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Harb aleyhinde 

Nümayişler 

lwuJmriyetin Ve Cumhu't·iyet Eserilıin Bekçisi, Sabahları {)ıkar Siya.~ Gaeetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

Ş Aakcm, yan Jıakcmleri vr iki larnfm kapta11la11 

d08:~İrnizin aziz müsafirleri Sovyet takımı bundan evelki 
dlııı . ovyet futbol takımı ile maça nazaran çok daha kuv-

1k' . hpt k ıncı ve son maçımızı vetli ve kamilen milli takımla-
tij .. ~ ' Sahada bulunan seyir- rmın elemanlarından teşekkül 

"rı '"k . •irıd Yu sek hır heyecan içeri- etmiş bulunuyordu. Bizim takım 
••lllş~ bır~.k~n bu dünkü kar- da şöyle idi: . 
liki . ? butun memleket genç- Nacclet 
b,_~~ının köğsünü iftiharla ka- Reşat Lütfi 
~İia acak bir netice vermiştir. Cemil Hakkı İbrahim 
C llbakayı 3 - 4 kazandık. Necdet Sait Adil Fuat Hamdi ttek . 
t~r netıce ve gerek oyunun Takımımızda yapılan tadilat 
~İQı eyan tarzı her hususta bi- çok isabetli idi. DUn istedi-

faikıyetimizi ifade eder. ğimiz gibi dört ibliyat oyuncu-

su da sahanın kenarında bek
letiliyordu. 

Saat 15,10 da Sovyet hakemi 
sahaya çıkarak takımları oyuna 
davet edince taKımlar birbiri 
arkası koşar adımlarla çıktılar. 

Ve sahanın ortasında bir halka 
olduler. 

Bunun üzerine bando muzik 
entrenasyonali ondan sonrada 
istiklal marşımızı çaldı. Ayak
ta dinlenen marşlar her tarafı 
insan dolu Stada daha şimdi
den bir heyecan havası estir
mişti. r u . ;;:etler verildi ve fo
toğraflar \)ekildi. Takımlar sa
hada maça hazır bir vaziyet 
aldıkları zaman stadın etrafına 
bir göz gezdirenler tribün ve 
karşı tarafın bir tek kişi alml
yacak derecede ·dolduğunu ve 
insan kalabalığının kapılara ka
dar dayandığını gördüler. İz
mirde bu derece seyirçi kala
balığı şimdiye kadar görülme
miştir. 7-8 bin kişi etrafi kap
lamıştı. Oyuna başlandığı za
man ne ruzgir ve ne de güneş 
vardı. Tam bir futbol havası. 

OYUN BAŞLIYOR 
Daha oyunun iJk dakikasın

da misafir kalesine akbk. Sov-

vardır 
r eslerin Biy nki adlı • r 
sev edildi lerini yazıy r 

Bi11lerce seyirci macı takip ediyor 
yet kalesi sıkıştı ve bir penal- güzel ve yüksek bir oyun oy
ta vaziyeti hasıl oldu. Fakat ı nuyordu. Aynı derecede ve 
verilmedi. hatta daha yüksek bir oyunla 

Oyun gittikçe hızlanan bir mukab~le ediyordu~ .. Dördnn-
mecra alarak devam ediyordu. / en dakıkada Hamdı ıJk fırsata 
GörünUıte Sovyet takımı bu kaçırdı. Az sonra arka arkaya 
gUn Cumaya nazaran kat kat iki firikikten istifade edeme-

dik. 
Bu sırada lehimize olan bir 

iki hareketi hakem aleyhimize 
verdi. Bilhassa bir iki hücu· 
mumuzu yanlış kararJarf a kesti. 
Bunlardan birisinde Said'in goJ 

- So1111 4 iiıırli sa/ti/ede -
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Akhn kemali tedbirden, 
şahsın asaleti huyundan 

anlaşılir 
Oanplir: Jfeıkes kendi aklını be

umir ııe lwkes kendisinill asaletine 
kallidir. iti( olmazsa akıllı ve asil 1 

gö11iıwıck ister. lfalbuki akıl da, 
asalet te kuru lafla vücut bulfl'laz, 
!lası! ki sözle de J•ok olmaz. 

7 edbir, aklın meyvesidir. Bu nzey
~ı den malırum o/anlatı kısır agaçlata 
br11zelemeyiz. Hayir. onların hıç aklı 

;oktur. 
Asalet ıse, şüphe yok ki i11samn 

huyundan anlaşılır. Mevkiden, kıl'a

jdlerı miifecssir olmıyaıı bir şey varsa 

0 da Jıu pdur. 
Bawan (irkin huylaıını saklamak 

isterler. jakat bu uzull şıiremez ve 
/uıv bir samusak kokusu gibi mry
dalla çıkar. 

Evet. can çıkmadan huy çıkmaz 
ve şalısuı asal.eti ıuhiyesi JıuJ•undan 
belli olur. 

Mazlum 
d • 

Okurlar!n 
Dilekleri 

BORNOVA 
TUtUncUlerlnln inhisar 
idaresinden bir ricası 

Bornovadan yaz.ılıyor; 
Bornova son yıllarda Buca 

kadar tütüncü bir muhit olmuş· 
tur. Normal olarak senede alt 
aıış bin kilo tütün istihsal edi
liyor. Bu miktar nefsi Borno· 
vaya aittir. Bu yıl her yerdeki 
gibi Bornovada da rekolte dü
şüktür. Söylendiğine göre alt
mış ile yetmiş arasında tütün 
zürraı mevcut olup hepsi de 
tütüncülüğün bütün incelikle· 
rine vakıfbrlar. 

Bu kısa malumatı verdikten 
onra yazıya mevzu olan asıl 

meseleye temas edeceğim: 
Bornova tütüncüleri bu sene 

e bilhassa şu günlerde büyük 
bir endişe devresi geçirmekte· 
dirler. Bu endişeye sebep ola
rak şunu anlatıyorlar: 

- Her yılki gibi bu sene de 
tütüncülerimizin tahmin mua· 
melesi yapılırken tarladaki tü
tünün ilk durumuna itibar edil
miş ve görünüş üzerinden tu
tar miktarı yazılmıştı. Hava ku
rak gitti, tütünlerimiz olmadı 
istenilen kiloyu bulamadık. 
Tahminde dolgun yazılan malı· 
mn:, tahrirde noksan çıktı. 
Müşkül vaziyette kaldık. Alt
mış küsur tütüncüden elli adedi 
tahrir noksanlığı yüzünden ce· 
zaya çarpılmak mevkiinde bu-
lunmaktadır. Geçen gün elbir
liğile inhisarlar idaresine mü• 
racaat ettik. Müracaatımıza şu 
cevap verildi: 

- Noksan çıkan miktarı ta· 
marnlamak, aksi takdirde ce-
zaya tabi tutulmak yerindesi· 
niz, itiraz müddeti geçmiştir. 
Bu ancak tahminin ferdasında 
yapılmalıdı. Size karşı gösteri· 
lecek bir yol yoktur. 

Biz tütüncüler inhisar idare
sinin bu şekildeki karşılı~ı üze· 
rine tamamen dar durumda ka· 
lıyoruz ki muhamminlerin ya'Z
ma devresi ancak tütünlerin 
neşvü nüma zamanındadır. Biz 
havanın kurak gideceğini ve 
tütünlerin okka basmıyacağını 
nereden keşfedebilirdik ki tah· 
min ferdasında hemen itiraz 
edelim? Noksanlık farkı yüzde 
yirmi otuz nisbeti bulmaktadır. 
Ceza verecek olursak yazık 
olacaktır. Bunu alakadar ma· 
kama duyurmağı gazetenizden 
rica ederiz -· -Tecavüz 

Karo taşta Yeni Türkiye so· 
kağında oturan Hüseyin oğlu 
Şakir; karısının hizmetçi bu· 
lunduğu tütün tüccarı bay Sai
din evine giderek, bay Saidin 
lrnyın validesi bayan Ayşe Saf· 
feti döverek bayıltmıştır. Şakir 
zabıtaca tutulmu tur. 
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Uraylar kongresinde inans Bakanlığı yeni 
ayındırlık ~üzerinde kanun hazırladı 

•• a ikara one alındı Bu kanun layihaları Kamutayın 
Yeni devresinde görüşülecektir Ankarada toplanan Uraylar 

kongresi komisyonları kendi
lerine verilen i~ler üzerinde 
çalışını lardır. Hayat ucuzluğu 
ve bayındırlık komisyonları iş· 
lerini bitirmişlerdir. Hayat 
ucuzluğu raporu hazırdır. Ba· 
yındırJık komisyonu raportörü 
raporunu yarın sabah yaza· 
caktır. 

Uray gelirleri komisyonu ko
nuşacağı işlerden on beş madde· 
yi bitirmiştir. Diğerleri üzerinde 
çahşmak üzere yarın sabah 
tekrar toplanacakhr. Hayat 
ucuzluğu komisyonu mem!e· 

kette hayat ucuzluğunu temin 
etmek için çareler bulmuş ve 
bunu kolaylıkla elde edecek 
yollar bulmuştur. 

Bu mevzu üzerinde verilen 
kararlar çok önemlidir. Bayın· 
<iırlık komisyonunun, urayların 
bayındırlık işleri üzerinde ça· 
Iışmalannda gözetecekleri pren
sipler hakkında vardığı sonuç
lardan birkaçını bildiriyorum: 

1 - ,Uraylarda bayındırlık 
fen kurulunun hemen kurul· 
ması. 

2 - Bayındırlık planlarının 

Bir kü 

avan proje ve tatbikat planla
rının ayrılması. 

3 - Bayındırlık planında bu
günkü nüfusun yü!.selebileceği 
saha ayrılarak programların 

ona göre yapılması, 
4 - Bayındırlık sınırlarının 

düşünülmesi, uray sahaları üze
rinde ~tınacak tedbirlerin 
tesbiti, 

5 - Plan tatb!katı için urar 
larda muhtelit fen kurullarının 
bulundurulması. 

6 - Masraflara karşılık plan 
tatbilcatından gelir temini, 

7 - Uray!ar istimlak kanu
nunun bu düşüncelere göre 
revızıyonu, 

8 - Şarbayların şehircilik 
hakkmda tetebbülerini derin
leştirmek için yeni çalışma!ara 
başlamaları. 

Uraylar gelirleri komisyonu 
uraylara gelir bulmak için bir 
çok noktalar üzerinde esaslı 

tetkikler yapmıştır. Şehir işle
rini başarmak için büyük vazi· 
feler yüklenmiş bulunan uray
ların gelirlerini sağlam ve 
esaslı membalara bağlamak 

prensip olarakkabul edılmiştir. 

1 ı 

- Fınans bakanlığı varidata 
müteallik beş kanun layıhası 
hazırlamıştır. Kamutayın yeni 
devresinde müzakere edilecek 
olan bu layıhaların mi-thiyeti ile 
ihtiva ettikleri önemli esasları
m bildiriyorum; 

1 - Bina ve arazi vergileri 
nin vilayet hususi idarelerine 
devri hakkındaki layiha. 

Vilayet hususi idarelerine, 
teşriki usulünde olduğu gibi, 
devlet vergilerine tabi olmak
sızın müstakil varidat memba· 
larile teçhiz etmek maksadile 
bina ve arazi vergilerinin hu
susi idarelere devri kararlaştı
rılmıştır. 

Buna mukabil hususi ida
relerin kazanç ve hayvanlar 
vergilerinden olan hisseleri 
hükümette kalacaktır. Ara· 
daki noksan ayrıca verileceği 

gibi, bina ve arazi vergileri 
tarh ve tahsil masrafları da 
verilecektir, 

2 - Acele arazi kanunu 
layihası. 

Senelerdenberi arazi tahriri 
yapılmamasından bazı yerlerde 

lik vali ve kaymakamların tah· 
ririn idaresinde gösterecek· 
leri dikkat ve gayret sa· 
yesinde bu tahririn iki se· 
senede bitirilecoği ümid edil
mektedir. Tahrire 1936 finans 
yılında başlanacaktır. 

3 - 930, 931, 932 senele· 
rinde bina tahriri yapılan yerler· 
de vergiye matrah olan gayrisafi 
iratların düşüklüğü göıönüne 

alınarak burnlarda oseneler rayi· 
cine göre katileşmiş iratlardan 
yüzde yirmi beş indirilecek ge· 
riye kalan miktardan vergi alın· 
ması kararJaştırılmışhr. Bu 
tenzilattan istıfade edemi-
yecek yerlerde de irat • 
ların mer'iyete girdiği tarihten 
itibaren üç sene geçmemiş o'.sa 
bir defaya mahsus olmak üzere 
münferid tadilat islenilmesi 
kabul edilmiş ve bu esasları 
ihtiva eden bir layiha da ha· 
:zırlaomı§br. 

Yüzde 25 indirme 1935 ver
gilerine de tatbik olunacaktır. 

4 - Bina vergisi kanununun 
komisyoıllara, itiraz ve temyiz 
merasimine taalluk eden hüküm
lerinden bazılarını değiştiren bir 
proje de hazırlanmıştır. 

Konya posta - telgraf mej .urlarından 
Hasan'ın başı a iş açıldı 

islab sebebile vergi kayıtlarının 
zıyaa uğramış bulunmasından 

dolayı arazi vergisi matrahların· 
da ıttırad ve tecanüs bozulmuş· 
tur.Bu vaziyetin islahı için acele 
bir tahrir yapılması zaruri gö· 
rülmüştür. Bu tarihin yapılması 
vergi esaslarında birlik temin 
edecek, hem de hususi idare· 
ler için daha sağlam bir gelir 
dahi vücude getirmiş olacaktır. 
kabul edilen usullerdeki sade· 

S - Hayvanlar vergisinin 
indirilmesi hakkındaki kanun 
layihası esaslarına göre de, ko· 
yun ve keçinin vergisi 5 den 
40 a, tiftik keçisinin 40 dan 
30 a, devenin 200 den 100 e, 
mandanın 150 den 75 e, sığı· 
rın 90 dan 60 a, at ve katırın 
vergisi de 125 den 60 kuruşa 
indirilmiştir. 

-·-·-·-Konya'da, Posta telgraf me
murlarından Hasan'ın tamir 
ettirmekte olduğu evinin te
melleri ka:Dlırken lbrabimin 
kazması sert bir cisme dokun· 

muş, bunun ne olduğunu anla
mak için orasını derinleştiren 

lbr bimin gözüne bir küp do
lusu albn ilişmiştir. 

Amelelerin telaşını gören 
yapı sahibi Hasan gömülü al
tınları görünce bunların büyük 

babası tarafından gizlenmiş 

olduğunu söylemiş ve amele
lere birer altın vererek kazılan 
çukurdan çıkan bir küpü ve 

bir tenekeyi içindeki altınlarla 
beraber evine götürmüştür. 

Fakat lbrahim böyle gö
mülü paraların devlete ait ol· 
duğunu düşünerek hadiseyi 
hükümete haber vermiş. 

Güven direktörlüğünden gön

derilen memurlar tarafından bu· 
lunan altınlar Has andan geri alın 

mıştır. Bir heyet önünde sayılan 
altınlar: 1000 Mahmudiye, 500 
Osmanlı, 100 Fransız, 75 ltal· 
yan ve Macar altını, 150 lngiliz 

lirasıdır. Bunların bugünkü tu· 

tarı altı bin lirayı geçmektedir. 
Gömüde bundan daha çok altın 
bulunduğu söylenmekte oldu· 

ğundan polis tahkikatını de· 
rinleştirmiştir. 

Ev sahibi Hasanm ve kom· 

şularınmın söylediğine göre 
bu paralar Hasanın büyük ba
bası ölü Müsevvit Kamile aittir. 
Çok hasis olan bu adam ha· 

yatında kazandığı bütün para· 

larını biriktirir, gömermiş, öle· 

ceği sıralarda bu parala -

rın yerini söylemesi için ken· 

disine yapılan bütün ısrarlara 
rağmen bir tilriü altınların ye

rini haber vermemiş, çocukla
rının sefil olacağı sözlerine 
kar ı da " alı sınlar, kazansın-

larl 11 cevabını vermış. 

Hasan paranırı kendisine ait 
olduğunu ve verilmesini iste-

mektedir. Bu iş için bir de 
avukat tutmuştur. 

a 

ay mı 

ya ı ışır 

Bayramın ilk günü M nisada, ikinci günü köylerde 
B·rçok okul arın açılış törenleri yapılacak 

Manisa, 27 (Özel) - Sayın 1 1 yizJeri ve gözbebeğimiz "Ata-
İlbayımız Murad Gcvmenin baş lürke,, bağlılığımız üzerine söz 
kanlığı altında teplanan komite ı söyliyecektir. 
Cumhuriyet bayramının duyum- O ullarda cumhuriyet 

gösteren 
Sergiler 

lu ve tertipli bir tarzda geç- 1 Verlmlerlnl 
mesi için gereken hazırlıkları 

sona erdirmişlerdir. Kentin ö- ' 
nemlı ve galkın gelip geçeceği 
yerlere, Cumhuriyet alanına çok 
zarif ve mükemmel takı zafer
ler kurulmuştur. Alanda okul
lar, halk ve süel kıt'aların dur· 
maları; merasim ve geçid 
resmının yakından görülmesi 
için özenlenen kroki ve bay .. 
ram proğrami dağıtılmıştır. 

Halkte içli bir ilği manalı bir 
çalışma kendini göstermektedir. 

isti lal okulunun 
açllma töreni 

Bayramın 29 ncu günü ge· 
nel merasimden sonra saat 15 
de 14 dershaneli istiklal oku-

lunun, saat 16 da Manisa yayla 
yolunun aç.ılış törenleri yapıla· 
cakhr. 

Köy mekteblerlnin 
açllma törenleri 

30 ncu gün öğretmenler bir
liğinin, Muradiye • Menemen, 
Manisa·Akhisar, Manisa-Reşa
diye yol ve köprülerinin; Ali
beyli ve Kumkuyucak köyle
rinde yeni yapılan okulların 
açılış törenile birçok köylerde 
yeni yapılacak okulların temel 

//bap Mımıd Oeıme11 
atma töreni yapılacaktır. Tören· 
leı-in düzgün ve fayda verici 
olmasına önem verilmektedir. 
Törende birçok halk, öğret· 
menler, kurum üyeleri buluna· 
cak söylevler söylenecektir. 

Halk lirsUleri 
Halkın en çok toplu buJun

duğu yerlere "'Halk kürsüleri,, 
kurulmuştur. Bayram devam 
ettiği müddetçe bir çok hatip
ler devrim, cumuriyetimizin fe-

Orta ve ilk okullardaki öğ
retim ve Eğitim işleri Gumbu
riyet üniversitesinin mihveri üze· 
rinde verimli ve köklü çalışma· 
göstermektedir. Bütün okulların 
içi ve dışı Cumhuriyetimizin 
yüksek şerefine donatılmış, ta· 
lehe velilerinin bayram gün
lerinde de okulla bağlılığı ve 
bunun doğuracağı faydalar dü· 

şünülerek, Cumhuriyetin ve
rimlerini gösterir sergiler açıl
mış ve müsamereler tertip edil· 
miştir. 28 gecesi orta okulda 

bütün talebe velilerine gös
terilmek üzere dolgun ve 
olgun proğramlı bir müsa· 
mere verilecektir. Komşu köy 
okullarindaki çocuklar da kent
teki Cumhuriyet bayramına 
çağırılmışlardır. Bu iş için öğ
retmenlerden bir komite kurul· 
muş gereken işleri tesbit ede
rek çalışmağa başlamışlardır. 
Çocuklar geçit resminde bu'.u
nacak, kendi gezecek, Gazi 
okulunda verilecek müsamereyi 
görecek utku sinemasında da 
kendilerine terbiyevi bir filim 
gösterilecektir. Konuk talebe-

• • 

Laf modası 
Bilmem hiç farkına vardınız 

mı? Her sene mi disem, iki Ü~ 
senede bir mi desem, işte gayrı 
muayyen zamanlarda; külh311 

beylerinin ağızlarında geıerı 
yakası açılmamış garjp sözle~· 
den biri, bir kaçı herkesin d.1: 
line geçer. Hatta herkesin dıh 
şöyle dursun ediplerin, gazete· 
cilerin yazılarına bile geçer. 

Söz gelimi: Eskiden; goı 
yummak, ihmal etmek ve buP 
benzer manalara gelmek üzere: 

- Hasbi geç! Derlerdi. 
Sonra; istihza yerine: 
- Yoğurt mu, boru ınu?,, 
Sözleri belirdi. Göz nçıklığ'• 

göz kapalılığını ifade etDlek 
üzere; 

- Mantara basmak. d 
Lafı moda oldu. Şu sıralar ıı. 

e· kulak asmamak, aldırış etlJJ 

mek manasına gelen: d 
- Boş ver. Emri hazırı ıı 

meydana çıktı. 
Hangisi olursa olsun bunlarıP 

hepsi de kulaklara ve ruha eıa 
11eren bayağı sözlerdir. . .. 

Kimin ağzından işitirsenı ışı 
teyim; bunlardan birisini clu· 
yunca gözümün önüne yunıurt• 
topuklu, paçası bol, beli kcltJ• 

1. e 
şaklı, ceketı omuzunda, be ııı . 

. esı 
bıçak, tabanca ve rakı şı_ş ,. 
taşıyan, ağzının kenarına sıg 
rasını sıkıştırmış başı perçer:ıl 
perçem saç, kasketli kiilb•" 
beyleri geliyor. . e· 

Ve ikrah ediyorum. Sarfecl 
ceğimiz sözler, yazacağınııı >'11~ 
zılar arasına bunların karışlll8~ 

rı· 
karıştırılması nasıl zevk ve 
yor anlıyamıyorum. 

Kelimelerin her birisine 8~ 
ayrı dikkat edecek olursak 
k d .. ··k e bil' a ar paçavra, çuru v 11.T dir 
yağı olduğunu görürüz. ı,.e 

o hasbi geç... clııll 
Hemen bunun arkas!P 1,. 

varda imanım! Diye bagırı 
0 

cak sanıyor insan... Boruk ~1i 
yoğurt mu! Derken Tür ç yi 
bilmeyip ancak bu iki keli::11• 
öğrenen duygusuz bir ya tı 

bııs ' cayı hatırlatıyor. Mantara 50ı 
boş ver, sözleri [bunlara ..... 

h. u .... 
demek bile hata) hele ıç "e 
madığınız oldukça kibar ğ 
yakikaten kibar bir kişioio ~il· 
zından çıkarsa; başkasını 

11
• 

mem ya: bana zihin dur~f 
luğu veriyor. Söylediğiıoi, 5~11 
liyeceğimi şaşırıyorunı. :;jı1Jr 
kıyas edin benim bilnıe 1 

8
• 

bilmek istemediğim, saY3~ıııJ 
dığım geri kalan söz ar35 

katılan lafları... 11dil 
TOP ••• 

••• • • •• • t· ••••••••••••••••••••••••••••••• ·be 
lerin yiyecek ve yatacak cı 
leri de temin editmiştir. el'I• 

Ilbayımız Murad ~~"Ôıe· 
kültür direktörümüz ~aıb dılJ1' 
ren bu iş için kıymetlı yar 

larda bulunmuşlardır. r•"' 
Sovyet sporcuıa 

karşdama "ıı: 
28 Birinci Teşrinde ASo"' 

raya geçecek olan koınşu " tıt' 
yet sporcularının dura~ta ucof 
lamak ödevini düzenıne ııf 

mak için bir komite kuru~ içli 
tur. İrmire geçerken ço pıııı 
ve samimi bir karşılaına /f's"i 
ilimiz Halkının bu e "e" 

v 1 . . d gere J'• ugur ama ışıne e ,, iJJloı 
önemi vermekte oldugu ş 
den görülmektedir. u11de 

ahmudiye kÖY 
Bir rnitlf1fJ or1''e 

Büyük önderimiz At3t·1;sstı 
yapılmak istenen 50~di1e 
tel'in için; ilimiz Mahııt ııPıl· 
köyünde de bir ınitin~. y 11ııl' 
mıştır. Mitinde bütün koYgeıeıı 
kı ve civar köylerden bı.1 .,e "t" 
yurddaşlar bulunınuŞ ·r 81 

kötü işi tel'in etmişlerdı ;ıııcJıtf 
çok köylü gençler 110 01ıııı 
söylemiş en büyüiünıiİ~~ g6~: 
bağlılıklarını bir kez da l< biıı 
termişlerdir. Kadın, erl<e s At6" 
lerce köylü yurddaş yaŞ itiııSe 
türk!.. diye bağırarak tı1 
son vermişlerdir. Adatıfl' 

eri ,.. 



r 

Edebi Roman Sayı: s 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 

"IIerlıa]de tehlikeli bir oyun oynaınış 
olursunuz. Kadının golii erkeğin 

g iilJ esinden ağırdır. ,, 
ikisi de sustular ... Birkaç da

kika süren bu sessizliği yine 
suna bozdu ve sordu : 

- Ya anneniz?. 
- Annem bir Almandı. Onu 

daha çok fotoğraflarından ta
nırım. Zavallı kadın Fener açık
larında bir sandal kazasına 
kurban gitti. Onun hatırası, 
karanlık bir rüya gibi başımda 
dolaşır. 
. Südü çok besli olduğundan 
•ki Yaşına kadar beni kucağın
dan ayırmamış, kendi emzirmiş, 
habaın annemden anlattıkca, ... 

Yüzün tıpkı annene, vücu-
dun da bana çekmiş ,, derdi ... 

Sıına farkında olmıyarak: 
- Anneniz güzeldi demek?. 
Deınir çapkın bir bakışla : 
- iltifat ediyorsm1Uz .. 
Suna lakayd devam etti : 

1 - Evet psikoloji ve fiziyo-
o" Jı bakımından enteresan bir 
tip· . 

ınız var. 
Sizi Rontkende tetkik etti

iinıe memnunum.. Kan ve He
~tdite üzerinde bir tez hazır
loruın, incelemelerime, yar-
ını ettiniz .. 
- Öyle mi 1 Size yardım 

~lnı~~le kıvanç duyuyorum. 
Czınızi ne zaman yapacaksı

tıız? 

Düşünceli ve müphem bir 
Cevap verdi : 

l :- Bilmiyorum.. Kan mese
~ni belki de üzerimde dene-

ten sonra ... 

111 
- Kendi üzerinizde dene
ek ıni ?. 

, .. - Hayret mi ettiniz. ? Biz 
.:cudlarıınızı insanlığa ve ilmi 
•ıtınnalara vermiş insanlarız. 

111 
l<afaınızı işletirken vücudu

it Uzuda en tehlikeli tecrübe-
1' t~~ kullanmaktan çekinmeyiz. 
tı a 1 güneş gibi parlak bir so-
uç belirsin 

daha doğrudur. Aşk eserinizde 
bu pisikolojik araştırmayada 

yer bıraktınız değilmi ? 
- Aşk... Siz maddi adam

sınız bu sözü söylerken onu 
maddi bir ihtiyacm ilerisine 
çıkarmazsınız sanırım. Bu iti
barla ... 

- Evet söyleyiniz? .. 
- Benim araştırmalarım si-

zin ıçın enteresan olamaz. 
Madamki ciddi bir aşk hasta
lığına tutulmadınız!.. 

Demir gururla güldü 
- Çok kesin teşhisiniz var 

doktor ..• Bu hastalığa tutulma
dım diyorsunuz peki... Hiç tu
tulmıyacak mıyım? Onu da 
söyleyiniz.. Sinirlerimin sarsıl

maz sağlamlığını tasdik ediniz,. 
Suna müstehziyane: 
- Güvenli ve mağrursunuz. 

Fakat ne yazık ki bu teminatı 
ben değil, hiçbir ruh mütehas- ' 
sısı veremez çünkü sağlam 

sinirleri kırmak makine adam
larının plan dolu kafalarını 

altüst etmek için kadınlar de
ğil hazan tek kadın yeter ... 

Demir aynı tavur ile muka
bele etti: 

- Gerçek mi? Böyle bir 
kadın yahut da genç bir kızla 
maç yapmağı pek isterdim! 

-- Herhalde tehlikeli bir 
oyun oynamış olursunuz.. Ka
dının golü erkeğin güllesinden 
ağırdır sakınınız .. 

- Tavsiyenize teşekkür ede
rim. Yenilmemek için bu söz
leri unutmıyacak, sizi anacağım 
Suna!.. .,, . ~ 

Suna bay Demirin radyogra-
fisini ilgili bakışlarla incelerken 
kendi kendine: 

- Mükemmel... Hiçbir arıza 
yok.. Gerçek çelik gibi sağlam. 
dedi. s .. 

t una sustu. Tatlı tatlı Demi- Filmi önüne bıraktı. Dirse-
e haktı. ğini masaya dayadı. Düşünü-
gi~ühendis bir dakika şaşırır yordu .. 
k 1 oldu fakat hemen o da Mühendisin yüzü tezinin yap-
oıunu savurdu : rakları arasına girerek onunla 

k :- Güneş denince bu sözü konuşuyordu: 
•<l P " k cY TT 
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1 ... vrupa serbes güreş 
Şampiyonası 

Ali yenildi, Dinarlı ~ehmed 
galip g_lerek dömi finale kaldı!.. 

A.:J<ltiste bir müddettenberi Fransız gazeteleri Kara Alinin 
Yo:upa serbest güreş şampi- çok kuvvetli ve mukavemetli 
tad a~ı ınüsabakaları yapılmak- bir güreşçi olduğundan, fa-

~r. kat daha müptedi bulunduğun-
iür \fr~Panın en yüksek serbest dan bahsetmekte ve eğer 
"'" eşçılerinin iştirak ettiği bu Amerikan serbest güreşmın 
sa,~~a~~kalara Kara Ali ile Di- bütün inceliklerini kavrarsa bir 
s' l~·~bınet de girmişlerdir. iki sene "onra önüne çıkacak 

diyeu kkı Türk pehlivanı şim- hasım buJunmıyacağını kaydet-
lilrı h adar önlerine çıkan bü- mektedirler. 
döf· asıınları yenmiş ve kar- Kara Ali ayakta güreştiği 
knaıe kalmış bulunuyorlardı. müddetçe kuvveti sayesinde 

Fr~ ardöfinalde Kara Alinin hasmına faik güreşmiş, fakat 
nsızlar h .. yerde muvaffak olamamıştır. "e b· ın meş nr gureşçısı 

Yorı • .1r zamanlar dünya yampi- Doğlane hasmının zayıf nok-
~,.,~h" olan Delgane ile Dinarlı tasını anlamakta gecikme-

J. rtıedin de y . miş ve buraya bütün kuvve-
'nı A. • unan şampıyonu tini sarfederek birinci devreyi 

kar,.erdtı~s ile çarpışmaları mu- 21 dakikada kazanmıştır. 
1, 

1 Salı g"' •. Maçan tafsilatına bakılırsa 
arda "' unu ya. pılan. bu maç-
l} l"\. Kara Alinin b'lhassa ayak 

ina l ara Alı yenılmiş, fakat oyunlarında zayıf olduğu ve 
donı·;_ı Mehmet Galip gelerek işte bu sebebten yenildiği an-

S ı ınale kalmıştır. laşıhyor. 
erbest ·· 

tııt daha . 1~ureş müsabakaları- Kara Aliye birkaç müsaid 
~linin D ı defa _çı~an Kara vaz·yet gelmiş, fakat istifade 
Şın k oglane gıbı bu güre- etmesini bilemediğinden bu 
tiee tdu karşısında ne ne- fırsatları kaçırmıştır. 

a •cağı merak ediliyordu. Mağlubiyetine sebeb de ken-

Bay Daladiye diyor ki: 
-

Hükiimet dileklerimizi yerine 
Getirmezse hükiimeti değiştireceğiz 

Istanbul, 27 ( Telefonla ) - met kuracaklardır. Uluslar Sos-
Paristen bildiriliyor : Radikal yetesinin harbı durdurabilecek 
Sosyalistlerin Vagramdaki kararlar ittihazına muktedir 
kongresinde söz alan eski baş- olub olmadığını tayin etmek 
bakan'ardan B. Daladye dedi mes'uliyeti Fransa ve lngilte-
ki : " Hükumet dlleklerimizi reye teveccüh etmektedir. 
yerine getirmek istemezse öde- Italya hükumeti hesaplarını 
vimizi hükumeti değiştirmek ve ümitlerini ekonomsal ve fi. 
olacaktır. ,, flaladye menfi ku- nansal zorlama tedbirlerinin 
rumlara karşı tedbir alınmasını geni,?letilmiyeceği, daha başka 
istemiştir. tetbirler alınmıyacağı kanatine 

Fransız kabinesi dayamaktadır: Eğer Fransa ve 
değişirse büyük Britanyanın sonuna ka-

Daily Telgraph gazetesine dar birlikte gidecekleri kanaab 
göre, önümüzdeki ikinci teş- B. Da/adiye ltalyaya verile bilirse yakında 

rindeFransız kabinesinde önemli Sosyalistler yalnız solcenah barış tekliflerini duymak ka-
değişiklikler olacaktır. Radikal partilerine dayanan bir bükü- bil olacaktır. . ....... 

Irmak - Filyos hattı 
Dün saat onu 48 ~eçe bitirildi-Kara
deniz Akdenize bir kez daha bağlandı 

ANKARA27( AA) - Bugün saat onu 48 geçe alaka ile mütenasib olarak geceli ve gündüzlü 
Irmak - Filyos hattının yapılması bitirilmiştir. çalışmaları ile hatların bu tarihte ikmaline mu-
Bu suretle Karadeniz akdenize bir defa daha vaffak olunmuştur. 
bağlanmış oluyor. Memleketin kömür yolu olmak Filyos hattının ikmalinden halk çok duygu-
itibarıyla büyük bir önemi haiz olan bu hattıo lanmış, ve mahallinde halk, memur ve müteah-
açılma töreni, Cumhuriyet bayramından sonra bitler büyük tezahürler yaparak sevinçlarini 
açılacak olan F evzipaşa - Diyarıbekir ve Afyon izhar etmişlerdir. Hattın ikmalini müjdeleyen 
Karakuyu hatları ile birlikte yapılacaktır. bayındırlık mühendislerinin telyazıfanna karşı 

Bayındırlık bakanlığının gösterdiği çok sıkı bakanlıktan kendilerine teşekkür ve takdirler 
alaka ve llazı memur ve müteahhidlerin bu yazıldığı haber alınmıştır. ........ 

alyada nümayişler 
Lombardiyada işçilere harp 
Aleyhinde nümayişler yaphlar 

Faşistler nümayişcilere ateş açtılar 
lstanbul, 27 (Telefonla) - Moskovaya, Viyanedan gönderilen bir telgrafta Şimali ltalyada 

Lombardiya fabrikalaunda çalışan amelelerin harp aleyhinde büyük nümayişler yapbklan fakat 
Faşist kuvvetlerinden silah ateşi ile mukabele gördükleri, bir çok ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor. 
Bu nümayişler endüstri bölgesinde gittikçe genişlemektedir. Bütün şimali ltalyada yağ ve ıeker 
fiatleri son derece pahalılaşmış olup halk bundan çok şikayetçi bulunmaktadır. Bu hadiseler ve 
ekonomsal güçlükler iyi alamet sayılmıyor. 

Istanbul, 27 (Telefonla)- Nevyorktan bildiriliyor: Bugün Italyan-Habeş harbı aleyhine tezahüratta 
bulunan büyük bir kalabalık Parlamandan Santral Parka kadar muazzam bir gösteriş yürüyüşü 
yapmıştır. Birçok kimseler söylevler vermişlerdir. Bunlar arasında papanın yeğeni bayan Lili 
Ameli de vardır. 

Italyanın 
Adls - Ababa seferi 
lstanbul 27 ( Telefonla ) -

Romadan bildiriliyor : ltalyanın 
Habeşistandaki Amergela kon· 
solosu Adis - Ababadan gel-

. mekte olan ltalyan elçisi Kont 
de Vinci ve Ataşemilter ile 
bulutarak Cibutiye gelecek
lerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
disine tatbik edilen oyunların 

mukabil oyununu bilmemesidir. 
Jim Atlas ile Dinar'lı Meh

med'in güreşi de çok güzel 
olmuştur. 

Dinar'h Mehmed üstün gü-

reşerek Jim Atlas'ı 26 dakika 

17 saniye güreştikten sonra 

müsabakayi terke mecbur et
miştir. 

Deglane ile Dinar'lı Meh

med'in galibiyetleri bu iki gü
reşçiyi serbest güreş Avrupa 
ağır siklet katagorisi ~ampi

yonasmm dömifinaline bırak

mlfbr. Bakalım şampiyon kim 
olacak? 

Hitler lngiltereye mi, 
ltalyaya mı meyledecek? 

" lntransigeant ,, gazetesin- 1) Tedbirlere iştirak etmek 
den: Almanyanın Uluslar Ku· siyasası. bunu Ribbentorp mü-. 
rumunda.i çıkmış olub bu aytn dafafaa etmektedir. Mal6mdur 
21 inde tamamile Cenevre ki Her Ribbentrop lngiltere,Al-
ile alakasını kesmiı oldu- manya anlaşmasını temin eden 
ğu malumdur. Fakat ltalya zattır. Ona göre, bir Londra -
aleyhine zecri tedbirlerin tat- Berlin ittifakı için en müsait 
bikinin başlamasından sonra zaman budur. 
Berlinin tedbirlere iştirak edip 2) diğer cereyan ise ted-
etmiyeceği hakkında karar ver- birlere iştirak etmeyip ltal-
mesi icap edecektir. Çünkü yaya lazım gelen malla-
lngiltere bunu kendisinden so· rı verip, Habeşistan har-
racaktır. hını uzatmak taraftarıdır. Bu 

Macaristan ve Avusturyanın mütaleayı Alman dışbakanlığı· 
tedbirlere iştirak etmediğine 

nın şahsiyetlerinden Alfred Rogöre, Almanyanın bu transit yo-
lile Jtalyaya lazımolan mevaddı senberg doğru bulmaktadır. 
iptidaiye ve infilakiyeyi gönder- Gobels de bu fikre iştirak et-
mesi, ve Italyanın Habeşistan- tiği tahmin edilmektedir. 
daki ordularına lazım gelen Bunların düşüncelerine göre 
tabbi mevaddı temin etmesi ga Almanya tedbirlere iştirak et-
yet tabii olacaktır. miyen Avusturya ve Macarıis-

Fakat bu hususta Alman ha- tanda bir blök teşkil edip bir 
riciye bakanhğmda iki cereyan çok ekonomik ve belki de si-
vardır :. yasal menfaatler elde edebilir. 

Malta da 
• • !!iti 

Yabancıların 
Duruıııu 

Istanbul 27 (Telefonla ) --. 
Malta mahkemesinin verdiği 
bir karara göre adada bulunan 
bütün yabancılar ikamet tezke
relerini daima yanlarında taşı .. 
yacak ve her talepte göstere .. 
ceklerdir. 

Almanyad 
Yahudi aleyhtarlı.., 

Mancester Gardiyen gazete"' 
sinin Berlin aytarı bildiriyor : 

Bir müddettenberi nikah dai 
releri, yahudilerle aryanlar ara
sında evlenme kayıtları yapma
maktadır. Bu hususta itiraz 
yapıldığı zan hak yerleri de 
bu kayıt yapmaktan çekinen 
işyarların tarafını tutmaktadır. 

Alman iç bakanı, son zaman 
larda bir sirküler çıkarmış 
bununla bu türlü evlenmeler 
yasak etmiştir. Bu sirkülerde 
deniliyor ki: 

"Hükumet kısa bir müddet 
içinde aryanlarla aryan olmı
yanlar arasında evlenme mes
elesini tüze bakımından kota
racaktır. Onun için yeni bir 
emir gelinceye kadar nikah 
işyarları aryanlarla yahudile 
arasında yapılacak olan nikih 
ları tehir edeceklerdir. 
Eğer iki taraftan birisi bi 

yabancı ise o zaman mesele, 
hemen hükumete bildirilecektir. 

Otuzdan fazla alman şehrin 
de yabudilerin hamamlara ka .. 
bul edilmesi yasak edilmiştir. 
Genel eğlence yerlerinde de 
bunların istenmediği yazılıdır 

Brunsvik başbakanının yahud 
tecimerlerine ve ziyaretçilerine 
karşı boykot yapılması husu 
sunda vermiş olduğu emir ga 
yet enteresandır. Bunda deni 
liyor ki : 

'' Nazi partisinin bütün ver 
diği emirlere, hele yahudi mes 
elesindeki tavsiyelerine büyü~ 
bir dikkatle itina edilecektir, 
Y abudilerin idare ettiği Jökan· 
laların, otellerin ve kira evle
rinin doğrudan doğruya ne de 
dolayışiyle propagandası yapıl• 
mıyacaktır. 

Yahudi iş evleri için ili 
basmak yasaktır. Eğer bu hu 
sustaki nazi emirlerine kula 
asılmıyacak olursa tatil günle 
ni geçirmeğe mahsus yerleri 
ilanını taşıyan bu gibi risaleleı 
dağıtılmıyacaktır. 

Böyle eğlence yerleri komi· 
leleri bu türlü ilanları koymaı. 
ve koymamak hususunda so• 
ravlı tutulacaklardır. 

Stütgrat yakınlarında Ebin 
gende bulunan .. Selamet or• 
dusu,, hakkında da bir emi 
çıkarılmııbr • 

Bu ordu halkı bir tören es 
nasında gamlı bayrak geçerke 
bunu selimlamamış, hatta bu1 
nunla da kalmıyarak alay et• 
tikleri bildirilmiş, bunun üzerin~ 
bu emir · çıkarılmıştır. 

" Folkişer Beobahter " ga· 
zetesi Berlinde bulunan Yahu· 
dilerin sayısını neşretmektedir 
Bu gezete, Almanyadaki bütür 
Yahudilerin üçte birinin Ber· 
linde bulunduğunu söylüyor. 

Almanyada kendi kendisinir 
Yahudi olduğunu itiraf eder 
399,682 kjşi vaadır ve bunlarır 
160,564 kişisi Berlindedir. 

Çocukların Hitler gençliği 
teşkilatında üye bulunan Ber
Jinin kuzay tarafındaki dükkan 
sahibJerine de boykot tatbik 
oluumaktadır. 



Sahife.-

Aydın oğh• Bay Mehmed ile Prenses Soflya arasında bir macera 

Birgiyi nasıl aldık 

ölümle biten sevginin kuvveti 
~.~~-----------------------------------------' .~Hk:ik:i 'ta.r:lb:i ron:ıa.:n. -&1-

5;;;y•""k~d~;·;~Ş"" bir kütle 
"YA.zan.; :l?'P r"Vi..xı ~ema.:ı. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

taraftndan sarılmış(). 
lçerdeki kuvvet elli kişi idi. Fakat buna rağmen 

Şiddetle sarayı müdafaa ediyorlardı ... 
Bu samimi sözler karşısında 

halk şaşırdı ve tereddüde düş
tü. Fakat bu esnada başmuha
fız ve maiyetinden mürekkep 
(20) kişi elleri bağlı meydana 
getirilmişti. Generalın adam
larından en azılı bir haydut, 
ey halk işte prensesin emriyle 
bu askf'rler kapıyı açmağa me
mur edilmişlerdir. General bü
yük bir sevinç içinde, getirin 
bu haini karşıma dedi. 

Ve baş muhafızı sıkıştırmağa 
başladı. Lakin muhafızın ağzın
dan bir kelime alamayınca; 
maiyetindeki askerlere hitaben 
emir kulusunuz 1 Sizi işte halk 
huzurunda affediyorum. Kimin 
emrile bu işi yapıyordunuz. 
Söyleyiniz korkmayınız. Asker
lerden birisi; evet General bat 
muhafızımız Prensesten aldığı 
emri bize tebliğ etti. Biz de 
bu sabah kapıyı açmağa gittik. 
Likin orada bulunan bu adamlar 
bizimle çarpıştı ve bizi yaka
ladı. Hakikat budur diyince: 
Sükünet kesbetmiş olan halk 
bu defa büsbütün köpürdü. 
Prens Edmonun yakınındaki 
askerler de silah istimalinden 
imtina ettiler. Bunu gören ge
neral; maiyetine Prens Edmo
nun yakalanıp hapsedilmesini 
ve muhakemeden sonra da ce
zasının verileceğini emredince; 
yüzlerce insan Prens Edmonun 
üzerine atılarak atından aşağı 
aldılar ve hakaretle sürükleye
rek götürdüler. 

Bütün bu feci halleri gören 
Rober müdafaanın imkansızlı
ğını görünce hemen geriye 
döndü ve büyük burcun üstüne 
çıkarak oradan Türk askerle
rine "Çakır" diye bağırmağa 
başladı. 

Türk askerleri mühim bir 
hadisenin geçtiğini anlıyarak 
Çakın bulup hemen sur önüne 
retirdiler. 

Rober vakayı anlatarak ka
pılarda fazla kuvvet kalmadı
ğından hemen büyük kapıyı 
kırarak prensesin imdadına ye
t.itilmesini anlattı ve tekrar sa
raya doğru koştu. 

• "'. 
Saray kudurmuş bir kütle 

tarafindan sarılmıştı. içerideki 
kuvvet elli kişi idi. Fakat buna 
rağmen siddetle sarayı müda
faa ediyorlardı. 

Gen~ral ahali ye ve kendisine 
iltihak eden askere kapıyı kır
malarını emretti. Odunlarla, 
taşlarla en nihayet büyük kapı 
yarılmıştı. 

Muhafızlar bir kişi kalınca ı a 
kadar çarpıştılar. En nihayet 
en önde general ve halk mer
divenlerden çıkarak salonda 
oturan prensesin önüne yığıl
dılar. 

General - Prenses Sofiya 
işte vatanınıza biyanetiniz ta
hakkuk etmiştir. Bu yurd bu 
fedakar halk sizleri her türlü 
nimet ve refah içinde yaşatır
ken en nihayet nankörlük, al
çaklık ederek düşmanla birleş
tiniz. Şimdi cezanızı çekmeğe 

hazır olunuz. Kibir ve gururu
nuzun şimdi cezasını çekecek
smız. Eğer af talep eder ve 
emirlerime itaat vaad ve taah-

Prenses Sofiya - Ayağa 
kalkarak: 

- Ceneral, sizden fec\a kar
lık dersi almağa hiç ihtiyacım 
yoktur. Ve tenezzül etmem. 
Zira siz namus düşmanı ve va
tan hainisiniz. Senin gibi bir 
canavara itaat etmekten ~e 

bin kere ölmeği tercih 
ederim. Namuskarane intikam 
almağı bilmiyenler asıl alçak 
olanlardır. Ve siz alçak bir 
adamsınız. Bana bitab etmek
liğine bile tahammül edemem. 

General - Prenses Sofiya; 
bir insan sıfatile tekrar size 
nasihat ediyorum. Kibri ve 
azameti bırakıhız. Bana itaat 
ediniz. Hayatınızı kurtarınız. 

Ölüme gidiyorsunuz, gençliği
nize acıyorum. 

Prenses Sofiya - General; 
Siz bir insan değil bir canavar

aınız:. Nasıbatınıza biç ihtiya
cım yok. Tekrar, milletimin hu
zurunda alenen tekit ediyorum 
ki senin gibi bir namus hırsı

zına, alçak bir caniye itaat 
etmektense ölüm benim için 
bir saadettir. 

Millete dönerek; Ey millet; 
Bu vatan haini sizi iğfal etmiş, 
yıllarca burada Prenseslik et
tim. Haııginize iyilikten başka, 
şefkattan ba, ka bir muamelede 
bulundum. Bu v'cdanı kör ve 
karanlık adam namusuma, gece 
yarısı bir sürü eşkıya ile vil
lama saldırmıştı. Prens Edmon 
ve maiyetim yetişerek beni 
kurtardılar ve bu adamı bir 
haydut g ibi yaka ~adı!ar, elle
rini, kollarını bağladılar. Fakat 

bu sırtlan tabiatlı adam muha
fızlardan ikisini iğfal ederek 
zehirledi ve kaçtı. Hükümette 
general prensese hücum ederek 

alçak karı iftira ediyor, hepsi 
yalan; sürükleyin fahişeyi. Bu 
sırada arkadan bir ses yük
seldi. Ey millet, ey asker du
runuz. Ben hakikatı söyliye
ceğim. 

Rober prensesin öniine ge
çerek ve genera!a nefret ve 
istikrahla bakarak ey millet; 
prenses doğru söylüyor. Ben 
bütün bu hadiseleri gözlerimle 
gördüm. 

- . 'onu ı•a r -
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Mısırda neler gördüm 
Bir ecnebi muharriri İtalyanların pek 

fena vaziyette olduğunu anlatıyor 
Kahirede tayyarede iner in

mez, önüme ilk çıkan insan u
fak bir gazeteci çocuktu. Uzat
tığı gazetelerin içinde bir mec 
mua kapağı dikkatimi celbetti. 
Arapça bilmediirim halde bir 
mizah mecmbası olduğunu an· 
lamam kolay oldu.Çünkü Mus
soliniye benziyen bir ltalyan 
pehlivanı ile Haşmetlü Haile 
Selasiye güreşiyorlardı Bu iki 
devin ortasında da ufak bir 
Mısırlı vardı. Zavallı hemen 
hemen ezilmek üzereydi. 

Bu karikatür bana Habeşis
tan dış kapısı olan Mısırda ol
dugumu hatırlattı. Mısırlıların 
bu meseledeki durumunu bü
tün açıklığıyla gösterdi. 

Mussolininin : 
- Habeşistan bir faşist im

paratorluğu yolunda ilk adım
dır! Sözleri, herkesin ağzında. 

Mısırlılar soruyorlar! 
- lkincı adım ne olacak? 

* . ~ 
İskenderiye, Portsait ve Ka

hire vızır vızır hızlanıyor. Her 
tarafta askeri faaliyet görü
rünüyor. Mısırda yaşayan 60 
bin İtalyan da, lngiltere aley
hine harıl harıl propağanda 
yapmakta; ltalyanların Mısır
lıları nasıl Ing liz esaretinden 
kurtaracağını söylemekte, aynı 
zamanda Italyan casuslar da 
bol. Bunların vazifeleri çifte: 
Bir yandan Mısırdaki ltal
yanları teşkilatlandırmak, diğer 
taraftan da Ingiltere aleyhine 
ahaliyi kışkırtmakta. Hertarafta 
lngilizlerin Mısırdaki mezalimi
ne dair broşürler dağıt·yorlar. 

Fakat maalesef Mussolinin 
yanlış kapı çalmış bulunuyor. 

Bir miliyetperver siyasisinin 
bana söylediğine göre, Italyan
ların bütün gayreti Mısırda 

lngiltere ve Habeşistan lehine 

ı Merkezi Kahirenin sapa so· 
kaklarından birinde olan Kıbti 
kilisesi peskopos!uğu Mısırdaki 
Habeşistan taraftarlarım hadsiz 
çoğaltmıştır. 

Habeşistanda resmi kilise 
Kıbti kilise idir. Bu kilısenin 
baş papası da Mısırlıdır. Ve 
Kahirede oturan Mısırlı Patriak 
tarafından seçilir. 

Şimdiki Patriark Ambo Jo
hannis ise büyük bir diplomat
tır. Eski Mısır başbakanı T ev
fik Paşanın dostudur. Habeşis
tana tayyare alan, ve petrol 
imtiyazını alaıı Ricketi oraya 
gönderen bu ikisidir. Bu çetin 
rakiplerin karşısında Italyan 
propagandası pes demek mec
buriyetinde kalmıştır. 

Portsaitte olduğum gün as
ker dolu bir ltalyan gemisi 
geldi. lçerde büyük bir bando 
askeri marşlar çalıyor, efrat 
şarkılar söylüyordu. Bittikten 
sonra: 

- Duce, Duce, Duce! 
Sadaları yükseldi. Bunlara 

cevap vermiş gibi sahilden. 
- Duce, Duce, Duce! 
Sayhaları kulakları yırttı. 
Meğer Mısırda oturan Ital-

yanların bir çoğu askerleri kar
şılamağa gelmişler. Her vapur 
gelişinde böyle olurmuş. Polis 
teşkilatına dahil bir arkadaşım 
kulağıma fısıldadı: 

- işte ltalyan casusları an
cak bunlarla muvaffak olabili
yorlar. Her vapur gelişte bun
ları buraya gelmeye kandırı
yorlar, Esasen vapur limandan 
ayrılır ayrılmaz tıs pıs.. Ne 
bando, ne şarkı... Vapur için
deki askerler ger biri bir kö
şeye çekilip somurtmağa baş
lıyor Hepsi gösteriş ... 

* ... 

Dün Ü futbol m çında ov-
4 sayı ile yendik yetleri 3 -

- Baştara/ı I 11ci sayfada -
yapacak vaziyeti vardı. 

Oyun sür' at ve enerji kaza
narak devam ediyor. iki taraf 
da birbirine tehllke yaratıyordu. 

İLK GOLÜMÜZ 
16 ıncı dakikaya varmıştık 

ki, soldan inkişaf eden bir 
akınımızda Hamdi'nin ortala
dığı top sl?ğdan geri dönerek 
kale önünde Adil'e g<"ldi. Adil 
bunu güzel bir kafa vuruşile 

Sovyet kalesine soktu: 
- Gol!!.. 
Alkışların arkası gelmiyor ve 

tribun sarsılıyordu. Takımımızın 
yiiksek oyunu bütün seyircileri 
ümitlendirmişti. 

Bu golden sonra başlıyan 

oyun birdenbire o kadar şid
detlendi ki yedi sekiz bin ki
şinin teşvik sesleri ile oyun bir 
oğu!tu halini almıştı. Misafir
lerimizin arasıra görülen sert 
oyun ları bile sökmiyordu. Yal
nız hakemin yanlış kararları 
olmasa oyunun heyecanı bir 
kat daha artacaktı. 

26 ncı dakikada Hamdi oyun
dan çıktı yerine Basri girdi. 
30 nen dakikadan sonra kale
miz sıkıştı. Bu sırada kaleci 
Necdet ka'emizi tehdit eden 
tehlike li hücumları bertaraf et
mekle mütemadiyen alkış top
lıyordu. Lütfü ile Reşadın mü
dafaada gösterdikleri yüksek 
kabiliyet etraftan takdir sada
ları toplıyordu. O kadar güzel 
oynıyorlardı ki Sovyetlerin em
salsiz ve seçme mubacimleri 
topu bir türlü kalemize soka
mıyorlardı. 

Sovyet golU 
Nihayet bu tazyik misafirle

rimiz lehine !;emeresini verdi. 
35 nci dakikada uzaktan çeki
len sıkı bir şut N ecdetin elleri 
arasından sıyrılarak kalemize 
girdi. Halk bunu da uzun uzun 
alkışladı. 

36 ncı dakikada az kaldı 
ofsayttan bir gol yiyorduk. Ha
kem çalmamıştı. Fakat Sovyet 
sağ açığı bunu dışarıya attı. 

Vo arkasından yine böyle bir 
tehlike daha atlattık. 

40 ncı dakikada Hamdi yine 
yerine geçti, takımımızın sol 
tarafı aksıyordu. Işte birinci 
devrenin sonuna bu bava içinde 
iriş tik 

iKiNCİ DEVRE 
Oyunun bu kısmı daha çetin 

oldu; ve başından sonuna ka

dar heyecan içerisinde geçti. 
lzmir Alsancak stadyomu hu 
derece yüksek oyunu ilk defa 
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bir şevkle sefere iştirak etmiş 
Haziranda hasta olarak geri 
dönmüştü. Şimdi Portsaitte 
oturuyor. Zavallı miithiş bir 
sukutu hayale uğramış. 

- Harpte dört sene dövüş-
tüm. Dördüncü sene bile 
Masavadaki halimiz kadar 
berbat değildi. bütün yoksul
luklara rağmen . . . Ya
tacak yer yok, kalkacak 
yer yok! Yiyecek yok, içecek 
yok... Yok, yok, yok 1 ••• 
lçilcecek sular ya Sudan
dan, ya Adenden geliyor. 
Onlar da pek iyi değil. Hem 
de ılık; içilir gibi değil 1 Ver
dikleri et kokmuş.. Hem de 
yemekler azıcık.. Bir bardak 
limonataya yirmi litre verdim 
de gene bulamadım. Sıcak çe
kilir şey değil. Askerler ara
sında ısıtma ise salgın halinde. 
Az kalsın ölüyordum. Zor kur
tuldum, 

" " " 
Bir gün sonra Süveyişte 14 

kaçak Italyan askerine rasla
dım. Vaziyeti o zaman daha 

görüyordu. Sovyetlerin güzide 
futbolcuları bütün maç' arda 
görüldüğü gibi bu devrede 
gittikçe artan bir enerji ye 
kabiliyetle oynıyorlardı. Fakat 
bizimkiler de o kadar canlı ve o 
kadar teknik oynıyorlardı ki ... 

14 üncü dakikada verilen 
güzel bir pastan Adil istifade 
edemedi. Ruslar mütemadiyen 
solaçıkları ile işliyorlardı. Sov
yet takımının yaman akıncısı 
olan Smirnofla takımın leblebisi 
sayılan sağiçleri kalemizin önü
nü allak bullak ediyorlar, fa
kat netice alamıyorlardı. Türk 
takımı bugün en yüksek oyun
larından birisini oynuyordu. 

15 inci dakikada Fuad saha
dan çıkarak yerine lsmail girdi. 

ikinci golUmUz 
19 inci dakikada Adil uzak

tan ve yerden güzel bir şutle 
köşeden ikinci golümüzü yaptı. 
Bu ne heyecar dı. Seyirciler bir 
galibiyetin izlerini görür gibi 
oldular. Takımımızı teşvik sa
daları araslnda gittikçe güzel 
oynamağa sevkettiler. 

İşte şimdi Sovyet takımının 
bütün kıymeti, kudret ve kuv
veti kendisini göstermeye baş
lamıştı tam beş dakika bizi nı
sıf sahemızdan çıkarmadılar. 

30 ncu dakikadan sonra yine 
ilstünlüğümüzü aldık. Galibi
yetin verdiği kuvvet ile dost
larımıza faik bir oyun göster
meğe başladık. 

ÜÇÜNCÜ GOLÜMÜZ 
Bu güzel ve üstün oyunumuz 

altı dakika sonra semeresini 
verdi. sağdan inkişaf eden bir 
akınımızda sol açık Hamdi 
havadan gelen topu boş 
bulunan dost kalesine isa
betli bir kafa vuru şile 
gole çevirdi. Halk bu golü 
uzun uzun alkışladı. Misafirle
rimizin şimdi görülen son gay
retleri ortaya bir milli maç ma
hiyetini veren bir bava yaratmış
tı. Bereket müdafaamızın yük
sek oyunu,bugün kesilmiyorlar
dı. Oyun o kadar sür'at ka
zanmıştı ki bu son vaziyet hep 
bi: dakika içerisinde olmuştur. 
Çünkü top saniyede bir, bir ka
leden diğer kaleye ıridip geli
yordu. 

Sovyetlerln ikinci golU 
işte 36 ıncı dakika, misafir

ler seri kalemize indiler. Zayıf 
bir şüt kaleci Necdet iğildi topu 
tuttu. Fakat eyvah kaçırdı, 
ve arkasından yavaş yavaş ka
lemize girdi. O kadar yavaş ki 
eğer kale bir iki metre kadar 
uzakta olsaydı top kaleye va
ramıyacaktı. Güzel ve fedakar 
oyunile kendisini alkışlatan 
Necdet meyüs bir halde kaleye 
dayanınca oyuncularımız koştu
lar ve onu kucakladılar. 

Oyunnn bundan sonraki do
kuz dakikası en heyecanlı ve 
enteressan kısmıdır. Bir daki
ka İçerisinde 3-1 yaziyetinden 
3-2 vaziyetine geçmiştik. Takı
mımız Sovyet hakemini: ekse
riya yanlış ve aleyhimize hü
kümlerine rağmen üstün oyunile 
heran ümid veriyordu. 

ÜÇÜNCÜ GOLLERi 
Bu sırada Sovyetlerin 

bariz bir ofasayidini hakem 
görmedi ve kalemizi müşkül 
mevkie soktu. Lütfü havada 
olan topa sıçrıyarak kafa ile 
vurdu. Fakat hakem bunu 
önündeki oyuncuya favul yatı 

diye penaltı ile tecziye etmek 
istedi. Bu hüküm okadar haksız 
idi ki, oyuncularımız bilaihtiyar 
protesto ettiler. Kalecimiz dı

şarıya çıktı ve Sovyet futbol
cusu penaltı cezasını çekti, 
t~u bot kaleye atarak gol 

görülecek bir renge gir· 
mişti. Halktan bağıranlar. 
haksızlığa isyan edenler 
arasında yeniden başlıyan oyun 
tekrar eski hızını aldı. 

DördUncU golUınUt 
İki dakika müddet Sovyet 

kalesi çenberden kurtulamadı. 
Ve topun bu karışıklık arasın
da Sovyet kalesine dördüncü 
defa olarak girdiği görüldü. 
Oyunun sonunu bildiren düdük 
çalındığı za :nan alkış sesleri 
bala devam ediyordu. 

BAY CEVDET KERİM 
NE DİYOR? 

Oyundan sora son senelerin 
bütün Sovyet - Türk fetbol 
temaslarını gören bay Ceyd~t 
Kerim oyun hakkındaki inh· 
balarını sorduğum zaman 
bana dediler ki: 
Vazifemin ilgiliği dolayısısiyle 

son beş altı sene içinde Sovyet 
memleketlerinde ve Türkiyede 
yapılan bütün maçlarda bulun· 
dum. Diyebilirim ki bu derece 
güzel, enerjik, fedakarane ve 
İnsicamlı oynanmış bir oytııl 
görmedim. 

Her işte olduğu gibi Tür~ 
çocuğu spor sahasında dabi. 
milli gururunu koruyucu ve kol· 
layıcıdır. 
iki yUz klşlllk bir şölefl 

Maçtan sonra saat 20 de 
. o· Parti tarafından Şehir gazın 

sunda dost sporcuların şere· 
fine iki yüz kişilik bir şölen 
verilmiştir. Üç saat kad~r 
süren ziyafet çok samimi bıf 
bava içinde geçmiştir. Sovyel• 

Türk sporcuları bu gece birbir

lerine daha çok sokulmuşlar "~ 
kaynaşmışlardır. Bay Avn• 
Doğan ve Sovyet spor 
kafilesi başkanı B. Mandsef 
birer söylev verdiler. Türk "~ 
Sovye. t sporcuları birbirleriJJI 
müteaddid defalar mütekabileP 
yaşa ve horralarla selimladılıı~· 

I' Sporcularımız uskur horra ııı 
safirlerimiz de yaşalarla muk•: 
bele ediyorlardı. Ziyafet esn~. 

·ıı:ıoı 
sında B. Avni Doğan şı 

Parti genel sekreteri B. Rece~ 
Peker ile görüştüklerini ve parti 

· tte~ sekreterinin bu muvaffakıye k 
dolayı çok memnun kal~~~i 
Sporcularımızı tebrik ettıll 

' . • • . .. 1 dilet· ve neş e dıledıklerını soy e 
0 

t 
Ziyafetten sonra da B. Cev e 

1 rııııll Kerım takım oyuncu a 

bulunduğu yere giderek (celi: 
diler. ne bu bir aylık çalışll'.lba 

. u 
dan sonra elde ettikler• 

büyük galebeden dolayı tıı 
)<• 

dirlerini bildirdiler. ,lll 
Mehmed 

Zabıta Haherleı;!: 
Bıçak ta,ımıf ıa· 

d !{as 
Arabacı Ahme v.e biret 

monulu börekçi Ahde çı 
bıçak bulunmuş ve zabıta 
alınmıştır. 

Sustalı çakı ,Alı' 
Kemerde Kemalpaşalı 

1 113-

medde bir sustalı çakı bu u 

rak alınmıştir. 
Sarhoşluk . efendi 

Eşrefpaşada Hacı Ah . fıııl~ 
caddesinde demirci Rabın~111&ı· 
sarhoş olarak rezalet çı tııt• 
ğından zabıtaca i utufınU: 

Çakmak lafıma b'e' 
lkiçeşmelikte Mumcıı kil ıııele 

sinde Şevkiye sokağında 11nıiıı1İ 
Salibin üzerinde bir b~ıtııc' 
çakmak bulunmuş ve ıa 
müsadere edilmiştir. 

Yangın . sok-· 
Alsancak'ta Akdenız ııiJIİ' 

ğında Ali Riza oğlu Ş•" ııll'~ 
d Y" •!· oturduğu baraka a cJilf" 

ek siiıı 
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~-------E'----11!1!11:~ 1936 kışının kürk modaları 
Futbol 

700 sene evvel 
Japonyada 

Oynanıyormuş ... 
- 22 - YAZAN : Mişel Zevako 

Bu sır b~iıim değildir oğlum !.. Bu 
Cinayet sebebile sen de fakir kaldın 

- Fakat babacığım sizin 
aynlmanızdaki sebebi anlıya
ırıadım? 

-. Bunlar bir sürü şeydir. 
Uıuıı bir yolculuk kalbimi ke
hlİrip duruyor. Pariste sıkıldım. 
Artık bir az dolaşmalıyım!.. 

lakin ıövalyeyi Paristen ayı
ran daha zorlu bir sebep var 
idi. Son derecede azap içinde 
bulunuyordu. Sözüne devam -= 

- ihtimal bu aynlık uzaya-
bilir ve bir daha görüşemeyiz. 
~ nasihattan başka bir şey 
~amıyacağıma müteessirim. 
fi.. Öğütlerimi tutarsan bayatın 
~ç uçurumlanna yuvarlan
..... Arzuna ve isteğine ko-t:: .......... renliğe kavu-

~n. gözlerinden düşen yaş
...-.ı tutamadı: 

- Neye ağlıyorsun oğlum! 
Bak buna üzülürüm. Seni uğra
tabilecek bir adam olarak ye
tiştirdiğime seviniyorum. Fran· 
•ada seninle karşılaşabilecek 
bir adam ·yoktur. Korkmaz, 
Yorulmaz metin bir delikanlı
•ıo. On altı senedir seni gez
diriyorum. Küçük iken arkamda 
~Yidüğün zaman hayvanımın 
'latünde taşıdım. Acı tecrübe
ler gördün, aç, susuz kaldın, 
ii!iidün, fırtınalara göğüs ger· 
~ın. işte hep bu acılarla piş
tin, vücudun çelik gibi sapsağ-
1-aı oldu. 

ihtiyar Pardayyan bir daki
ka kadar oğlunu büyük bir 
ltvkle seyretti; sonra tekrar 
IÖze başladı : 

- Oğlum; bundan sonra 
lelllik içinde yüzersin. Ne ya
lllc ki bir cinayet her ikim~zin 
llatakadderatına böyle kötü bir 
Yol açtı. 
Yüreği çarpan Jan : 
- Bir cinayet mi? Babacı

iıın ! 
Diye haykırdı : 
- Evet ! Yanlış bir davra

llış; fakat her ikisi de bir .. Bu-
1'Q da · l' b · ış ıyen enım ... 
... - Siz ha ! Bu mümkün de
fıl t s· · ·b· ··k k 1 - ı ı· b· · ı zın gı ı yu se xa p ı 
•r adam bunu asla yapamaz. 
-Dinle oğlum !Epey bir za

~an yağmacıhk, kavgacılık 
l,' vaktimi geçirdim. Her şeyi 

0 ()Uldum. iyi şarab, iyi ye
ı ı . . 
J k • Yıyordum. Artık doğru-
au ve namuskarlık yollarım 

Ytaınağa koyuıcium. Bu suretle 
a .. ı d B d . 

1 
'l J or um. u hayata a senın 

&Ç~n b~tıanıyordu. ı. fakat bir 
Un b .. yım bana un akt a bu

·llna 
tıı 

1 
n kuçük bır ç ol.UJU kaçtr-

a.-c bu - d . B . i . yrugunu ver ı. u ış 

çın - hı 1 ·· b' it d,- . ço mazsa - uç ın a ın 

~itrınde bir elmas ald1m. 
tt .. <:ugu da yammda aJıkoya
'lG~rna söz verdim. Daha ilk 
k nden itibaren yapacağıma 
Q •rar vermiştim. işte bukadar. 
"Undan sonrasmı de söyli
,,oruın. 

- Sonra babacığım! 
dı.:- Sonra oğlum. Anlıyama-
gırn bir h' . t . ·ı -an ıssm esırı e çocugu 
asına -r· d" A . 

llıaod hgo ur um. ynı za-
ol a a rnakça davranışa ek 

arak ld -d· a ıgım elması da ver• 
ıı:n. Bu d b · · · l &t . a enım ıçm on a tı 
llehk b b b' . •tbeb . aşı oş ır yaşayışa 

dır. Bu da senin ıçm 
&ef alet başlangıcı oldu. 

b .. - Bu ananm ismile size 
"'YUru· 

lıtdir? gu veren bayın ismi 

ı~ ~ Bu sır benim değildir oğ
cl 111t Bu cinayet sebebile sen 

e •kir kaldın. 
J=~ .... b~~z kızardL Babaaı bir 

devam eyledi: 
- Şimdi Şovalye söyliye

ceklerimi iyi dinle ... vğütlerimi 
can ve yürekten dinleyerek tut 
ve buna göre davran. 

Jan babasının vereceği öğüt
leri can kulağile dinlemeğe 
baıladı: 

- Erkeklere inanma, bir 
adamı boğulurken gorursen 
hemen oradan uzaklaş. Bir 
sokağın köşesinde hırsızlar bir 
zengini soyarken görürsen he
men başka sokağa sap. Bir 
adam sana ben dostunum derse 
ona senden nasıl bir fen alık 
istediğini sor, bir adam sana 
iyiliğini istediğini söylerse bir 
zırh gömleği daha gey. Eğer 
seni · birisi imdada çağırırsa 
kulaklarını bka. Şimdi bu söz
leri unutmayacağına ve tutaca
ğına söz veriyor musun ? 

- Veriyorum babacığım 1 
Alttarafını söyleyiniz ! 

- Kadmlara kanma, en gü
zel, en insancil kadının kalbi 
kin kaynağıdır. Başlannı süs· 
leyeo saçların her teli insanı 

boğan bir yılandır. Dilleri ze
hirli akrep gibi sokucudur. 
Gözleri birer hançerdir. insanı 
öldürür. Gülüşleri zehirler, söz
leri incitir. Bunları işitiyor 

musun oğlu~ ! Onların ihanet 
ve yalanlarma kurban olmak 
istemezsen hiçbir kadına gönüJ 
bağlama, kadınlara emniyet 
eyleme. Oğlum Şövalye 1 

- Bunu da vaad ediyorum 
babacığım ! Sonra ... 

- Kendi nefsine itimat et ; 
bayabnın başlangıçtan itibaren 
merhamet, sevgi, zayıf kalpli
lik gibi hisleri bir tarafa 
at • Çünkü bunlann her 
biri birer tuxakbr. Azıcık 

azim ile iş başarırsın, haşin, 

merhametsiz ol! Sözlerimi iyice 
anladın mı ? 

- Pek iyi 
lan tamamile 
cağım. 

babacığım. Bun
yapmağa çalışa-

- Teşekkür ederim oğlum! 
Aıbk ben de kalben müsterih 
olarak gidebilirim. Yalnız sana 
fU duvarda asılı duran (kıhncı 
göstererek) jiboleyi bırakı
yorum. 

Dedi. Duvardan kıhncı indi
rip oğlunun beline kendi elite 
t;,.ktı i 

- Bak şövalye 1 Şimdi kı
lanç sana ne kadar yaraştı.İşte 
sana bir kerre daha söylüyo
rum. Nefsine, kadwlara, erkek
lere karşı metin ol! Ölünceye 
kadar jibo!e sana yardım ede .. 
cektir. Bu s:ına asla hiyanet 
etmiyen hakiki bir dosttur. 
Adiyo oğlum! 

Kendinden geçen Jan: 
- Babacığım! Kızını verdi

ğın annenin ismile Bayın adını 
söylemedin 

diye bağırdı: 

- Bu Bana ait b·r sar de
medim sana ... 

Jan babasının bu sırn söy· 
lemiyeceğini anladı, fazla üze
rine düşmed:. Atına binmiş o· 
lan babasını yaya olarak Pari
sin dışına kadar uğurladı. lhti
yarPardayyan yolda tekrar oğ
lunu öptü. Sonra atanı dört 
nala kaldırdı ve uzaklaştı. 

Jan pek çok ağladı. Artık 
dünyada Jibolesindzn -başka 
bir şeyi yoktu. 

Bir gün Pariste Sen nehri 
kenannda dolaşırken bir sürü 
ha~an çocukJarın suda boğmak 
için bir köpeğin ayaf'ını bağ
ladıklanm gördü. Bu yaramaz· 
ların elinden kC>peği kurtardı. 
Ve kendi keacline: 

Yıldızların yarattıkları modeller 
Kış yaklaşınca bayanlar man

tolarını, hele kürklerini düşün
meğe koyulurlar. Kürkün ne 
güzelliğini, ne de cazibesini 
kimse inkar edeme7.. Fakat 
bunu da gülünç olmıyacak 
şekilde kullanmayı bilmek ge-
rektir. Kızıl imparatoriçe f .'-

) 

minde Marlen Dietrichin 

omuzlarında hayranlık 

uyandıran bir kürk en 

r 

Aıma Bellaıutı 

kiirklr..1i 

ı · 

Uzu11 
astraJ!aıı 

marıt ola ı 

Bugüne kadar verilen malü
mata nazaran futbolün on se
kizinci asrın ortalarma doğru 
icad ediJdiğini zannediyorduk. 
Halbuki ne kadar aldanıyor
muşuz ! 

Son zamanlarda ele geçirilen 
vesaika bakılarsa futbolun Mi
ladı lsadan 8 .:.::ır evvel - tabii 
şimdiki bildiğimiz şakilde olma
mak üzere - japonyada oynan
dığı ve halk tarahndan pek se
vildiği anlaşıJmaktadır. 

Nara ve Heian imparator
lannm Japonyada icrayı hük
mettikleri devirlerde yani 
710 dan 770 ve 784 den de 
800 tarihleri arasında saray 
bendegan ve nedimleri Japon
yada futbol oynarlarmış ... 

Hatta peygamber lsadan 
sonra Engi (901-922) ve Teu 
reki (847-956) imparatorlarının 
yaşadıgı senelerde, halk ara
sındada fudbol oynanır ve lmt 
parator maçları seyre gidermiş. 

Bu devirlerde oynanan fut
bol topu da meşindenmiş. 
Kutru 21-24 santimetre imiş. 

Ve bava ile şiıirilirmif. 
Oyun sabalan mural>a i olur

mUf. Bu muraltbaın dilı 14 
metreden 21 metroya kadar 
olabilirmiş. Topun harice çık
maması içinde sahanın etrafı 
çift ile çevrilirmiş. 
Meydanın dört bir etrafına 

bırer ağaç dikmek adetmiş. 
Bunlar ekseriya çam, kiraz, 
söğüt ve akça ağaçlarından 

zarif bir bayanın üzerinde olurmuş. 

bile giilünç görünmeğe Oyuneular, oyuna mahsus 
mahkumdur. Önümüzdeki elbise ve kundura giyerlermiş. 
kışta pek kısa kırpılmış O zamanın meşhur Japon 

ressamlarından bazıları tablola
Hind kuzusu, gri astragan 

nnda futbol resimleri yapmış-
ve Ragondin denilen kürk- lar. Hatta japonyamn en yük-
ler tercih edilecektir. Karo/ Lombardın pkardığı moda sek ressamı Shuncbo•nua yap-

KJişemizde Carol Lombardm ı Kastor şeklinde tavuşan kür- tığı müzede saklanan toblolar-
başındaki tokla kürkü yeni künden bir mantoyla da 1936 dan biri, on üç oyncunun fut-
modanın ne şekilde olacağını modellerine göre çok şık ve bol maçına gittiklerini oyuncu-
göstermeğe kafidir. Tok üze- zarif bir manto sahibi olmak !ardan birinin topu diğerinin de 
rinde bir kordela, yüzde kısa kabildir. Kürkünüzün en son alb çivili kunduraları taŞ1dıim1 

b 1 bir mantoya bile tefevvuk eden gösteriyormuş. 
ir vua et tül kürkün cazibesini model olmasını isteyorsanız b' ki k t · d b'li · • 

ır şı ı emın e e ı nmız. Iıte bu tablolar ve ..l-La di-
tamamlıyor Mantonun truvakar kı 1 t d il · · Q4lll rpı mış avtan er ermı zey- BiJ'az da tuvaletleri süsleyen ğer bazı vesaik futbolun ta o 
olması tercih edı'lebı"lı'r. Astra- ti' d · • · b t .. la d b '- - d J n veya enız maısıne oya - ronar r an aıue e im: Ana- tarihlerde bile japonyada oy-
gan mantolar ıçın redingot ttmnız. böylece :kürkünüzle tu- bella Links veya Pekan rönar• nandığını bugün isbat etmeğe 

'
eldi müreccahtır. Fakat b al t' · · · d k l K l Darf u v e mızı aynı renge uy urma arını, o et öy ise yumu- kafi deliller imiş. 

kürk çok pahalı olduğundan kabildir. Böyle bir manto ile şak mavi rönarları tercih et- Nasıl hayret edilecek bir iş 
her ki!eye elveriıli değildir. en muhteıem Vizonda yapılmıı mektedir. degı··1 mi?l •. 
•ııııaııııa• c•ııııııııııııııııııııaııaııı ııııııııııııııııı 8111111 il t11111cıtı .... ı: ................. , .................................................................................................... . 
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Define 
Elhamra bu sene bize çok 

temiz bir program!a kapıla rını 
açıyor. Sinamacılıkta halkın 
ragbetioi, sevgisini kazanmak 
büyük bir muvaffakıyettir. Her 
t~bakadan her kesin istediği 
filimleri tedarik edip göster
mek ve bilhassa nezahet ve 
nezahet iç.inde şetaret, şetarat 
ve nezahet içinde merak ve 
alaka uyandırıcılarını seçmek 
ayrıca bir ihtisas ve bir psiko
lojik mesele, ictimai bir tet
kiktir. Buna tamamen muvaf-
fak olmuş sinemalar hangileri
dir diye sorarsak cevab ver
mek bir az müşkül olur. 

Lakin Liıe ı{eçende [ Haya
tım senin için J filmini göste
rip, ahlaki ve bununla birlik 
meraklı bir eser gösteren EI
hamra sanmm ki bu kadronun 
ıçine girmiş bulunuyor. 

Türk film stüdyolarında; ya· 
hancı diJi Türkçeye çevrilen 
[ Define adası ] dünden beri 
Elhamrada gösteriliyor. 

Define adası " Jül Vern " !n 
romanlarını, hiç olmazsa yarı 
yarıya hatırlatan bir eserdir. 
Esasen film meşhur bir Ingiliz 
romancısının eserinden sahne
ye alınmıştır. "Stevenson,, adı
m taşıyan bu romancı define 
adasını yazarken; daha çok 
kendi akide.ine uysun bir "pe
dasoji ,, sistemini ele almıfbr. 
Ayni zamanda: bpkı Jil Vem . . . 

adası 
kadınsız bir macera yaşatmak 
yani: Kadın aşkı olmıyan ve 
fabat Amerikan madrabazlıkla
rma benzemezir eser yaratmak 
kabil olduğunu göstermistir. 

Eserin aynı - filme alındıysa -
hakikaten insanı cezbediyor ve 
meraka sokuyor, beşerde bir 
heycan aşkı vardır. Ancak bu
nu mufrit ve gayri ahlaki şe
kilde tatmin etmektente mev
zuu, neticesi düzgün bir eser
de takib etmek daha bayırlı
dir: 

Define adass baştan aşağı 
bir maceradır, zaten adı üstün
de bir merale ve heyecan filmi 
olduğunu gösteriyor. 

Biz bu filimde beşerin ebedi 
ve ezeli hırsı olan para aşkını 
görüyoruz. Bunu; hpkı masal
larda olduğu gibi meçhul yer
lerde, meçhul adalarda bulup 
ve bulurken bin vartalar atla
yıp emeline kavuşan macera
perestlerin korkunç gün geçir
melerinde görüyoruz. 

Elhamranın el ilanlarında 
okuduğunuz filimden bir neb
zecik Türkçe konuşmalar ve 
tabii manzaralarla perdede ta• 
mamen arzı endam ediyor. 

Fak at bu filim o kadar he
yecanlı, o kadar merakh, ve o 
kadar küçük büyük berkesin 
a-6rmeai Jizım olan bir filim 
olmasma rajmea içinde yalnız 
bir kuauru kahraman oJarak 
yaııyan çocuğun mllbaleiala 

t Joan Gravford Ve F ranchot 

1 
Tone Evleniyor 

Meşhur olmanın 
zarannı görenler de 

vardır. Sinema yıl
dızlarından W arner 

Bakston ve Mirna 
Loy yeni evlenmiş 
mesud bir çifttir. 
Fakat rabatca gez· 
mek imkanım bula· 
madıklarından şı-

kayetçidirler. Ge
çen batta Pariste 
at koşuları vardı. 

iki tanınmış yıldız 

koşuları görmeğe 

gitmişlerdi. Fakat 

daha içeri girer gir
mez binlerce kişi 

etraflarını aldılar .. 
W arner Bokston ve 

Mirna Loy bu ka· 
la balığı yararak ser-

best havaya kavu-

şuncıya kadar akla }oan Oravfordım Fra11rlıot 7011c t7e ev/.enea.ği 
karayı seçtiler.. Tahakk uk rlmiştir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yoksa baştan başa Jülvern 'in ı mı.. Baştan güzel gitti, sonuna 

meraklı romanlarını hatırlatan kadar böyle olsun diler gö11ül ... 
ve onun kadar yqatan yüksek Bu benim birinci "kritik. im, 
bir eserdir. •onraJannı dilerim ki harici bir 

Yalnız; Elbamramn bu. s~neki teair altınd• dejiJ yİDe bayle 
programı geçen senekısındea L-Jk. b d d L- • • 
daha zeasia iSrüaüyor. Ve oc: 1 UD-8D au. .. llUIDI 

Bakalım va~i gibi gösterif- içten tenkitJerle geçireyim. 
teri de tam ve düz .. n olacak Ban 
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•• •• a n gozuy er 
mrc~~rıımıcc~~mm::::::Dmmıı~ 

adınlar ne ti ee ek severler? 
"Vakur olmalı, mağrur olmalı, ağır olma ı, soğuk ve 

Donuk 1olmamalı, neşelı olmah, hafif ve hoppa 
Olmamalı.. Erkek tabiriyle ''Er,, olmalı 

Bu iyzahı yapan yine bir bayandır 
Bu yaz lstanbulda idim, bir J 

gün bir mecliste beş kadın 

içinde tek başıma erkek ben 
idim, Mecliste lafı evirdim, çe
virdim, kadın duygularına ge
tirdim. İstanbullu bayanların en 
az okumuşu liseyi bitirmişti, 
çok serbest konuşabiliyordum. 
Süjeyi genişletmiştik. Bu oku
muş bayanların içinde ikisi 25 
yaşlarında kız idi, üçü otuzu 
geçmemiş ve çocuk sahibi anne 
idiler. Laf lafı açtı laf şuraya 
dayandı. Tabiat heman her canlı 
gibi insanı da erkak ve dişi 
iki cins yaratmıştı, bunların her 
ıki tarafından bir yavru olacak
b. Bu yavru büyüyecek, nesil 
devam edecek, tabiat yürüye
cekti, Babalarımız, dedelerimiz 
böyle gelmiş böyle geçmisler, 
itin özü tabiata, tabiatın ica
batına dayanıyor. Lafın obir 
tarafını tabiata, felsefeye bağ
dık, geldik erkeklik ve dişilik 
bahsınal şurada karar kıldık ki 
tarih bize gösteriyor, dünyada 
insanlık aleminde hakimlik, 
kadirlik, idare hepsı erkek
lerin elinde imiş, erkeklerin 
elinden geçmiş, erkeklerin bu 
gün de elindedir. Vakıa ara 
sıra tarihde kadın hükümdar
lar, kadın saltanatları, kadın 
başkanlar varsa da ferdi kal
mış. Bütün kadınlar bütün er
kekleri idareye muvaffak ola
mamışlardır. Durum böyle 
olunca, tabiat, din v~ içtimai
yat kadına pek çok mecburi
yetler yüklenmiş, kadın gü
nahla kadın ayıbla kadın ya
sakla karşılaşmış kadın duy
gusunu söyliyememiş, isteğini 

ifade edememiştir. 
Erkek böyle mi ya, o fırsat 

buldukça kendi ruhunda ya
pttığı ideal kadım zaman za· 
man romanlarda. resimlerde, 
ilahi, semavi meleklerle. huri
lerle söylemiş, istemiş ve gös
termiştir. Her asır her devirde 
her milletin erkeği sevdiği ka· 
dın tipini bu tarzlardan birile 
ilan etmiştir. Bugün memleke
timizde erkek beğendiği ideal 
kadın tipini çok açık ve çok 
geniş bir alanda göstermekte
dir. Kadın dostlarım bahsın 

inceliğini idrak ediyorlardı, 
hep birden dediler ki: 

- Biz bütün kadınlığın ter
cümanı olmak iddiasında de
ğiliz, fakat dıyebiliriz ki 
kadın erkeği evvela yaş iti
barile tahdit eder, yirmi beş 
yaşına kadar olan erkekleri ço
cuk hududu içinde bırakır, kırk 
beş yaşından yukarı erkeği de 
elliye kadar yorgun bulur, elli
den yukarı okek ihtiyarlık sı-

nırlarına girmiştir. Bayanların 
JafJarına bakılırsa erkeği 25 
yaş ile kırk arasında arıyor ve 
buluyorlar, meclisimizin iki kız 
üyesi lafa pek kısa karışıyor
lardi. Fakat otuz yaşlarındaki 
üç anne daha serbest görüşü
yorlardı. Kadın erkeği vücut 
itibarile şöyle istiyormuş. Ne 
çok uzun boylu ne de cüce de
necek kadar da kısa olmıyacak 
imiş, köseler makbul değilmiş, 
erkek dediğin kıllı olacak, fa
kat öyle bacakları, göğsü keçe 
gibi simsiyah olan erkekler de 
makbul değil imiş. Burad~ lafa 
karıştım dedim ki: Bayanlar 
sözünüzü kesiyorum. Tabiat 
iki cinsin hususiyetlerini teba-

kılsız bir vücud diye sever;z. 
Vücudü, kolları, bacak'arı 
kıllı kadınl:lrı .--1·hul addet-

Kad111/arla mülakatı (Ok seı·eu crzarı 

Kemal Aktaş 

meyiz, madamki tabiat iki ma
kus taraf tutturmuştur. Erkek
te çok kıllısım sevmeniz ge
rektir, Hep bir ağızdan hayır 
dediler, çok yanlış. kadınlar 

köseleri sevmezler demek, ba-

cakları, kolları, göğsü simsiyah 
sert kıllar' a örtülü erkekleri 
severler demek dğildir. Bıyık 
dedim, hepsi yine birden cevap 
verdi. Bu alışmak işidir, bugün 
kadinlar uzun sarkık bıyıkları 

hiç sevmezler, belki nineleri-

vabı yine hep birden verdılet. 
Kadın'ar da erkekler g-ibi 

elbet mizaç:arı vardır, sert ve 
manasız, mantıkı bozuk erkeği 
e 1bet sevmey~z. Fakat pek uy
sal, adeta sünepe dediğimiz çok 
yumuşak e. kekte sevilmez. Mu
tedil b'r durumda erkek vasfı 
şöyle ~ö/c olmn'ıdır dcdi!cr. 

Kendi :c~·mai vaziyeti içinde 
vakur o 'mn 'ıdır, ve!rnn gurur
dan ayırd ctme"c U!z rıdır. Va-

kur o!malı, mawrur c;'n·"' -alı, 
ağır o1mn1ı, !'o w uk v.! donuk 
o 1mnma ı, neieli o'walı l - : ve 

hoppa olmamalı, erkei..: tabirile 
er oJmalı, becerikli olmalı, 

vücutca zinde olmalı, vücudu 

müvazeneli denkJi olmalı daha! 
Daha! dedim hep birden gül

düler, benim bu daha! Daha 
deyişimi buldunuz da bunadı-

nız diyen bir darbimisil vardır, 
oraya çektiler. Azacık takıl

dım, böyle erkeği ben de se-

verim dedim, gülüştük. Lafımız 
pek ince bir istikamet tuttur
du, başka kadında gozu 
olmamalı dediler. Derhal cevab 
verdim. başka kadına gözünü 
çevirtmemeniz lazım dedim. 
Erkeklerin vefasizlık cibiJJiyet· 
lerinde vardır dediler. Tabiat 

Bir bm'all 
mızın palabıyık, 

hoşuna giderdi. 
prasa bıyık bu cibilliyeti erkeğe çevirmiş 

Erkekte uzamış sakal, uza
mış bıyık değil jilet dolaşmış 

olmasına rağmen cilde sertlik 
veren bir sakal izi ile tertemiz 
bir yanak severiz dediler. 

Erkek sarışın oluşunu veya 
siyah saçlı, kumral, kestane 
oluşunu bir tenevvüdür dediler, 
her kadının zevkine ~öredir 
diyorlardı. Sözlerini tekrar 
kestim, mizacen yumuşak mı 
yoksa sert tabiatlı erkeği mi 
tercih edenler olur dedim, ce-

Halkevinin ilk 
Kurslar! 

Halkev'nden : 

diyorlardı O halde erkeğe 

hak verivorsunuz dedim. Yine 
hep bir ağ1zdan hayır, dediler. 

Acaba bu mecliste bu kadın 
fikirle'R doğru mu idi. Türk ka
dını Türkün büyük devriminin 
de erkek ile siyasal ve sosyal 
durumlarda beraber gidıyor, 
mededi Türk ulusunun medeni 
kadını selam ve saygılar sana 
diye canımdan kalbimden mec
lisi !\e'amladım, esasen bahis 
başka mecraya sapmıştı ... 

Eczacı: K. Akta, 

ve orta 
açılıyor 
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tahsil 

Halk dersaneleri ve kurslar şubemiz, geçen yıl olduğu 
gibi, bu yıl da ilk ve orta tahsil kursları açmağa karar 
vermiştir. Kurslar Arapfurunundaki Dumlupunar ilk oku
lunda açılacaktır. Kurslara devam etmek istiyenler her gün 
öğleden sonra Bahribabadaki Halkevine giderek ve birer 
fotoğraf vererek kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 

Kursların ne zaman açılacağı ve derslere hangi saatlarda 
başlanacağı ayrıca ilan edilecektir. 

-
Renkli ırklar uyannyor 
Habeş harbı nasil bite se bits · n 
Renkli ırklar ayaklanmışliırdır 

Afıika ve Asyamn biiyiik parçalarım el/e1i11e ge(irm 
hıgiltere, Fra!lsa gibi devletler, buralafl 11z111Z zamandan
beıi ·sömürmektedirler. Nü/usu çoğalan İtalya da şimdi 

ayni şeyi yapmak istiyor. Fakat, büyük ltaıpte11be1i ıe11kli 
ırklar aıasmda bir 11raı11ş haıeketi başlanuştır. Renkli 

ırklar arasuulaki J Jabeşista11a giistcrilm ilgi de b11t1Ufl 

bir delilidir. Aşağıdaki yazı. /labeş lra1bı !la/ı•antll kazatf 

ması ~·eya yenilmesile kitsr /Jilr, bunwı, rr11kli ırk/arın 
uyamşları ~·e erkinlik/erini eldr dmr.ğe çaltşmaları rofu11da 
J'Cllİ bir adun o/aralfım an/atmaktadır. 

BUyUk harbın sömürge
ler bakımından sebebi 

Bazı devletlerin, Afrikanın 
sömürge olarak işletilmesi işine 
katılmalarının büyük harbın 
başlıca sebeplerinden biri ol· 
duğu ve aynı sebebin şimdi de 
yeni hir harbı doğurmak üzere 
olduğu artık şüphe görülmez 
bir şeydir. Harpten önce Al
manya Asya ile yakın doğuya 
ekonomik bakımdan el atmıştı 
ve bu ona istikbal için iyi bir 
alamet gibi görünüyordu. Fa
kat Almanya, Afrika bakımın
dan kendini tatmin edilmiş say· 
mıyordu ve orada yalnız Ugan
dayı değil, yukarı Nil vadi
sinin işletilmesine iştirak umu
dunu da kaybettiği için esefleni
yordu. Onun için erzeç Belçika 
Kongosunu ele. g'!çirmek ve 
F ransanın Çad gö!i; ile yu!ca .. ı 
Nijer'i monopol al!ma alrıa~ı::ıa 
engel olmak istiyordu. Bu :d
tekler, Almanyay1 harba sii· 
rükliyen sebeblerden biri ol..i". 

Bugün Almanya ke:ıdi sö · 
mürgelerini geri almasa kar, r 
vermiştir ve ltr.lycı do, büy·· k 
Britanya ile Fr.ansanıaı kendi
sine 1915 de yaptıkları vaid
leri yerine geiirmelerini iste
mektedir. Bı.ı. ga!ıe ile Hitler 
ve Mussolbi bw ittifak yap
mak istemişlerJ.L Fakat Nazi
lerin Avusturyayt ~le geçirmek 
isteme!eri yüzünden bu proje 
suya düştü. Franoı;:ıyı da, ltal
yayı da kayguya düşüren bu 
teşebbüs, bu iki dostu birleş

tirdi; o zamandanberi Fransa, 
ltalyanın Habeşist anda yayıl
mas na engel olmıyor. 

Fakat ltaly~nın bu işi zorla 
yapmak istediğini gören Al
manya da bu örneğe uymıyacak 
mı? Zaten daha başk~ kaygu 
sebebleri de var. Arablar, 
Trablus'un alınışı sırasında bir 
çok kimseleri öldürdükleri için 
ltalyanları sevmemektedirler. 
Japonya Habeşistanın teciminde 
büyük bir yer tutmaktadır. 
Hindli tecimerler ise bütün 
doğu Afrikasıııı kapamışlardır. 
Doğuluların bu akını, en had 
bir şekilde siyasal haklar ve 
medeniğ hürriyet meselesini 
ortaya atmıştır. Afrikayı sö
müren beyazlar ise, Asyalıların 
"siyah kıta,,dan atılmasını isee
yıp duruyorlar. 

Japonyanın hakkı 

varmış 

Italya, silahlann•n üstünlüğü 
sayesinde ve Avrupahlarm bu 
işe göz yummalarından is!ifade 
ederek belki de Habeşistanı 

hükmü altına alacaktır. Böyle 
bir zafer yalnız ltalyaya değil, 
bütün beyazldi:nyaya da paha· 
lıya malolacaktır. Bu zafer 

Japon kızlan tdsiz başıuıl z 
yapılıb birçok kimselerin ba
yatı kaybedilmiyecek, dünya
nın bütün renkli ulusları Hin
distan, Çin, Japonya, Afrik~ 

ve Amerika Zencileri bütün bu 
sömürülen, tahkir edilen, beyaz
lar tarafından köle gibi kulla
nılan yığınlar, şöyle diyecek
lerdir: - Biz zaten bunu 

değildir ama büsbütün imkan" 
sız da değildir. Böyle btr şeY 
oltrsa ne olacak?. Buna bütün 
renkli ırklar bir ağızdan şu ce" 
vahı verir: 

- Avrupa tıhsımı bozulddı 
Bu, "son,, un başlanırıcıdıt· 
Beyazlar sarıları:siyahları, baŞ~ 
kaJarmı hüküm altında tutma 

J.ıpo11 kız/n11 askr11· fiıtnı J•apwkm • e 
biliyor idik. Beyazlar biri- için artık kuvvei tedbirlerıo e 
birlerine karşı bile dürüst dav- güvenemezlet .. ,, Bu muhakeOlo 
ranmıyorlar. Artık lsaya da yanh~ olab 'lir. Avrupablart~ 
inanmıyorlar ve bütün insanla- insanlığu medeniyet getirdl; r 
rın müşavi olduklarını kabul mek için yaptlkları gayrete .. 
etmiyorlar. Bunlar hiç bir za- böylolikle unutulabilir ama, bU 
man insanlığın ekseriyeti üze- nunla beraber bu muhake~~; 
rinde kendi menfaatleri için yapılmasından çekinilmez 

1 

yapmakta oldukları tahakküm- şeydir. d .. 
den vazgeçmiyeceklerdir. Ja- İtalya dünyayı öyle bir a: .. 
ponya haklı imiş. Hürriyet ve ı t ma sokmuştur ki, Italyan 1 .. 
müsavata giden bir tek yol ~ erleri galip gelsinler veya ge .. 
var. o da sonuna kadar ve ı.ıesinler. buyüzdan ırklar ar•. 
yalnız kuvvet yoludur 1 ,, r ndaki kin artar. Fakat ita Y 

0 
ltalyanın yaptığı affedilmez Lırpta kaybederse beyazlar• .. 

taarruz, siyahlara kendilerinin ı estıji rusların Japnlar tar~ 
zayıf olduklarını biç de isba~ et- t ndan yenildikleri zamaO ... 
miyecektir; tersi.ue olarak bu ta · cl.ırbeye benzer bir dar~e yı 
arruz onlara, kudrete giden yolu yccektir. ftı t' 
gösterecektir. Çinle Japonya ara Renkli insanlar uyanmı:r• 1 .. 
ınnda yapılacak bir anlaşma dır. Harlem'de gösteriler yaP•tı 
Asyayı beyaz mütecavizlere mıştir. Anti adalarında, b•,, 
kapatabilir ve bu şartlar için- Afrikasında ltalyan-Hehef ıoe 

11 
.. 

de Hindistan artık pasif mu- el esine gösterilen ilgi f r• pj 
kavemetle açıktan açığa ayak- sanın ve lngilterenin bunu bey" 
Janma arasında \ereddüd et- etmemek için yaptıkları g• lı, 
mez. Hatta zenciler bile Avru- rete rağmen durmadan artııı• •' 
pamn Afrikayı siyah askerler, tadır. Habeşistanın dışı~d~ Ja• 
tevazu tavsiye eden bir din şıyan yüz milyon Afrıka ı .. 111 ... 
ve müphem vaitlerle, itina ile asker ve para toplamak ıo~uÇ 
muhafaza edilen kıskançlıklar kün olsaydı, elde edil~n 50 

Af
çok büyük olurdu. Gun~Y OŞ" 
rikası birliği kayguya d~f;'°şe>' 
tür ve birbirine aykı~ı ıkor•" 
arasında tereddüddedır. karf 
daki beyazlar, Habeş.l~re değiL 
St!mpatİ duyduklar\ ı~ıP . nıe" 
bu harbin kendi zencılerı. cıeıı 

sayesinde kendi boyunduruğu
nun aJtında tuttuğunun far· 

kma varacaklardır. Avrupa
ya Afrikayı hükmü altında 

tutmak iı.url:anını veren bu 
askerler çok geçmedea ken
dilerine verilen rolü oynamak 
ıstemiyecektir. 

Siyahlar bizi tetkik 
0dlyorlar 

Göılerimizi bu hüzünlü kan 
ve barablık manzarelarından 
çevirerek şimdi de Habeşistan 
ltalyanları koğduğu, yahud sa
dece btr kaç ay uğraştırdığı 
takdirde olacağını gözden 

ani inde 

. d d w b'I w. tesır 
rın e ogura ı ecegı tııııt" 

korktukları için, ltalyan J-1,rp 
ruzuna muhaliffirler. al<•" 
uzarsa harp alannıa y SıJ" 

' d ve olan Kenya, Ugan 3 0eıı 

dandaki yerlilerin ~.a~eş~~vvet 
tarafa geçmemelerı ıçın 
kullanmak gerekecektir. oı>' 

Bütün renkli ırklar 1::1,
yayı kendi kılavuzları, 
olmadı y ı halde her :ıaıı>_. 
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tHrn~AY E 
kadın ar yorum ... 

z-. ._..... .. -

- Bir kadın arıyorum, öyle 
bir kadın ki... Benim yaşta, 
~ni otuzunu geçmiş olsun. 
h' z olmasın, o delilik ve ca-
lllik devrini atlamış bulunsun. 
Biraz parası, bir evi olsun. 

~~artımanı olsa daha iyi ya! ] 
agrur olmasın, o fena huy ve 

~biat semtine uğramamış bu
Unsun. · 

k.!'..~~zel, sıcak olsun. Çirkin
"IC•nıı, züğürtlüğümü yüzüme 
t'1rup başıma kakmamak neza-

etinde bulunsun. 
Kalbinde aşk olsun. Aşkı, 

h'eli, hulyuı, herşeyi yalnız 
ana aid bulunsun .•• 
- Ey, daha neleri olsun, 

~leri bulunsun ? 
"-~uliisi, bu müdahale üzerine 
~nı arkasına çevirip baktı, 
ıtelen, Sami idi. Biraz canı 
'11nıdı ise de belli etmedi : 
.1_:- Sen misin ? Dedi, nere
'..:Q çıktm böyle ? 

- Benim ... Sen neler söyle
lliyordun öyle kendi kendine? 
!bek Kendi kendime söylen

değil... 
- Ya? .. 

iti Hulüsi, söylesem mi, söyJe-
.esern mi diye düşünüyordu, 

nıhayet karar vermiş olmalı ki: 
iti - Kendi kendime söylen
t' ek değil, dedi, evlenmek is-
r!Yorum, bunun için, gazetele-
ın gönül işleri sütunlannda 
keşrolunmak üzere bir şeyler 
aralıyordum da ... 

r 1- Fena fikir değil... Şu kil· 
a adıklanm bir de beraber 
okuyalım bakalım ... 
d'JVe o satırları gözden geç.ir-

1 er. Sami güldü : 
- Yahu, Hulusi, dedi. Ya

fhuı otuzu geçmiş amma sen 
u~ 

a çocukluktan kurtulama-
inışsın. 

- Neden? 

ediyorsun. Böyle şey o'ur mu 
hiç! insan yedisinde ne ise yet
mişinde de odur, bunu jyi belle! 
, - .... 

- Sonra. "Biraz parası, bir 
evi olsıw. mağrur o.n~asın o 

fena huy ve tabiat semtiea uğ
ramamış bulunsun,, diyorsun. 
ilahi çocuk! kadın olurda mağ
rur olmaz olur mu? B&husus 
parası ve evi de -bulunursa ... 

- ...... . 
- Ne hulya bunlar böyle! 

"Hem güzel, hem sıcak olacak, 
sonrada çirkinliğini, züğürtlü
ğünü yüzüne vurup başına kak 
mıyacaklar!., Canım efendi! 
Senin sogukluğun ve çirkinliğin 
karşısında onun sıcaklığt ve 
güzeJliği , senin züğürtlüğün 
karşısında onun evi, parası; bu 
noksanları hergün yüzüne karşı 
bagınp duran birer canlı abide 
olmıyacak mıdır? Sen bunların 
lisamndan anlamıyacak kadar 
apdallaşıp sağırlaşacak mısın? 

- Daha nelerde istemiyor 
benim güçük beğim! "Kalbinde 
aşk olsun amma aşkı, emeli, 
hulyası, her şeyi yalnız beği
mize ait bnlunşun!,, Nerede o 
bolluk! birbirinin tam dengi 
olanlar bile böyle birşeyi ümit 
etmdi ancak ruyalarında görü
yorlar. Sen hangi cesaretle 
böyle bir şey istiyebiliyorsun? 
Gençliğine mi güveniyorsun? 
Yoksa güzelli:fine mi, zengin-
liğine mi? neyine? ..• 
- ...... . 
- Daha söyleyeyim mi? 
- Hayır... Yetişir... Sus ... 
- İşine gelmedi değil mi? 
- Sen bir izdivaç düşmanı-

sın! 

- Ben mi? Haşa ..• Sana ev
lenme, demedim ki . • . Dedim 
mı? Demedim, demem ... Ne mü~ 

F - Nedeni 
•kat madem 

var mı bunun? nasebet! .. Evlen çocuğum, hiç 

nı·· Usaade et 
"3az nu? 

ki soruyorsun, durmadan evlen... Yalnız bu 
de anlatayım, ol· söylediklerimi bilerek evlen ..• 

BiJmiyerek evlenirsen sonra 
- . • . apışıp kalırsın, betbaht olursun .• 

it - ''Otuzunu geçmiş olsuo, Bir işe bilerek girişen şa-
li~2: olmasın, o delilik ve cahil- şırmaz, bile bile lades diyen 
d' devrini atlamış bulunsun,, pişman olmaz... Ben sana sa-
k 1>'0r~un. Demek sen, kadının dece cahili olduğun şeyleri 
d~dınlığı icabatına, bu icabat söyledim. Şunu da söylerim ki 
a?'e~ ailesinden ve muhitinden Hulusi, bila istisna her noktai 
dıgı ruha göre hareket ede- nazardan tam dengin ile evlen-

te" · . 
gını kabul etmiyorsun da meği tercih et.. Erkekler için f ençken başka türlü, orta yaşta saadet ihtimali. bu takdirde, 

/şka çeşit, ihtiyarlaymca da daha çoktur. 
••• •.ne başka olabileceg-ini kabul Mazlum 

'., 1 

b • ·······································································~······ 
t aı ırkın tahakküm ve istis- sesinin merkezinin buiuııdu~u 
~ d ,/rından kurtulmuş biricik yer ve modern me eniyetin p:: olarak görmektedirler. Ja- beşiği olmakla beraber, çekin-
in Ya ne yaparsa yapsın,renkli meden şöyle diyor: "Biz, ken-
ın:knlar onun iç'n bir özür bul- dimizden aşağı bir ırkı, onun 
(:' tadırlar. Japonya Kore'yi, iyiliği için değil, kendi iyiliği-
Qı~rın1oı adasını v.- Mançuriyi miz için hükmümüz altına 
\ı a dı ? Mongoı,5tana giriyor almak istiyoruz. Biz Ha-
lal: aynı zamanda Çinde duru- beşi:;tam Somaliyi aldığı-
~dnu mu sağlamlaştırıyor ? O mız gibi, lngilterenin Kenyayı 

ece ı 1 aldığı gibi alacağız. Siyahları 
da F ngi terenin Hong-Kong 
bk'la ransanın Annam'da yap- köle haline getireceğiz. Bunu 
ı rın R yapabilecek halde olduğumuz 
Qelk· ı, usya, Almanya ve 
Ilı kı. Amerikanın Çinde yap- için bir hayaz ulus bizi durdur-
h0"._ ıstediklerini yapmıştır. Ja- mağa cesaret edemiyecek, hiç 
"' ••Ya d bir renkli ırk ise bizi durdura-
lltet a, Avrupanm kullandığı cak halde bu'.unmıyacaktır.,, 
k\ld odları kullanmıştır. Süel Bu "kıssa,, dan, zencilerin 
nunıret ve tecimel yayılma. Bu- anladığı şekilde çıkan "hisse,,, 
>'aptkı beraber, onun bütün Avrupaya mukavemet etmek 
bl(ı 1 annda, beyazlann yap-

arına ·· b'" -k b" f k istiyen renkli bir ulusun ne din. &'Örül" gore uyu ır ar 
Yer) ~r. Japonyanın elde ettiği ne kültür hislerine başvuramı-
•rkt erın halkı kendisiyle aynı yacağı, fakat yalnız kuvvete 
İ~in an, aynı ayleden oldukları başvurabileceğiz. 
liıe '. onun krogramı ırk harici ... Bu sert hücumların, ha ki-
teınrıne .. kurulmamıştır. Onların ki veya muhayyel birçok sız-
de essul ettirilmesi ve ellerin- lanacak şeyleri olan ve en hisli 

n sosyal ·· 1 noktalarından acı çeken köle tna8 musavat arının alın-
seı 1 ortaya hiç bir hakiki me- uluslann düşünce ve hareket-
hakkfıık~r~az. Beyazların ta- leri üzerinde doğuracağı so· 
qrn nıu ıse ırk farklarını her nuçlar pek iyi kestirilebilir. 
isr an vahimleştirir. Feth ve Bütün dünya - ve hele dünya-
ıa.:mar, aynı ırktan geldiği nın bir parçası - bu darbenin 
~arn an, başka bir ırktan geldiği vurulmasına engel olmaz, o 
la.ruı3na gore daha kolay kat- darbe ki, yalnız bir tek maze-

rnnz mı? reti var : öteki u'uslar da vak-
it 1 ert bir cevap tiyle, şimdi Italyanın yapmakta 

~ a Ya bu suale korkunr bir olduğunun tıpkısını yaptılar. 
· or. O, katolik kili- Fo n A ı ıs Nıvyoık 

YENi ASIK 
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1(10/ }oı; ı1c ka11sı Kıaliçc Elizabet 
"Le Jornal,, den: Kral ikinci jorj'u arasıra 

Cumhuriyetin lağvındanberi, menfa~ında ziyaret edenlerden 
Yunan monarşistleri kadar mes- son seneler zarfındaki hayah 
ut, onlar kadar sabırsız insan- hakkında malumat aldım. Kral 
lar görmedim. Öyle zannede- evvela Bükreşte yerleşmişti. 
rim ki, sonbahar havasının mii- Romanya kralı Karol'un hçm-
kemmel olmasına rağmen, kra- şiresi Prenses Elisabeth ile va-
Jm döndüğünü haber veren ki olan fakat bugün talaka 
boru sesleriyle uyanmak için müncer olan izdivaç, kralın 
ay mütmadiyen uyomağa razı Bükreşte oturmamasını icap 
olacaklardır. Daha b'ıgünden ettirmişti. Kral, Romanya kra-
törenle yapılacağı haber veri- lının sArayında bir daire işgal 
Jiyor. Hatta bütün filonun,kralt ediyor ve ancak yazda lngil-
Pireye muzafferane bir şeki 'de tereye gitmek için bir kaç ay 
getirebilmesi için yüz kilometre 
kadar uzağa gideceği haber kadar; oradan aynlıyordu. Fa-
veriliyor. Şenlik prağramı he- kat iki senedenberi kral Lon-
nüz yapılmamıştır. Fakat drada yerleşmiştir. Yanın-
tamdığım ve kraldan ziya- da yalnız hususi katibi 
de kral taraftarı olan ve ile bir hizmetçi götürmüş-
mübalağada bir Marsilvelıyı ge- tür. O bugün Dover Street'-
ride bırakacak bir zihniyette te bir otelin pansiyonerlerin-
olan bir Atinalınm sözüne ha- den başka birşey değildir.Kra-
kılacak olursa "dünya yerinden lın baılıca meşgalesi Yunanis-
oynıyacaktır.l,, Bu adam bana tanda neqredilen ve kendisine 
dedi ki: Y 

- Heyecan mı? Bana bir 
heyecanlı nümayışler yapılıp 
yapılmıyacağını soruyorsunuz. 
Fakat ha}"ır •.. Heyecanlı nüma
yişler olmıyacak,fakat çılgınlık
lar olacaktır!.. 

Millette büyük bir neş' e için
dedir. Fakat bu sözümden cüm 
huriyetin bütün taraftarlarını 
birdenbire kaybettiği manası 
çıkarılmamalıdır. Burada bilhaş 
sa eski Yunanistan köylülermin 
ve ahalisinin mühim bir 
kısmı nın hissettiği memnu
niyeti kaydetmek istiyo -
rum. Bunlar kral ikinci Jor
j'un ve babası Kostantinin re
simlerini dini bir hürmetle sak
lamışlardır. Onlar, bu resimle
ri, dini resimler yanında oda
larının chvarına asmışlar ve 
her gün onlar için dua etmiş
lerdir. 

Bu halkın mühim bir kısmı 
hakikatte Kral Jorj'un ne ol
duğunu bilmiyorlar. Hatta ba
zıları, Kral Kostantinin öldü
ğüne bile inanmak istemiyor
lar. Bunlar taştan tek
rar bayata dönecek olan Bizans 
imparatoru Kostantinin efsane
sini canlandırarak ve mütevef
fa Kral Kostantini onun bir 
timsali addediyor;lar. 

Kral Jorj'un şahsı, millet 
arasında pek az tanınmıştır. 
Kral Jorj bundan on sene ev
v-1, ancak bir kaç ay saltanat 
sürmüştü. ,. 

iki nüsha olarak gönderilen 
;siyasal vesikalan dikkatle tet
kik etmiştir. 

O her sene Parise gelir ve 
orada amcaları prens Jorj Ni
kola ve Andre ile görüşür. 
Fakat nadiren lokanta veya 
tiyatro gibi kalabalık yerlerde 
görünür. 

Kral Jorju en ziyade çeken 
yer Floransadır.Floransanın bir 
ucanda kralın ailesi efradından 
bir kısmı bulunmaktadır. Bil
hassa kardeşi prens Paul,hem
şiresi Romanya prensesi Helen 
orada bulunuyor ve beyaz haçlı 
bir bayrağın örttüğü bir türbede 
babası Konstantin'in büyük 
validesi Olga ve validesi Kra-
liçe Sofienin cesetleri yatıyor. 

Kararsız, fakat yeknesak ve 
hazin hayat, Kral jorjun sükuti 
bir adam olduğunu göstermek
tedir. Kral Kostantinin şarklı 
halleri, hisiyatmı meydana vur
makta ne kadar istical göster
miş ise, oğlu ikinci Jorj, eyi 
bir sosyeteye mensup bir ln
giliz olduğunu o kadar ispat 
ediyordu. Taraftarlannın istical 
edilmesi hakkındaki reklifJerine 
karşı o bir Ingiliz metaneti ile 
mukabele ediyordu. Ancak mil-
let tarafından davet edilmesini 
istiyordu. Ya plebisit, ya 
menfa .. 

Son ve kat'i saat yaklaşıyor. 

lzmir, Manisa, Muğla, Denizli 

Barut bayilerine 
Eskisi gibi acentalığımızdan yüzde beş iskonto ve ayrıca 

yerlerinin uzaklığına göre yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç 
nakliye iskontosu ile bayilerimize satış yapılacaktir. 

Cumhuriyet bayramı için şenhk fişeklerimiz her cinsten 
almak istiyenler siparişlerini şimdiden bildirmelidirler. 

Telefon 3893 Telgraf. lzmir barut acentası 
Barut av ve ruveJver fişekleri av malzemesi 

av saçması şenlik fişekleri inhisarlar baş satıcısı 
S. 4 - 5 - 6 3-20 (3219) Avni Nuri Meserretci ov lu 
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31 teşrinievel günü arsıulu al 
artırma güııiidür, bu ınünaselletle: 

iş Bankası Çocuklar 
Arasında 

Bir Müsabaka Açtı. 
Her çocuk "Artırma" hakkındaki 
düşüncesini on satır geçmiyecek 

surette } azmalıdır. 

Bu yazılar: 
29 T. Evel tarihine kadar 

B L Ş BESi 
gönderilıııelidir. 

iŞ BA KASI 1 TA 
adresine 

En iyi yazan çocuğa 100 lira 
mükafat verilecek, ikinciden 
itibaren 25 kişiye birer kum
bara hediye edilecektir. 

SATILIK 
8uğaziçinin ~n değe,.li ve şe

refli yerinde hugiin kömür de
pola .. ı olarak kirada bu·unan iki 
parça arsa Istanhul evkaf direk
törlüğüı1deo : 
Değeri pey parası Kapı No. Harita No. Miktarı 

Lira kr. Lira kr. eski yeni 
11292 00 864 90 105 119-2 2 3242 metre murabbaında 

olan arsanın bütünü 

12306 00 922 95 105 119-3 1 3533 " " " 
Yukarıda kıymet, emlak ve harita numaralan yazılı olan ve 

119 numaralı yalıdan ayrılmış bulunan kuru çeşmede bir yanı 
tramvay caddesi, bir yanı deniz ve bugün kömür depolan ola-
rak kullanılan iki parça arsa ayrı ayrı satılmak üzere 22-10-935 
günlemecinden başhyarak kapalı zarf usulile arttırmıya çıkarıl
mışbr. 

Ostermesi 7-11-935 günJemecine rastlıyan Perşembe günü 
saat 15 de lstanbul vakıflar direktörlüğü komisyonunda yapıla
caktır. istekliler arttırma ve eksiltme yasası uyarınca biçilmiş 
değerlerinin % 7,5 ğu nisbetinde pey paralarile teklif mektupla
nnı muhtevi zarflarını belli saattan evvel komisyona vermeleri 
şartlarını öğrenmek istiyeolerin hergün mahlulat kalemine gel-
meleri • 26 20 30 1 3523 (3363) 

Devlet demiryollarından: 
Muhammen senelik kira bedelleri mevki ve cinsleri aşağıda 

gösterilen arsalar 12-11-35 Sah günü saat 15 de açık arttırma 

suretile lzmirde basmahanede 7 inci işletme binasında ayrı ayrı 

kiraya verilecektir. 
isteklilerin bu yerler hizasında ğösterilen miktarda teminat 

vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe ka
nuni mani bulunm:ıdığına dair beyannamelerle aynı günde saat 
15 e kadar basmahane istasyonunda komisyon reisliğine bizzat 
veya tahriren müracaatları lazımdır. 

Şartnameler alsancakta 8 nci işletme müfettişliği kaleminde 
bedelsiz dağıtılmaktadır. 

Mevkii cınsı senelik muhammen muvakkat 
kira bedeli teminat 

Lira L.K. 
lzmir 1 nci kordon 36 metre murabbaı 20 l,SO 
çelikeJ sokağı 584 arsa. üzerinde mül-
depo arkasında kiyet üçüncü bir 

şahsa ait muvakkat 
baraka vardır. 

lzmir şehitler,Yadigar 19,21No.eski tenis 
sokağında Hava gazı mahalli arasından 
fabrikası karşısında 868 M 2 yer üzerin-

de mülkiyeti üçüncü 
bir şahsa ait mu
çinko depo ve ma-
kine vardır. 

lzmir alsancakta deniz 700 M 2 zımpara 
iskele avlusu içinde meden arsası. 

240 18,00 

200 15,00 

28,31 3525 (3376) 

lzmir ithalat gümrüğünden: 
K. G. Eşyanın cinsi Tesbit No. 
8 250 Terbiye görmüş tavşan postu 3 
Yukarıda yazılan eşya 7-11-935 nci Perşembe günü saat 14te 

açık arttırma suretiJc dahile satılacağandan iıine a-elenJerin it
halat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

28,5 3480 (3475} 
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Vehi •V• 
1 yalandı 

ltalyanların 
Dessieyede 

Ma a eye 
imparatoru 

sokuldukları dcı yalandır 
karşılamak için hazırlık 

N~güs Dessiyede· çok kalmıyaYak Harrara sz • decektir - Güney cephesinde 
yakında büyük savaş olacaktır - Habeşlerin mukavemetleri arhnışbr 

düğünden ibarettir. 
Habeş hükumeti Vehip pa

şanın azledildiği hakkındaki 
haberi de yalanlamıştır. Vehip 
paşa Ogaden cephesinde Ha
beş komutanlığı nezdinde m'j

tehassıs müşavir vazifesini gör
mekte devam ediyor. 

Italyanların Makalleye sokul
muş oldukları haberler de ya
lan ~ır. 

Dessiyada imparatoru 
ka~-. damak için hazırhk 

lstanbul, 27 ( Telefonla ) 

11 bin köle· az ad edllmı' 
lstanbul, 27 ( Te'eronla) -

Romadan bildiriliyor: Tı ?,- ri cep
hesi: I•a ' yan f!ı!nel kurmay baş
kanı Ba 1oğ:ıyo ile s:lmür~ e ' er 

balcan'ığı müsteşan yer~i as~er

ler ve kua..,öm' '!k!i\cr tarafın-, 
dan yapılmış o!an Marep ·Anti: 
şo-!oıı1ka yo'unu açmış'ardır. 

Tig ri bö!gesinde bulunan 11 
bin kölenin azad edilmesi için 
hiç bir tören yapılmanıışhr. Bu 
köleler ağızdan azad edilmiş

lerdir. 

1 
Dün yiyecek yüklü on iki M akallenln Şlmal 

kamyon güney istikametinde lstlhkAmları 
yola çıkmış olan muntazam Paris 27 ( Ö. R ) - Ras Se-
kıtalara yetişmek üzere Harar- yum Makallenin şimaJindeki is-
dan hareket etmiştir. tihkimları kuvvetlendirmiş, bü-

Yakında bUyUk bir tün geçitleri takviye etmiştir. 
savas olacak ltalyanlar Makalleye karşı ha-

Göneyden gelen ' haberlere reketlelinde bütün uçak filola-
göre, ltalyanların Sassabeki rını ve 200 den fazla tankı 
istikametindeki ileri hareket- kullanacaklardır. 
leri yakında önemli bir savaş Ras Seyum ordusunun ma-
olacağını göstermektedir. kaleyi sonuna kadar mu-

Şimalde Habaşlerln hafaza edip etmiyeceği b~lin
Mukavemetl arttı miy.>r. Şimalde Aksum - Adua 

lstanbul, 27 (Telefonla) - hathna tevcih edilmek üzere 

Habrşi11 levazım kol/tlll dl 
- Jmpcırıılor bir zıya/ette As11•mada1Z cephe;,. gö!lderilen hafif tanklar mayınca en geç ilk kanun 51ı 

llılivar cmgliverler Anadolu ajansına Adis - Aba- 1 Habe ordusunde Asmaradan bildiriliyor: Şim ı l bir Habeş taarruzunun hazır- barış yapmak için ·daha uy ğt 
Istanbul 27 ( Telefonla ) hadan bildiriliyor: imparatoru iaşe işi cephesinde Habeşlerin muk - lanmakta olduğu haberleri te- görünmek ihtiyacını anlıyac•d .. 

A.Ajansına Adis - Ababadan karşılamak için Dessiya'da bü- lstanbul, 27 (Telefaonla) - vemeti pek fazla artmıştır.H ~t eyyüd ediyor. Aksum şehrine tahmin ediliyor. Zorlanıa t:r• 
bildiriyor: Resmiğ çevenlerde yük hazırlıklar yapılıyor. Hü- A. Ajansına Adis-Ababadan tarafa şiddetli yagv murlar ya ... ~·- karşı gece baskınları sıklaş- birlerinin 31 llkteŞrinden s~ed .. 

mıştır tatbikine başlanacaktır. Bu Jf 
söylendiğine göre Habeş hü- kfımet Dessiyadaki yollarm ta- bildiriliyor: Habeş makamları dığından gelecek ayın ortala- • Kanunda yola birlerin tatbiki biraz yay

01
, 

kfımeti Italya ile olan davası- miri için acele amele ekipleri bir levazım ve iaşe servisi ya- rından evvel kuvvet tahşidi Gelecekler gitse bile Jtalyanın daha şı ,ıs 
nın halli için ltalya tarafından göndermiştir. imparatorun Des- pılmaaına karar vermiştir. Şu kabil olmıyacaktır. Çok zehirli lngiliz siyasal çevrenlerinde diden genişle~eğe ba~~ı!tı' 
hiç bir teklif karşısında bulun- siyada az zaman kalacağı ve suretle köylüler ve askerler bir sinek hayvanlar arasında Italyanın ikinciteşrjn içinde bir ekonomik ve finansal su~• 91 .. 

mamıştır. Hükumetin bu husus- oradan Harara doğru yolunda arasındaki zorlu vaziyet yüzün- büyük telefata sebebiyet ver- kaç büyük harp daha yapacağı lnnm arttıracağı muhakkak 
taki bilgisi gazetelerde görün- devam edeceği söyleniyor. den çıkan hadiseler bitecektir. mektedir. ve bunlarda istediği neticeyi ala ) • ıyor. _ - ••",. 
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Tehlikel· • •• •• •• arışa varmanın birı cik yolu 

o e ce esinde· 
uslar Sosyetesine ha~ vur~aktır 

mukabilinde bile olsa Tigre'yi egüs tavizat 
Htalyanlara terkedemez. 
" -

Zira tahtını kaybeder ,, . 
balliı:JI 

teklifte bulunduğu doğru değil- çekerek anlaşmazlığın eti 
dir. Bu teklif esas itibariyle Uluslar sosyetesine terke~'° 
Mussolininin oı·taya attığı dilek- zaruri olduğunu söxlemiştıd6r 
lcrden bir parçasıdır. Tahtını .kaY~:esstli 

NegUs Ne diyor? Yüksek bir Habeş :uyarıs-tl' 
Negüs lngiliz aytarlarına son de Royter aytarına el ıyıa1' 

bulunarak Tigrinin . ta terJıl 
diyevinde Habeş topraklarında tavizat mukabilinde ~ıle böyle 
tek bir ltalyan askeri bulun- imkansız olduğunu, zıra ttif 
dukça harpta devam edeceğini, bir teklife muvafakat e Se' 

k . kd' d . tlaife . barış müza eresine gırişmek ta ır e ımparator r-• ğifll 
· · h d 1 1 laA senı"n tahtını kaybedece ıcın er şey en önce ta yanın 

n a 

askerlerini Habeş toprağından söylemiştir. _ • 

Yunanista~·cİ;C.partilet• 
genoY9 


