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iaıtiyu sahibi : ŞEVKET BİLGİN 

8-şmuharrir ve umumi neşriyat müdiirü: 
HAKKI OCAKOGLU 

.Aı3C>:N"E: Ş~Tİ 

İiavamı müddet Türkiye için Hariç için 
,_ Senelik ..•• • .. 1300 2500 
_ Altı attlık . . . . . . 700 1300 

ym;;ı m;;m;;uN : 289'7 -

NO· eoat ICIRKBIRINCI SENi! 

.. 

Son Dakika 
Haberleri beşinci 

sahifededir 

Cunı1mriye.tin Ve Oumhuriyet Esertmn ~,Sabahlan Çttar Siya.al Gasete<Ur Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

sıl c tır 
Habeş imparatoru ayın 14 ünde Dessiede bulunacak 

...................................................................................................................................................................................................................................................................... , 
Yağmur Allahın beşlere bir y r ımı gibi şiddetle devam ediyor. I 

ı ltal anlar Danakil arazisinde b ·· ük ir taarruzdan korkmaktadırlar i 
• • • • •••• r 
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.zy 
Adis - Abba, 3 (A.A) 

'l ağmur mevsimi epey 
Zaınandır geçmiş olma
s~na rağmen bugün yine 
f1ddetli yağmurlar baş-
aınıştır. Yerliler, hatta 
d~ ihtiyarları bile şim-
ıye kadar böyle birşey 

&Örmediklerini söyle
!ltekte ve bunda Italyan 
ıleri harekatını durdur
inak için Allahın bir yar
dıınını görmektedirler. 

• 
1 ve Nasibu oları yakında karşılaşacak 

.,,,.~ . ı:uu.ll ı dl Ut ş sil varı/eri 

hareketin hedefi Makaue şeb- ı-ştırmak ve: daha sarp ca bir müdafaada bulu
rinin ele geçirilmesidir. Bu şe- arazide hücuma geç- nacaktır. Buraya daha 
hir şimdiki ltalyan hatlarından mek için emir almış-
doksan kilometre uzaktadır. lardır. ltalyan kuvvetleri taar-
Heri hareket seksen kilometre Bu bapta ehemmiyetle kay- ruz etmemişlerdir. Ge-
gibi geniş bir cephe üzerinde dedildiğine göre Italyanların neral Grazyani ordusu-
yapılacaktır. Bu bölge şimdiye hareketleri bu taktiği ak'm İ 
kadar Tigrede işgal olunan bıraktıracaktır. nun harekatı talyanla-
araziden daha sarp olduğu için BOZGUNA UGRIY ACAKLAR rın kesin neticeyi cenup 

\ sunun Hararı tutmak f 
maksadıyle yapbğı ha-
reketin ağır bir bozgunla 
neticeleneceğine emin 
bulunmaktadır. 

GAZETECiLER DE 
iMPARATORLA 

GiDiYORLAR 

Adls-Ababa, a (A.A) -
imparator Dvs..,lye ge-

.. 

tır. Bazı gazeteciler 
kamyonlarla hareket 
ediyorlar. Gazeteciler 
yiyecek ve lçeceklerlnl 
kendileri tedarik ede-
ceklerdir. Kamyonlar IU
zumu olan benzini bir
ilkte nakledeceklerdlr. 

imparator Dessiyeye 
bu ayın on beşinde gi
decektir. ltalyanların şl
mal cephesinde Makalle 

ileri hareketinin de daha yavaş Paris, 3 (Ö.R) - Adis cephesinde aradıklarına 
· k" f t · b ki · Adis-Ababada imparatorun maiyeti 
m ışa e mesı e enıyor. Ah b d 1 h b şüphe bırakmıyor. Ge-

~ HABEŞLERiN TAKTIGI a a an ge en a er- nel karargdhına kendi- Uzerlne yUrUyUşlerl de-
<ıkaıteye karşı lıareklitta bulunan Roma, 3 (A.A)- Gaze- lere göre cenup cephe- neral Nasibu çok sağ- slle blrllkte gazeteclle- vam ediyor. ltalyanlar 

ÇQI( y°;,_~';.Ş ~i~fvoRLAR telerln öğrendiğine göre sinde Gorahavi istihka- lam mevkilerde Graz- ı-ın de D .. imasına mU- Danakll arazisindeki lle
.ı~snıara, 3 (A.A) _ Haber Habeş kuvvetleri şlm- mının ltalyanlar eline yani ordusunu bekle- saade ettiğinden . gaza- rl hareketinde çok lhtl
k a bürosu bildiriyor: ltalyan diki mevzllerinl terke- f "'. d ... d ... "ld" kt d. H b .. l tecller için da bir katır yath davranıyor. ÇUnkU 
ik~v"etlerinin ileri hareketinin derek ltalyanları Ussu geç ıgı og:ru egı ır. me e ır. a eş sue kervanı gelecek hatta burada bUyUk bir taar-

-. •• :nci safhası başlamıştır. Bu harekelerlnden uzak- Bu istihkam kahraman- çevenleri ltalyan ordu- başında yola koyulacak- ruzdan korkmaktadırlar. 
••••••• ··············································································································································································································· .............................................. .. 

Italyan teklifi 
liabeşle barışmak için 
l evassut mu istediler 
t~ i ~ 

t /, 

f> Aloizı 

I>a .aris, 3 (Ö.R) - Ecko dö 
ltıi;ı gaz.etesi henüz teyid et
dtı:n ~ır habere göre Italyan 
dış ~:kı baron Aloizinin lngfüz 
ltaly anı Sir Samuel Hoare 
halli a!1 .- Habeş anlaşmasının 
b,

11 
ıçın yeniden müzakereye 

~ aGıak tekiifinde bulundu-n-. Yazıyor. 

Bu gazeteye gelen telgraf 
şudur: 

Cenevre 3 ( Sabah saat 1 ) -
Baron Aloizi Sir Samuel Hoare 

ile yeniden mü.ikat etti. Sulhu 

korumak için yeniden müzake
reye girişilmesini teklif eti.i. 

Italyan gazetelerinde verilen 

bir haberden de bu teklifin 
yapıldığı anlaşılmaktadır. lngi-

liz mahafili böyle bir teklif 
karşısında kalındığını tekzib 
etmemişlerdir. 

Bununla beraber ltalyanın 

istedikleri ile Cenevrenin ka
bul edebileceği bir hal sureti 
arasında okadar büyük bir 
uçurum vardır ki, şimdiden 

nikbin olmağa ihtimal yoktur. 

Yalnız muhakkak olan baron 
Aloizinin teklifte bulunduğudur 
Bu teklifin Italyan hükumetini 
angaje edip etmiyeceği bilin
miyor. 

Tarihte yazılı kalacak bir gün 
Zecri tedbirlerin tatbik edilemiyeceği 
Korkuları artık tamamen zail olmuştur .. 

Sir Samuel Hoare diyor ki : " Elli ulusun müşterek gayreti 
Eseri Olarak Sosyete 

Loodra, 3 ( Ö.R ) - lngiliz 
dışbakanı Sir Samuel Hoare 
Cenevrede radyo ile bir s~lev 
vermiştir: Söylevinde Cenevre 
görüşmelerinin çok mühim ol
duğunu söyliyerek dedi ki: 

Bugün tarihte yaztlı 

halaca tır. Cez~I tedbir
i erin bir çok teltn&k gUç
IUkler ve i~Hrazl kayd
lar yUzUnden t atbll' edl
lemlyecağl ve müşterek 
güvenin yer bıı.cCamıya
cağı lıcrh!IGU vardı. 
l\'lemnuniyetle gördUl ki 
böyle blrşey olmamış
llr. ltalya ile ticari 11-
gllerln kesilmesi gUç 
bir mesele idi. Fakat en 
•onunda bUIUn bu ma
•elelerln halledlldlllnl 

- Sona 4 iJndl sahifede -

müşterek güven bağlılığını göstermiştir 

Uluslar Sosveüsi bir toolantıda 



politika 
Avusturya başbakanı Tuna yatağında 
bir ekonomi durumundan bahsediyor 
Dr .. Von Şusnigin sözleri Italyan siyasasının kuyruğuna 

ne kadar bağL olduğunu gösteriyor 
Viy-, JI ( \la Pru ) - ••n &lii'er menhlretler .._ 1. pllktm llu lcllKllJI 

Ao .... f• IJaal 'ır 9iJ 11 ve le elan ilgilerini keeip, 'Si· t ... ili)& çıkarmak ~ yapal-
ekonomi hakkındaki dlfllnce- mrlan içinde saklanıp burada l llUf bir pakt almadıimı Ye ba 
lerini v.e ~a~yle T~ yata- k:adi yajiyle keneli ciğeriai t ekonomi, sistemi .ile iJıisi olan 
;mda JW bir eJr..oau kural- Ninaete çab ... 1dadır. laer clevlete ı. pakba açık 
... laaldaadald fikirlerini IOD AWSTURY ANIN YOLLARI oldajm ifln ettiler. Ozamaa-
.aderiyle bildiriyor. Von Şu,- K·aaca siylemek gerektir ki dan sou'ra genel dunım yeni 
•• bilha1R tlJle diyor. ~ bir g&rann, aldı. 

Eskiden eiılujıa gi~i bu.gün 1 T•n yatağında kunalatıa yeni 
........ .. ... ~.. ilıleii - j eaomi orgmjzasyaa• Ye llU, 
~lytlk ıo• ::-aktacbr. ~ ı na tamambyacak ye.i ekoaomi 
_. ._. •--• ......,.._ ! yollmn anmak si,u•.st baıUa 
clc7w...... 4ei•G •etiA · ı 1 de itri sene eneftd kadar ve 
Halk ve ekoaomi liyuaaa yü- belki de daha ziyade aktaeJ 
dnden de çok d~~ telalikeli 1 . bir ~eaeledir. Avusturyaımı ~u 
durumlar ve ıerginlilder ortaya t gb .. ll siya•sı ancak devletın 
~kmakta Ye ahwlan geaifleme ! entereselerini etrafımızdakileri-
zorağında bırakmaktadır. Her nin enteresseleri ile birleşt:r-
aluı buaaaiyle biyilk uluslar mek ve onlan aynı yol üzerin-
bir yapma alanı ve sonra da : de yüriltmek için diğer ulusl~ · 
bir ekonomi alanı aramak zo- 1 nn entereselerini de daim1ı& gez 
rundacbrlar. Bunu elde etmek \ önünde bulundurarak ortadaki 
için en kaa ve en emin yol l anlatmazhğa sebeb olan ıeyle· 
.&mürge bulmaktıı. lamam- 1 ri ortadan kaldırmak ve haza .. 

d b bi k Ö ki :;,u~w;.r _!_,. mu a una r co rne er mızı saran bulutlan teuıWıye-Avrupa ekonomi pazannda 

~ Dıtlllrri •istqan S..riç N 

Ro•flllaii /ql/Jz #/iti Erle D11ımolld 
shterilebilir. Japonyamn Asya· 
tlald ıeaifleme illtiyaa, lngilte
....m lik .. pa. halkım yerlet
tinaek içia ,. .,....... sibi. 
Jnııilterede bir ldlometro •a
rabbama 192 kiti Almaayacla 
141 kiti ltalyacla 136 kiti -
bet etmektedir. Bu memleket-
lerin, artan halla yerlqtirecek 
Wr yapma alam aramalan b· 
dar tabii bir teJ olamaz. Ya
pma yeri elde eclildiktea MD

ra da dlthlleeek .. , •emle-
L.-ıı.:.- ~ • • • :1_..1_..__L .__. ew••m ...-~...-a 

Jeal ekoaomik alular bvhn•k
tlr. Gael •Yatta• ...-.ld 
ilam madde tak8i..mdeki de-
tifikHkler memleketlerin sımr
lan lliç llze ahnmadan birçok 
memleketleria ekonomik yap• 
Jlllannı cliier memleketlere 
bajlamıftır. Fekat dllayaua 
lüç bir yeriade eaki Aftldar
J• ve Macarİ8taD iaaparatorlu
tu topraklan a.tbde bnlu 
memleketler kaclar lairWriae 
ekonomi aluc:la taW olaa 
memleketler ...... Amerika 
birletik blk6metiaia topraklan 
biylkllflade bir toprak olan 
Avrupada aavaftan sonra 28 
biribirincl• ..... u. •Jft cle•-
let kanldaP ......... ... 
radaki ekODIM9ik ....... düa 
kolaJ ulap•. Atlu dm±' 
ate1a-.la A..,.. hl,lldl
;tmcle bir ala•• lairletik bir 
ekoaomik .._ nr •• bbim 
Anapammia 28 ....... •e 
ekonomi .-lan ile birWriadea 
ıynlu ye tap;u slçllkleri çe
ke• ek.alDi alada llllele 
çarpifaD 28 aJn clnlet •archr. 

KENDi YACD.E 
KAVRULANLAR 

Balan yalrmclan iDce1eJea 
berk• ••qtaa 1011r& yap;lan 
..... ~aca IOBUÇ• 

lamu daha iyi aahyacaktir. 
Genel aayqtu 1011r& memleket 
laer alanda otarp amacı ile 
ph1D1akta ye Wr çok ekonomi 

büyük b!r dezorganizasyn gö
rillmektedir. Avusturyanm orta 
Avrupa ekonomi pazarında yenl 
bir organizasyon yapmak için İ 
aenelerdenberi devam eden • 
uğraımaları üç kısma ayrılabi- 1 
lir: Dr. Saypelin başladığı yol, I 
Dr. Dolfusun yürildüğii yol ve , 
nihayet Dolfutan sonra gelen 
htik6metin aynı direktifte iler·· 
lemek için sarf ettiği gayretler. 
Dr. Saypel 1925 te uluslar 
aoayeteaine bat wrarak orta 
AYrapa ekonomi alamacla yeni 
bir o:ııanizuyon için dlnya Bav Laval 
po&tikacalannm çalışmalannı cek yolunda çahımaktır. Biz 
clilemit idi. Bundan soara arsı meıul bulunduğumuz müddetçe 
ulaaal tama koa;re.mde Dr. Alman ulusunu Tuna yatağında 
Dolfaa ilk defa olarak plAnlannı yqatmak için çahf1Dak en bn
ortaya çakarda Bunun ardmdan ylik 6clevimiz ve kök prenıi• 
ilk cllaya ekonomi konferanaı .

1 
bimiz olacakbr. Sosyal ve ya· 

•• bmaclaa aoara ela bana ben· hut ulusal bakımdan da olsun 
aer bir çlk konferanslar ardı 19'l2 de ve yahut 1925 te 
sıra toplandılar. Avuataryanm taksimi için ya· 

iKi PLAN ptlan ar11uluaal ılriifmeler ~r-
Bltln iMi koa.......ıann ao- ııaında yelkenleri indirmek pek 

amcla Ud plb ortaya çıktı. 1anbı bir it olduğu gibi ulu· 
Biri •ki A..tmya batbakanı •maza eyi bir gelecek yad 
Dr. Sober ile 1931 de Alman- ecl• bupldl cluramu bırak· 
,. dit baka• olu Dr. Cartiaa makta çok yaahf bir yol olur. 
tarafında huuiaau Alman- Anıturya keneli prenaiple· 

· ya -~~a glmrlk birliği rine uyarak birçok sebeplerden 
plim ıcli. Bu plin hiçbir za- dolayı ulualar sosyeteaine aa· 
man orta Avrupa meselesini cbk kalmak zora;ındadır.Avus-
kotaramaıcL. turya hiç bir zaman cliğer de-.-

Çlnkl ... plb A...tar1•- letler aramdaki karifl)dal'clan 
claa bqka bltiba diier orta k•cli-. fayda çıkarmait dl· 
Avrupa deYletlerinia ilperiai flaımemiftir. Blr llçDnclye zi-
ıhlllllle almıyorda. Bundan yan •eren kir idemiyonız. Biz 
aonra T arcliyo planının uca ulular soa,eteaine bağb oldu· 
olu orta ve cloill Avru" t-uzclaa ye iyi pbpn biraı.-
,.. ekoaoariıiDi diıeltaN- lar wyeteaiain almlann ylk-
te ça ... aa Lanl p" lnı ae&p ilerlemesi için ne kadar 
orta1a çıkb. laemli bir kurum oldaimaa 

TUNA YAT A(il . inancbitmazdan ulmlar lmJe· 
EKONOMiSi telİDdea, Mıyetenin kurup 

Tam bu ıırada Dolfls ite 7 ... tbjı bir memleket 
kafllb. Dolf8a orta Anapa olaa 'A...ım.,aam yapması 
ekwmi •'•••• yeai tecia icill, elWea pleai )'apmalı 
liate•leri ile birbiriae batla- IPn ye bapa hir dnletia bi· 
Dank b1J1k bir ekoaomi ala· zim J•pma haklr-•a eliaaiz
m 1moa-.. dlflacaiai canla d• alma• telalikaiae kartı 
..... "--il Ye yaptmak bili koramlPDI İstiJecetlz. 
imtlJ• ada. idi. Dolfla ba Uhmlar wyete.mdeld hl,lk 
dltlw•'• • t-elleriai Stre- dnletleria dllflKe8iaia ele bu 
aa'cla lmacla. 8-acla elde et- 1olda oldataaa inanla llJli· 
till • laemli 1011aÇ T- ya- Jeltilrim. 
tala ekeaaımilinln po&tibdu Tm yatajmda Alman ala
.,.,..._. •e bir okODOIPi ala- amu ,. .. baak. a,.••ıaa en 
- ilerilemai için birfetib bl,ak llldaldlr. Ne balamaa 
11rf1l-eli .__. herkeM olana ._bir iti ....... bU· 
alaball• olcla. Tm yatalt mek için her .. ,.e katlamUta 
ekoaomİIİllİD yeaid• kural- brarumz varcbr. Dlpncla -.e 
111U1 için yapdaa teklifler rea· içeride barit Ye dtlzenlik ol
lize edilerek nihayet 17 mart mumda ea çok enteraeai olan 
1934 te Roma pakb ile blylk bizler oldujummdan bantın 
bir batan elde edileli. Burada bozulmamasına herkesten enel 

ae.tet batla biz ah ca" ız. Kendi inanıma 
-'"'-I---' 

Nüfusu artan şehirlerde 
Açılacak eczahaneler 
Eczahane açmak için 

Müracaatlar derecelere 
yap dan 
aynldı 

lkiDCinlfaaaa,.-•daa-, 
ntlfu sayı11nın çolduia nillte-
tincle .. ..... -- -ci
bince baa telııir n h ılta'-ıda 
yeni -=-elıır .., l .1r llmm 
ıeimekteclir. Kanuna gire vill· 
yet idare heyetleri tarafmclan 
Japdacak projelerin Saibk 
•bnbjmca ta.dik eclilmelin
dea soma, açılacak olan bu 
eczueleria yerleri ilin edile
eektar. Bu yerlerde ecune aç· 
mak i9tiyenleria çeldat-aaa 
dolayı kimteiUD hakkı kaybol· 
m•m•t için mlramatlar t.p
laatldttan ..-., ••hr Satitk 
bakaohranca teabit eWJ• qa· 
fada bildirclijim derecelerde 
ki prtlara aynlarak ona ı&re 
llzımgelen vasaflan haiz alan
lar tercih olunacaklardır. 

Birinci derece: Eczaneleri 
husuai kanun tatbikab neticesi 
olarak taıfiyeye tlbi tutulup 
bpablmıı olanlar. 

ikinci derece; Eczanelerin 
tahcliclinden sonra her lıuji 
bir ıebeple eczanelerini bpat
mak, de•retmek, n satmak 
mecburiyetinde kalmq olanlar. 

Oçlbıcll derece: ilk defa ec
zane açacak olanlar. Eczane 
açmak istiyenlerin mektep• 
ten çıktıklan tarihin ugari 
bet seneden aşağı olmamaaı 

pıt bdlllmaktachr. Banlardaa 
me•caıl eamaelerde bl.lık 
edemi• ,., ... t •e•t ye lte
ledife .......__e ecı.a
bk ,.,..-. tercila oluaacaktır. 

D6rdlndl derece: Eczanele· 
rin tahdidinden evvel muhtelif 
mqnı mebeplerle eczalwıeleriai 
pPabmt olaalar. 

8efiaci derece: Eczalıaneleri 
bir kuabadu diier k-baya 
•eya aJllı kasaba i~nde ecza-
bnıe aplm..... ~- ftlİlell 
yere nakletmek istiyenler. 

Altına. •erece:Bir haciz, iflla 
gı"bl mecbart ıekillerle eczane· 
leli laipablaut olanlardan iadei 
itibar etmit olaaılar. 

Muracaat sahipleri aramada 
enelce eczane sahibi olup ta 
kanunlar, nizamlar ve talimat· 
lara riayet etmedikleri sicille
rİDİD incelemesi ile sabit olan
lum mlracaatlan kabul edil
miyecektir. 

Bu prtlar içindeki derece· 
leria herkanl(İ8iacle mlracaat 
aabibleri taablıld ettiği tak· 
dinle tercih halda olarak ec
aaa mektebiad• çıkbklan 
tarihin • eskileri ve mekteb
cl• çalof tarihlerinde mlaavi 
olaalarda ilk mllracaat eden
ler tercih olunacaktır. 

Ölçü ayar 
Memurları 

1 Keten ve kenevir 
Zeri yatı 

Ôlçll ayar memurluldanna 
tercihan sanayi mekteplerf me· • 
zunlan~n tayinleri kararlaıb. 
Bunlara ehliyetlerine pre 40, 
145 lira arumda ayhk verile· 
cektir. 

Evkaf teşkilih 
Kamutaydan geri alınarak 

tadil eclildikteiı sonra Baıba· 
kanbğa verilen Evkaf Tefki· 
llb kanunu müzakeresine ya· 
kında bqlanacakbr. Buna g6re 
Evkaf Genel Direkt&rllliinde 
bir batkan •e ~ lyedea mil-: 
rekkeb idare mec:liai, latubal· 

Tanm Bakanh;ınca, mite· 
ba .. a Tobler'iD keten ve ke 
nevir zeriyab hakkındaki rapo
runun tetkikine baılandı. Ba
kanhk bu nevi ziruti tepik 
ve himaye edici tedbirler ala
caktır. 

Dipr taraftan Trabzonda 
kurulacak fabrib etrafında da 
incelemelere bqlamnıfbr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
da bir bqmildtlrlllk karulacak-
br. Aabra Evkaf direktlrllili 
kaldınlarak vuifui aenel cli
rektlrllkçe prllecektir. Yeni 
t .. killtm tatbikinde altauı me• 
mar açıkta kalacaktır. 

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

------------------------.-~__.--......... ----------;;;;; 
~~ 

- YM181Z HlkA,e -....................................................................................... 
ııre, siyasal 11aırlar ile sim· biBr. klltlr ve biJai ve bu aibi 
rlk sınırlan, memleket 11n1r· 6zel kunetlerimizle Avuaturya 
lan ile kllltOr sınulan aynı n!n Avrupadaki ödevini yerine 
ıeyler değillerdir. Biz memle- . getirerek ulusumuza, komıu 
ketimizin etrafında çizUen aınu· lllkelere ve Avrupa barlflDa 
lana ~naa da tesir ede- hi•etler bilec 

KÖŞEMDEN 

Edebiyatın 
Edebi .. 

Edebiyabn edebi? Hayli IDlr 
kol bir if.. Azizlik bu yal 811" 
gün aklıma sual halinde ~ 
(~• edebiyabn edebi -'!' 
Edebi bir yazı diye hangi illf 
.. riz? K.lma- ... tlar, # 
ler yawak J;iaw, ak' r' 
pleni çu1'ifbi1Ye1 ..... 

Edebiyat sanayii ne~ 
olclağa;aa gir.? ressamhtm ~ 
oldup bidelere bu da ~ 
myeceiiL Eclebl bir Jd' • 
laka çapla blrilamlf, ~ 
sanlmıı, hotuzlu ve yahut ır 
nkh bir kıyafet değildir. -~ 
de teabih bir .aft.ya ı..z~ 
likia ,.. U.b, ap Çlkb, ...., 
yasız bir açatdak p.W-'P' 
p.i de &Wlk•z ihil•· 

Edetri hi1' yazı aç& •e çı.:=: 
olduğu zamanda da ede 

0 çerçevesine girmiftir. Zolı 
Hlaeyin Rahminin ve ~ 
lerinin yazılan gibi.. R.-
b&yle değil midir. Reua• ~ 
teYi resmederken çapla~ ...ı 
ıey de resmedebilir ,..... 
san'atla ... Biz ona ıehYetl• bl" 
kamayız. Çiinkü o reaim """
leri aiıbyan çıplak k~ 
ayanndadır. 

Edebi bir yazıyı da bu; 
kayeıeye sokarsak ayni _._ __ 
ceyi ahnz. Sipıivri bir fCP 
dellalbğı yapan açık saçak;. 
zıların edebi kıymeti hair~i ..... 
çıplakbk tasvir eden ,...--
kıymeti birmidir. ' ~.., 

Elime aldığım bazı me? 
larda; okuyucularının 'biti )eli' 
gıcıklamak için umumhao~ 
bayatlanna benzer bazı -_,,. 
yeler g6rdllm. Gençlik • f6 
temiz bir terbiye alacak . ._... 
san' at eserlerini okuyacak ~ 
kite bafmda satılan 9~ 
kaclia kartlannm ki7mı~ 
hiç yakarı olmıyaa ba ~ 
yazalar ecleldyaba ~· 

içiae girip biz de --~ 
yaayız diye endam 
yorlar. .,,, 

Allah onlara mı ak•Y• Lılll 
siıı, yoku okaJ11p, •;:.-. 
mi, yoku baıb • ~ ~ 

ribi akıl laocalıtı eden._.. " 
Çinkl -.. a.tBMde ~ 

lem lormacbk, çene 7oa-_:; 
kafa patlatmacbk, gırtlak r -
madik kalmadı gibi ~ 
Herifler bili keyiflerinde. ; 

maa~neb~~~~ 
aaa ımam yme .._.,.11 .:. 

1 

yor,•eriftiri1orla~Hikl~ 
" onlara canlaacbraa ~ 
leri.. F ı~alar, batk• 1 J,1 
caba... Edebiyatm edebi _,. 
blylece meJdana çakaJOI'• 
diyelim,.. pazar ola... _... 

Tail~ . .. ---
Finans bakanbl" 

nın bir kararı 
Ylksek mektep • ..-_:; 

nadan orta ye y&bek .tlllll 

lik ehli1etaameai almaf ~ · 
larla biç uker6k ·~ 
meei bahmmıJanlana ••~ ~· 
aebepleri clolayilile .....:-~ 
biaaetlerini bir ,.ı pri,.; 
rakmıı olaalarm ba ,.ı........: 
dikleri uman askere .,..., 
yacak .. n haldaacla bir 
ftlllmittir. 

F" ..... balraah;ı bll ~ 
rldallade tutarak ... --..-
lar içiede bahaaan~ ~ 
tep cliploaaaldarmua aPı _,. 
- kretH mem.......,_ _, 
umzet olarak m• .... ~ 
loklara abnmalan ~ 
Bakanlar Heyetine bir ~ 
me projesi vennif ve 
kabul edilmiftir. ~ 

Kararnameye pre, bll ~ 
vaaiyederde ylksek ~ 
clıplamaldan devlet .lail~~~ 
açık buhmaa lcretli 
lanaa •eya vmdt ~ 
hkh memurluklara ~ 



eşrlnisani ~~..-

•• 
OŞEMDEN 

ebiyatın 
bi .. 

1 

oiyatın edebi? Hayli ıniiş· 
· iş .. Azizlik bu ya! Bu· 
klıma sual halinde bU 
debiyatın edebi ned.ir 1 

bir ya:ıı diye hangiteııoe 
Korkmayın dostlar, ôJt· 
azacak deiifim, aJdıııl3 
çırpışbrr~erec:epn. 
iyat sanayii nefised_e: 
a gör~ ressamlığın ta .1 
kaidelere bu da tabidır 

giz. Edebi bir yazı ınut• 
rşafa bürünmüş, hırkaya 
, hotozlu ve yahut sa· 

~r kıyafet değildir. Eliıı· 
ih bir sofoya benzeınet• 
an bastı, zıp çıktı, h•· 

bir açıklık gösterenler 

ahl.ıikaız değildir. lı 
i bir yazı açık ve çıpl• 

zamanda da edebiyat 
sine girmiştir. ZolaıııP• 

'n Rahminin ve benz1· 
yazıları gibi .. Resiın e 
değil midir. Ressaın h:: 
esmederken çıplak 1 

t 
resmedebilir falı• 

a ... Biz ona şehvetle h'' 
ız. Çünkü o resim gePf 
ğılıyan çıplak kartlarıP 
dadır. 
bi bir yazıyı da bu ııı~· 

b' ye sokarsak ayni ne 1 
lırız. Sipsivri bir şehve 

a· 
ığı yapan açık saçık ~ e 

edebi kıymeti haiz; Y1~ 
k tasvir eden yazılar' 

ti birmidir. 
•• e aldığım bazı mecı:ııU . 

h. 1 riP1 
okuyucularının ıs e . 
mak için umumhaneletıP 

·ııj· 
arına benzer bazı hı ·tı 
gördüm. Gençlik nezı ~ 

bir terbiye alacak vp 
eserlerini okuyacak i~:~ 
başında satılan çıP P 

· de 
kartlarının kıymetın i~ 
ukan olmıyan bu ~e!s; 

edebiyatın çerçıV bi 
girip biz de birer ede . 

~ tef• 
diye endam gos 

er• 
h onlara mı akıllar v e 

ter fOksa okuyup, seven 1 ~oksa başka işi yokıllu? 

f 

pil 
kıl hocalığı eden bana • 

~
kü bunun üstünde :.~. 
rmadık, çene yorı:ııa 1, 

patlatmadık, gırtlak yıt 
kalmadı gibi birşef" 

e' 
ler hala keyiflerinde, '

0
1, 

ne kadar çok olu.rsa jıu' 
mam yine bildiğinı 0 ·pi 
feriştiriyorlar. Hikayele~~
ları canlandıran re5\ar 
Fıkralar, başka y~zı de 

.. Edebiyatın edeh1 pe 

ce meydana çıkıyor, 

m, .. pazar ola... oil 
Tol< 

~ ı "l" ns bakanığ 
n bir kararı 

1 Ja' 
ksek mektep diploına 1 

,. 

orta ve yüksek aslı! ep• 

1. t . 1 o a ıye namesı a mış ,. 
hiç askerlik ehliye~Jıİ 
bulunmıyanların veya 

51 Jilı 
leri dolayisile ~ske\,1• 

etlerini bir yıl ierıye. te' 
~ş olanların bu yıl 15 

oJI' 

ı
i zaman askere alın ,,r 
lan hakkında bir k• 
iştir. 11rı 

~
ans bakanlığı bu ~111,,ı 

"'bı ş ünde tutarak bu gı ıı· 
rinde bulunan yüksek ııı~ıı· 
liplomalılarının açık bUeY' 
ücretli memurluklara vur• 
et olarak maaşlı ıneıll d• 

b kkın ra alınmaları a n•' 
nlar Heyetine bir kara 

0
je 

ırojesi vermiş ve buPr 
1 edilmiştir. ,.ibİ 
" .. bU ır.· • arnameye gore, kteP 
etlerde yüksek ıne ı·rıiP 

d · elet 
lnalıları devlet aır ııılı' 
bulunan ücretli meJD~ •f 
l veya namzet olara ııae· 
ınemurluklara tayirı e 
!klerdir. 

c T•frınısanr tea11 

KADIN 
Ya:z;a:n. ; :Ft.eb:l.a :Ell:l.1g:l.ıı 

Edebi Roman 
··················~····· 

Sayı: t2 
•••••••••••• 

Uluslar için en faydalı olanı bulmak 
işe oradan girişmek şüphesiz en 

zorlu bir keşiftir 
- Haydi sil sen de gözlerini. 

Ôp şu deli kızını bir daha .. 
Erol alayla: 
- Tamam .. Bu da fi!m;n son 

Perdesi mi? Fakat cesur uç
nıan, uçağında titremiyen kal
binin böyle zaif noktaları da 
•armış desene .. 

- Şüphe mi ediyorsunuz? 
- Hayır, belki kuvvetli ta-

rafından çok ince taraflarınızı 
gördüğüme memnunum. Şu kı
yafetin olmasa hakikat budur 
diyeceğim .• 

- Her halde bu zayif tara
fıın ev'min bucağından pek dı
ları çıkmıyacağı için zararsızdır 
sayın avukatım!. 

Suna haydi sen de söyle 
bugünün kadınları değil amma 
genç kızları için hep böyledir 
değil mi? isterseniz neden böyle 
olduğunu da pisikolojik incele
Dıelerile s ze doktor anlatsın 
hen de eniştemin gözüne batan 
fU kıyafetimi değiştireyim. 

Şenii kolundan tuttu: 
- Önce sen söyle bakayım 

il.eden genç kızları da kadın
ları değil?. 

Gözlerini Erola dikerek: 
- Çünki dedi .. 
- Evet söyle: 
- Çünki sizin de en kavi 

tarafınız evinizin bucağında
dır da ondan .. 

Doktor ellerini çırparak: 
- Bravo! işte bir düstur ki, 

en çalımlı avukattan mattet
IDeğe yeter. Fakat şurasını da 
llııutnıamalı ki, bu kuvvet te
Iakki ve ahlak görümüne 
!fÖredir. 

Biz kuvvetin demiyelim de 
~-evginin diyelim... Bu sevginin 
ll[Ökii erkek, kadın anlaşması, 
birliğidir. Burada insanlığın 
listüne çıkan bir hayat, haya
tın içinde tatmin edilir, dışında 
de .. ı gı ... 

Hepsi birden kalktılar. 
Erol Şen ile: 
- Şimdi de sen söyle karı-

c • 
ıgıın. Suna tam doktorca bir 

~eşrih yaptı değil mi? .. 
ayan Yıldız. 
- Fakat neden hep kalkış

dınız? Hiç birinizi bırakacak 
değilim. Yemeği beraber yiye-
Ce" gız. Suna hastam var dedi. 
E_rol ınahkemeye gidecekti. Şe
:'.l de mürettipler yazı bekler 

1Yerek ayrıldılar .. 
* • • 

l Deınir baş sıraladığı kağıt-
h·rı özenle toplarken yüksek 
ır kurumla: 

t' - Evet bunlar mnvaffakiye
•ınin belgeleridir Suna diyordu. 

O başını çevirerek: 

t - Pek iyi .. Şimdi salahiyet
arlarla anlaşacaksınız demek? 

- Görüştüm ve kabul ettiler 
- Denençler de bitti mi? 

k - Kendimce bitti. Fakat bir 
ez de salahiyettarların huzu

runda yapacağım. O vakıt şan 
Ve Şeref benimdir doktor. 

Suna belirsiz acı bir sesle: 
- Evet artık bu ün alanında 

en"b 
d' ~ stri fabrikası baş mühen-

'.sı bay Demirin adı da sıraya 
ırır . 
ÖJ"ınış .olacak. Halbuki ben,bir 
. ~ın cıbazının değerini düşü

ııuyoruın da 1 •• 
. - Biz fen adamları mane-

\>ıyata pek ·ı . .. . B ı gı gostermeyız. 

.. uglin keşfimin maddi ve çok 
Ustun d - . b S e;;re•ı ana yeter. 
d" una koltuğunu gıcırdatarak 
b 0~~ü. Ondan tebrik takdir 

e lıyen Demiri şaşırtan bir 
seale • 

• 

- Yazık... dedi. 
Mühendis dudaklarını ısırdı. 

Öfkesini zor tutuyordu .. 
- Yazık hal Meğer siz san

dığımdan çok daha anut imiş
siniz doktor! •. 

Bense her kesten önce size 
gelmekle bir arkadaşlık dost
luk göstermek istedim Muvaf
fakıyetimin bu açık sonucuna 
bir tebrik esirgemiyeceğinizi 

sanıyordum.Ne kadar aldanmı
şım! Beyaza kara demek ters• 
!iği ruhunuza işlemiş bulunu
yor! Şimdi ben de sizi bana 
yaptığınız gibi rontken önüne 
götürmek, açık bir hakikatı 
gkrmek istemiyen bu tersliğin 
neden ileri geldiğini mümkün 
olsa başınızın içinde görmek 
isterdim .. 

Genç kız hafifçe dudakları

nı büktü: 
- O kadar uzun araştırma

lara ne lüzum var.. Sözlerim 
düşüncelerimin kırıntılarıdır 

tekrar ederim g ece gündüz 
beyninizi yora yora meydana 
koyduğunuz bu makine ne ya
zık ki bir ölüm aletidir.. Be
şeriyete yardımı nedir?. Top
raklarımızın ürününü mü arttı
rıyor? Endüstriyel hangi bir 
ihtiyacımıza karşılıktır? Hiç·. 
O yalnız, mevhum bir savaşın 
dumanlarını gözliyen bir alet 
değil mi? O halde bu keşfe, 
bu makineye hiç bir zaman 
ihtiyaç belirmemesini dilemek 
en insani vemedeni bir haktır. 
Herkes hatta siz bile bu dileji'e 
ortak değilmisiniz insan yaptığı 
ve yarattığı birşeyin yararlığını 
ve arandığını görmek, kullanıl

dığını istemekle kıvanç bulur. 
Siz benim açık sözlerime niye 
terslik anlamı verebiliyorsunuz! 
Hayır dostum kudretinizi, de
hanızı takdir ederim, ancak 
bu kudrete ve anlayışa göre 
yaptığınızı o kadar sevinçli 
bulmuyorum. Yapmak, yapa
bilmek elbette ki iyidir. Fakat 
uluslar için en elverişli olanı 
seçmek, işe oradan girişmek 
de şüphesiz en zorlu bir ke
şiftir •• 

- Sonu var -

Okullarda 
Olgunluk imtihan

lartnda bir 
Gruptan kalanlar 

Bu yıl eski talimatnameye 
göre bir gruptan sınıfta kala
rak lise mezunu olamamış ta
lebe ile olgunluk imt.hanında 
bir grııptan muvaff;ık olama
mış talebenin biray şoora im
tihanları yapılacağını, bu imti
hanlar sonunda kazananların 
bu yıl üniversiteye devam et
mek hakkını kazanacaklannı 
yazmıştık. 

Bugün bu imtihanların prog
ramını bildiriyorum : 
- Eski talimatnameye göre ya
pılacak mezuniyet imtihanları : 

25 lkinciteşrin Pazartesi : 
Yabancı dill.!r, 26 lkinciteşrio 
salı : Felsefe, içtimaiyat ve ede
biyat, 27 ikinciteşrin çarşamba 
Fizik, kimya, riyaziye, 28 lkin
eiteşrin perşembe: Tarih, coğ
rafya, tabii ilimler • 

Yeni talimatnameye göre ya
pılacak olgunluk imtihanları : 

Fen kolu : 25 llkteşrin : Türk
çe kompozisyon, 27 lkinciteş
rin : Fizik, kimya, riyaziye, 28 
lkinciteşrin : Tabii ilimler. 
Edebiyat kolu : 25 lkinciteşrin: 
Türkçe kompozisyon, 26 lkin
citeşrin Felsefe, içtimaiyat, ede
biyat. 28 Ikincitesrin: Tazih. 

Ordu atlı yarışlarında 
Kazanan sübaylarınııza mükafatlar 

ordu evinde tevzi edilmiştir 
Başbakan ismet lnönünün takdirkar sözleri 

;_ .. · 

Başbakan İsmet İnönü 

Ankara, 2 (A.A) - 935 yılı süvari sübayları 

arasında yapılan ordu atlı müsabakalannda 

kazanan sübaylanmızın mükafatları ordu evinde 

Başbakan ismet lnönü tarafından bugün dağı

tılmıştır. Bakanlarla birçok generallerin ve seç

kio bir davetli kalabalığının bulunduğu törende 

Başbakan ismet lnönü mükafatları kendisi da

ğıtarak sübaylarımıza karşı değerli bir alaka 

göstermiş ve şunları söylemiştir: uSizi tebrik 

ederim. Müsabakalarınıza tesadüfen gelmiştim. 

Biniş hareketleriniz ve atlarınıza verdiğiniz yarış 

terbiyesini çok iyi buldum. iştirak edeceğiniz 

arsıulusal müsabakalarda alacağınız neticelerle 

Türk ordusunun şan ve şerefini koruyacaksınız. 

Sizden dünyanın birinci derecedeki ordularile 

yapacağınız yarışmalarda başarılı neticeler bek

liyoruz. Binicilik memlekette l:.üyük bir alaka 

görmektedir. Bu ulusal sporda memleketin 

içinde ve dışında alaka ve memnuniyetle 

karşılanacak neticeler alacağınızı umud ede-

rım. " 

lngiltere seçimin neticesinden sonra 
harekete geçebilecektir .. 

Fransa a 
Sosyalist partileri 

birleştiler 
Paris, 3 ( Ö.R ) - Fransız 

Sosyalist, Repübliken sosyalist 
ve sosyalist endepandan parti
leri bugün birleşme kararlarını 
kesin bir şekle sokarak uOn
yon sosyalist erepübliken" adım 
almıştır. Bir icra komitesi bu 
kaynaşmanın teferrüatını tayin 
edecektir. 

Parti başkanlığına eski baş
bakanlardan Pol Bonkur geçe
cektir. Eski bakanlardan Mak
kenin başkanlığında bir hızıb 
ayrılarak Neo sosyalist partisini 
yapmışlardır. 

Italyanlar 
Ne diyorlar? 

Roma, 3 ( Ö.R ) - ltalyan 
gazeteleri zecri tedbirlerin on 

sekiz ikinciteşrinde tatbikine 
başlanması için alınan karar 
münasebetile yazdıkları yazı

larda ltalyanın zorlama tedbir
lerinden endişesi olamıyacağını 

zecri tedbirleri tatbik edecek 
memleketler emtiasına 

boykotajın şiddetle 

edileceğini yazıyorlar. 

karşı 

tatbik 

Lava] ve Hoare 
Döndüler 

Paris 3 (Ö.R)-Başbakan B. 

Lava! Parise döndü. lngiliz 
dış bakanı bay Samuel Hoare 

de tayyareyle Londra, .. avdet 
etti, ltalyan delegesi Aloizi do 
Romaya dönmüştür, Böyleco 
Cenevrede açılan heyecanlı 
perde kısa görüşmelerden son
ra yeniden kapanmıştır. ••• ==========~~=----___:. 

Yunanistanda Genoy ••• \ ?alatasaray galip 
Netice bugün belli olacaktır. Atina Panatınaykos-Apollon karışık takımı 
Ve Pirede muazzam gösteriler oldu ikinci maçta da mağlup: 6 - 2 

PARIS 3 (Ö.R) t '""' 
Atinadan bildiri- i 
liyor : Yunanis
tanda bugün ı<e- i' 

noy başlamıştır. 1 
Bütün Yunanistan ' 

büyük heyecan 1 
içindedir. Halk 

büyük kafileler 
halinde mıotaka

larda toplanarak 
oyıarını veriyor

lar. Bugün Atina
da yüz bin kişi
nin iştlrakile ya· 
pılan muazzam 

mitingte eski baş

bakan Çaldaris ile 
yeni başbakan 

Kondilis halkın 

taclı demokrasi 
lehindeki gösteri· • 

sını körükleyen 
söylevler verdiler. 
Pirede muazzam 
bir nümayiş ya· 
pıldı. Cumhuri- ı-..-~..;.ı; 

yetcilerin en faz- Kral Naibi Kondilis 

i' 

la bulundukları Şimali Yunanis- sekseni aşacak bir sonuç vere-
tande da kraliyet lehinde mi- ceğini temin ediyorlar. Netice 
tingler birbirini takib etmiştir. yarın sabah ( bu sabah) ilan 
Kraliyetçiler genoyun yüzde olunabilecekt r. 

* * * 
Istanbul, 3 (Ô.R) - Atinadan bildiriliyor: Bütün Yunanistanda 

genoy büyük bir sükanet içinde yapılnuşbr. ilk neticeler gece 
yarısıorlan sonra anlaşılacakhr. Yarın [buglln] kralın avdetini 
istiyen büyük ekseriyetin zaferi muazzam nilmayışlerle il.in olu-

nacaktır: 

lstanbul, 3 (Telefonla) - Şehrimizde bulunan ve dün ilk ma

çını Beşiktaşla yaparak 2-3 mağlup olan Apollon - Panatinaykos 
karışık takımı ile Galatasaray takımı bugün karşılaştılar. 

Hava çok yağmurlu ve saha çamurlu idi, Buna rağmen Gala
tasaray takımı gayet güzel ve hakim bir oyun oynıyarak 6 - 2 
kazanmıştır. 

Bergitelere • • 
gırmıyen 

•• devlet vardır 
ltalya onlardan mal alabilir mi? 

Paris, 3 (Ö.R) - Repüblik gazetesi Cenevrenin son karan 

münasebetile diyor ki: "Çok dikkat etmek lazımdır ki ltalyanın 

komşusu olan memleketler, yani Avosturya - Macaristan ve 

Arnavutluk bergitelere iştirak etmemektedirler. ltalya bunlar 

vasıtası ile her istediğini alabilecektir.,. 

(Eko dö Pari) Kanadanın teklifi üzerine kömür, demir, çelik 

ve petrolun ltalyaya ihracı yasak edilen maddeler arasına 
alınmasını memnuniyetle kaydediyor. 

General Göerin~ diyor ki 
Mukadderat saatının çaldığı gün 
Yeter ki topumuz, güllemiz olsun 

Sarbruken, 3 (A.A) - Ge

neral Goering burada verdiği 

bir söylevde Sarlıların Alman
yaya sadakatlarından dolayı 

tebrik etmiş, geçici zorluklar 
karşısında yeise düşülmemesini 
tavsiye ettikten sonra demiştir 
ki: "Bize top gülle ve tayyare 
temin eden fedakarlıkların hic 

biri ağır gelmemelidir. 
Mukadderat saatının çaldığı 

gün yeter ki topumuz: olsun. 
Varsın domuzumuz, tereyağı
mız olmasın.,, 

General Goering "Htilerin 
Sar meselesi halledildikten sonra 
Fransa ile aramızda hiçbir ihti
laf kalmıyacaktır.,. sözlerini de 
hatırlatmıştır. 
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Bay ! Ben böylesini 
Kadına karşı hakaret 

istemem. 
olmaz. 

- işte odur l lıte odur r 
Yaygarasile ahaliyi teşvik 

ediyoriardı. 
Hakikaten.bu kadın Jan Dal

bere idi. Derlıal peçe.sini in
dirdi. Kuvvetli bir kakış her 
ikisini de yıklk evin kapısı 
öııüne kadar fırlattı. Binlerce 
kol havaya kalktı. Navar Kra
liçeıini yakalamak, ezmek linç 
etmek istiyorlardı. 

Bu aakikada Katerin Do
mediçi ile yanındaki müneccimi 
Rene Rojiyeri pençereden, 
a1aklanmıı halkın elebaşısı 
Dok dökiz de atımn üstünden 
g~rülmemiş bir kahramanlık 
seyrediyorlardı. 

Genç bir delikanlı, ahaliyi 
yumruğiyle, dirseğiyle ve ba
şiyle yararak, ve çop gibi halk 
arasına sokularak, omazuyle 
etrafını ite kaka llerileyordu. 
Derhal Jki kadının dayandığı 
yıkık evin kap1siyle kuyumcu, 
kasap ve kitapçının sürüklediği 
azgın ahalinin arasında yarım 
bir daire şeklinde bir boşluk 
pph. 

O vakıt delikanlı parlıyan 
U%UD kılıncını hızla sallamağa 
ve rastgelene vurmağa başladı. 
B:ı halden birdenbire halle 
ürktü. Boşluk genişledi Ka
terin: 

- Rene Rojiyeri! Bu deli
kanlı ya gebertilmeli ve yahut 
diri diri getirilmeli! 

Dedi. Rojiyeri abJaralr. 
- Ben de onu düşünüyorum! 
Cevabında bulunda. Dok 

Dökiz de: 
- Sen Meğren! bu kudur

muş herifin kim olduğunu ça
buk öğren! Vay hınzır herif! Ne 
kadar şiddetli ve us~ca a~
Jar yapıyor! Bak nasıl vuruyor! 

Kudurmuş, hınzır denilen 
bu yiğit Şöyalye dö Pardayyan 
idi. 

Krose ve arkada~rının ara
baya hücum ettikleri esnada 
şövalye bu araba ıiçinde iki 
kadın bulunduğunu görmüştü. 
Atılmak istedi; fakat btıi ko
lundan tutmuştu. Ona engel 
olmuştu. Bu adam buyuruk 
verir gibi: 

- Bırakınız, ışıni bitirsin
ler! Ödevlerinin icrasında aha
liye kanşmayımz. (Ulus sesi, 
hak sesidir.) Atalar sözünü 
unutmayımr.f 

Dedi. Pardayyaa ise: 
- Bayi Ben böylesini iste

mem. Kadına kar~ hakaret ol
maz. Sililısıı.a hücum edilmez~. 

Deye bir itişte yere yuvar
ladı. Ne sonra baıını eğerek 
halk içine girdi. Yere düşen 
adamda bir eliyle acıyan çene
sini tutarak: 

- Vay herifi eğer bu Her
gül ün kendisi değilse ben de 
bu asrın büyük şairi Jan Dora 
değilim! diyebildi, .. 

Hemen bir kaç dakikalık çar· 
pışmadan sonra halk küfürler 
savurarak Pardayanın etrafını 

tekrar sardılar.Geruyye, Krose, 
Pezo dehıetli surette tehdit 
ediyorlardı. Pardayan dişlerini 
sıkarak parıldayan Jiboleyi sal
lıyor ve öteye beriye saldırı
yordu. Fakat bu suretle uzun 
müddet mukabele etmek de 
imkan haricinde idi. Öndeki
lerin gerilemesi.De kaqı daire 
küçülüyordu arkadan it:i.ş ve 
kakış baılamıştı. 

Pardayan arbk ayaklar al
tında ezileceğini anladı. Jan 
Dalbere ile arkadafllla çabu
cak baktı; hemen: 

- Dizilinizl 
Diye ba2ırdı. iki kadın ba 

söze derhal itaat ettiler. O 
va.kıt, uzun kıhncile kendini 
koruyan tövalre ileri eğilerek 
vücudunun ağırlığını sol ayağı
nın üzerine verdi. Yıkık evin 
mantar gibi delik deşik kapı

sını sağ ayağiJe tekmelemeye 
başladı. Ilk tekmede ahali iş! 
a.ııladı. Kudumnqçasana bir gü
rültü koptu. Höknü kraliçesini 
kurtarmak için harikalar gös
teren bu ahmakın üzerine atıl· 

mak istedi. iki üç kişi yarala
narak yere 1uvarlandı. Jibole
D!D göz kamaşhncı bir panJtı 
ile saJdın§ı bir dakıka kadar 
herkesi ~şırttı. 

ikinci tekmede sarsılan kapı 
gıcırdadı ve demirlerden biri 
düştü. Üçünçü tekmede ise 
şiddette açıldı. 

Jao Dalbere, yavaş bir sesle: 
- Gel, Alis ! 
Dedi. Ve arkad~ile beraber 

eve girdi. 
Avın bu suretle ellerinden 

kaçtığını gören ahali, evi te
melinden sarsacak kader kuv
vetli bir ses çıkardı. Şimdi ar
hk Krose, Rezo, Geraueri bu 
kalabalığın önünde bulunmı
yorlardı. Halkın saldırışı ara
sında kaybolmuşlardı. Birbirini 
ezen, yekdiğeriııi iten kakan· 
lar çoktu. Yere düşenler ayak 
altında eziliyorlardı. Adeta bir 
kanlı savaş halini almıştı. 

Kraliçe eve girir girmez Şö
valye dahi sağa sola dönerek 
gelifi güzel kılıncını salladı ve 
on kişiyi yere devirdi. 

Sonra Şövalye ha.lkın şaşkın
lığından istifade ederek geriye 
aıçradı. Kapıyı kapadı ve et
rafına bakındı. Bu eski evde 
birçok kalas taht.alan vaıdı. 

Şövalye hemen bu kalaslar
dan beşalh tanesini yakalaya
rak kapının arkasına dayadı. 
Sağlam bir kapı yaptı. Gerçe 
halk kapıya dayandı ise de 
kalaslar bu kuvvete mukave
met edebiliyordu. 

Arbk kapanan kapının önün
de ahali darma c:\ağmık bir 
halde solUk soluğa afallamağa 
mecbur oldular. 

Jan Dalireoin ilk sözü : 
- Siz kimsiniz 1 Müsyö t 
- E madam! Ben böyle bir 

adamım ... 
Jan Dalire, üstü başt yamalı 

sıyrılmış etleri kan içinde ol-
duğu halde gülen bu delikan
lıya baktı. bu dakika şovalya 
çok güzel görünüyordu: 

- Size çok te~kkür ederim 
Hayatımın son dakikalarında 

göstermiş olduğunuz kahraman 
lığa hayranım ve böyle bir 
janitomu tamdığımdan bahtiya
nm, 

Dışarıda halk kıyamet kopa· 
rıyorciu. Pardayan az zaman 
içinde her tarafı dolaştı. Bura
sı atelyeye benziyen bir yerdi. 
Nehir tarafında bulunan köşeye 
gelince mahzene inilecek açık 
bir delik gördü. Derhal iki 
kadını çağırarak: 

- Aşağı ininiz! 
Dedi. Kraliçe sordu: 
- Siz ne yapacaksınız? 
- ininiz madam! Rica ede-

rim. Bu sırada sorgunun ıüzu
mu var mı? 

Dedi. Jan Dalire ile arkadaşı 
bu söze uydular. Aşağıya indi
ler. Bu odaDlJl döıeaeainin 

albndan dalgalarının çalkantısı 
işidiliyordu. Bu yapı kuıklar 

üzerine kurulmuştu. 
Evin dışında fırtınalar kopu

yordu. o~stere gıcırhSl iıidildi. 
Yeniden patırdı giirültii etrafı 
sarıyordu. 
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1 mace 
Bugün okuyuculanmıı.a Ha

beşıstana dair gayetle dikkate 
değer tarihi bir vaka antata
cağıı.: 

!arın Projesine büyük bir alaka 
bağlar. · da karaya pkarlar. 

bir Fransız limanı olan Obok- ı BÜYÜK BiR RUS 
SEFARET HEYETi 

1898 senesinde Çar ikinci 
Niko1a, Habeşistana gayet 
parlak bir sduet heyeti gön· 
derir. Bu sefaret heyetinin 
batında fevb.lide murahhası 
ve bü1ük ~ payesiyle fıl. 
Vlassov bulunmakta idi. 

1889 senesinde vukua gelen 
bu hidise yüzünden az daha 
Rusva ile Fransa barba tutuşa
caklardı. 

Bu •akanın kahramanı AŞl
oov adında bir kazaktır. 

RUS PAPASLARININ 
ARZUSU 

Kudüstc bulunan Ras papas
ları, orada bulunan Ye dini 
ayinleri ortodoks iyinleriniıı 
hemen hemen aynı olan Habeş 
papazları iJe çok dostane mü
nasebetlere girişirler. · 

Rusya çarı üçüncü Aleban
dr'm saltanatının bidayetinde; 
bu papazlardan Arşimandrit 
riitbeslni haiz olan Paissi, bu 
siyah hıristiyanları~ Çann hi
mayesini büyük b:r memnuni
niyetle kabul edecekleri zeha
bına kapılır. 

Hemen Pusyaya gider. Sara
tov'a varır ve orada Aşinov 

isminde bir sergüzeştçi ile mü
nasebete girişir. 

Aslen Kazak olan bu Aşi-

nov, " Uşkuiniki " denilen eski 
Kazak akmcılarının bayatlannı 
yeniden yaşamağa pek teşne 
bulunmakta idi. 

Bu iki yoldaş, böylece, "Be
yaz Çar 11 ın tacın~ bir siyah 
inci dikmeğe karar verirler. 

Fakat bu iş paraya mütevak
kıf bulunmaktadır. Bunlarde ise 
paradan eser yok ... 
Düşünüp ta~ınırlar. Nihayet 

m~seleyi Volganın zengin tüc
carlarından banJarma açarlll. 

Bu tüccarlar, mukaddeş Rus
yanm ve Ru kiliscsi.nlıı tealisi 
namına, işin kuvveden fiile çık
ması için lazımgelen parayı 
vermeğe muvafakat eylerler. 

Bu işi bu suretle sağlamla
dıktan sonra Aşinov ile Ar
şimandrit Paissi (Sen Peteres
burg) a giderler ... 
300 KAZAGIN MACERASI 

(Sen Petersburg) da bahriye 
nazın ile görüşmeğe muvaffak 
olurlar, 

Zamanın Bahriye nazırı bun-

Çünkü tam o sıralarda Rus
ya; Karadeniz limanları ile Pa· 
sifik Okyanosu sahillerinde bu
lanan Port-Artür, Viladi.ostok 
gibi büyük limanlan arasında 
bir sevrisef aiD hath açınıştı. 
Bu arada (Kml deniz} de bir 
üssiibahriye malik olabilmek 
fikri Bahriye nazırına pek hoş 
göründü. 

Naur bu projeyi derhal Çar 
üçüncü (Aleksaııdr) a anede .. 

Çar Bahriye nuuma şu be
yanatta bulunur: 
•- iş fena değil!.. Tas~ip 

ediyorum. Aşino• bu işi baş~
nrs a onu mükcfatlandıracağım. 
Onu ihya edeceğim. .• 

Fakat. muvaffak olamazsa 
kendi düşünsün.. Onu kmt.ar
mak için katiyen hiçbir tavas
sutta bulunmam.,. 

Bahriye naı.ırı işe koyulur, 
tedarikit başlar. Nihayet 1889 
senesinin sonbaharında, Rus 
papaz.lan kıyafetine girmiş 
olan 300 Kazak Kudüse mü
teveccihen Odesadan yola çı

karlar. 
Bunlar doğruca Portsaite 

vanrlar. Hemen papaz elbise
lerini çıkanrlar. Kazak çerkes
keskalarını giyip şehrin meyha
nelerine dalarlar. 

Zil zurn?ı sarhoş olduktan 
sonra polisler ve İngiliz gemi
cileri ile kavgalara, gürültülere 
başlarlar. 

lngiliz.ler bunları tevkif eder· 
ler. Ora Rus Konsolosu Pçe
nikov bunların seyahatlerine 
devam etmelerine müsaade 
edilmesi için tavassut ve te
şebbüslerde bulmıur. 

Nihayet bunlar !kurtulur ve 
tekrar yola düziilürlec. 

BiR FRANSıZ ŞEHRiNE 
HÜCUM 

Vapur (Port.sait) den açı

lır açılmaz Kazaklar yine iç
kiye baıvururlar. Kızıldenize 
vanldıkta, daima sarhoş bulu
nan Aşinov tesbit edilmiş olan 
limanı bulamaz. 

ovakitleri müstakil küçük 
bir Sultanlığın arazisi dahilin
den Habeşistana varacağına, 

Tarihte yazılı ka
lacak bir gün 

- BaştaraJı 1 üıd sayfada -
görmekle mes'udum. El-
11 dE vlet cezri tedblrlerl 
tatblka muaveneUerinl 
vadettiler ve tatbik için 
kat'ı olarak ıa son ta,. 
rln tarihini kararıa,tır
dtlar. 

Bu Tarihte iktisadi tazyık bq
byacakbr.. Bu büyük bir baıa
ridir. Bundan dalayı bütün 
devletleri tebrik ederim ,,e 
mükemmel arkadaşım bay 
Eden 'le kendimi de tebrik et· 
mekten kaçınmam. Bu bence 
ne logilterenin ne de Fransa 
ile birlikte lngilterenin tazyi
kinden ileri gelmiş deyildir. 
Bunu büyük, küçük bütün 
deVletlcrin ıayretine borç
luyuz. Diğer tar aft an 
uluslar sosyetesi Fransanın ve 
bizim uzlattirma gayretlerimizi 
kutlaı:ııııtır. Uluslar konaeyi 
arkasında çalışmakla bizi itham 
için hiç bir söz yükselmemi~tir. 
Son zamanlarda Habeş - ltal-
yan ihtilafının halli ıçın 
teklifler yapmış olan ve 
Uluslar Sosyetesine bağ-

lılığı ile tanıtan lspanyol 
delegesi bay Madriyağada sulh 
iayretlerimizi takdir etmiştir. 

ı 
Belli ki büyük assamblcnİD bütün 
üyeleri harbın dehşetlerine en 
çabuk nihayet verecek ve üç 
tarafı yani İtalya-Habeşistan ve 
uluslar sosyetesini memnun ede 
cek bir yol bulunmasını gaye bil
mektedirler. Cenevrede bulun
duğum ·müddetçe Fransız baş
bakanı bay Laval ile diğer 
önemli dıs bakanlariyle birçok 
göriiJmeler yaptım. Bu sabah 
ltalyan delegesi bay Aloizi ile 
açık ve serbest olarak görüş-

tüm. 
Uluslar Sosyetesinin sarfet

tigı gayretler muYaffak olacak 
m• ve ne zaman uvaffak ola
cak, Buna bilmiyonmı. Birbi
rinden ayn olan meafaatları 
birlqtirmek çok güçtiir. Bu
nun için zam.an, sabır ve .sem
pati lazımdır. Bwnmla be
raber sarfettiiimiz gayretlerde 
devama ieıvik edildiğimiz bir 
hakikattir. iki ulusa.a milşterek 
gayreti neticesi ohu.ak sosyete 
sıyanetini, sulh için birliğini ve 
müşterek güvene bağlılığını 

göstermiştir. Şerefli bir bal 
çaresi bulmak .,e harb tehlike 
ve delışetleriae ailıayet .er
mek İçİD yapdaa gayretler 
tesvik edilmiştir.,. 

" Müstakil Kazak ,, lar bö
lüğü Obok şelırinde buhman 
ve yerli askerlerden mürekkeb 
olan Fransız garnizonunu ça
bukça defederler ve Fransız 
Somalliıi aahiline Ros bayrağını 
dike~ler •• 

Bu işgal u sürer .•. 
Yirmi dört saat sOılll'a Cihu

ti'den gelen bir Frauız gemisi 
~inöv'un ordusu üzerine üç, 
dört top ateşi yapar.. Kazak-

. i.ardan iki kifi yacaJ.aııı ..... Di
ğerleri teslim olurlar... Aiİnov 
esir düşer. 

Bu mesele diplomasi yoliJe 
. halJ edilir. 
HABEŞiSTAN KONTU AS

TEGMEN LEONTIEV'IN 
MACERASI 

Bu ademimuvaffalayete 
:rağmen, Artimandrit Paissi 
projesinden bir türlü vazgeç
mez. .• 

Bir kaç sene sonra yeni bir 
sömürge işığı, bir sergü~etçi 
bulnyor, Bu adam, ordudan 
kovulao, müflis, gırtlağın.il Ira
dar borca batmış Asteğmen 

Leontiev'dir.1 .. 
Arşimandrit ile uzu11 süren 

görüşmelerden sonra Leontiev 
Habeşistana doğru yola çıkar. 

Fakat yolda arkadaşlannm 

hepsi birer ikişel' sıvışırlar. 
Leontiev sebat eder ve tek 

başına olarak Ha'beşistana Har
rar şehrine varır. 

Raı Makonnen tarafından 

kabul edilir. Onun itimadını 
kaı.amr_. 

Bir müddet sonra da Ha
bqistan kralı Meııdiğin hu
zwuna çıkar. Kendini bütün 
büyüklere sevdirir. 

Leontiev'in teşebbüs ~e na
sihab üzerine imparator Mene
lik Rus Çarına bir heyet gön
derir. 

Heyet Menelik'in Çara yaz
mış elduğu mektubu ve bir 
çok kıymetli hediyeleri götür
mekte idi. 

Rusya ... Çan, siyahi din kar
deşlerini pek bü1ük bir tören 
ile kabul eder ve Habefiatana 
götüriilmek üzere 300000 tüfek 
ve 30,000,000 fişek hediye eder. 
imparator Menelike Çann he
diyelerini takdime memur edi
len Leontiev papura yüklediği 
ba mallan lngilidere rehin eder 
ve bu veçhile edinmiş olduğu 
paralan barvurup harman sa· 
vurur. 

Habeşistan hiikfimeti bu si
lahları logilizlerden satın al
mak zorunda kabr!.. Bu silah-
ların Habe~istana varmasıl894· 
1896 Habeş-Italya harbi zama-
nına tesadüF eylemiştir ve Ha
beşlilerin çok işlerine yara-
m14br. 

Çarın· hediyesini Ingilizlere 
satmış oJmas~na rağmen impa
rator Menelik; Adua harbinde 
bulunan Leontiev'e Habeşistan 
kontu ünvanını ve Habefistan
da geniş arazi bahşeder. 
ÖNEMLİ RUS HEDiYELERi 

Rusya Çan üçüncü Aleksan
dnn ölümünden sonra yeni ve 
'büyük bir Habeş heyeti Rus
yaya g6nderildi. 

Bu heyet Çar jkinci N.ikola 
tarafmdaıı hUZJU'a kabul edilir. 

Çar heyeti büyük bir neza
ketle kabul eder ve Habeı 
imparatoru Menefike bir has
tahane b~oiye edeT 'fe en gü-

. zide Rus doktortuından Vla-
diki'.nin nezareti tahtında 
olarak Habeşislana bir Rus 
" Salibiahmer ., heyeti gön
der.İl'. 

Doktor VJ.adikin Ha.beşis

tawla Oll aene kalır we orada 
büyik bir um kaz.anır. 

Heyet meyanında ateşe· 

. militer olarak Albay ActaDIA
nov vardı. 

Albay Artamaoonm mai
yetinde 6 bassa sübayı oae•
cuttu. Heyetin mahahzhğıoa 

Devua 24 Kaz.ak neferi seçil· 
miı idi. 

iri yapılı ve dolgGD •kail• 
bu kar.aldar Habefleı".m takdir 
nazarını ç~kmişti. 

Heyet imparator Menelik 
ile imparatoriçe Taytuya Jo· 
giliz, Fransız ve ltalyan sefil
lerini kıskandaracak derecede 
gayet kıymettar hediyeler tak
dim ey1emişti. 

RUSYA YENi YENi HE
DlYELER GÖNDERiYOR 

Büyük elçi, imparator Mene
liğe Çar ;kinci Niko1a ta-
rafından gönderilmiş olan .e 
som attm kmlt ve elm•5 

işlemeli lulmç, üç abşh bik'r 
tüfek, gümüş kupalar, taba ' 
fincanlar, tamamiyje ind iş~~1: 
mdi on yedinci asra ait ılJl'l'1 

bir J<.us elbisesinden ibaret 
olan hedıyelui takdim ettikçe 
imparator Menelik'in yüzü e"
şimekte idi. 

Vlassov, imparatorun bu b~
line bir mana veremedi. En oı-
ha yet d.ayanamıyarak sordu: . 

- Samajeste bu bediye'fer• 
takdir etmediler mi ? 

lmparatGI' enelik'iu ~abı 
şu oldu: 

- Yok ıcamm! Sefir ı,.ı
retlcril Bili.kis!.. BiJ&kis!.. 

Çok takdir ettim. Çok be
ğendim. Fakat Ça:ı;ı evvdı:e 
bana göndermiı olduğu 300 bl~ 
tüfek ile fişekler bana ço 
hahalıya mal olmuşlardı dal. 

~imdi düşünüyorum! Bu kıt'b 
met biçilmez hediyelere va11a 
param çıkışmaz!.. 

Rus E\çisi Vlassov 1mparat0~ 
Menelik'in bu cevabından Ço 
mahCtlp kaldı! Meseleyi der· 
bal hükumetine biJdirdL 

Rus bükıimeti, ancak Neg:~ · 
sün ce"fabtndan Kont Leontı 
vin dolandınalığıw öğreneli· 1 

imparator Menelik'e de~b~ıı 
tarziye verdi ve silahlar 1~~
vaktiyle vermiş olduğu para 
rı iade eyledi. . 

Rus Çarının ve büküoıet~ti 
çok mertç~ olan 'bu b-are 
Menelik'in pek hoşuna gider.~: 
komşularından kurtulın•k ıçJ 
Habeşistan üzerinde bir .. ~:: 
hakimiyeti meselesini duşı.ı 
meğe başlar... r 

Günün birinde lmpar41Jt~
Menelik sefir V alssao'u çağtb . e· 
lJr ve önüne büyük hır Ha elJ 
şistan hantası sere ve ayo 
şu sözleri söyler: . ·rı 

" - Her tarafımız {ııgı ı ~ 
Fransız ve İtaiyao gibi ~a~:
kuvvetli komşularla çe\ffl dl k' 
tir. Bunlar ergeç bizi e%ece 

lerd.ir. Y' 
Bizi ancak ortodoks RuÇ,r 

.kurtarabilir! Samejeste e" 
ikinci Nikolaya varın haber "ge 
rin. Hakimiyeti altına gitıııe 
rıza gösteriyorum .. ,, ğ" 

Bu teklifin parlaklı~~~ ~=b
men dolayısiyle gizledıgı fir 
,.k · · · · tarı se ı ı eyı 1yıce sezmış. o . lttı : 
Vtam>v, müteheyytç b~.a.er• 
de biikimetine bu ;p 

.salar. yı 
O sıralarda Iran vc:.,~ıe 

-Şarkta türlü m.üşkiÜA Jrı" 
karşıla§makta olaa R~sY~btiJif 
giltere ile de yeni :bır ~ef'.' 
çıkarmak istemez ve pel' 
tarafından vaki olan .~ 1oıı 
mihtm ve tarilıi t:~~_:....,ıte 
dere~ naıiltiDe bır .--
redıdedec_ a.-.,I o. Tıhr 



Italyan taarruzu başladı 
Italyanlar Aduva - Adi2rad ve. 
Makalle müsellesini daraltacaklar 

-~~~~------~~~~~~------~ -~ -
lstanbul, 3 ( TelefoeJa) - General dö Bono Till'e cephesinde ltalyan ordularının Makalleye 

telgrafla Romaya bildiriyor .. Bugün yani 3 teş- doğru taarruzu pek şedid oJmuş ve hücum 
rinisani 935 tarihinde saat 6 da büt\in cephe- tanklarla başlamqtır. Aynı zamanda bqka 
lerde kuneUerim.i:z ummai taarr112a baflamqbr. 1 k 
Eritre kıtaatı MakaUeye doğru ilerilemektedir. cephelerde taarru'!a geçilmesi sevku ceyş no tai 

Soma!ide Ogaden cephesinde geaeral .nazanndau önemli butuoan Adua - Adigrat -
Graziyani kumandasındaki ordu ileri h.ueketioe Makalle mü.selle.sini daraltmMk istenilmektedir. 
baf1am1şbr. 1 Bu haberler yalnız Romadao verilmektedir. ........ 

Zecri tedbirlere karşı 
Mussolini meydan mı okuyor? 

Bir milletin istiklaline göz koyarak ona saldırmak mı 
Yoksa harbı durdurmağa çalışmak mı iğrenç? 

. BerJin 3 (Ö.R) - Transosen ajansı üniver- kuvvetlerini birleştiren plutokratlannın ittihadını 
lltesinin açılma töreninde Mussolini arsıulusal bu saatta unutamayız. Bu teşebbüs suya düşe-
cl11rum hakkında çok ağır söz!er sarfettiği öğ- •~ ltal 1 h" d k" k mı·k bergı"teler 
~ ·ı bilh '-=-! d ceııuır. ya a ey m e ı e ono 

tıı miştir. Mussolini assa ayan on seARJD e tarihi" k d tti-· · ki n 1·gr-enç b' .. 
'-tb·ki k - d b 't l · b hs n ay e gı en çır n ve e ll' "« ı ta arrur e en ergı e erı mevzuu a 
ederek kordiplomatik önünde olaslar sosyetesine hadisedir. Gelecek nesiller bunu babrladıkça 
~ muahakkarane sayılacak bir dil kullanarak utançlan.ndan başlarını çevireceklerdir. Bttgitc-
deıniştir ki: " Kargömleklilc:ri durdurmak için leri sarsılmaz ruukavemetimizle önliyeceğiz ... 

Harp 'bir ay daha sürerse 
ltalyan ekono~isi yıkılacak bütçe 
Açıkları birçok milyarları bulacaktır 

Paris, 3 (Ô.R) - Bir Fransız gazetesi I •alyaya itidali tavsiye eden yazısında ekonomik tedbir
ierin müessir olacağı kanaatım ileri sürüyor ve diyor ki: ltalya daha bir ay harbta deYam eder 
İae büdçesinin açığı birkaç milyarı geçecek ve insanca zayıatın yekünu da arttıkça arlacakhr. 
Buna rağlI'en vaziyet değişmi ş olmıyacaktır. 

londra, ~ (Ô.R - Dışbakanı bay Samuel Hoare gazete aytarlanna diye•inde Cenevrcde ah
..._ neticenin çok heyecanlı olduğuna, Cenevrenin özd tem.aslara en n:.üsaid bir yer olduğunu, 
t-ıyan deJegesiJe göriiftüğüııü, timd.ilik daha fazla birşey aöyliyemiyeceğini söylemiş, Belçika 
aşbakanınm teşebbüsünü hayranlık.la ÖYmÜflÜJ'. 

·Zecri tedbirler konferansında kabul 
Edilen kararlar nelerdir? 

Cephede 
Malarya hastalığı 

lstanbuJ, 3 (Telefonla) -
Ogaden cephesinde muharip

ler arasmda malarya hastahğı 
şiddetle büküm sürmektedir. 

Birçok hastalar ltalyaya gön· 
derilmektedir. 

Eden döndü 
latanbul, 3 ( Telefonla ) -

Uluslar sosyetesinde bulunan 

bay Eden Londl'llya dönmüştiir. 

Italyan 
Tecavüzü dün 

başladı 
Roma, 3 (Ö.R) - 36 numa

ralı tebligbr: 
ltalyan ordusu bütün cephe-

de tecavüze geçmiştir. ltalyan 
kollan Dolo ve Makalle'ye 

ilerliyorlar. Somali cephesinde 
tecavilı: Ogaden'e doğru inki-

şaf ediyor. Uçaklar bertarafta 
büyük faaliyette bulundular. 

Makdonald 

s J • kini arı 
Ortadan kalktı 

Cenevrede toplanan zecrı mukadder surett~, beşler ko· 
tedbirler kooferansuıda dün mitcsitıin tavmyesile \ğwı-
muhte\if deYletlerden zecri ted- tos ayında Pariste topla· 
birlere dair gelen cevaplar tet- nan üçler konferansının teklif· 
kik edilmiştir. lerinin yeniden ele alınması 

Ekonomik zecri tedbirlerin sonucuna varmıştır. Eksperler 
tatbik tarihi bugün kararlaşbn- arazi mübadelesi suretile iki 
lacakbr, taraf arasmda yapılacak pra-

Bundan sonra lngiliz dışişleri tik tavizleri gözönüne almış-
bakanı Sir Samoel Hoare ve !ardır. Bu suretle Italya, ken-
İıagiliz delegesi Eden Londra- disine yakm Haf>et arazisinden 
ya döneceklerdir. Fakat Samo- bau parçalar alacak ve buna 
el Hoal, efkin umumiyeyi tat- mukabil, mümkün olursa ltal-
min için, Londraya dönmeden yan arazisinden, Habeşistana 
önce -dünde yazdığımız gibi- denize doğru bir çıkışla bir 
radyoda bir ı;öylev verecektir. koridor verilecektir. Bununla 

TA YMISIN MÜHiM beraber bq buausta hiçbir anlq-
MAKALESI maya vardma1D1f ve bütün ma-

lngilizce Times ( Taymis) vaffakıyet ümitleri RomaDlD ba 
ga.ı.etesinin ıon vaziyet üzeri- mUkabit tekliflere kufi göster-
ne netrettiği bir makale her diği durum üzerine suya düt-
şeyi açıktan açığa aydınlatmak müıtür.,. 

tadır. Pariste toplantw birkaç gin 
"Bugün, Hoare, Lanl ve süren radı'kal sosyalist partile-

Aloizinin Cenevreye gelme- rinin kararlan Lam kabineai-
lerioi müteakib yeni teldifJer nin mevkiini çok sarSllllfbr. Is-
yapılması ihtimali mev .... ud de- tifası beklenmektedir. Bu istifa 
ğildir. Sir Hoare'in seyatindeki hadisesi vukubulduğu takdirde 
asıl maksat, lngiliz bükfuneti üç hafta sonra saylavlar mec-
üyeleri arasındaki birliği teba- lisi tarafından istifaya mecbur 
rilı: ettirmektir. Eğer fırsat edıleceği aalaıılmaktadır. Kav-
diqerse, Sir Hoare, her türlü vetli ihtimallere istinaden 9Öy-
şüpheJeri dağıtmak için bir lenebilir ki rqekkül edecek 
söylev verecek ve lngiliz hü- yeni Fransız ba:binesinde, 
kiımetinin durumunu değiftir- Heryo, Tardiyö Pol Boo-
miyeceğini ve Uluslar sosyetesi kurlar gibi siyasiler blanma-
dışında bir hal sureti bulmıya sa yümnden dahili siyueti 

Seçim muhafazakarlar matuf tekliflerle oğraşmıyaca- pek kanpk olacak Fransa hii-
için zafer olacak diyor ğım ileri sürecektir. kümeti Habqistan ihtilifmda 

Son günlerde yapılan fran- lngiltere noktai aaunna itti· 
Londra, 2 (A.A) - B. Mak- sız - İngiliz konuşmalan, isti- rake mecbur kalacaktır. 

dooald Uray seçimleri netice- fadeli hiç bir sonuç verme- Beynelmilel cephede yalnız 
sinin muhafazakarlar için bü· miştir. Bu sebepten dolayı, bir kalacak olan Mösyö Mmolini 
yük bir zafer olduğunu, ve on uzlaşmaya esas teşkil edecek belki 0 zaman Habeşistandaki 
dört ikinci teşrinde yapılmakta bir Fransız: - İngiliz anlaşma- askeri muvaffalayetlerinia bü-
olao parlamento seçimlerinin sından bahsetmek gülünçtür. yük bir mana ifade etmediğini 
neticesini şimdiden göstermekte Samldığma göre, Paris gö- ve bu sahada devamın kendisi 
bulunduğunu söylemiştir. rüşmeleri birbirinden ayn iki için çok tehlikeli olacağım gö-

Akd • d safha i\rzetmiştir. rerek ao1afmak çarelerine baş 
eniz e Eneli, Habeşistanın parça- vuracakhr. 

I• J fj] lanroası ve bu memleketin en BALDVININ MANiDAR 
ngİ İz • OSU büyük kısmının Italyan kontrolü SÖZLERi 
Roma, 3 (Ô.R) - Ingilizler altına konulması hakkındakı ltal lngiliz Başbakanı Baldvin de 

Akdenizdeki filolarını azaJtmak yan teklifleri münakaşa edil- fngilterede verdiği bir söylevde 
şöyle dursun birinci denizaltı miştir.Fransız ve lngiliz eksper- lngiJiz durumu ile ltalya dost-
muhribi filosuna mensub bulu- leri, ltaJyan tekliflerinin uluslar luğunu gayet ince surette an-
naa üç destroyeri daha Cebe· Sosyetesi paktile telif edilecek latmıştll'. 

mahiyette olmadıkJanru, Habe- .. Eski dostluklar ve eski il-
lüttanka göndermişlerdir. 

fistanın bunlan nazan dikkate giler bugün büyük bir imti-
Y eni bir Fransız almıyacağını ve netice Olarak ban geçirmektedil'. Fakat ben 

Ki• • J ) d d v J kJ J ? ..... bu tekliflerin müzakere esası bu eski dostlukların tehlikeye 
ırıng an aşma arın an ogan a aca ar ne o uyor 9 Ussü bahrisi H teşkil etmiyeceklerini kabulü düşeceklerini zannetmiyorum. 

Cenevrey 3 (A.A) - Zecri tedbirler koafeıaaa tarafından kabul ediltn kararlar apğıdaki Ô meCburiyetinde kalmışlardır. • Fransada birrok gürültüler ya-
ıı k·ı Paris 3 ( .R) - Fransız de- T 
.,e ' de hülisa edilebilir: Eksperler, bundan sonra, yal- pan ve bu meselede bizimle 

1 Kr dü biı- d'I k b haL'- d 39 d ) t it ı niz bakana bay Pietri, Foş Dub-. - e · ere tat ~ e ı ece am argo .... n a ev e atya ve sömürgelerile her türlü nız mütecavizin bir sürü •arzu- ayni fikirde bulunmıyan bazı 
Fınaasat muameleleri imkansız kaJacak tedbirler almış veya almaktadırlar. lekos kruva~örJerile Fasta !arını tatmin edecek bir ~zlaş- unsurlar vardır. Fakat her iki 

2 - ltha.Jata müteallik 2-3-4 No zecri tedbirler hakkındaki teklifleri 44 devlet kabul etmis -ve (Oran) şehrinin garbıoda Mür- ma değil, fakat ayni zamanda h-k· - h r d d" 
~Yrıca aJb devlet bu tekliflere aid metni çok geç aldıklarm<ian mevzunbahi teklifleri teveccühle seli kebir limanına geldi. Bu- tecavüze maruz kalanın haklı u umet tesanut a 

10 
e ır. 

lıncelemeğe hazır bulunduklarını bildiımişlerdir. Finansal ve ekonomik zecri tedbirlerin tatbikine rada bir deniz üssülharek-ı' Ve Uluslar Sosyetesinin sadık 
8 - 11 _ 935 te başlanacaktır. ""' taleplerini ve Uluslar Sosyetesi iiyeleri bulunuyorlar. Ası11ium 

._ 3 - Konferzns ltalyadan idhat o'unacak maHar üzerine· ambargonuna tatbiki hakkında şu projesini yerinde tetkik ede- pakbnda yaZth arsıulusal kai- olan da budur. 
;"•rarı vermiştir. Bilhassa K1iring an~aşmasından doğan ve zecri . tedbirlerden öl ürü tasfiyeleri cektir. Pietri sahil bataryalarını deleri de gib önünde tutan uz- it al ya ile Uluslar Sosyetesi 
1~inS1z bir ha.e gelen ltalyan borçları olduğu gibi kalacak ve bu hususta nakden ödeme yerine teftişten sonra Korsika ada- laşma esasJannı goruşmüş- arasındaki aruaşmazJık çok 
~Ynea tediyat yapmak üzere ltalyanlar tarafından yap11ma&1 muhtemel tedkiklere itibar ed lmiyecektir. sına hareket etmiştir. ferdir. Bu konuşmalar ise, _ Sonu yedinci sahifede _ 

!iclışet J)e-vri~n d c B ii yük l;li:-:ı-· --A;;-ş~k--=K~,-a•d;;ı•n-ı_.--;--:51~· •~g:;el~di~.ğ~i ~h-:a~be:;;;r---ve:-r~ildi7..-. -----~k~a~b~ül:-0-ed"::i~yo-r~d-em~ek~?;:--;...;;;;;;;;;;;;;;~...;.;;.;;;.;_~~B~öy~l~el~ik~le~~an~a~ka~n.;;;u~na~-r-İ;;er;;, ~P~u.;v~an~d~ü~J~u~r:.O' da~dı~r.~M~o~ro;;;;. 
............................................................................... Terezya Barrasa: - Müstebid sözü yerindedir. andiçmekten sakınmış oluyor. sizi burada tutuyor. 

Ihtl•ıaı K J • • - Bunlar sizin istifanızı is· Bonapart öç ay için kurulların - Ana kanun her taraftan - Hükümet inhilal etmiş de-ra ıçesı temeğe geliyorlar, dedi. Teh- tatil edilmesine, beş direktör yıkılmaktadır. Mukavemet et- melı, öyle olsun! Onu yeniden 
ditlerine kapılmayınız... yerine muvakkat üç. konsül ta- menizi tavsiye etmem. Sizin kuracağız. Fakat bapna, hiini-
Adamı eyice tanıdığı için yin olunmastna ve bunlann bir elçiniz Tüileri sarayında pek yeti boğ'mağa hazırlanan genç 

şunu da ilave etti: esas kanun yapmakla ödevlen~ ters karQılandı. Bonapart ona b' lı " ır mu teriı geçirmiyecejiz. 
- Hele, size yalvarırım, on- mesine karar verdi. dedi ki: "Bu kadar parlak bı-

Zaten kanunun emrettiği yaşta 
tarın vaadlarına tama etme- - Boaapart kanunu esasisi raktığım şu Fransayı ne bale 

- bile değildir. 
yınız. mi? Uç konsülden biri o de- koymuşlar? Ben barış bırak-

Barras metresine inan verdi ğil mi? mıştım, savaş buldum. Zaferler - Kimse bundan ötürü ona 
ve onu yan odaya geçirdi. Lük- - Şüphesiz, kunet, geçmiş bırakmıştım, vatandaşları so- sitem edemez: ya! 
semburg'un tahh tehlikeye dü- hizmetler ve süeJ şanlar onunJa yan kanunlar ve sefalet buJ- - Onu kanun harici ilin 
ten kraliçesi. kapa arkasmdan beraberdir. Ordunun batku- dum. Her birini adile sanile edecekler. Bu müthiş kelimenin 
gidi <ıurarak, glripteyi din- mandam tayin olunmuştur. Tüi- tamdığ1m benim yüz bin Fran- ne demek olduğunu biliyor mu-
ledi. leri sarayına yanında yamak k aunuz? Robespiyeri mahV'etti sızım, f&D ar adaşlarım ne ol-

Barraa ziyaretçilerini karşı- olarak, on generalla gitti ve dular? Ôldülerl" idi. 
laru: eskiler kurulu önilnde yemin - Robeapiyer bir ankattı. 

- Talleyrand, bu kurulan verdi. Bottot yerlere geçerek kaçtı. 
G 1 t Is ·f Boaapart ise zafer tann• V'e 

tuzağa ne dersiniz? - Ne biçim yemin olduğunu enera ı yabt arlDlz. tı anuı 
D

. l veriniz. s&vaı tanrısile kolkola yirlror. 
ıp omat: öğrenmek isterdim? 

Ben bU'. -r.-teb'de bo un - Onun -zaferleri kirlendi, - Gizli tertibat gözünüzden - "Biz Cumhuriyet isteriz, - ---- 1 1 
kaçmış! dedi. General Bona- dedi. Fakat onu, temsil usulüne eğmiyeceiim. şanı alçaklığa tabavvn.I etti. 
part sizi g&rmeğe geldiği dayanan hakiki hürriyete ela- - Ne yapmak iddiasıadasa- Kanuau medeniye saygı p-
zaman ona teklif edecejioiz yanm1t g6rmek isteriz. Kendi ms? S-pmt T&ileri -raymda teı-medi. 
ıey bir onl• kumandanhj'ı de- adıma ve ail6h arkadatfarma .-nJ 1..mm .. ~- ......_fasuı O vakta kadar ...... Uf olan 
ğildi. adma -diçerim iri IMma ele altmda ,...-....iftir. M.rat ta amiral Bruiks: 

- Chl'-gyet ltir mG.teltidi ~ireceğiz.,. ~ K"'7u İf••I elmİftir. Ser.-

BAYAN TALYEN 

llobespl. erı 
... Yere Seren Kadın 

j •••• '41 i~L•••••ıııııııııeıııııı9ıııııııııııı•ıııııııııaııııııııııııııaııııııaııııııııııııı 
····!;:"' lariht ronımı - &S - /Jfrinci t>Qlüt1ı 
L-ı-·•••1111••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••• 
"'41111aaratfbr. 8ara&1 bile maha- dedi. Biliyorum ki 11N1ballelerde 
'-l'a aibndadır. Fakat unutmı- çahŞ1yor, bütün vatandaelar 
y~- ki icra kuvt"eti hali bi- onun etrafında ayaklanmağa 
~ elinıiıdedir. Burada üç ki- hazırlanıyortat. 
~, ekseriyet te bizdedir. Bir.e Gohier kesin olarak: 
llltifaınızı tektif ebneğe gele- - Halk bir gasıba talıam-
~r, mukavemet ediniz. Bo- mül etmiyecektır, dedi. Barras, 
oa:.;.~eraek direktuvar mahv- dalıa bir defa soruyorum, bi-
lııtlt r. Ek•eriyet dağılacak, zimle sağlam birlik yapıp ek-
~ '-et kalmayacaktır. BMGn seriyeti bu tarafta tutmak is-
'-c:. et Boaapartıa elinde ka- ter misiniz? 
~'"-· Banas,bizi btrakmıya- - Baau size vadederim. 
~-. sör. -.erir misiaiz? Movlins ve Goltier ~kildi-

ler. 
- 8ea Suteria dostuyum. Talleyn.d ile ..V.I e.-.ik- - SolUl var -



• Te,rlnlsanı 1sa:s 

za hazır) ar yo 
karar verdiler Dana ilde ltalyanla ın i eri 

sıl büyük Habeş taarruz 
hareketini durdurmağa 
imparator Desieye gelince başlıyacak 

Londra, 3 (u.R) - impara
tor Adis Ababa bölgesindeki 
tecim erler delegasyonunu kabul 
etmiştir. Bu delegasyon impa
ratora harp masraflarına kar
plık olmak üzere 30 bin lngiliz 

koymıyacağız.,. 
T ecimerler getirdikleri pa

rayı Negüsün ayaklitrı ucuna 
koymuşlar ve bu kabil yardım
ların devam edeceğini bildir
mişlerdir. Son günlerde Adis 

1 

göre Ras Buru on bin askeriy
le ltalyan sağ cenahına taarruz 
etmek niyetindedir. Ras Kasa 
ise Veliaht ordusunu idare et
mekte olup Tempien bölgesin
de Ras Seyum ordusu ile bir
leşmeğe çalışacaktır. 

Adıs - Ababadan gelen ha
berlerden anlaşıldığına gfüe 
Danakil bölgesinde önemli ha-
reketlerin başlaması yakındır. 

Getasu, ordusu ile bessiye git
miş olan Ras Mulugetaya ve
kalet edecektir, imparator De
siyede, genel karargahta bu
lunduğu müddetçe Ras Getasu, 
Veliaht ile birlikte Adis-Aba
bada kalarak payitahtın genel 
ilbaylığını da deruhte ede
cektir. 
RAS NASIBUNUN KARARI 

Adis-Ababa, 3 (Ö.P) - Ha-

Yerli Somali asker/eıi ,,. 
Büyük Habeş kuvvetleri Musaa- rardan gelen haberlere göre 
live doğru ilerlemekte olup bu bölgede hava çok ağırlaş-

vardır. Habeşistanın aluslar 
sosyetesi nezdindeki delegesi 
olan Tekke Havariyatın da bu 
günlerde Ad is· Ababadan Hara 
ra giderek Cicika cephesinde 
bir kumandanlık deruhte ede
ceği söyleniyor. 

ya kumanda edecektir. 
İNGILIZ ATAŞE 

MILITERLERI 
Adıs-Ababa 3 (Ö.R) - in· 

giliz hükumetince ilk defa ola
fak Habeşistana ateşemiliterler 
tayin edilmiştir. Habeş bükO" 

~---~~~,~....,._~....,.,,,,,.....-~"'=',........-V:~r~~......,"'"".".'!!!!"'"'ll~~.,.,....""::::::.:!:';:J 
" . 

Habe.ş kabile ıeis/eri buradaki ltalyan kuvvetlerine mıştır. Ras Nasibunun Goraha· 
d 

· d Oodardan bir manzara 
rası eğerın e gümüş para Ababaya gelen yüzlerce yeni salditmak niyetindedirler. yide ltalyan taarruzuna şiddet- b ı Habeşlerin ikinci teşrin or- metinin muvafakat ceva ıP 

•ermişlerdir. Bu kabil yardım- mitralyöz payitaht sokaklarında YÜZLECE MiTRAL YÖZ le mukavemet edeceği, hatta 
lar her gün büyük bir heye· gezdirilmıştir. ALDILAR Harar ve Cicikaya ltalyan ileri tasına doğru, yani imparatorun bildirmesi üzerine lnğiliz ate" 
unla devam etmektedir. Negüs HABEŞLERiN PROJELERi Adis-Ababa 3 (Ö.R) - Vı- hareketini boğmak makşad,yle Dessiyeye muvasaletinde teca- · şamiliterleri binbaşı Holt ile 
beyetin yardımını överek de- Roma 3 ( Ö. R ) - Asma- kers markalı yüzlerce mitralyöz mukabil taarruza geçeceği söy- vüze geçecekleri zannediliyor. topçu yüzbaşılarından Taylot 
pıiştir ki : "Yurdumuzu asla radan bildiriliyor: Gazete ay- ve yüzlerce sandık cephane }eniyor. Harardan cepheye mü· Bu takdirde Negüs iki cephe- bugünlerde Adis Ababada bek• 
ltalyan boyunduruğu altına tarlarının aldıkları haberlere geldi. Eski Raris sefiri Ras temadiyen askeri hareketler de bir milyon kişilik bir ordu- lenmektedir. ,. 

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

ltalyanlar eski Negüsü Kaçırmak istediler 
Fakat muvaffak olamadılar. Zira Liji Yassu sıkı nezaret altındadır 
Adis Ababanın şimalinden 

yetmiş beş kilometre mesafe· 
d"eki Fiçe adlı yerde beyaz 
insanlardan ayırd edilemiyecek 
derecede yakışıklı ve henüz 39 
yaşında genç, bir zmdanda 
m.abbus yaşıyor ve sekiz yıl 
tahtının üzerinde oturduğu 
Habeş iilkesinin mukadderatını 
takib ediyor. 

Bu gencin adı Lij Yassudur. 

l 

Kendisi 1917 de zındana atıldı. 
O zamandanberi unutulmuş 
gibi görünen bu adamın davası 
hala yaşıyor. Hatta geçenlerde 
ltalyanların onun oğlu Liji 
Meneliki kaçırmağa teşebbüs 
ettikleri haber veriliyordu. 

Bugün imparator olan Ras 
Tafari Habeş tahtına lnlıcının 
kuvvetite oturmuş bulunuyor. 
Lij Yassunun anası imparator 
Menelikin kızıdır. Ve onun şe
ceresi doğrudan doğruya Sü
leyman Peygamber ile Saba 
Melikesine götürülüyr. Bu 
adam yaşadıkça şimdiki lmpa· 
ratordan memnun olmıyanlar, 
günün birinde onunla birleş
meyi umacaklsr, hele Lij Yas· 
su ltalyanların eline geçecek 
olursa, mühim bir koz olarak 
sürülecektir. 

Liji Yassu, Vollo Gallala
rın hükümdarı Ras Mihailin 
oğludur. Adının manası "Bay 
1sa" dır. imparator Menelik 
1907 de onu veliaht seçti. Me
nelik 1909 da tahtan çekildi 
ve Liji Yassu onun yerine geç-

ancak 1913 de öldüğü için bir resmini alarak nüshalannı 
o da ancak bu yılda taç giydi. çoğalttı ve bunları Habeş pa-

Kendisi bu sırada uzun boyJu, paslarının eline vererek halkı 
yakışıklı, ve Habeşliden fazla kıyama davet etmelerini temin 
Avrupalıya benzer bir gençti. etti. Daha sonra Ras tafariyi 
Rengi açık esmerdi. lngilizce, ziyaret etti ve onun isyan et-
Fransızca, Almancayı güzel ko- mesı müttefiklerile birlikte 
nuşur, temas ettiği Avrupalı- Adis - Ababaya yürümesi için 
ların hepsi de kendisine sev· tedbir aldı. 
gi ve saygı gösterirlerdi. Ha· Lavrensin Habeşistana gir-
beşliler içinde ona karşı mesinden altı ay sonra isyan 
duyulan ilk memnuniyetsizlik, başladı ve asilerle imparatorun 
Ras!arın kızlarını almak istemi- kuvvetleri Desside çarpıştı.Ne-
rek Kıbrıslı bir kızı sevmesı ticede imparatorun kuvvetleri 
ve onunla evlenmek istemesi dağıldığı için asiler Adis-Aba-
idi. baya girdiler ve imparator Liji 

Memnuniyetsizliğin ikinci se· Yaı:ısu dağlara sığındı ve ay-
bebi genç imparatorun Habeş larca mukavemetten sonra ya-
Müslümanlarına gösterdiği sev- kalandı. 
gi idi. Bununla beraber genç 
imparator işlerini doğru dürüst 
yürütüyor ve bir kimsede ken
disine karşı bir harekette bulu 
namiyordu. 

Onun başına gelen felaket, 
büyük harp sırasında AJmau
Jarın doğu Af rikasinı müdafaa 
eden General (Lettov Vorbek)e 
yardım etmesile başlar. 

lngilizler, Almanların bu yar
dım sayesinde Afrikada büyük 
işler başaracaklarını sanarak 
genç imparatora karşı bir sui
kast hazırladılar ve Lavrensi 
Habeşistana gönderdil~r. Lav· 
rens Adisababaya vardıktan 

sonra imparatorun müslüman
lara gösterdiği sevgiyi istismar 
etmek istedi ve imparatorun 
müslüman ltıyafetile ve müslüman 

Liji Yassunun düşmesi üze-
rine Melikin en büyük kızı 
olan Yudes tahta getirildi. 

Kendisi biu yıldanberi Ha
beşistanda oturan ilk kadındı. 

Ras Tafari saltanat naibi ilan 
olundu. Bu sırada 36 yaşında 
bir genç olan Tafari her şey
den evvel imparator Menelikin 
ailesile bağlanmak ve ileride 
tahta geçmenin yolunu hazır
lamak istedi. Bunun çaresi im
paratorun torunlarından birile 
evlenmekti. Fakat ortada Me-
nelikin bir torunu vardı ve 
o da on yaşında idi. Ras 
T afari bu on yaşındaki 

prenses Menen ile evlendi 
ve böyle imparatoriçe Yude
sin eniştesi oldu. Fakat ken· 

Bu prenges Menen bugünkü 
imparatoriçedir. 

Ras Tafari prenses ile ev
lendikten ve imparator aile
sine bağlandıktan sonra 1928 
de ölen imparatoriçe Yudesin 

yerme tahta oturdu ve im
parator ilan olundu. Fakat 

Hc.beşliler yeni imparatoru, se
ve seve karşılamadılar. Ev-

vela imparatoriçe Yudeşin bo
şadığı zevci Ras Guksa ile 
bir sürü Raslar aya :landılar 
ve onunla muharebe ettiler. 

Ras Tafari bu muharebeyi ka
zandıkten sonra tahbna yer
leşti. 

Bu hadiseden sonra 1932de 
Liji Yasso bir çaresini bulup 
ıındandan kaçmış ve bir kadın 
kılığına girerek Sudan hududu
na doğru yol almağa çalış
mıştı. 

Ras Tafari (yani şimdiki im· 
parator) Lij Yasoyu takib için 
30000 asker çıkardı. Ve bun· 
ların hepsi her tarafı tarayarak 
Liji Y asoyu Mavi Nile yakin 
bir mağarada ele geçirdiler. 

Liji Yassu:bugün gazetelerde 
adı sık sık geçen ve kuvvetle-
rinden bahsolunan Ras Kassa
nın elindedir. 

Res ( Tafari ) nin bugün en 
büyük tasalarından biri Lij 
Y assudur. Çünkü kendisinden 
memnun olmıyanların hepsi de 
onun bir gün yine tahta geç· 

1 

yüzünden Kardeş sevgisi 

Bir adamı 
hapiste 

kırk yıl 
yatırdı . ·-·-·-------Vapurun güvertesinde Maı: ... Paristen yazılıyor: 

Şeytan adasında geçirilen 
kırk senelik mahkumiyetten 
sonra geçen gün hükumetin 
verdiği af kararı, anaya karşı 
bağlılık ve kardeş sevgisinin 
romanlarda bile görülmiyen bir 
örneğini meydana çıkaımışbr. 

Hanri Rigant kötü kişilerle 
düşüp kalkmağa alışmış olan 
küçük kardeşi Raoulı koruya· 
cağına dair anasına ölüm dö· 
şeği başında verdiği söz yü
zünden kendini yaşayan ölüler 
sırasına koyma~a mahkum 
etmişti. 

1894 yılında madam Emily 
Ras adlı bir lngiliz hasis ka
dın Nis'deki apartmanında 

hırsızlar tarafından soyulduk
tan sonra öldürülmüştü. 

Genç bir adam karakola gi
derek Rigaud biraderlerden 
birini vaka mahallinde ve ka
dının feryatları işitildikten son· 
ra büyük bir asabiyt içinde gör
müş olduğunu söylemişti 

iki kardeş birbirine çok ben
zerlerdi ve şüpheler daha zi· 
yade Raoul'ün üstünde topla
nıyordu. Fakat Hanri bütün 
suçu üstüne alarak kadını pa
rasını çalmak maksadile öldür
düğünü söyleyince herkes şa· 
şıp kalmıştı. 

Mahkeme bu adamı müeb· 
bed hapse mahkum ederek 
Şeytan adasına 2önderdi. 

siJya limanından ayrılırken oı
şanlısı nişan yüzüğünü p:ır[lla .. 
ğından çıkararak denize attl• 
Fakat adamcağız bu ınanıar• 
k d b'I .. ı11'ÖS .. 
arsısın a ı e teessur lf) 

termedi. a 
Şimdi tam kırk sene s00'. 

l ~ bıt 
Fransa adliye bakan ıgı 

0 
papastan aldığı ihbarnaınede u 
asıl mücrimin kim oldui0

:., 

öğrenmiştir. Katil bundan 
1
e 

kaç hafta evvel ölmek aze~ .. 
iken bu papası çağırtarak gu 
nahını çıkartmış ve kırk seP~ 
evvel yapmış olduğu cinaYe 
itiraf etmiştir. 1 ti Asıl katil, Rigaud kar~.e~şii:n 
vaka mahallinde gördugiJdi" 
iddia eden ve karakola .~ he" 
ren adammış. O vakit şuP ş 
ler Raoul'ün üstünde toplanıP\; 
f k H 

. . verOl 
a at anrı annesıne ··tUıı 

ld ~ .. ·· ·· den bu o ugu soz yuzun 
suçu kendi tstüne almıştı• .,, 

Hanri, affedilmiş ol~350
1

eıs 
·· uP rağmen bu ac\li hata yuz .. kil 

· · · ktir çun tazmınat ıstemıyece · tut· 
cezaya kendisi sebep olındCl 1 

GÖKTEN BALIK y ~ LiD" 
Geçen hafta İngil~.erenın balı1' 

kolnşay şehrine gokten }<)at• 

yağmıştır. Bilginlerin yaptı tııtlı 
tetkiklerden, fırtınaların bu (tilO" 
su balıklatını nehirdell 00 

1 rıılı 
metre uzaktaki gölden ~;uğlS 
alarak oraya vağdıroıış 0 

anlaşılmıştır. 
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l Her gün bir hikiye 
Kristal adadaki genç kızın masalı 

Bize eıki zamanlardan kalan 
ınasallardan bir tanesi, deniz 
ve karalardan çok uzakta, Çin 
Maçin beldelerinin daha şar
kında, gökle denirin birleştiği 
yerde büyiik ve sihirli bir 
adaaan bahseder. Bu adaya, 
bugün bizim anlamadığımız bir 
lieanda Wak-Wak adası der
lermiş. Fakat binl:ıir sergüzeşt 
arasında bu adayı da görmeğe 
ınuvaffak olan nadir gemiciler 
ona Kristal ada ; binblr gece 
ınasallannın lisaniyle Djazirat 
al Ballur diyorlar. 

Denizlerin baıikası olan bu 
adada temiz ve saf aşk dünya 
ıYiizünde bir tek defa kendini 
.göstermiş. Yani saf aşk ilahi 
iki kalbe birden yalnız bir defa 
bu mucizeler arasında hakim 
olabilmiş: 

Gökle deniz ve'toprağın bir
leşebildiği yerdeki bu adada 
kaplanlar bile diğer hayvan 
ve insanlarla güzel güzel geçi
nirler. Kan lez.zetine yabancı 
olan muhteşem ağızlarını. Bü
liin güzel şeyleri yaratana şu 
ınukaddes formül ile dua et
ınekten başka birşey için aç
IUazlarmış: Allahüekber 

Ve bu kristal adada yaşa
Yan insanlar muazzam fillerin 
sırtına binip, düşmanlarının 

Üzerine saldırıp onlan ezmek 
ıçio değil, sadece, ağızlarında 
şeker kamışı emerek daha 
Jiikseklerin hu·as.nı teneffüs 
edebilmek için dolaşırlarmış. 

Orada nehirlerın üzerindeki 
köprülerin kavsleri en temiz 
altın01Jş, ve o diyarın süvarileri 
fildişi ve yakuttan olan köprü
lere zarar gelmemesi için atla
rını veya f.llerini köprülerden 
geçirmezler, onları süt ve bal 
ak.tn nehirlere sürerlermiş. 

*** 
Bu harika adasında yüzü en 

nurlu Ramazan gecelerinin 
ayından daha parlak, pürüzsüz 
teni en beyaz yaseminlerden 
daha beyaz ve şeffaf olan bir 
ırenç kız bir elmas ihtişamıle 
Yaşıyordu. Adı Harkatal Kou
lonb kalplerin atqi idi. ( Eski 
Şeyleri bizden çok daha iyi bi
len dedelerimizin dedeleri bu 
Dıasah dedelerimize böylece 
ın'atırlarmış. ) Bu kadar güzel 
>ir 3'enç kızın kralların oğlu bir 
:•ral ile evlenmesi gayet tabii 
•.:li, Binaenaleyh kristal adanın 
~~kümdarı gayet kıymetli he-
ıyeler göndererek. muazzam 

Şenlik!er yapıp muhteşem zi
hfetler vererek o,unla evlendi. 

Şen!ıkler, zıyafetler, dualar 
bitip bütün merasimler uiha

Yete erdikten sonra Kristal ada 
nııı güzel genç kırı altın bir 
t~hterevan içinde saraya bırak
tı ar, 

Bütün bunlar oldu. Fakat 
ırenç kızın ebeveyni Kristal 
•danın kanununda gayet sarih 

1 ~lan bir şeyi yapmayı unutnıuş-
ar, ona bu işde nzasını sor
Dıaıuışlardı. 

Binaenaleyh taliin kararlaş
hrd • •gı saatte ğenç kızın oda-
sı.na girdiği zaman Kıralın ren
~· sarardı ve kalbi ezildi. Kris
al adanın ğüzel genç kızını 
~eııınun, bahtiyar ve mütebes
~ıııı göreceğini tahmin ettiği 
alde onu hıçkırıklar içinde 
Ya~klara kapanmış bulmuştu. 

1 
anında kibarlık ve asalet 

~.an Kral " Muhakkak ki ter-
IYesine itina edilen bütün 

genç kızlar gibi ilk defa ana-
sından ldı" • r k ayrı gına aglıyor. Be-
le et versin ki, anlıyan bir 
talbin sözleri mahzun kalble-
rın k d . . d" e erını yatıştırır ., ıye 

lnglllzceden çevrllmltlir 
düşünerek genç kızın 

şefkatle eğildi: 

üzerine kümdarların hazinelerine, dün

- Ey kalbleriu ateşi, dedi, 
gözlerinin parlaklığını kendi 
yaşlarınla söndürmen yazık 

değil mi?T abii onu senin mini 
mini ayaklarına atacak kadar 
güzel olan birisinin yanında 

olduğunu unutturacak kadar 
seni mütecasir eden şey ne?. 

Fakat bu sözler hep aksi -tesir yaptı. Genç kız boğula-

cak gibi hıçkırmakta devam 
etti ve güzel başını daha zi
yade yastıklar arasına gömdü. 
Bu sefer Kral ona: 

- Eğer ananın burada ol
mayışına ağlıyorsan söyle .. He
men gidip onu kendim anyayım 
ve artık sarayı hiç terketmesin .. 
Dedi. 

Genç ktz daha ziyade hıçkı
rıp ağlamakla mukabele etti. 

- O halde muhakkak da-
dm için ağlıyorsun!. Veyahut 
ta kedin, keyiı;rin veya kuşun 
için.. Söyle, hangisini istediğini 
işiteyim, gidip hepsini getire
yım. 

Kral bu sefer de hınçkıran 
genç kızdan menfi bir işaret 
alınca oturup bir dak ka dü
şündü, ve: 

- Öyle ise eminim, ki, dedi 
doğup büyümüş olduğun evden 
aynldığına ağlıyorsun.Eğer böy
le ise kalk, ben seninle çocuk
luğunu geçirdiğin yerlere gider 
bütün hizmetini yalnız başıma 

gözlerimle yaparım. 
Genç kız şimdi kendi sahibi 

olan kralın bu müşfik sözlerini 
işitince nihayet başını kaldırdı 

ve cevap verdi: 
- Ey büyük ve müşfik kral, 

ne anneme, ne dad.ıma, ne sev
gili hayvanlarıma ııe de çocuk
luğumu geçirdiğim yerlere ağ
lamıyorum. Ben şimdi artık 
ölen, biten kendime, yalnız 

kendime ağlıyorum. 
Kral bu sefer büyük hale-

canla: 
- Anlıyorum, dedi, çok gü

zel olan genç kızların hulya
ları.. karşına çıkardığı zevç 
için darıldığın taliine ağlı

yorsun .. 
Fakat genç kız tehalükle 

cevab verdi: 
- Hayır, hayır, büyük ve 

müşfik kral, düşündüğün şey
leri benden uuk, aklıma ge
tiremiyeceğim kadar uzak 
tut.. Fakat senden yalva
rırım, müşfik ve adil kral, 
ruhumun sahib olmadığı 
birşey benden isteme ... 

Ve kıralın bu kadar tuhaf 
ve karanlık birşeyi aydınlat

masını istemesi üzerine Kristal 
adanın genç kızı anlatb : 

- Bil ki, büyük ve müşfik 
kıra~ kendi ölümüme ağlama
mın sebebi aşkı ilahidir. Aşk 

insanın kalbine giren ve kal
bini söküp atmadıkça içinden 
çıkmıyan birşey ... 

Ben, senin esirin ve kölen 
kalbimi, aşkımla beraber, ço
cukluğumun ilk günlerinden
beri yalnız kalbindeki sevgi 
için bir prens kadar asil olıın 
birisine verdim. Benim prensi
min güzelliği ancank meydanda 
olan şeylerden gayrisini görebi

len gözlere görünür ve bütün ser 
veli kalbindek' ateşten ibaret
tir. Oh, asil ve müşfik kral, bu 
ateş yalnız içinden yanar ve 
alevini ancak ziyaya ihtiyacı 
olmıyan gözler görür, ve bu 
ateı ebedidir. Bu ebedi ateşin 
sahibi dışarıdan hiç penceresi 
ol01Jyan bir kulübede oturur. 
Kulübe bomboş olmasına rağ
men icinde oturan bütün hü-

yanın bütiin zenginliklerine ma
liktir. O her şeyi bende görür, 
ben her şeyi onda görürüm, 
çünkü ikimize de aşk hakimdir. 
Ve eğer bir gün şekillerimizi 
değiştirecek olursak, oh, büyük 
kral, emin ol, küllerimiz o ka
dar sıcak olacaktır ki .... 

Kral dinledikçe hislerile an
ladı ve birdenbire ayağa kal
karak kristal adasının bu mu
kaddes genç kızı önünde eğil
di, bir an onıı takdir ederek 
ayaklarına kapandı, sonra de
di ki: 

- kalk benim bir anhk bir 
ruyada kendisile evlediğiın genç 
kız, gözlerini sil ve ruhun sü
kunet bulsun. Bütün bu kristal 
adada aşk ilahı ile cenkleşecek 
kimse var mı? Haydı kalk şimdi 
mezara bırakılmış sevgili ölü
lerini bekleyenler gibi seni 
bekliyenin yanına git ve geç 
kalma .. 

Ve kral rüyasında evlendiği 
genç kızın elinden tutarak onu 
bahçenin gizli kapılarına gö
türdü. Kapıyı açarken kristal 
adanın genç kızı ağlıyarak 
onun elini öptü. Kral da top
rağa kadar eğilerek dudakla
rını genç kızın gelin elbisesinin 
eteğine sürdü. 

• • • 
Gecenin karanlığında dışarısi 

ile yegane alakası kapalı bir kapı 
olan kulübenin önüne geldiği 
zaman genç kız içeridekinin 
hınçkırdığını, ancak ölenlere 
ağlandığı gibi ağladığını duy
du. Koşa koşa gelip kapıyı 
vurdu. !çerden bir ses sordu: 

- Kimdir kapıda? 

Kristal adanın geııç kızı ne
fes nefese cevap verdi: 

- Benim!. 
Biran bütün kiinat sustu. 

Ağaçlar hışıltılarını, kuşlar cı

vıltılanm kestiler ve bekledi
ler. Fakat içeriden cevap gel

medi ve kulbenin küçük ka
pısı açılmadı. 

Kristal adanın genç k zı ka
pının dibinde toprağa oturdu. 

Güzel yüzü elleri arasında, dü · 
şündü, d~ündü. 

Bütün gün ve gece böylece 
geçti. 

Yavaş yavaş kristal adanın 

genç kızı anladı ki insan ken

di içinde olmadan kendini aş
ka veremez. 

Genç kız ertesi sabah kalk

tı. Gidip nehirde yıkandıktan 

sonra emin adımlarla kulübeye 
yaklaşrrak kapıyı vurdu. 

içeriden bir ses son•u : 

- Kimdir kapıda ? 
- Sensin!. 

Ve kulübenin küçücük ka· 

pisi kendiliğinden açıldı. 

Bu masalın üst tarafı sev
mesini bilenlerin sırrıdır. 

Çeviren : TSI TSI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Dilek 
Bir karümiz yaziyor: 
Basmaneden kız ve erkek 

liselerine giden mektep talebe

lerinin geçtiği bolvann Kazım 
özalp bulvarına tahminen 200 
metre kadar bir mesafede ve 
yolun sol cihetinde yangınclık 
içindeki bir duvann kenannda 
bir kaç uygunsuz kadının ale
nen icrayı rezalet etmekte ol
duğu görülmektedir. 

Her sabah oradan gelip ge
çen mekteb·talebelerinin önün
de pek çirkin olan bu halin 
umumiğ ahlak adma men'ini 
rica ederiz.,.J"" -

Sulh imkanları 
Ortadan kalktı 

fla$fara/ı beşinci sav/ ada -
ciddidir. Fakat her halde bizim 
ltalyaya karşı olan dostluğumuz
dan daha ciddi değildir. Biz ltal
yaya karşı hiçbir fena his bes
lemediğimizi ispata çok çalış
tık. Eğer, Uluslar Sosyetesine 
karşı olan vazifelerimizi yapı
yorsak, eski dostluklarımızı 
da aynı zamanda muhafaza 
etmeği arzu etmekteyiz. " 

FRANSIZLAR NE DiYOR? 
Fransız gazetelerinden Jour

oa: ( Jurnal ) Italyan - Habef 
işinin sür'atle hallolunamıya
cağını tahminle şunları yaz
maktadır: 

" Sir Samuel Hoare, buluna
cak her hal suretinin, üç ta

rafı da memnun edebilmesi 

lazımgeldiğini bir defa daha 

anlattı. Bu üç taraf, Uluslar 

Kurumu, ltalya ve Habeşistan

dır. Bu fart, hal suretinin he

men bulunabilmesi ihtimalini 
ortadan kaldırmaktadır. " 

iT ALYA DA BEDBİN 
ltalyadan gelen haberler, 

aynı derecede bedbindir. Ro

ma yarı resmiğ mahafilinden 
söylendiğine göre, ltalyan baş 
delegesi Baron Aloizinin Ce
nevrede bolunuşu, Italyanın 
anlaşmazlığa nihayet vermek 
üzere tekliflerde bulunacağına 
işaret değildir. 

MUSSOLINl ATEŞ 
PÜSKÜRÜYOR 

Mussolini de Romada verdiği 
bir söylevde şunları söylemiştir: 

"<Cenevrenin ferdiyetperest
lik hırsı, ve para kuvvetile ha
reket eden koalisyonu, İtalya

nın "Siyah gömlekliler,. genç
liğinin ileri hareketine mani 

olmağa çalışırken Roma üni
versitesi yeniden yükseltmek
tedir, 

Y ah analar iyice bilmelidi . ler 

ki, her medeni ulusun hicabı

aver telakki etmesi gereken 

bir ekonomik bloküse bütün 
kuvetimiz ve bütün şiddetimizle 
karşı geleceğiz." 

Faşist talebenin lngiliz elçi
liği önündeki tezahüratı bun
dan sonra olmuştur: 

Talebe, lngiliz sefarethanesi 
önünde, lngiltere aleyhinde 
bağırmış, çağırmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ayar işyarı 
Aranıyor 
Uray gurup merkezlerinde 
~tırılmak ve ücretleri uray

latca ödenmek üzere san'at 
mektepleri mezunları üstün tu
tularak 45-150 lira aylık ücret 
le ayar işyarları arandığından 
isteklllerin nüfus ve askerlik 
kagıtlarınm ve tahsil belgeleri
nin birer kopyesini ve kısa bir 
hal tercümelerinin dilekçeleri 
ile birlikte getirerek imtihan 
edilmek üzere 20-11-935 günü 
saat 9 da lzmir'de Ege bölgesi 
ölçüler ve ayar başispektör
lüğünde bulunmaları bildirilir. 

1-4-7 3555 (3486 

rır uğla Vilayeti Nafia baş 
Direktörlüğünden : 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Muğla vilayetinde köyceğiz - Fethiye yolunun Köyceğiz ile 

Dalaman köprüsü arasında ve 64+000 - 86+100 kilometrele
rinde şose, kaldırım ve imalatı sınaiye inşaatı. 

Keşif bedeli 30631 lira ve dokuz kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafia işleri şeraiti umumiyesi. 
D - T esviyeı türabiye, şose ve kıirgir inşaata dair fenni 

şartname. 

E - Betorarme fenni şartnamesi 
F - Keşif hülasası cetveli 
G - Proje 
lstiyenler bu şartnameler ve evrakı 153 kurut bedel mukabi

linde Muğla Nafia direktörlüğünden alıoeilir. 
3 - Eksiltme 18-11-935 pazar günü saat on beşte Muğla 

vilayeti makamında encümeni daimi tarafından yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 2297 lira otuz üç kuruş 
muvakkat teminat verecektir. Bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

1 - :ncaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 - isteklinin imalatı sınaiyesi mevcut en az on bin liralık 

şose yapmış ve iyi surette bitirmiş olduğunu gösterir resmi 
vesika göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı 
saattan bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumla iyice kapatılmıf olması 
lıizımd:r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, 

26-30 4 8 3517 (3366) 

Bay ndır belediyesinden: 
Bayındır belediyesine geçerek yeniden esaslı bir şekilde ta

mir ettirilen vtel ve gazino ihale tarihinden itibaren 938 Mayıs 
sonuna kadar icarı açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

isteklilerin ihale günü olan 20-11-935 Çarşamba günü saat 
14 de kadar Bayındır belediyesine müracaatları. 

27-31-4-8 3529 (3370) 

iz mir ithalat Gümrüğü M·~diir
Jüğünden: 

K. G. 
450.000 Çimento 

Eşyanın cinsi 
Torba 
9000 

Tesbit No. 
258 

Yukarıda yazılı e~ya 9-11-935 nci Sah günü saat 14 de açık 
arttırma suretile dahile sablacağından itine gelenlerin ithalat 
gümrüğü sabf komisyonuna mllracaatlan ilan olunur. 

4-18 3561 

68 defa evlenmiş 
Sovyet Rus7anm Sverdlosk 

halk mahkemesi altmış sekiz 
defa evlenip boşandığı iddia 
eden Boris l.amphin adlı biri
sini on sene hapse ve 4500 
lira para cezasına mahkum et
miştir. 

Bu adam uzun memuriyet 
hayatında Sovyet hükiimeti 
kasalarından binlerce para ih
tilas etmiş bulunmaktadır. 
mahkiımiyeti boyuna çeşni de
ğiştirdiği için değil, fakat 
devlet paralarını çaldığı içindir. 

Bir köpek idama 
Mahkum oldu 

Kuiz adlı bir çoban köpeğini 
birleşmış Amerika cumuriyet
lerinin lllinoia devleti tem1i:ı 
mahkemesi, bir avukatı fena 
halde ısırdığı için idama mah
küın etmiştir. 

Eskiden hayvanlar sık sık 
tevkif edildikleri ve haklarında 
parlamentolardan kararlar çık
tığı halde şimdi hayvanla
rın böyle kanuna çarptırıl
ması pek nadir vakalardandır. 
Bir vakitler Almanyada bir may
munun sıgara içtiği için tevkif 
edilmişti.Geçenlerde bir Fra-r 
film kumpanyası kontratı fes
hettıği için hır şempanze may
mununu muhakemeye vermişti. 
Meslekten aktör olan bu şem
panze maymunu taklid bir pal
miye ağacının tepesinden, ak
törün başına taklid Hindistan 
cevizleri atmak için kiralan
mıştı. Fakat bu maymunun me
neıerı kumpanyanın yaptığı 
taklid ağacı beğenmemiş oldu
ğu için maymuna rolunu yap
tırmamıştır. 

Fransada bundan birçok sene 
evvel kudurmuş bir boğa po
lislar tarafından tevkif edilerek 
muhakemeye sevkolunmuş n 
hakimler idam kararını verince 
Noisy Le Temple de idam 
meydanında kellesi kesllerek 
idam hükmü infaz edilmiş
ti. idam hükmünde de şu 
cümle yazılı idi: " Bu boğa 
bir adamı çılgınca öld C.rdüğü 
için idamına hükmedilmiştir. ,, 
Dünyanın bırçok yerinde 

adet ve ananelere hila sıkı 
sıkıya saygı gösterilmekte ol
duğu için hayvanlar mahkeme
lerin huzuruna çıkarılmakta ve 
tuhaf tuhaf hükümler veril
mektedir. 

SUÇLULARI SÖYLETMEK 
iÇiN BiR USUL 

Arjantinin Santa Kruz po· 
lisleri bir katili söyletmek için 
akıl ve hayale gelmiyen en 
son sistem usullere başvurmuş 
ve fazla sıkıntı çekmeden mu· 
vaffak olmuştur. Mesele T ounas 
Viç ve Henderson adlı iki 
İskoçun öldürulmesile ilgilidir. 

Polisler, şüphelenmekte ol
duğu otelci Emilio Gustavo 
Lajııs aldı iki lskoçun öldürül
mesile ilgi götürerek bir tay
yareye binmi !er ve p;lota da 
havaya yükselir yiikselmn can
bazlıklarını yapmasını söyle
mislerdir. 

Havada tayyare işe takla at
maktan başlemıf sonra apç
lardan düşen yapraklar gibi 
yere doğru düşmek işine kal
kışınca Lajusyn sinirleri gev· 
şemiş ve toprağa indirildiği 
takdirde her şeyi itiraf ede
ceğini söylemiştir. 

Karakolda yapılan sorguda 
adamları nasıl öldürdüğünü 
olduğu gibi anlatmış ve 
çalarak gizlediği 113 bin pe
çetanın (bizim paramızla kırk 
beş bin liranın) nerede saklı 
olduğunu anlatmıştır. Polis bu 
paraları bulmuştur. 

Bu iki lngiliz, Anglo-Cenubi 
Amerika bankasının Santa Kruz 
şehri şubasinde memurdular. Ge 
çen mayısayında akşam geç vakit 
iki maskeli haydud bankaya 
girmiş; binada bu iki lngilizden 
başka kimse olmadığı için 
adamcağızı önce tabancaları
nJn dipçikleriJe bayılttıktan 
.sonra beyinlerine bir~r KUl'fUD 

sıkmışlardır. 

Otelci, suç ortağını da haber 
vermiştir. 
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·O bin savaşçı Negüsün huzurunda eçid resmi yapb 
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Uzlaştırma gayretlerine devam için Fransa ve 

İngiltereye resmen salahiyet verilmiştir 
Paris, 3 ( Ö.R ) - Tanzim yor. ltalyada Bergitelerden ileri 

komitesinin toplantısında t:n gelen kızgınlığı komitenin son 
mühim hadise Belçika başba· celsesinde Habeş delegesinin 
kanı bay Vanzelandın teklifi hükümeti namına tevdi ettiği bir 
üzerine uzlaştırma gayretlerine nota ile uluslar sosyetesinden 
devam için Fransa ve lngiltere- finansal yardım istediğini g~·z 
ye resmen salahiyet verilmesi- önünde tutmak azımdır. Jurna!: 
dir. Pöti Parizyen gazetesi di- "Belçikanın uzlaştırıcı horeke-
yorki ,,Büyük bir terekki var- tini methediyor ve bu memle-
dır. (54) ulus zimni reyler;yJe 
Fransa ve lngilterenin hareketi- ketin büyük garp <levletleri 
ni tasvip etmişlerdir. arasında birleştirme vasıtası 

Cezri tedbirlerin tatbiki için olduğunu b:r daha gö!.!:erdiğini 
15 son taşrin tarihi yerine 18 Bay Lava! yazıyor. " 
tarihinin Yugoslavyanın talebile Bununla beraber Ekseisiyor Ernuvel lngiliz - Fransız bir-
kabul edilmiş olması biihassa . gazetesi ihtilafın şimdi kendi· liğinden memnun görünüyor ve 
dikkate değer. liğinden ha1ledileceğini sanmı- "şimdi söz ltalyanındır., diyor. 
••••••••••••••••••••••••••••••ııaıııı•••••••aıııııı•ııııııaıaıııııııııı•••••••••••••a••••••ııııııııııaaıaıııeııııııııııııııaıııııı•ı 

trol -
1 alyaya gönd 

dl ara 
Londra, 3 ( Ö.R ) - Petrol, 

kömf r, demir ve çeliğin ltal
yaya gönderilmesi mennedilen 
maddeler arasına sokul -
ması hakkında Kanada tarafın
dan yapılan teklif Londrada 
hiç bir hayret uyandırmamıştır. 
Zaten Gal memleketinden ltal
yaya yapılmakta olan kömür 
ihracatı çoktanberİ durmuştu . 

Petrola gelince İtalyaya bu 
maddeyi en ziyade ihraç eden 
İngiltere değildir. Zannediliyor 

ve çe 
• 

mesıy 

ın s ş 
ki Rusya, Holanda ve Roman
ya da ambar ttoya iştirak ede
ceklerdir. Fakat, buna karşılık 
olarak ivaz istiyecek!erdir. Fa
kat, Amerikanın iştiraki olma
dıkça petrol ambargosunun 
muvnffakıyeti güçtür.Reisicum
hur Ruzveltin buna karar ver
mesine hiç ihtimal verilmiyor. 

Mes nada sığınaklar 
Roma, 3 (A.tt) - Mesinada 

hava hücumlarına karşı sığı
naklar yapılması için bir ka
rarnanıe ile bir milyon liret 
tahsisat konmuştur. 

Cen v ede perde· en 
-=ııı:::cı:ı.-............ - • 

aval ve S. Hoare'in söylevlerı y 
Bir Avrupa ve Afrika anlaşmazlığı arasında far~ 
yoktur - B. Andlaşması adına Titülesko söz söyledı 
Cenevre, 2 (A.A) - Zecri .~. Sovyet delegesi Poteınk: 

tedbirler konferansının aleni ~ hir Afrika ve bir Avrupa ~.~ 
celsesinde ilkönce söz alan laşmazlığı esnasında cid .. 1 ı:, 
Bay Laval Fransanm Uluslar bir fark olmadığını ve duO 
sosyetesi naınına Cenevrede yayı bir felaketten k01.ll: 
elbirliğile almacak tedbirlere mak lazım geldiğini söyleıJl•f 
muvafakatını ve yarın Parise tir. lspanyol delegesi MadriyaS'~ 
döneceğini bildirdikten sonra küçük antant ve Balkan aP 

anlaşmazlığı ve barış yolile tantı adına bay Titulc5~0! 
çalışmanın herkes için bir ödev Polonya delegesi Komar~•~ 
olduğunu söylemiş ve demiştir Laval ve Hoare'in sözlerııt 
ki: "Fransa ile lngiltne ara- iştirak etmişlerdir. • 
larmdaki teşriki mesainin Bundan sonra konferasıı 
bu sahada da kendisini Belçika başbakanı Vanzelan~•~ 
göstermesi hususunda muta· anlaşmazlığın halli çarele.rı~ıı 
bık kalmışlardır. Bu ödev araşhrılmasma devam ödevıııı 

1
• 

•JpıeS 
hele Fransaya ehemmiyetle lngiltere ve Fransaya verı · 
terettüp etmektedir. Çünkü hakkındaki teklifi ile ze:; 
Fransa 7 temmuzda Italya ile Balkall a!ldlaşması adma söz söyliyen tedbirlerin tatbiki için ?~ s: k'"' 
bir do~tluk andlaşması imzala- B. 7itiiusko sonteşrin tarihinin tesbıtı ~ .... 
mıştı. Ve ben müzakerelere essürle tatbik edeceğiz. Mak- kındaki teklif konferansca 
esas olabilecek her türlü un- sadımız harbı kısa bitirmektir.,, bul olunmuştur. 

==========================~~ surların araştırılmasına yorul· 
mak bilmez bir gayretle de
vam edeceğim. Şuraısnı kay
detmeliyim ki müzakereler 
Uluslar soMyetesi dışında asla 
olmıyacaktır. Tekliflerin ince
lenmesi bu hususta bir karar 
alınması ancak Uluslar sosye
tesine aid olacaktır. Sosyetenin 
en yüksek barış ödevini yerine 
getireceğine güvenim vardır. ,, 

Bay Lavaldan sonra söz alan 
B.Samuel Hoare hulasa olarak 
demiştir ki: "Bay Laval'in söz
lerini büyük bir sempati ile ve 
tam bir tasvib ile dinledim. 
Zecri tedbirleri derin bir te-

B. 

an e -Herriot ve 
en e s nra ... 

bildirecek -·-·-·· 
Laval da fikrini 

·ı· bUkU" 
Paris, 3 (Ö.R) - Figaro diyor ki: "Parlamento tatı 1 J • • pC"-

meti devrilmek tehlikesinden şimdiye kadar kurtarmiş ısc IB 
diğer taraftan kamoya karşı hükümeti tecrid etmiştir. BuPU~bİ 

. gı 

beraber bay Mandel ve Herriot'nun fikirlerini bildirdiklerı de 
ve bay Flandenin de yakında bildireceği gibi bay Lava1 

fikirlerini bildirecek bir söylev vermelidir.-


