:ı::z:n~:'7,~J77/.l:Y.::'2l!IC.ııi', 
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1 m ti yaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 1 

· Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

1

. HAKKI OCAKOGLU 
A.EIC>~ ŞE::~rri 

1 Devamı mUddetıTürk'.yeiçinıH~~çiçin 

1 
.~nıetık . . . . . 13<!!!___ 2a00 1 

111 ı mrl ık . . . 700 IHOO 

1 TELEFON 2697 _ • 

• YENi ROMANIMIZ 

KADIN İSTERSE 
~zan ; ~eb1a .A.ri.f 

Bu çok sevlmll edebi tefri· 
kamıza yakında baflıyacaOız 

Cımıhuriyeliıı Ve Cımılıuriyet Eserilıiıı Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmı~t&r. 

sa 
Bura a 
dağı 1 

c 
Italyan 

Ha be 
or 
e e 

eşleri 
il 

t 

zaferi 
us 
tti 

• 

Ras Kasa ordusile Makalleye doğru ilerliyor. Vehip paşa Ras Destaya 
yardım ediyor. Habeş imparatoru: Tavizatsız bir karış yer vernıeyiz, diyot 

ITAL YA ADIS-ABP~BADA UZLAŞMA TEKLIFLEIRIN TEKRAR ETTİ 

Jtalvall 
Roma, 20 (Ö.R) Ras Se· 

yum ltalyan ileri karakollarile 
temasa geldikten sonra Makal· 
lenin cenubunda müdafaa hat
tını sağlamlaştır:nağa cabala
maktadır. lta!yanlar bu istika· 
mete doğru ilerilemekte olup 
Makalleden 25 kilometre uzak· 
tadırlar. ltalyan arka hizmetleri 
muntazameo işlemektedir. Yol· 
lar hızla yapılıyor. Üçüncü 
kolordu erzak ve cephanesini 
artık katır sırtında değil, kam· 
yonlarla almağa başlamıştır. 

Royter ajansınm, Adis-Aba-
. ha aytarının ıyi kaynaklardan 

haber aldığına göre, ltalyanlar 
Sulh ırmağının vadisınde iler
lemektedirler. ileri hatlar .Ma
kallenin 30 kilometre kadar 
kuzay dogusundaki Adamesso 
~ivarına kadar gelmişlerdir. 
imparatorun emirlerini sa
yan Habeş kuvvetleri çarpış
maktan çekinerek gerilerde 
toplanmaktadırlar. 

Bununla beraber ltalyanlarla 
birkaç çarpışma vapılmış ve 
ltalyanlar bazı kayıplara uğra· 
mışlardır. Habeşlerin Makalleyi 
müdaffa edip etmiyecekleri 
daha bilinmemektedir. Bu· 
nunla beraber muhakkak 
olan bir şey varsa o da 
ltalyanların, evvelki tabiyetle
rini yeniden kullanarak ordu· 
!arının yan;arıaı şehirden ile· 
riye doğru yürütecekleri ve 
Habeş kuvvetlerini çevirmeğe 
teşebbüs e ieceklerdir. Bu du· 
rumda Habeş kuvvet!erinin mu· 
harebeden çekinerek geriye 

mckôrcıeıi 

oralar giremiyeceklerdir. 
Adis-Ababada sanıldığına göre 

Ras Kassanın kuvvetleri Ras 
Seyyum kuvvetlerile birleşmiş· 
tir ve yahut birleşebilecek bir 
duruma gelmiştir, 

Habeşistana silah ve cepha· 
ne gelme te devam etme' tedir. 

Adi • Ababa 20 ( Ö. R ) -
Ogadendeki ltalyan ordusu 
dinmiye11 büyök yağmur!ar do· 
!ayısıyla yerinde sayarken bu· 
gün gerek Habeş kaynakların· 
dan, gerek öteki kaynaklar· 
dan gelen haberler ... uzayde, 
Makkaleye doğru bir ltalyan 
hücumunun pek yakınında ya
pılacağını göstermektedir. Dün 
Makkalenin Italyan uçakları 
tarafından bombardıman edil· 
diği, ve ~ivil ha!ldan az çok 
zayiat olduğu bildirilmektedir. 

Bazı ltalyan uçakları Do
monyyi de bombardıman et· 
mişlerdir. Şehirdeki cami dahil 
olduğu halde burası uçakların 

bombardıNanile harap edilmiş· 
tir. Bombardıman sivil halk ara· 
sında da tahribat yapmıştır. 

Roma telgrafları beyhude yere 
bunu saklamağa ve yalanla· 
mağa çalışmaktadırlar. 

Paris, 20 (Ö.R) - Londra· 
dan "Echo de Pari,,ye bildiril· 
diğine göre lngiliz çevrenleri 
Habeşistanda gerek ltalyan, 
gerekse Habeş ordusunun pek 
az değişiklikle hareket etme· 
ler ne şaşmaktadır. Tuhaf bir 
şekil alan hadiseler Londrayı 

meşgul etmektedir. 
ltalyanlar'a Habe;:ler aras:n· 

lngiliz SomD/isitıdeki ltıgi/iz topçu/an 
çekilecekleri çok muhtemeldir da temasın yeniden kurulmuş 
Esasen Makalenin güney ve batı olduğa muhakkaktır. ltalyanın 
güneyinde ı.razi kıtaların hareke- Adis Ababa orta elçisi Kont 
tine pek elverişli değildir.Bun· de Vinci diplomatik imtiyaz· 
dan dolayı ltalyanlar iyice ve !arından mahrum olmakla bera 
uzun zaman hazırlanmadan ber, Aıiis Ababaaa kalmakta-

dir. ltalya ile Habeş'.stan ara
sında başka era:ıi'erde vardır. 
Bu temasın ne ,on uç verece· 
ği belli de?i'sede Cibuti • 
Adis A'.Jaba demir yolunun 
durumu ve Adis - Ababa ile 

Dire Daua şdıirleri !-.ak • 
kınd:ı r.ı !z:ı ':ere:cr yapıl· 
dığı muha;.kaktır. ltalyan'ar, 
dem:ryo:u c~pha e taşımakta 
kullanı!mamak ve iç:nde önemli 
yalıancı Ko'on:'er bu'un3n Adis· 
Ababa ve D re-Da va ~e'.ıir:cri 

dea5ke~ lo'.J'amJ. merkezi ola· 
rak kullanılmamak şartiyle ne 
demiryo.unu, ne bu şehirleri 

bombardıman etmemeği kabul 
etmişlerd[r. Nerrüs cevabını 

' talik etmiş ise d~ aradaki te· 

"Uluslar Sosyetesinin teklif 
eltiği şekilde olarak Habeşis· 
tana önemli toprak tavizatı 
verilmedikçe ltalyanlara bir ka
rış toprak b;Je veremeyiz. Ha· 
beşistanın serbestçe denize çık
masını sağlıyacak bir mahrece 
malikiyeti temin edilirse o za
man bir uzlaşmaya yanaşabili

riz. Fakat bu da asla Habeşis
tanın bugünkü varlığını tehli
keye koyabilecek şekilde bir 
uzlaşma olamaz. Yoksa so
nuna kadar muharebede devam 
ederiz. ltalyanların şimdiye 

kadar aldıkları netice ne olur 
ise olsun muharebenin kesin 
neticeri lehimizde olacağına 

sarsılmaz bir inan besliyorum.,, 

• 

• 

E11di.şeli lıeyeca11/ardan kurtulmamış olall R.oma 
ması kesilmemiştir. Londra, 20 (Ö.R) - Busa-

ltalyan ordusunun ciddiğ bir balı çıkan gazeteler Habeş 
harba girişmekten sakınmasına kuvvetlerinin çok sağlam mev-
ileri hareketinin önemli bir kilerde yerleşmiş olduklarını, 

şekil almamasına şaşılmaktadır. imparatorun son emrine uya· 
ltalyanlar yavaş yavaş içeri rak çete muharebesi yapacak· 
sokulmak taktikini bahalıya tarını, buna tamamen hazırlan-
oturtacak bir hücuma tere h dık'arını yazıyorlar. 
ederek Fransanın Fasta kul· Cenup cephesindeki ordu-
lanmış olduğu usule yanaşır )ardan birine kumanda eden 

i gibi gözüküyorlar. Vehip paşanın emri altınde 165 
lstanbul, 20 (Özel) - Berlin bin arker vardır. Ayni kuvvet-

radyosu bildiriyor: Beobahter !erin erkanı harbiyesinde ismi 
gazetesinin Adis • Ababa ay· gizli tutulan bir Alman erkanı 
tarı imparator Haile Selasiye harbı da çalışmaktadadır. Bu 
tarafından ka?ul edilmiştir. im- ordu cephane ihtiyacını biraz 
parator Müssolininin Tigri • daha tamamladıktan sonra 
Ogadan ve Harara el koymak Somaliye karşı taarruza ge· 
emelini hiç bir zaman husul çecektir. Habeşler bu cephede 
bulmıyacak bir hayali ham ağır basacaklarını ve Grazyani 
olarak tavsif ettikten sonra ordusunu çok hırpalıyacaklarına 
aynen şunları söyledi: emindirler. 

Eritre ita/yarı Bq.şkııma1Ula111 Ue11eral Dö Bono lıarekutı takip ed!r0~şte 
Londra, 20 ( Ö.R ) - Adis ı !anarak elçiye karşı nüııııy;W 

Ababa telgrafları Ras Seyum bulu.nmuş ve onu tehdit e 
ordusundan yeni bazı kısımların ler1dır · b f ·a )cıl~'. 

. • . k mparatorun nıu a az . e• 
ltalyanlar tarafına geçtıgı ha - 1 b"d' e e · e go"nderıfer . . . arı a ıs y rın olise 
kındakı Roma haberlerını ya- nümayişlere karşı koyan P 
!anlıyor. yardım etmişlerdir. 

Cebelüttarıkta ltalya benzin 
lngiliz filosu Satın alıyor , 

Londra 19 (A.A) - Havas Süveyş, 19 (A.A) - Ro:ıYte 
ajansı aytarından: I jansı aytarı bildiriyor: 

1 311 
Resmi çevenlerden bildiri!- Doğu Afrikasındaki ita YıiO 

diğine göre, İngiltere hiikümeti : ava kuvvetleri için . bt~ri• 
Cebelüttarıktaki harp kruva· , atın alma işlerini yerh ~tte' 
zörlerinden iki tanesini yakinda l alarla ğörüşmek üzp.re .. E)ııııil' 
geriye çağırmak niyetindedir. el ~'l buraya bir ltalyan sue .111• 
Buna Fransanın Akdenizde in- ı ~ssili gelmiştir. Eritre_d~ şı 'le 

giltereye yardım edeceğine ı;. bulunmakta olan beoııD lt1P 
dair olan cevabı alındıktan p..:trol stokları mahdııt 0 

sonra karar verilmiştir. 

ltalyan Elçisine 
Karşı gösteri 

Adisababa, 19 (A.A) - Ha
vas Ajansı ayları bildiriyor: 

yenilendirilmeleri güçtür.. ııP' 
Süveyş fabrikaları kredı '/. 

maktan kaçınmaktadırlar. j 
Maden grevciler 

pJaıleJl 
Londra, 20 (Ö.R) - . ıJO' 

grevleri gittikçe kötü pır . Şehir dışında kamp kurmuş ve 
~,.,.,,....,.....,,..~~~.,.,......---:""'--~ 

1~~ :,::: 
' 

•.. vıııcı 
Adis - Ababada imparatoru ıızlaşmava kandırmak isliyCll Ko/lt .Jşrı 

hükumet nizamları üzerine ha- ruma girmektedir •. Sa~~at' 
reket etmemekte bulunmuş gittikçe artan ğrevcıfer JelljO 
olan Volams oymağından rı federe doksan aıııe ifo 
bazı Hebeşler ltalyan elçi:i ışıne nihayet verilmedikÇ~ ıııif 
C. Vinçinin oturmakta olduğu başlamıyacaklarını biJdır 
Ras Destanın evi ciyarında top- lerdir. 


