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ISTANBUL 

Adisababa alevler icinde! 
...... ua .... su• as 10••= ..... ~~~ 

( 

İmparator Cibutiden bir İngiliz gemisine bindi 

ritalyan orduları geceleyin bile ilerledilerl 
Adisababanın düşmüş olması muhtemel 

u 

Adisababa'nzn panik manzarası tüyler ürpertecek derecede 
fecidir. /moaraiorla beraber Ras Kassa da kaçmıştır 

1 
Negüsün Filistine 
değil, Cenevreye 
gitmesi muhtemel 

Paris, 3 (Tan) - Adisa~abad~ 
bı.ld" u· . TT-llar kralı Haile Sela· 

ır ıyor. ~.. . Adisa· 
siyenin tarihi payıtahtı olan 
baba iki gündenberi alevler ve kan 

içindedir. 
Şehrin birçok yer· 

1 erinde yangı n.1 ar çık· 
mıştır. Sokaklar panik halınd~ k~çan 
halkla doludur. Bu fırsattan istüade 
eden birçok çapulcular, Adisababanın 
ileri gelenlerinin evlerini soymakta· 
dırlar. Çapulcular çaldıkları .eş~·a~ 
katırla nakletmektedirlcr. Polıs ın~ı
ıamı idareden acizdir. E~ıasıon şchır· 
de polis denilpoek tıtr kuvvet kalma· 
:nusbr. Bırçok yerlerde nıUsademeler 
olmaktadır. 

Kralın sarayı yağma edilmiştir. 
Negüs zaten kaçarken sarayın ka· J>ıiarını açık bırakmış ve şöyle bir e· Veliahde de kalamı yan bu Habeş tacı şlırıdi kimin olacak? 

.tnir. ~miştir: .--..-------liii•..__.._.....-• .._.....-iıjılir~.._,. 
- Sarayım llaDan mabdır. Ben lff· ~ xz 

0 

~~~ı;u::. Içeri girsinler, ~JerinJ Kollektif emniyet ve 
~u c.nır~ birçok çapulcular ıtaat et· 

mişlerdir. Yağma edilen ~yıa.lar .sıra,. c ••ı •• ı·· 1 sında çok kıymetli.olanlar_vardır. Fa- enevre O mu( ur • 
kat bunlar daha zıyade agır eşyalar· ol 
dır. NegUs kaçarken ylikte hafi~ P.a· Paris, 3 (Tan) - BiltUn Fransız 

Balkan Konseyi 
bugün toplanıyor 

Bclgrat, 3 (A.A.) _ Yunan Baş· 
bakanı ile TUrkiye Dış işleri Bakanı 
bugün sant 16,20 de buraya gelmiş· 
lcr ve istasyonda Başbakan ve Dış 
Bakanı Stoyadinoviç, Dış Bakanı mu 
avini, siynsi şube dırektörU, Çekos
lovakya elçisi, Romanya elçilik mils· 
teşan, J>rotokol şefi, Dış Bakanlık er 
kanı, Türkiye ve Yunani tan elçilik· 
teri memurlan ve birçok gazeteciler 
tarafmdan karşılanmışlardır. 

Mctaksas ve Rüştü Arns, BeJgra. 
da gelmeden evvel yolda Mlabonc • 
vntz istasyonunda trende inerek oto· 
mobUlo Oblcnntza gitmişler ve Kral 
Aleksnndnn meznrııın bir ç<'lcnk koy 
muşlardır. 

• 
BUkre • 3 (A.A.) - Titülcsko bu

stıa ... ., ı ,30 da BeJarada hareket 
etmlftir. 

lugün Kral Naibi ile 
görüıecelder 

Atina, 3 (Tnn) - Türkiye Dış Ba
kanı ile Met.nksas Başbakanı ziyaret 
ettikten sonra bugiln Kral naibi ta
rafından kabul olunacaklardır. 

Okuyucularımızı 
sigorta ediyoruz 

[Sigortaya alt tataUlt 11 lnclde] 

Fransız ReisicUınhuru Löbrön reyini kullanıyor 

Fransız seçiminin neticesi 

Komünist 
meb'usluk 

72 parti 
kazandı 

Radikal Sosyalistler 43 meb'usluk kaybettiler 
(Sabah saat 5 de aldığımız hususi telgraflarımız) 

Paris, 4 (Tan • Saat 5) - BUtUn sa içişler Baka ;ı;.. •• 
Fransada seçim hemen hadisesiz de· mi ncticcl nlı6.nm vcrdıği res-
nilecck derecede sakin geçmiştir 26 tice 614 m:baş~~d:d~. Ancak bu ne 
Nisanda eks riyeU mutlakayı ~ldc Guadelup J us u rt.i a kındadı:. Ron, 
edcmiyenler için yapılan ikinci tur martinik 'hak:~~akinı;ö ve yı!1e La
seçim g cc geç vakit bitmiştir. J."ran- nUz bildirilmemiştir: rt netıce he-

Partller Evvelce Şimdi 

KomUnistlcr 10 
K. D. ve PopuliStler 11 
8. "· J. o. 97 
Onyon SosyaJist RepUbHken 4,:S 
Müstakil Sosyalist 2l 
Radikal Sosyalist 158 
MUstakil Radilcalle.r 65 
Sol Cilmhuriyctçllcr 99 
Halkçı Demokrat 23 
Rcpllblik n d mokrat birliği 76 
Muhafazaklr 6 

72 
1 

H6 
26 
9 

ll:S 
31 
83 
23 
8 
ll 

Kazanç Kayıp 

62 
10 

49 
19 
12 
13 
14 
16 

l2 
5 hada ağır olanlarını beraber gotur· gazeteleri bu akşamki nUshalarmda 

müştür. Krallar kralının eşyala~~ Fransız intihabatı ve NegUsUn Habe· 
paylıujamıyan çapulcular arasm~a mu şistandan kaçışı ile meşgul olmakta· 
sademeler hilii. devam etmektedır. So dırlar. 
kak başlarında öliller doludur. Yara· Le Temps şu mlitaleada bulunmak-

TilrkkLIŞl.ı dil~ ı:.çılclı 
lananlan tedavi etmek imkanı kalma tadır: Habeşi.standa harp filen bit· 
ınıştır. ÇilnkU bunların hastanelere miştir. Şimdi ihtilaf cepheden beynel 
nakledilmesi için vesait yoktur. milel sahaya intikal etmiştir. Ha~is 

~--n n "-"" veırsDte nıeydanında pB6nör-
Şehrin merkezinde çıkan yangınlar tanın inhidanıı, Uluslar Kurumunun 

esasen devam eden paniği bir kat da· ve kollektif emniyet prensiplerinin ö
ha artırmıştır. _ ıumü demektir. Vaziyet 11 mayıstaki 

Sokaklarda koşuşan kadınların. ag Uluslar Kurumu Konseyinde tetkik 
layan çocukların ycrlcrdL ıuvarla • edılecektir. Herhalde bu toplantının 
nan ihtiyarların arzettiği feci. ve ~- çok hararetli ve heyecanlı ol~ca~ ~u 
rekler sızlatıcı manzarası tarıf edilır hakkaktır. Şimdi, artık gözlerımızf 
gıöi değildir. . Habeeistandan ayınp Avrupa ile .meş 

Bu vaziyet dahilinde polısler bile, gul olmak zamanı gelmiştir. Kaçan NeııUsUn aslan markalı 
ecnebilerle birlikte sefarethanelere hayratı 
!Uca etmektedirler. Şimdiye ka~ar :•:=====·===•=·=•sı-=1111·:•:•:·=-ıııııı=-ıııııı=._ .. _=.-.-= ... _= .. -=_ıııııı=--==_.-== .. ============= 

lngili% ve Fransız sef arethanelerıne 
çanların adedi 1500 U bulmuştur. 

B nlann arasında birçok .yaralılar 
d dır uerkezin 45 dakıka uza • var . .ıu • tra 
ğında olan tngiliz sef arethanesı. e . • 
fmda tel örgüleri vUcude getlrilmış: 
tir. lngiliz askerleri scf aretııane~1 
m ıhaf aza etmektedirler. 

Fransız sefarethancsinin garajla· 
n yatakhane haline konmuşt~r .. Se· 
farethanenin altında Verdun ıs~ıh .. • 
kamları şeklinde bUyilk bir galerı ~·u· 
< ude getirilmiştir. ~urasıc be~o~t: 
• •apılmıştır. lçindc yuzl~rc mek
< turmakta ve akıbetıcrıni bekle 

te~r. tlbliyetinde olan iki Er • 
ın ~~~~aretııaneye doğru kaçtıkla· 

' [ A rk1tsı 1 O uncuda 1 

o •• ...... 
Bir imparatorluk 
batıyor! ••• 
]{ 11 Kralı Haile Selasiye 

ra ar . . . d 
memleketini bir haıle ıçın e 

bırakarak kaçtı 
Saba Melikesi Belkisle Süleym~~ 

ğuııarının kurduğu ıkı Peygamber o luk sönüyor 
bın senelik inıparator 

-'anuıda okuyunuıl) 
c• llCf •7· • = , '-== -_.ru• u 10 u 

Sabaha karıı gelen telgraflar : 

Fransızlar bir nota ile 
ltalyanlara başvurdular 

p
8

ris, 8 (Tan) - Fran11z hllkftmeti Adisahabanm yağma edildlğtnl et>,,
nebl tabaasının hayatının da tehlikede olabllt!ttğinl bir nota ile ltalyan hU 

kiimetlne blldlrml tir • 
Jtalyan hUkfimetl, her turlU yağmacılığın ,.e krtalln önüne biran twnl 

geçmek üzere Adlsa:babanın biran eV\'f'I işgal edlhnHI için Mareşal Ba- ~ 
doglloya emir nrmlıtir. Badoglio belki bu ak,am Adi ababa~ a glmll 

olacaktır. 

Negüs'ün Cibutideki beyanah 

imparator hakkından kat'iyyen 
feragat etmediğini söylüyor 

p.ris, s (Tan) - SaliJılyett.ar bgllb mahallllnde IÖylendlğbıe göre, 
ıngtlls harp ıemlsl J)lana, Neıtlsii almak için cleiil. belki lnglllz kouo-
1osu Ue serf bir irtibat temin etmek ı,1n Cfbutlye gelmiştir. ·egllstin J>ia.. 
na'da bulunduğuna dair hiçbir malümat vermemektedirler. 

•egüs, Qlbutl'de Fransız hükOmetlnln mı.atlrl telikkl edilmiştir. 
Bu hu usta Londra ve Parla hükOmetlerl arumda bir mtinakL,a oldu

ğu SÖ) lt>nmektedir. egfut tahbndan \•az geçmediğini ) alnız de\ leti mu
' akkatea nazırfann etine bırakarak Adlsababailan aynldıjnu bu Jıakkmı 
dalma Jnuh&faza ,.e mUdafaa edecellnl eö1 lemi tir 

DerDe rnuhtellf sıçramalar yapıldı 

Yukarıda solda TOrkkuşu ,efi Sllvni nutuk ı8ylerken • Sağda Onlv . • 
solda: merasimde bir söylev veriliyor. safda TOrkk k eraıte meydanında toplanan hane • Afqıda 

• Ufu anatlanıyor ve ucuyor • Yazısı 3 Uncu tllayfamızda. 



===2 
HERGON BiR FIKRA 

~ u~~l~riı:~-ıı~ 
Dün~ anın en büyük müzelerinden biri olan Britlı> Müzewn her Allahm 

günü beda\'a gezilir. Yine Londradaki Na..~~·onal Galeri'ye haftada yalnız 
bir iki gün para ile girilir. Lun ve bütün Paris müzeleri Pazar günleri 
parasız dola.5ılır. Dünyanın hemen hemen bütün müzeleri ticaret e\'leri 
olmadıkları için san'at evenlerin ara.~mda parası olmıyaıılann da bulu
nabileceklerini düşünmüş onlar& haftada bir veya birkaç gUn hasretmiş
lerdir. Bu birkaç günden birisi muhakkak pazardır. Halk müzeleri ancak 
bu tatil gününde Jayikile dola.,abilir. Halkın bugünlerde müzelere göster
dikleri rağbet, müzelerde eser kopye edenlerin l§lerine mini olacak kadar 
fazladır. 

Bizim müzelere gelince, bunlann hepsi haftanın bütün günleri para ile 
gezillrler. lçlerlnde en zengini olan Topkapı sara), zenginleri.mb; tarafın
dan bile ancak bir defa ziyaret edilebilecek kadar pahalı bir duhuliyeye 
tabidir. 
Eğer sizde blrçoklanmız gibi daha san'atin "S,, Hinden bile haberinb 

olmadığı bir çağda, yani san'atin çiçek olup bir Kütahya çinisine çizilebi
leceğini, nakşolup Sivas kilimlerinde örülebileceğini kestiremediğiniz bir 
!:U~da, tabur halinde müzelerimizi toptan dola.5madınız.~a Allah bilir bir 
daha ne zaman dolaşacağmızı ! 

Söyleyin de açsınlar müzelerimizin kapılannı arılına kadar. GörülmE'k, 
tıe\ilmek, \'eya tahkir olunmak i~in yapılan san'at eserlerini keselerimizi 
yoklamadan gidip görelim. Sonra nedir o twkaf müzesinde adım adım 
arkanızdan yürüyerek, camlı dolabı kınp kitaplan aşınnayasımz diye 
nefesini ensenlz4' tükiiren bekçilerin hali! Söyleyin bıraksın peşimizi de 
:rahat rahat müze)i dola~alnn. 

BEDRi RAHMi 

Ankara· lstanbul ı......_~~ 
Ankara futbolcülcri, Istanbul ta- Bilginizi yoklayınız 

kımlarmı imtdhana çekiyorlar. lşe lik 
maçlannın başında giden Fenerbah-
çeden başladılar. Sonra Bcşiktaşı, da- Sorular 
ha sonra da Galatasarayı çağırdılar. 

Fenerbahçc her iki maçı da kazan
dı ama. ümit edildiği gibi ezici bir ga
libiyet alamadı. Beşiktaş, ancak iki 
beraberlikle kurtuldu. Bu hafta oyni
yan Galatasaraya gelince birinci ma
Ç' 3-2 kazandıktan sonra ikincisini 
ayni netice ile yenildi. 

Kabul etmek lazımdır ki, Ankara 
futbolcüleri, yaptıkları altı maçta 
memnuniyete değer neticeler almışlar 
dır. Hele görenlerin anlattıklarına gö
re en iyi taraf, Ankara futbolcüleri
nin nefes kabiliyetlerini çok artırmış, 
;vani dksan dakikayı ayni tempo ile çı
karacak hale gelmiş olmalandır. 

Diyorlar ki, sıra şimdi Güneşe gel
miş ve hatta işittiğimize gôre Güneş 
takımı haziranda Ankaraya davet e
dilmiş veya edilecekmiş. 

Bu haber doğru mu, değil mi bilmi
yoruz. Yalnız bizce şurası muhakkak 
ki, büyük şehirlerimiz arasındaki bu 
temaslar çok iyi bir şeydir. Hatta bu 
temaslar, daha mazbut bir şekle ko
nulmalı, teşkilatın kontrolu altında, 

diğer memleketlerde lduğu gibi "mem 
leket kupası,, için yapılmalıdır. 

Ge~en sefer, bu sefer 
Diln Istanbulda birinci kümenin on 

takımı arasında beş lik maçı yapıldı. 
Ilk de\Te karşılaşmalarında Top

kapıyı ancak 1-0 yenen Fenerbahçe bu 
sefer ayni takımı 4-1 gibi iyice bir ne
tice ile mağlup etti. 

Geçen sefer Vefaya 5-2 yenilen Hi
lal, bu sefer de 3-0 yenildi. 

lstnnbulspor ile Anadolu ilk devre 
maçlarında ikişer sayı ile berabere 
kalmışlardı. Bu sefer tali Anadoluyu 
güldü ve Ista.nbulspor 1-0 yenildi. 

Dk devre karşılaşmalarmda SUley
maniyeyi 4-0 yenen GUne, dUn bu ta
kmu ancak 2-1 yendi. 

Beykoz geçen defa Eyilbü 2-1 yen
mişti. Bu defa iki takım bir buçuk sa
at uğraştıktan sonra sayı yapamadan 
berabere kaldılar. 

Çocuk kütüphanesi 

rağbet görüyor 
Çocuk esirgeme kurumunun Di

vanyolunda açtığı kütüphane çok 
rağbet görmektedir. Bilhassa civar 
llkmektep talebeleri ders saatlerin
den gayri zamanlarını burada geçir
mekte, kitaplardan istifade etmekte
dirler. Kurum mevcut kitap adedini 
eksik gördüğü. için bir taraftan da 
istifadeli kitaplar mübayaa etmekte
dir. Bir ımUddet sonra kütüphane da 
ha genişliyecektir. 

Orman mektebinde bir 
müsamere verildi 

BUyUkdere Orman mektebi orta 
kısım talebeleri evvelki gün akp.m 
ve dUn gUndUz BUyUkdere Halk par
tisi salonunda güzel bir müsamere 
vermişlerdir. Müsamerede kaza kay
makamı, llalk Partisi erkanı, davet
lilerle mektep talebeleri hazır bulun
muşlardır. Perde araları aynca Sa
nyer kazaıu gençler mahfelinin cazı 
tarafından muhtelif parçalar çalın
mıştı?\ 

- Beyazıt cami~i ka~ "ene<le ya
pılmı::tır? 

- On dördüncü Şarl adile lsv~ 
tahtına c:ıkanlan kimdir! 

- Birinci Mahmudun kız kulesin
de idam ettirdiği darüssaade ağası 
kim<lir! 

- Krim muhare~inde Fransa do
nanmasının baş kumandanı kimdi! 

- \'ezüv \·olka.nının dumanmdan 
boğularak ölen meşhur alim kimdir? 

Dünkü soru/arm cevapları 
S - Topraktan 1:e balmıımdan en 

etnJel heykel yapan kimdir 1 
C - Eski Yunan heyk eltrqlarm

dan .J.izi'°'trat, 

8 - Akkoyunlu hilale.~inin S(m hii
kıi. mdarı kimdir 1 

C - Uzun Ha.4'anın torunu ) l urat 
Bey. 

S - Marengon'un tarihi. şöhreti 
nedir 1 

C - 1800 de Fransızlann AYu tur 
yalılara karşı kazandıktan büyük mu 
zafferi~·etıe meşhurdur. 

S - 3 üncii Muradı anası kimdir1 
C-Nurhanu. 
S - Hel,~nqfor3 nm-dedir 1 
C - Bu şehir Fenlindlyanm idare 

mE>rkezidir. 

Tereyağlı ekmek 
Dünkü lik maçlarının en fazla isti

fade eden GUneş takımı oldu. 
Çünkü lik maçları tasnifinde bu ta

kıma en yakın iki rakip olan tstan
bulspor da, Beykoz da fena netice al
dılar. Hiç ümit edilmediği halde ls
tanbulsporun Anadoluya yenilmesi, 
Beykozun EyüWa berabere kalması 
Güne,in ekmeğme yağ sürdü demek
tir. 

Lik maçlarmm bqmdanberi lisans 
meseleleri, oyuncu sakathklan ve sa
ire ile hayli 19anssrz görünen Güne
şin talihi, Hakova maçından sonra. 
döndU mü acaba? 

Tenis kortları 

dün açıldı 
DUn, TUrk dağcılık klUbUnde tenis 

kortlarmm açılması milnasebetile bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda, bir
çok davetliler ve klüp azaları hazır 
bulunmuşlardır • 

Dün yeniden açılan ve Istanbulun 
en iyi kortlan haline getirilen üç kort
ta tenis mUsabakalan yapılml§ ve ha
zır bulunanlar tarafından zevkle takip 
edilmiştir. Açıl!§ mUnasebetile davetli
lere ve lzalara bir çay ziyafeti ve
rilmiş, toplantı geç vakit nihayet bul 
muştur. 

Büyük liman pl•I• 
Şirketi Hayriye Altmkumun ileri • 

sindeki BUyUk Limanda bir pllj yap
tırmağa karar vermlt ve bir mUd -
det evvel de buranın sahlplerile mü
zakereye ğirişmişti. Aradaki ihtilaf, 
so .• temaslardan sonra tamamen hal 
ledilmiştir. Büyilk Limanda son bir 
defa daha keşif yapılmıştır. İstimlak 
işi bittikten sonra burada hemen bir 
iskele yapılacaktır. 

:r A N 4. 5 - 936 

inhisarlar Demiryolu Maliyede Küçük Haberler 

Haziranda kadroda 
değişiklikler olacak 
Jnhisarlar umum müdürlüğünün Is

tanbuldan Ankaraya nakli düşünUl
müş, bu itibarla İstanbul baş .müdür
lilğU kadrosunun tevsiine karar ve
rilmiştir. Umum müdürlüğün Anka
raya nakli etrafındaki tetkikler müs
bet şekilde neticelendirilirse kadroda 
mühim değişiklikler olacağı gibi ha
len umum müdürlük emrinde bulu
nan fabrika, depo ve sair inhisar mü-
esseseleri de Istanbul başmüdürlüğü 
emrine bırakılacaktır. 

Tekaüde sevkedilmiş memur ve 
şeflerin yerlerine idaredeki ehliyetli 
memurlardan bazıları alınacaktır. Ma 
mulat direktörü Necmettin 400 lira 
Ucretle İstanbul bil§ müdürlüğüne, 

satış şubesinden Akif inhisarlar mü
fettişliğine terfian tayin edilecekler
dir. Mamulat müdürlüğü memurların
dan Reşat ve satış şubesinden Nuret
tin Istanbul baş müdürlüğü emrinde
ki iki şefliğe getirileceklerdir. 

idarede 1 Temmuzda bir kısım me
murlar tekaüt edileceklerdir. Bunlar. 
nisan başında yapılan tetkikler so
nunda doğum seneleri belli lduğu hal
de doğum ayları kestirilemiyenlerdir. 
Umum müdürlük, memurin kanununa 
göre memurluk evsafını haiz lise me
zunlarını stajiyer olarak servislere 
almaktadır. Stajiyerler, bir ay müd
detle çalıştırılacaklar ve gösterecek
leri ehliyete göre, idaredeki münhal 
vazifelere tayin edileceklerdir . 

Polis 

Bir sarhoş, bir kadını 

ağır yaraladı 
DUn akşam üzeri KadıköyUnde 

kanlı bir hadise olmuş. bir kadın ta
banca ile ağırca yaralanmıştır. Vaka 
şöyle olmuştur: 

Kadıköyündc Kurbağalıdere cad -
desinde berberlik eden Tevfik, ak -
şam üzeri dükkanına kapanmış, bir 
mikdar rakı ve şarap içerek sarhoş 
olmuştur. Bundan sonra haber gön
dererek ayni mahallede oturan Le -
man isminde bir kadını dükkanına 

çağırmıştır. Leman, dükkana gelmiş 
ve ikisi aralarında konuşmağa başla 
mışlardır. Fakat bir aralık hiddete 
gelen berber Tevfik, tabancasını çı
kararak kadının üzerine çullanmış, 

ateş ederek muhtelif yerlerinden a -
ğırca yaralamıştır.Tabanca sesi üzeri 
ne etraftan yetişenler kadını yerde al 
dığı yaralardan baygın bir halde gör 
müşlerdir. Leman,. Zeynep Kamil 
hastanesine kaldınlmış ve suçlu ya
kalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Bir çoc:uk yaralandı 
Taksimde Abdülhak Hamit cadde

sinde Sabiha apartımanmda oturan 
Mahmudun on Uç yaşındaki manevi 
evladı Emine, arkadaşı Yaşarla be
raber apartımanm merdivenlerinde 
oynarken birdenbire aydınlık yerden 
taşlığa düşmüş ve muhtelif yerlerin
den ağırca yaralanmıştır. Yaralı Bey 
oğlu hastanesine kaldırılmış ve yapı
lan tahkikatta kimsenin suçu olma
dığı anlaşılmıştır. 

Bir motosiklet kazası 
Motosikletle Şişlide Harbiyeye 

gelen Kamer, Halaskar Gazi cadde
sinden geçerken önüne ansızın çıkan 
Robere çarpmıştır. Bu çarpışı netice 
sinde motosiklet devrilmiş, Rober 
ağırca yaralanmıştır. Kamerle, moto 
sikletin ~petinde bulunan Dora da 
muhtelif yerlerinden yaralanmışlar
dır. Her UçU tedavi altına alınmıştır. 

Bir socuk 12 metreden 
yuvarlandı 

Beykozda Kavakdere mahallesin· 
de oturan Şakirin altı yaşındaki ço
cuğu evin merdiveninde kayarken 
birdenbire· muvazenesini kaybederek 
on iki metre aşağıya yuvarlanmıştır. 
Taşa çarparak ağır surette yarala
nan çocuğun sıhhi vaziyeti tehlikeli· 
dir~ 

Şark hattında 
yapllan tenzilat 
Şark demiryollan, yaz sezonu mü

nasebetile yeni bir tarife hazırlamış
tır. Tarife, 15 mayıstan itibaren tat
bik edilecektir. Tarifede bilhaı:;sa hal
kın l<'loryaya gösterdiği rağbet naza
rı dikkate alınmıştır.Verilen maluma 
ta göre, geçen sene Floryaya gidenler 
umumi yolcu adedinin yüzde 60 §ını 
geçmiştir. 

Yolcu yekunu pazar günleri için 28 
bin kişi olduğuna nazaran, bu sene 
plaj mevsiminde bu miktarın daha zi
yade artacağı tahmin edilmektedir. 
Çekmeceye kadar gidip gelme birinci 
mevki 42,5, ikinci mevki 31,5 üçüncü 
mevki de 24,5 kuruştur. 

Yer li mallar sergisi 

hazırlıkları başbyor 
Fabrikatörlere ait vergi işleri ve 

bu yıl açılacak olan Yerli Mallar Ser
gisi hakkında alakadarlarla temas 
etmek üzere geçenlerde Ankaraya 
giden Sanayi birliği reisi Vasıf, şeh
rimize dönmüştür. 

Yakında sergi hazırlıklanna baş
lanacaktır. Bugtin birlik idare heye
ti toplanacak, bu işlere ait kararlar 
verecektir. 

Bir resim ser9isi a~lldı 
Galatasaray lisesi talebelerinin e

serlerinden mürekkep olan resim ser 
gisi evvelki glin merasimle açılmış
tır. Sergide üstat resimleri kadar ol
gun ve erişkin resimler vardır. Bu 
sergi Galatasaray mektebi talebeleri
nin beşinci resim sergisidir. Eserleri 
üzerine ziyaretçilerin ve müşkülpe
sent münekkitlerin gözlerini çeken -
ler Avni, Cihat, Doğan, Fethi, Muzaf 
fer ve Turguttur. Bilhassa .A vninin 
~~jla.rJ, Cihadın bir ~rtresi,Do ~ a 

nın gayet ışıklı ve bariz renkleri, Fet 
hinin naturmortları, Muzafferin iki 
naturmortu ve Turgutun etütleri 
çok takdire değer eserlerdir. Kendi
lerini ve hocalarını, ressam Mehmet 
Aliyi tebrik ederiz. 

Hususi idareye devir 
haz1rhklar1 başladı 
Bir hazirandan itibaren muhasebei 

hm~usiyeye geçecek bina vergileri için 
şimdiden maliye şubelerinde devir ve 
teslim hazırlıklarına başlanmıştır. On 
beş mayısa kadar devredilecek evrak 
ve defterler tama.men hazırlanmış o
lacak ve bir hazirandan itibaren de 
tefrik edilen bina memurları yeni te
sis olunacak şubelere devredilecek
tir. lstanbul tahakkuk müdürlüğünce 
idarei hususiyeye geçecek memurlar 
tamamen tesbit edilmiştir. Bu ay için
de şubeden ayrılacak memurlara teb
ligat yapılacaktır. 

· Hava birdenbire bozdu 
Birkaç gündilr havalar rütubetli ve 

bulutlu geçiyordu. Dün akşam üzeri 
saat 16 dan sonra kışı hatırlatacak 
bir soğuk yaza sere serpile çıkanlan 
hayli korkutmuş ve günün pazar ol
masına rağmen evle!"\.. ilticaya mec -
bur etmiştir. Akşam saat yirmi bil -
çuktan sonra hafif hafif yağmur yağ 
mıya başlamış ve saat yirmi üçten son 
ra fazlalaşmıştır. Bu yağmurlar seb
zelere çok faydalı olmakla beraber e
kin ekenlerin de yüzlerini güldürmüş
tür. 

Fransız feministi gitti 
Fransız Feministlerinden Malater 

Selliye, diln Yalovadan dönmüş ve 
Odesaya hareket etmiştir. Malster 
Selliye Sovyet Rusyada da tetkikler 
yapacaktır. 

.. ------
Fransız talebeleri geliyor 
Varnada bulunan Fransız bandı

ralı Kraliçe Marya vapuru, !ialı gU
nil limanımıza gelecek ve Mudanya
ya gidecektir. Bu vapurla, Bulgaris
tanda bir seyahat yapan Fransız ta
lebeleri de şehrimize geleceklerdir. 

Yüz mahkum bu hafta 
Edlrneye gidiyor 

Muhtelif vilayetlerle İstanbul ha
pishanesinde Edirne hapishanesine 
gönderilecek mahkumlar yüz kişiyi 
bulmuştur. Mahkumlar, tstanbulda 
toplanmıştır. Perşembe günü Edir -
neye gönderileceklerdir. 

• Bükreş elçimiz gidiyor -
sefirimiz Suphi Tanrıöver, b 
de Romanyaya gidecektir· 

• Şam pa.na~,n komiseri -;; 
sın on beşinde Şamda ~ııac ~ 
panayıra Türk komiserı ~ar 
raportörlerinden Sadık ta~ 
tir. Sadık şehrimize gelıni§til'· 
gidecektir. 

• Tiiberküloz cemiyet~ln ~ık 
sı - Tüberküloz cemiyeti aY 111 
lantısını mayısın 6 ıncı ça~ 
nü yapacaktır. Toplantı, e~tıl 
sında olacak, profesör A sıııtt 
doktor Zühtü Tevfik, Arif l 
Ekrem Şerif tebliğlerde bul 
lardır. ~ 

• Talebe birliği toplantısı 
Milli Türk Talebe Birliği altı 
toplantısını dün Halkevinde ya 
tı. Ekseriyet olmadığındall 
gelecek pazara kalmıştır. 

• Deniz lisesinde buglinkÖ e., 
sim - Deniz lisesinde bu seJl bit 
zunlan için ,bugün mektepte 
rılma töreni yapılacak, ıne 
diplomalar dağıtılacaktır. # 

• Projeksiyonla verilecek d 
Tıp fakültesi, morfoloji ~in • 
anfide projeksiyon ile verıleet 
ler için karanlık tesisatı taJJl 
mıştır. 

• Amerikan kız kollejinde 
re - UskUdar Amerikan lcIJ 
senelik müsameresini ve~· 
samereye Istiklal marşı ile 
bunu müteakip Molier'in ınet3~ 
daki komedisi temsil edilnıiştil'· 
samere, çok canlı olmuş ve 
seyredilmiştir. 

Dahiliye Vekill 
Şehrimizde bulunan oahUi>" 

kili Ştikrü Kaya, birkaç gün~ 
tanbulda kalarak bazı tetküd 
lunacaktır. 

Göçmenlere veril•' .. 
buğdaylar 

Romanya ve BulgaristandJ~ 
ve Anadolunun ve TrakyaDill ,_ 
lif yerlerine yerleştirilec k ~,v~ 
menlere dağıtılacak buğday lı ,-,. 
alakalı makamlara emir .,,-e~,ıt 
Ttw7.fatı mahalli ziraat bani< ~ 
re edecektir. Bankalar ha.zıt 
maktadır. _,../ 

imtihan talimatnameleri kat'i şeklini aldı 

Yazılı imtihanlarda alınacak notlar 
esas tutulacak A 

ı-- ~ 
sınıf geçmeğe 

Mekteplerde im ti han hazırlığı 

Maarif Veklleti Talim ve Terl.iye Orta mektep son sınıfında kanaat 
heyeti tarafından hazırlanan lise ve notu yoktur. Bütün talebe sözlü im
orta mektep imtihan talimatnamesi, tihana ~~ 'lidir. Sınıf geçmek için V'l.

kat'i şeklini almış, mekteplere bildi- sati taksiminden çıkacak neticenin 
rilmiştir Yeni talimatnameye göre, beşten aşası düşmemesi lazım oldu
dersler orta mekteplerde 26 Mayısta, ğu gibi dörtten aşağı düşmemesi de 
liselerde 20 Mayısta kesilecektir. şarttır. Bu vasatiyi dolduranlar, söz
Tam numara on olarak kabul edil - lü imt=l-ıar.a sokulacak, sözlüde alı -
miştir. nan not, kanaat notunun yerine ya-

Orta mekteplerde muallimler se- zılacaktır. SözlU imtihana kalıp •a 
nenin yarısına kadar iki yazılı imti- üç dersten dönenler ikmale kalacak, 
han ya~ cak ve not vererek sene so- dört derstı dönenler sınıfta ipka 
nunda bir kanaat notu atacaklardır. edileceklerdir. İkmalde sınıf geçmek 
üç notun vP .atisi sınıf geçmeye esas için en aşağı beş numara almak IA.
olacaktır. Bu vasatinin en az beş ol- zımdır. Eski talimatnameye göre ba
ması lazımdır. Son kanaat notunun kaloryaya girmekte olanlar da yine 
4 ten aşağı düşmemesi de talimatna sözU geçen Wimatnameye göre im
me icab.dır. Her senenin sonunda tihan vereceklerdir. 

kanaat notu zayıf olan talebenin Üniversitede imt ihanla r 
\'aziyetleri muallimler heyeti tara-
fından tetkik edilecektir. Verilecek baıhyor 
karara göre, talebeler sözlü imtiha- üniversitede imtihanlar bu ayın 
na tabi tutulacaktır. virmisinde baslayacaktır. $imdiden 

~ 
Kuduz mücadeıJ~ 

Belediye, kuduzla mucadell ~ 
de, hiç şüphe yok ki, blr~r:;;,/ 
hareket etmektedir. Pro~ 1 
yanlış tatbik olunduğu gö ~,I 

Mücadele memurJan, ~d ~..., 
birli maddeleri, köpek gord er tll ~ 
yere bırakıyorlar. Hatta, !dd;.' 'i 
mesi mümkün olan bu ın ~.I 
defa, bahçe duvarlanndan .;.' ;l"'J 
ne bile atılıyor. Bu hal, bt' t, ~ 
lenin şiddetini gösterir fıJOI ~ 
sağlığı ve ~ehlrllnin sıhhati o1" · 
dan pek haklı olarak endişe ~ 

bilir. ~'-
Mücadelenin hedefi, ~ f.. 

serseri köpekler olduğuld ~./' 
lan bahçe du\'arlarmdaD .:....., ,., 
birlerle e\'lerln iı;:inde .,...,..1'! 
hiçbir münasebeti olmı;i,,.O 
usulün tatbiki demektir. 

Biz böyle düşlinUyorol-

Siz ne d• 

lazımgelen hazırlıklar ~et 
ve imtihana girecek ta1e 
lif gruplarn aynlmış1ardJf· 

0 
,.,. 

Umumi imtihanJardaD 
0 

tJ 
vel de yabancı c1 ·: iıntihaJ1~ 
caktır. A ve B kurıarınd • 
ler, mecburi olarak iıntih~ oı 
tulacaklardır. C kuru iC !<~ .. 
bir imtihan yapılacak. erdJI' 
dil sertifikası alablleceld 
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Fahri sanayi müıavlrliği 
ihdası teklif ediliyor 

Kiy ........ 

lçbakanhk niihim 

ı.,. ... mm_._... .. ı 
.. nakl y tayinler 

ltbaka .. ıiı• bir tayla 
KnDra, a (Tan) -it Bab•hk-. 

ferberlik ~ eüi emal,et 
mtıtwttlllı ..... Blamettla tayin 

Türkkuşu dün açıldı 
On rıile meydanında pl8nörle 

muhtelif ııcramalar vaDıldı 

Unlvenlte meydanında toPlanan halk Atatlrtr bOatO anDncr. 

Ne kadar kalNlr 
varsa l 
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Anzavur bütün kuvvetlerini derhal 
civardaki dağlara çıkarmıştı 

Birdenbire her tarafa yayılan bu 1 vetlenmişti ki: artık kendisine, efen
ıiılüm ve vahşet, hiçbir müdafaa disi padişah Vahdettin taraf~ndan 
vasıtasına malik olmıyan köylüleri, verilen (paşa) lık unvanını bile az 
korku içinde titretmişti. Kirmasti görmüş; 
ve Mıhaliçte türeyen (Çerkez Da- - Ahir zamanda g .e • 
vut), (Şahlsmail) vesaire gibi eş- lecek olan Mehdiı-
kiyalar da Anzavurun kuvvetlerine ali-resul benim. Adım Ahmet .. Tut
iltihak ettiği için bu kasabaların hal tuğum yol, şeriati Muhammed .. Meş· 
kını da büyük bir dehşet istila et- rikten mağribe kadar dünyayı fethe
mişti. Hatta, koskoca Bursa şehrin- deceğim. En başta ~~~~llici kafirler,, 
de bile bu vaziyetten endişeye kapı- olmak üzere yeryuz~nde n~kada~ 
lanlar az değildi. küffar var ise keseccgım ... Elımdekı 

Anzavurun bu suretle ihdas etti- kanlı bayrağı, kabei muazzamanın 
ği vaziyet, Yunanlıların cephedeki tepesine dikeceğim. Müslüman ol~n 
vaziyetinden daha tehlikeliydi. Çün- bayrağımın altına girsin. Bayragı
kü halkın korku ve heyecanı, kuva- mm altına girmiyenler kafirdir. Mal
yı milliye aleyhinde birçok hadisata lan helal, kanları hederdir. 
sebebiyet verebilirdi. Onun için ku- Diye her tarafa haberler göndere-
vayı milliyenin artık her fedakarlığı rek (Mehdi) liğini ilan etmişti. 
gôze alarak birdenbire karşısın~ dı- Buralarda cereyan eden hadis.atı, 
kilen bu kanlı ejderi tepelemesı, el- komiteci ve ve casusları vasıtasıyle 
zemdi. dakikası dakikasına haber alan Yu-

Yurdun en hücra köşelerindeki en nanlılar da bütün cephelerde şiddet
ehemmiyetsiz hareketleri bile gözün li bir taarruza geçmişlerdi. 
den kaçırmıyan ve en küçük tehlike- Ayvalık ve Balıkesir cephesi, ~u 
leri bile en müessir tedbirlerle karşı- talihsizlik ve felaket karşısında, ı • 
lıyan (Mustafa Kemal paş~) ; Mar- nim inim inlemekte idi. Artık İslam 
mara sahillerinden,Karaden.ız _kıyıla- lsmi taşıyan bu (doksan dokuz defa 
rına kadar felaket saçmak ıstidadını kafirleri) bir tarafa bırakıp gene o 
haiz olan bu büyük tehlikeyi derha~ yabancı düşmana göğtis germek icap 
lüzumu kadar ehemmiyetle tel~k~ı etmişti. Onun için Gönende yalnız 
etmiş; icap eden emirleri vermış~. kaymakam Rahmi beyin kumanda -

Balıkesir kuvayı milliye merkezı, smdaki ı 72 nci alayla Bandırmadan 
hakikaten emsalsiz bir gayret gös • gelen küçük bir milfrcze bırakılmış; 
termişti. Miralay Kfı.zmı bey, Yu : Yunan istila ordusunun şiddetle ta
nan cephesinden bir kısım kuvvetı arruzlarına mukavemete girişilmiş -
çekmek mecburiyetini hissetmiti. ti. 

* 
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Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karakte

rin izi size söyliyelim ! 

Mes'uliyet hissi vardır. Ölüme 
kar§ı kendini müdafaa eden, kendi

ni ve başkalarını 

hayat tehlikeleri
ne karşı emniyet 
altına alır. Fena
lık niyetile olma -
dan hazan şiddet
li olabilir. Otori -
teye mütemayil -
dir. Çizdiği hat
tan ayırtıldığı va
kit sinirlenir ve 
kızar. Dostları 
ile çok iyi geçinir. 

Kemal Fakat mesela oğ-
lu için ciddi ve sert olabilir. Çünkü 
onu kendi prensiplerine göre idare 
etmek ister. Fakat onun ruhi te
mayüllerini nazarı itibara almadan. 

* Tenor halleri var. Belki de ka-
biliyeti var. Fakat sesini v~ vuvar
lak işaretler ya 
pnn kuvvetli el· 
lerini, kendin 
seyredenleri tes 
hir için kullan · 
maktadır. K ı S· 

kanç bir muhit. 
te yaşıyan kabili
yetli bir muganni 
psikolojisi vardır 
Anlamadığı şey · 
lerden şüphe eder 
Peşin hükümler. 
vardır. Onları de- Fırat 
ğiştirmez. Hayattan mümkün oldu
ğu kadar lezzet duyınağa çalışır. 

Fakat kendini kaybetmez. 

MEMLEKETTE "T A N ,, 
'----~~----~--~--~------~--~----------~. 

İzmir Şehir Meclis• lzmit tozdan ve 
çamurdan herhalde 

kurtarllmahdır ! 
lzmit hususi muhabirimiz bildiri-

yor: J • • • 
lzmıtin başlıca dertlerınden bırı, 

kışın çamur11, yazın tozudur. Hava
ların balı.ardan sonra diizgü>ı gidi5i 
açmuru ortadan kaldırmış olmakla 
beraber toz şehirlinin sağlığını teh
dide başla~ıştır. Gerçi, şehrin :m-
ları yaz mevsiminde azalır ve ancak 
burada oturanları" ıhtiyacma ye
ter. Fakat, şehri, körfez suyu ile de 
sulamak kabildir ki bu, belediyeye 
umulduğu kadar pahalıya mal ol-
mıyacaktır. 

Güreş müsabakası 

Y alovada büyük bir 

karşllaşma yapdacak 
Yalova, (Tan) - Kazada Akmspor 

klübü kurulmuştur. Reisi Hikmet A-

l kmcıclır. Klüp il1' çalışmaları arasın
da bir bando kolu teşkil etmiş, lüzu
mu olan 14 parça müzik aleti ısmar-
lanmıştır. Kararlaştırılan programa 
göre- mayısın onunda klüp menfaati
ne büyük bir pehlivan güreşi yapıla
caktır." Güreı;ıe başta Çoban Mehmet 
olmak üzere güreşçilik federasyonu -
nun yedi pehlivanı iştirak edecektir. 

toplantllarını bitirdi 
Belediye reisi Behçet Öz, bir söylev verer 

şehir işleri hakkında 
Izmır. (Tan) - Şehir meclisi, şar

bay Behçet üzün bir söyleviyle mesai 
devresini bitirmiş ve dağılmıştır. 
Behçet Oz, söylevinde şehir işlerinden 
ve yeni sene bütçesinden bahsederek 
demiştir ki: 
"-Arkadaşlar, 

Bütçemizin böyle muvazeneli bir 
şekilde temin edilebilmesi istikraz bor 
cumuzun geçen yıllara kadar 300 bin 
lira olan itfa taksi'.-nin bu yıldan son
ra 150 bin liraya indirilmesiyle kabil 
olmu§tur. Bi.7.e bu kolaylığı özel bir 
kanun çıkartmak suretiyle temin bu
yuran sayın Başbakanımız ismet I
nönüne Izmirliler namına bu vesile 
ile de tekrar yüksek huzurunuzda 
teşekkürü borç bilirim. 
Arkadaşlarım, halkın ihtiyaçlarile 

çok yakından ilgili olan hepimizin de 
bildiği gibi çok geniş ve bakıma muh 
taç şehrimizin ve halkımızın her gün 
artmakta olan çok ehemmiyetli ihti
yaçları üzerinde ayrı ayn dururken 
nevmid olacak derecede teessüre ka
pılırız. lhtiyaçlarımızm bu kadar çok
luğu hiç şüphe yok ki bugünkü nes
lin hata.cır değildir. Bu ihmaller kö
tü ve halktan ayn ve uzak yaşamış 
eski bir devrin bize Cilmhuriyet ço -
cuklarına terkettiği yüklerdir. 

nelmilel fuvar gelecekt~ ~ 
ehemmiyetiyle mUtenasıP 
vetli varlığını alacaktU:· 

1 Fuvar,lzmirin iktısadı ~a. 
büyük hizmetler ettiği .gıb~dıt 
tasında umumi sıhhatı tef~ 
zıbat işleriyle uğraşanları u 
gul eden 360 bin metro ın Jlll 
yangınlık ve bataklık sah~aıı 
park ve fuvar yoliyle orta ıı 
mış bulunuyor. Başlan~<;: 
getireceği faydaları kU<; ft'IS' 
bu fuvar mevzuuna birk~Çaf 

Akhisar mıntakası kumandanı kay
makam Sabri beyin kumandasında 
mühim bir kuvvet hazırlıyarak An
zavurun üzerine göndermişti.. Ak -
hisar cephesi milli alay kumandanı 
Hafız Hüseyin bey (1) Soma cep -
hesi milli alay kumandanı Emin 
bey, (sabık Karesi mebusu) Refet 
bey, Ayvalık cephesi mücahitlerin -
den Edremitli Hazım ağa da maiy -
yetlerindeki milli kuvvetlerle Sabri 
Beyin nizamiye kuvvetine iltihak ey-

Anadoluda artık bıçak kemiğe da
yanmıştı. Çünkü, Biga ve havalisin
de: sarayın, muhaliflerin v~ bunl~~
la itilaf eden hain kuvvetlerın tesın- SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
le bu kanlı ve feci haileler cereyan 

Arkadaşının kafasını 

sopa ile patlattı 

Bununla beraber eski ve fena şey
leri yıkan, onların yerine yeniyi, iyi
yi ve doğruyu getiren Kamalizm ve 
Cümhuriyet kanunlannm bizlere aşı
ladığı heyecan ve enerji şehrimiz i
çin de duyulan eksiklikleri, ıstırapla
rı karşılamamıza yegane kuvvet teş
kil etmektedir. 

Bizler bu imanla ellmizdeki imkA.n
lar nekadar az da olsa fazla çalışma 
ile bunları yeneceğiz.,, 

de gösterdiği süratli i~kı~ ~ 
sinde eski saha artık ihtı~
vermemeğe başlamıştır.. f'/JetJ' 
beynelmilel fuv ı·ı 360 bill ıçill' 
rabbaltlc killtUr park saha~ 
dırdık. Şu suretle gelece 

1 göstereceği yeni inki~a:l sı 
ona bu sahanın tamanun1. il' 
mek imkanı verilmiştir l<;;., 
hariyet beynelmilel fuvarl 

lemişlerdi. . 
O sırada Gönende bulunan 172 ın

ci alayın kumandanı Rahmi bey ile 
Bandırmadan çıkarılan kuvvetler de 
bunlara yetişmişlerdi. 61 inci fırka 
erkanıharbi olan Kaymakam Derviş 
Bey (2) kuvvei seferiye kumandanı 
Sabri beye refakat etmekteydi. 

Kuvvet, mühimdi. O mel'un eşki
ya sürülerinin çarçabuk tepelene -
ccklerine dair herkese kanaat gel • 
mişti .. Sabri bey, büyük bir süratle 
evvela Gönene gitmiş; ve oradan da 
derhal (Biga) üzerine ilerlemişti. 
Hafız Hüseyin beyin maiyetindeki 
süvariler, bir anda Bigaya girmiş -
lerdi. 

Anzavur, kuvayı milliyenin bu 
ıilratli hareketi karşısında müsade -
meyi kabul etmemiş; kuvvetini o ci
vardaki dağlara çekmiı;ıti, Fakat An
ıa.vurun bu hareketi ciddi değildi. 

Neteldm, kuvayı milliye daha Biga. 
ya yerelşmeden bu eşkiya surusu 
derhal harekete geçmiş; kuvvetli bir 
mukabil taarruzla Bigayı geri al -
dıktan sonra, henüz yürüyüş halinde 
bulunan kollara yanlardan tesir ya
parak kuvayı milliyenin harekatını 
bir anda felce uğratıvermişti. 

Anzavurun büyük kuvvetlerle 
yaptığı bu baskın tesirini göstermi~ 

ederken, Eskişehirden itibaren hat 
boyunda da birtakım tehditkar hare
ketler hassedilmeye başlamıştı . 

Tavşancılda Yahya kaptanın şehit 
edilmesinden sonra, orada bulunan 
kuvayı milliye dağılmıştı. Fakat da
ğılan bu kuvvetler, ellerinden silah
ları bırakmamışlardı. Sadece taki -
battan kurtulmak için bir müddet 
ortada gezmemek mecburiyetin~e 
kalmışlardı. Tabiidir ki, Anadolu ıle 
İstanbul arasında mühim bir ileri ka 
rakol ve irtibat vazifesi ifa eden bu 
mıntaka böylece müzebzep ve anar
şi halinde bırakılamazdı. Onun için 
dacrılan efradı toplıyarak bunlardan 
ye~i bir kuvvet vücuda getirmeye lü 
zum ve ihtiyaç vardı. 

Bu ciheti nazan dikkate alan Mus
tafa Kemal paşanın emriyle bu va
zife (Binbaşı, Dayı Mesut bey) e ve
rilmişti. Ve Dayı Mesut bey de der
hal iş başına geçmiş; (Kandıra) ve 
civarlarını merkez ittihaz ederek ye-
niden teşkilfi.ta girişmişti. • 

Muhaliflerle İngilizler, bu teşkila
tı akim bırakmak için Gebze, !zmit, 
Adapazarı, Geyve taraflannda bil : 
yük mikyasta faaliyete geçmişlerdi. 
lzmit mutasarrıflığında bulunan Çer 
kez İbrahim bey, bu faaliyetin mih
verini teşkil etmekte ve bilhassa, lz
mitten Boluya kadar olan mmtaka
daki Çerkezleri Kuvayı Milliye aley
hine isyana sevketmek için bilyük 
faaliyet göstermekteydi. 

(Arkası var) 

ti. Biribirinden ayrı düşen kuvvet • (1) Sonra, eehit olmuştur. 
ler arasında bir ricat başgöstenniş- (2) Simdi, Kolordu kumandanı General 
ti. Yollara kurulan pusulardan zayi- Derviş. 
at verilmişti. Bu müsademeler ara-
sında çok kıymetli bir vUcut kaybe-
dilmişti. O da, (Soma milli alay ku
mandanı, Emin bey) di .. Kahraman 
ca bir müsademeden sonra şehit o -
lan bu zat, milli mücadelenin ilk gil
nündenberi malını, emlakini bu u -
ğurda sarfeden ve ayni zamanda si
lahı ile de büyük feragat ve feda -
karlık gösteren çok yüksek kalpli 
ve coşkun hamiyetli bir zatti. 

Kumandan Sabri bey elinde kalan 
kuvvetlerle Gönene ricat etmişti. O
nun bu ricati, Anzavurla Gavur 1-
mamm cüretlerini artırmış; bu ça
pulcu silrüsilne yeni bir muvaffakı
yet vermişti. Ayni zamanda da mu
hitte çok mühim bir tesir ve sarsıntı 
husule getirmişti. 

Anzavur Bigaya tekrar sahip ve 
vaziyete de eskisinden daha kuv -
vetli bir surette hakim olunca der
hal teşkilatını genişletmişti. Manya
ea gönderdiği adamlarla o civar hal
kını şiddetle tehdit etmişti. Bu katı 
yürekli adamın ve yanındaki cana
varların korkusundan Manyashlarm 
bir kısmiyle bazı köyliller,Anzavura 
ltihak etmişlerdi. 

.Amavur birdenbire o kadar kuv • 

TAN 
Abone ve ilan şartlan: 

Bır aylık 
! • 
o .. 
1 vıllık 

Türkiye icln O~n için 

Lira K. 

1 50 
4-
7 50 

14 -

Lira K 

8-
14 -
28 -

Sigortalı abone şartlan 
Yıllık Altı aylık 

1700 900 

OAn ıçın Uiirıı·ılık ŞırkeUenrı 

'ltlracaat edilmelıdir 
Küçük lllnlar doğrudan doğ 

nıya idaremizce alınabilir. 
KUçilk lllnJann 5 satırlığı bir 

defalık 30 kuruştur. 5 satırdan 
fazlası i<;in satır başına 5 kunıs 
alınır. Bir defadan fazla için ye
könrfan 3 10 kunıs indirilir. 

1 - Harik (6) Bir adet (3) 
2 - Ekalliyetlerden biri (6) 
3 - Habeş imparatoru (5) 

Janta (5) 
Pır-

4-!nep (4). Ona mahsus (3). 
5 - Zabit (5) 
6 - istifham (2) Orta Avrupada 

bir millet (5) Bir hece (2) 
7 - Nota (2) Hayret nidası (2) 

Su (2) 
8 - Doldurmak (4) lmza (4) 
9 - Etin içindeki (5) Umitlen

me (4) 
10 - Ongil ( 4) Meşhur bir ope

ra (6) 
11 - Duman lekesi (2) Peder vali

de (7) 

DUNKü BULMACAMIZIN HALLJ 

1 - Iltifat (7) Dün (3) 
2 - Le (2) Naciye (6) 
3 - Irad (4) Alev (4) 
4 - Ikr.ı.m (5) 
5 - Amele (5) Fa (2) 
6 - And (3) Le (2) Aded (4) 
7 - Ta (2) Odun (4) 
8 - Can (2) Adavet (6) 
9 - Dil (2) Duvar (5) 

10 - Uye (3) Fener (:5) 
11 - Nevzade (6) ek (2) 

iRTiHAL 
Memleketimizin musiki emektar

larından, Gazi Terbiye Enstitüsü 
Müdür Muavini, Atletizm Federas
yonu Reisi Vildan Aşırın babası Ha
fız Aşır dün gece vefat etmiştir. 

j Cenazesi bugün Çinardaki evin
den kaldırılarak namazı Kocamus
tafapaşada kılınacaktır. Kederli ai
lesine taziyetler ederiz. 

1,..--ŞIK SiNEMADA -~ 
Bugünden itibaren 

z u z u 
JOBEPHINE BAKER 

tarafından 
Ayrıca : 

Aşk Hüzünlarl 
FREDERIC MARCH ve 

NOR~fA SHEARER 
Dühuliye 20 kuruş 

Ereğli, (Tan) - Evvelki gece Uç 
GöZiiiİı.hallesinde bir cinayet olmuş
tur. Mustafa, Raziye ismindeki kaiın
valdesinin evine gitmiş, orada kadı
nın yeğeni Abuteri görmüş ve bir me 
sele yüzünden atışmıştır. AğrL kav -
gası birdenbire büyUmUş, bu sırada 
Abuter eline geçlrdi;i :Kalın bir sopa 
ile Mustafanın kafasını patlatmıştır. 
Ağır yaralı olarak hastaneye yatırı
lan Mustafa ancak 4 saat yaşamış, 
ölmüştür. Katil yakalanmıştır. 

Menemen köylerinde 
bir cinayet işlendi 
Izmir, (Tan) -Menemenin Tilrke

li köyünde bir cinayet olmuştur. Ha
san adında biri, ayni köyden Eminin 
başını taşla ezmiş ve zavallıyı öldür
müştur. Katil yakalanmıştır. Cina -
yetin sebebi araştırılmaktadır. 

Üç Amerikall müta

hassısın tetkikleri 
Adana, (Tan) - Zirat bazı tetkik

ler yapmak üzere Harvey, Fredrih ve 
Hırşit adında üç Amerikalı mütehas
sıs şehrimize gelmiştir. Mütehassıs
lar burada bir müddet kalacaklardır. 

Feci bir kaza 
Bir çocuk tabanca ile 

oynarken öldü 
Izmir, (Tan) - Odemişte Adagide 

nahiye.sinde Balabanlı köyünde Ha -
san isminde altı yaşında bir çocuk, 
eline geçirdiği tabancayı kurcalarken 
tabanca ateş almıştır. Çocuk kasığın 
dan yaralanarak ölmüştür. 

BugUn 

YILDIZ Sinemasmda 
CLAK GABLE'ın en çok mu

vaffak olduğu 

Gönül Acısı 
(BEY AZ GôMLEKLILER) 

Aynca: Arzuyu umumt üzerine 
(HAYATIM SANA FEDA) 
filmine nazire olarak yapılan 

Seven Kadın 
JOHN BOLEB ve 

ANNA HARDING 
Umumi dilhuliye 25 kuruş 

Şarbay, burada bütçe hakkİnda 
tafsilata girişerek: Dokuz yilz elli 
üç bin beş yüz on bir liradan ibaret 
olan şehir biltçesinden 150 bin lirası-
nın i s t i k r a z b o r c u n a ka
patıldr~ını, J m d i y e k d a r 
i s t i k r a z borcundan 2.288. 
915 lirasının ödendiğini ve hiçbir ye
ni borç yapılmadığını söyliyerek geri
ye kalan 800 bin liradan 4 7 bin lira
sının belediyeler bankası lıissesme, 
9536 liranın Cümhuriyet bankası his
sesine ayrrldığmı ve belediyelear ban
kasında 226 bin lira ihtiyat parası bi
riktiğini izah etmiş ve demiştir ki: 
"- Yolumuzun doğruluk ve iyili

ğini biliyoruz. Bizi intihap eden hal
kımıza hizmet için her suretle çalışı
yoruz. Dar bütçemizin 76660 lirası
nı sıhhat ile ve içtimai yardnn mil
esseselerile ne dereceye kadar alaka
dar olduğumuzu göstermiş bulunuyo
ruz. Bu sene yollar için 32 bin ve la
ğımlar için 24,500 lira ayrılmıştır. lz
mirimizi çok güzelleştirmekte bulu • 
nan parklarımızın ve ağaçlarımızın 
vaziyeti de takviye edilmiştir. 
Başta Fuvanmızm onursal başka

nı sayın Başbakanımız olduğu halde, 
Fuvar as başkanı Ekonomi bakanı
mız CelU Bayarm ve diğer bakanla
rımızın Fuvanmıza gösterdikleri hu
susi allka ve nihayet bUtUn memle
ketten aldığımız yardımlar ile bey • 

Samsun itfaiyesi için 
ahnacak arazöz 

Samsun, (Tan) - n itfaiyesinin 
ihtiyaca en uygun bir şekilde teçhi
zi için yapılan tetkikler son bulmuş
tur. nk iş olarak yeni bir arazöz 
alınması kararlaştınlmış ve bura
daki acente ile yapılan mukavele im
zalanmıştır. 

Göz Hekimi 
Dr. ŞÜKRÜ ERTAN 
C.talotla Nura Oımaai7e c:ad. No.!O 

(Catalcfla Ec:uneal bltiıili). 

Tel 22.506 

AKaA-
müesseseıer1 

BOtOp kıtaplannıD, l.eyasım 

do.yanıza, Ecnebi n TOrk~· 
liaanlarda razete ... mecmu-• 

lannım en ir •eraitle 

Akba müesseselerinden 
tedank --debihnın•ı 

zma nasip olmuştur. . ~ 
Şunu da arzetmek iste.rı~t»So 

si dokuz seneye planlanan ıl• 1' 
kın ağaçlaması işi bu hı ~ 
yerinde olan yardımlarını~• 
üç sene gibi kısa bir z11rn!).Jl 

lanmı9 olacaktır. t 
Diğer taraftan hU~~edt 

parkta yapmağa vadetti~ ~ 
r:esi, Ege ürünleri müzesı, ri 4' 
zesi gibi kültür müessesele • 
az zamanda vücuda geıece 
dir. ıı.rf 

Bunlarla yalnız tzmir şe rl 
bUtUn Ege bölgesi, cU~hU 
lini hazırlıyacak kıyıneUı 
nakları kazanacaktır. 

Türk Hava kurumunuıı 
başkanı Fuat Bulcad~ s1 ıs• 
bir mektupta, gençlerııniz~ 
ğa alıştıracak paraşüt J<U1~ ziranda inşaatına başl~1ııdıl 
malzemesinin sipariş eu» 
edilmektedir. 

Park içinde vUcuda g~ 6' 
batat, hayvanat bahçe!~ 
larnnzın bilgilerini art 
nca birer vasıta olacak~~ 

Şarbayın söylevi mecli! ~ 
fından alkışlanmış ve le~~ 
vaff akıyetler temenni edil 
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1940 Harrbü 
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_.... - 12 - Çevıren: Nuri Mahmut 
Yazan: B. G. W-

11 Artık, harp levazımı, bomba, gaz yap'!'~k:~n, 
harp gemisi inşa etmekten va.zgeçecegız • 

. • baş· man bakalım harp nasıl olacak . uyku bastırmıyordu. Sağa döndü 
Cabal kahkahalarla gülmege . . . Bo. boğaza değil mi? Fakat fUkilr olmadı, aola dondu olmadı. Ne yap-

ladı. Bu hiç, .te aklına .;el:~~!: ins~lar medeni. Bınbırlerıni gazle, malı? F.&kıd n uyumak ıçın kıtap 
P~ssworthy ~~ . Cabal . ,, bile bomba, topla oldurmeye razı olan okumagı ıtıyat edınmıfti. Şımdi ne-
b~r serseri gıbı ısyan etmesı e medeni ınsanlar hiçbır surette 'ah- rede' Nerede o eskı gunler? Bır ses 
bıle kendini ateşe ~tm~ı~ 

1 
• şiler gıbı bınıbrlerını boğazlamağa 11ıtir gıbı oldu. 

Birdenbire ciddileşti. 0 tugu~~ rıza gostermıyecekler. Harp dura - - Baba, harp yakıp yıkmak için 
arkadaşının yanına çekerek ve sesını k yapılmaz mı? 

1 ıd · ca ··· N 1 H k d d w a çaltarak izaha koyu •. u; t ki- _ Benim aöyledığim şeyler ga - oe gecesı orrıe ne a ar og-
- Evet isyan edecegız · Faka yet giızel ama, galiba bıru hayali! ru soyleOUfti. Zavallı Horrıe .. 

ine karşı biliyor musun? İnsanı zorla çalıştıracak usuller oldu - Baba ben de gelecegun. Harbe 
- Hayır. "rdil- ğunu unutma! . . ben de geleceğim! 

. - Harp ilihma karş.~ .. Bu ~o • Cabalın artık kaşları binbırinden Kefkl onu gotUraeydı. 
lün albUmU topladık, butU~ dunya ayrıldı, ağzı açıldı, gUlerek ili.ve et- - Oğlum, bekle ben bir Unifor-
daki fen adamlarına dağıtıyoruzt ti. ma alıp geleyım, giyer gelirsin .. 
I>oet ve düşman! .. Fen, siyasi budu ·_ Benim kilçUk, masum Passvo- Ondan sonra da oglunu bır daha 
tanımaz.. Fen alemşUınuldur. o!~: -thy'im. DUşUndUğün kadar basit görmemı.ttf. 
•damlan dosttur, k~rdeştir. _ değil. Bulabılırlerse çalıştırsınlar. - Baba, harp yakıp yıkmak için 
için bUtUn dUnyadalu fen adamları Passvorthy "nasıl!,, diye soracak yapılmaz mı' 
lla bu albümU dağıtıYoruz. Baks:a: oldu. Fakat saatin dokuzu çaldığı - Evet oğlum. 
lar, görsünler, anlasınlar. Harp işitıldi. Keskın bir dUdük sesi bır da- lkı damla Y9.f yastık yUzUnU ıs-
aıı bir afettir. ta ne kika için rüzgar uğultusunu susturur !attı. Se•• J 968 - Çok gUzel amma anlayıp al- gibi oldu. 
t>lacak? Zaten bunu anlanuya~ ~r Cabal: 
dı mı ki? .. Harp yine devam ~Y dik- _ Çabuk, yatmak wnanı geldi. Harp bqlayalı yirmi sekız sene 

olmuştu. 
',Bır - fehir., in eski merkez mey

danlığını tanımağa imkan yoktu. 
Her taraf bir harabe olmuttu. Mey
danın tam ortasında koskocaman 
bır bomba delıği vardı. Bır köşede 
şimdıki müstemleke pazarlannı an
dırır bır eşkilde bırkaç satıcı, bir 
tente altına mallarmı sermişler, 
müşteri bekliyorlardı. O kalaba.lık, 
Hardingin liboratuvar penceresin -
den 1940 Noel gecesinde gördüğü 
kalabalıktan eser yoktu. Esasen bi
nalar da yok olmuftu. 

(Arkası var) 

- Fakat albümde bir eeJün aya Allah kahretsin! Lambayı sondür -
kat etmedin. Albüm büt: B~ bu mek lazım. Biliyorsun ya, ceza ber
atı resimleri ihtiva ediyo . u~ruz ki bat. Çok gaz gıtmesin diye inaanlan 
&lbUınJe ispat etmek is~~l dost tavuklqtırdılar . .Amcık daha gayret 
lnahvolan sade dilfman e ~eni- etseler. Ortalık kararır kararmaz 
ta mahvolmaktadır. Btlt~annın yatıracaklar. Haydi sana. Allah ra
)et tehlikededir. Fen a (laınlarmm hatlık versın. Ben odama çekilıp, 
lnedeniyeti yaratan fen a karşı perdeleri indirip bıru çallf&cağım. 
elele vermesi ve bu felA.kete Bi- Yazılacak mektuplar var. Ne kad.aı; 
lnUcadeleye girişmesi ~· k- çabuk harekete geçersek o kadar ~yı 
ra.z evvel sana fennin hudu u 1:e olur. Bu belayı o kadar az çekenz. 
tur dedim. Fen adamJannm 1 ~ _Allah rahatlık versin! Passvor
dost, kardet olduğunu anla~=· f:n thy de odasına çekildi. SoY';':nu~ken 
te, biz, her iki taraftan di.lştınuyordu. O mes ut gtınu gore-
1.da.mtan teşriki meaal ed::~ı:arp cek miydi? Yatağa girdi. Bir tUrlQ 
illhına kartı mUcadelo ~l ~,·Bir========================= 

B .. ..ıe.ıe nasıl o aca . k A 
tur~ a~1::;orum- Avusturyada llrletl merika 

_ Bundan basit ne var a dost~. 
8eııiıı d bu gece adamakıllı safhgın 

llstUııde~ Gayet açık: A~~k fen Kıt~~+ hudut 
•d ~ ili.hının esın olm.&k- ~~ , .. l&..lll~,,.. 

ta~'kfü. tin üta1an. -- h rek tt bul 
dj iradeleri ile harekete bafbYacak- a e e unmamıs 
lar. u1~ .. ~an hiçbir kuvvet onlara 

i k C!unu yapa....ıuu - c-o"o:r.e .3 (A.A.) - Milletler 
ertıredem yeoe · -s • 
11 

edeceksiniz demiyecek. Cemiyeti finans komisyonunun top-
ız, bunu · bet' ı Cenevred bu ..,., ad mm bundan sonra lantısı münue ıy e e • 

c.vet, fen am 

projesi hazırlıyor 
Vqington, 3. (A.A.) - Amerika 

önümUadeki Buenoe Aırea Amerika 
ittihadı konferansına yeni bir bıta· 
raflık mukavelesi teklif edecektir. 

Habeı meselesinde 

Eden hala sulhü 
korumağı söylüyor 

[~ .......... o~n-....~_e_ş_-_n_ıı_~J 
Teorisine göre Türk dilindeki 

Ek ·Zamirlerin analizi 
Londra, 3. ( A.A.) - Eden, dUn 

akşam kendi intihap mıntakası olan ili 
Leaming Ton'da iN 
soylediği bır nu- İkinci phaa delilet eden bu (in ı 
tukta Habet me- et - 1&mlri de iki tekilde anaUs edi-
seleslne temas e- lebillr: 
derek demiıtir 1 - Baait ek olarak anali&i: "Ke-
ki: Bu meselede lime mefhumunu söz aöyliyenln ya. 
biz zaruri men- kın muhıtınde (yani kartJSmda) bu-
faatlar veya bod- lunana atfetmeyi (&teren bir ek" 
bin mak1&tlarla diye almaktan ibarettir. Bu takdır-
değil Mllletler de meeell: 
Cemiyeti azuı ve (1) (2) 
bu Cemiyet pak- (ev in) 
tını imza eden Formillilnde (ev) mefhumu, söz 
bir devlet aıfa- Eden söyllyenin kendisine değil de onun 
tiyle hareket ettik. Uhdemize Ce- pek yakmmda bulunan süjeye atf e
mfyetin difer bUtiln azalariyle pay- c:Wmit ve en yakmmdakf ailje de bir 
lattıfmııs bir vazife terettüp edl· (. n) ekile r&tterilmlttir, deriz. 

rd So yedi Not: 1 - Bu &nalla teklinde (in) 
yo u. n ayın deraleri her ne ekinin fonkaiyonlan töyle ayılabi-
olurea ol•un bunlan öfrenmeli ve lir: 
bunlardan realist bir fikirle lstifa (1) Bir ismin 10nuna gelerek o

nun bqka bir aüje veya objeye sa
hip, yahut o aUje veya ob,Jenin o 
iame ait oldufunu g&ıterir. 

de etmeli ve BUyUk Britanyanm dlf 
siyasumm hedefi olan "SulhU ko
ruma" eı1Umı gözden kaçırmamalı
yız. Beynelmilel siyuet hakkmda 
bqka bir diyecefim yoktur.,, 

Habeılıtanda yerl•ı•cek 
ltalyan slftf llerl 

Roma, 3. (A.A.) - Muaolinl, 
Venedik 1&ra)?nda çitçilik milaaba
ka.u mtıWatmı kazanan onyec:U çit
çiye müklfatlarmı vermlttlr. 

Bu onyedi kitinin mensup olduk
lan aile yüz 1eneden ziyade aynı toP
rakta yatamlf ve çalıımııtır. Muao
linf, kendilerine Habeıistanda bulu
nan fnaanlarm bir çotunun orada 
ka}acaklarmı söylemlı ve Dofu Af.. 
rikumda çarpışan çitçilerin eena
smda bulunmuıttur. 

Çekoılovakyada müthlJ 
bir fırtına 

(Evm duvan, ldtabm kabı) ml
aallennde olduğu gibi ki, (duvar)
ın (ev) e ve (kab) m (kitab) a ait 
oldufu goeterilmektedir. 

Bu tekilde On) ekinin yapııtığı 
isim, bir vokalle bitiyorsa araya bir 
(n) aralık harfi daha girer: 

(Bahçenin kapıaı, kapmm kilidi) 
gibi. 

Bu aralık harfi "Gilnet - Dil" eti
molojisile töyle isah olunur: 

Morf olojfk tekilde vokalle biten 
her kelimenin 10Dunda etimoloji ba
kmımdan bir (f) bulunur. Bu (f) 
kendisinden llOllJ'a gelen (n) nln te
airile (n) ye çevrilir. Meeell (ka
pı IÖZÜ etimolojik ulmda: 

(1) (2) (3) 

(ak ap ıt> 
dır. Buna: 

(4) 
ın 

eki de getirilince ( Akapığın) telif 
fuzu, fonetik dUzeltmeye uğrıyarak 
(kapının) olur. 

Farsça tıillerin ikinci müfret §&· 

hJSlan sonuna gelen (iğ) de bun • 
dan batka bir oey defildir. Mal<mı 
oldufu üzere farsçada ikinci müfret 
tahıalar: 
"Şinic:U iıittin", ",uttl aoyle-

din" teklindedir. Sona gelen bu "I" 
ler, türkçe (in) ekinin en eski tekli 
olan Of) ın aynidir. 

Arapçada bu (iğ) in konaonu 1ert
leterek (k) teklini almııtır. "Di
rek evin", "kltabek kitabın" 
gıbl. 

Sonradan müzekker ve müenneıS 
tefriki ıçın bu "ek" in aonuna "et" 
veya "lf" getirilmesi Adet olmuş
tur. "Darekef., ve "dlrekıf,, tekil· 
!erinden her ıklai de "evin,, demektir: 
fakat birincide muhatap erkek, ikin
cide kadındır. Bu (et) ve (if) ler 
de (k) le3mi1 blan (ğ) nin tekrann
dan bafka bir teY değildir. 

ini 
Not: 3 - Bu (ini) eki 

bölerek: 
(1) (2) 
(in iğ} 

' 

ıteklınde ele alacak olursak tevın) 
ve (geldın) gıbi kelimelerin anahz· 
len daha tamam olarak görUnUr: 

I. Evinf: (ev 
Burada: 

(1) (2) 

ın fi) 

(1) İn: (Ev) mefhumunun blr atl
je veya objenin yakınmda tecellisini 
göeterir. 

(2) lt: O aU.ıenin kendisini anla· 
tır. 

(1) (2) (3) 
II. Geldinf: (gel id in il) 
Burada da: 
(1) Jd: (Gel) mefhumunun flill

vet halıne gellolni, yapılmıt oldufu
nu anlatır. 

(2) ln: Bu yapılıeın bir süjenın 
yakın muhitinde oldufunu bildirir. 

( 3) lğ: O ıUjenin kendisini göe
terır. 

Ton · Tol (2) Bir ismin veya düz fıil siga
sının sonuna gelerek .onun ikincı 
şahsını te kıl eder. Yanı 9 ismın de- Not: ii4 - Yukanki emeklerde 

._ lal' bu- We& _.. 8UJe ...,. Njenjn • (in ) tık - zaminn batma fiili-

..... demtr,oDan bosulmut ve nakil- d~~19mn lrartıamdakl ..- aJt ol· ~ti ~=:. ~-~!~ ıörUletlfa 
t kte .,._ ..., .. nu, yahut o flW yapanın bu ... - , u.u.~ ve n-

ya ae ye u .... mıştır. bıa oldufunu anlatır. çada ikinci fa)ııa zamirleri ile arap 
"Kitabm, evin pldin söyledin" turifindeld musari ikinci p.hm ek • 

..................... -......ı sözlerinde oldu~ gıbi ki: bu "ki- zamfnnl iub eder. 
tap" veya "ev ' yakınımızdaki tah· Fransızca (ton) aözU, blalm (V. ROMANOFLAR mn malı olduğunu, yahut "gelmek" N) e!~manmm batına "yapılq 

lnukabil bir kafası, bir iradesi ola- lunmakta olan A vu.turya finans 
,_ llb zaman göstersin bakanı Draksler ile mllU banka di- Bu mukavele, bazı nevi ticaret hak- N I •• ıd•• ••ı _. , 

ea •. Harp l 1 o ktöril Kinbök diln Avuaturyanm kmda bitaraflann bak ve vazifeleri- aSI 0 UrU "'~~ • 

ve "aoylemek" itlerini bu f&h•m ol~akhk manulle bir (t) unauru 
yaptığını anlatır. getirilerek yapılmııtır. Bunun en 

(3) Deskriptif gramerlerde "emir kuvvetli delili eaki provanaal dilin· 
sigası" demlen "ana aiga" nın ikin· de, bu unaurun bulunm•maaıdır. bakalım kendisini? re d hak 

Cabal yine ekonomik ve finansal urumu • 
- Affedersin amma beru:n Us- kmda guetecilere beyanatta bulun· 

llıılıyamadım. Bu gece . 
ttiınde nasıl saflığım varsa, eenın 
İle kapalı konUflllaD tutmUf. Çıkar 
IU ağzındaki baklaY'··· 

- Artık harp levazımı. bomba, 
raz imal etmekten tayayre, tank, 
harp emiai iııf& etmekten içtinap 

' ecıece:.S. Anla.dm mı, fimdi? Bundan 
daha açık aöylenmez. Hiçbir kiJllya-

t r artık gu barutla uğr&JlmIYaca~ 
lçbir milhendil harpte kullanılab~

leCek bir makineye el attrmiyece · 
lllılh fabrikaları bot kalınca 0 ısa -

muftur. 
Bakan, Awsturyada hiç bir kı-

taat hareketi yapılmıt olmadığını 
zira buna !Usum olmadığını, bundan 
bafka Alman krtaatmm hareketleri 
bakkmda da malQmatı olmadığml 
söyledikten aonra, Milletler Cemiye
ti finaDS komisyonunun mesaisini 
sitayişle anmıt ve mecburf askerlik 
hizmetinin doğurdufu masraflarm 
bütçe fuJasıyle temin edilmit oldu
ğunu UAve etmiftir. 

ne mütedair olan tlmdlki kaideleri 
tavzih edecektir. Akdedilecek mu
kavele dilnyanm bütün ulU8larma 
açık olacaktır. 

Bundan başka Amerika, bftaraf
larla muhariblerin bak ve vazifelen 
hakkında yeııJ bir beynelmilel beya
nat yapılmumı temin için daha ge
nit te§ebbilaatta bılunmasmı isteye
cektir. 

Keza Amenka, tecim hakkmda 
!ark göRten yeni tedbirler lttıhaz 
edılmemesını temin f çln Amerikanın 
yirmi bir Cllmuriyetine bır gllmrilk 
mUtarekeet de teklif edecektir. 

cı p.hsına katılarak bir iti yapma· 'Dictionnalre etymolorique de la 
Yaıan: smı istec:lığımia plwn, yalım olma· langue françalae" den tu •tırlan 

Al .. ıandr Gerenıkl dığını, yakm mubitindekilerle bir- aynen alalım: 

YAKINDA: 

tefrikaya bashyoruz 

lıkte bulundufunu anlatır. 1: "Te, toı. - Lltlnce .,.,. den 
"Yarm bizim eve gelin" Cibi ki gelır. Akaanlaprak "tol" teklini al

"gelecek,, olanlarm biri hitap etti: mııtır. Eskı provanaal dilinde "mi" 
ğımiz aaıl sü,Je ol:ııak ve diğerleri ~e .,"si" teklUeri bulundufu halde 
onun yakm muhitinde bulunmak Uz- ti benıın.eenmemif görünmektedir. 
re birden fazlalığını anlatır. Il. 'Ton. - Lltinoe "tuum" dan 

Ej . Ele gelir. Müennea tekli olan "ta" : ll· 
tmce "tua" ya ba.ı.lanrr" 

Not: 2 - BUtUn bu fonkaiyonlar- • · 
da (ın) ekinin konsonu (n.1') U GörUlüyor ki bu sözlerde iki ayn 

kk k • m • eleman vardır. Bunlann biri "t" ele-
re ep on.sonudur. Bunun için manı öteki de "f n'' 1 d 

TJlTll .. ....._ .. .._......,_..., ~~n~::~~: dofrudan dofruya Hl> Bu ikinci eleman bbtm u:;r:~'m:: 
· nmm aynidir. 

7 MÜCEVHERLERi • 12 Edgar Wallaee'in Resimll rom nı 
Tu.Te 

J'arega ( aen) demek olan ( tu) ile 
tranmca ayni anlama p1en (tu), 
(tol, ton) ve ( te) aözleriııde hep iN 
iki elemanm birletmJt tekWeri 16-
rtllmelrtedlr. 

U!.NDİl'-t, M•!; 
ONTAGÔY!. eu 
BAM TEJ-t.FOl'f 

:ni a.!.s:l , ÇIK 1 P 
GİTTi ! 

TELEFONDA 
N~ Jo<ON';J~:n'K 
LA~INI, iYi . 
İ~İOE.BILOINMI 

ALÇA'-" ~E~L.E.. 
a.<ONU.ŞUY'OAOU, 

'Gf.11 İC i LER.E .. 
oAiı=l .eı~ 
~ELiME.., 

GEÇTi ! 

~--------------~~-------EVET, N~IL 
BİLDiNiZ? 

SEN GEMiCİLEJl. 
• 1 

OıYOAOU ... 

eu i~i t<ULLANAN AOAMI &ULU~ 
SaAK, ÇALINAN ~ÜC.f.VHE:RL~Aİ 
MUTL!d<A 8~&.ACM~ • ~LI Mı ZOE. 

SıA OELıL VAA BİRDE!.. 

EVET Sf!>İ TANIDIM , BURAYA 
SIK !>IK GELE.N SİR ADAM , 
A!>ıı. i~MiNi eiı.Mivo~uM 
FAKAT /~LBAV aLs.D oıve. 

ÇAGRILIAOI ! . r---
Arapçada mul ailUDUD llrlncl 

p.hıa turlflnde kelimenin aonuna, 
mU..kkerde bir (te) ve mUenneete 
bir (ti) getirilir ki, bun1ann da eti· 
moloJik tekilleri: 

(1) (2) 
(et+ ef) 
(et+ if) 

den ıbarettir. Bunlarda da: 
(1) Et: Flillyet anlatan eleman

dır. 

(2) Ef, 11: AaıJ ikinci f&)ıaı an
latan elemandır. Bunun böyle oldu· 
tu arapçada mtllekkerlik ve mUen. 
neellk tebeddUlilnUn bu unaurda ya
pılmıamdan da anlqılır. Bu <et> 
" Ot> de <i - n) formWllyle bi· 
mm "in" den ibarettir. 

Arapçada mtıartln bq taraf na 
plen l&bJI ek • amiri de ikinci a· 
im için yine baylı bir (te) '8k n 
dedir. (TelrtUbQ - )'&l&nm" libt. 

il. "İn" ek - amlrlnln bil' tam 
kelimeden kopuemut olarak analım, 
onun "ıin" teklinde kendini g6ete
rlr. (1). 

(1) au "•11 e1c ....... ,.. ...._ 
'"' • ..,.,.w ............ ~ 
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Bir imparatorluk batıyor 
~··········································································· 

Haile Selasiye ·memleketini bir haile 
içinde bırakarak kaçıyor ! 

Seba Melikesi Belkisle Süleyman Peygamber 
oğullarının 2000 senelik imparatorluğu sönüyor 

Bir lmparatorluk batıyor ... 
Negüs, Krallar Kralı, İmparator

lar lmparatoru Haile Selasiye, mem
leketini bir haile içinde bırakarak 
kaçtı! ... Korkakça kaçtı ... 

2000 senelik lmparatorluğu bıraka 
rak Filistine Yahudilerin yanında 

yerleşmeğe gidiyor ... 
Saba melikesi Belkisle, Süleyman 

Peygamber oğullarının kurduğu bir, 
imparatorluk batıyor ... 

Çıplak ayaklı, açık kalpli Habeş 

cengaverleri düşman çizmesi altın
da ejilirken ·uçıyor ... 

Adisababayı anababa günü halin
de bırakarak, Meneliğin mezarını, sa 
rayını, hatıralarını, sevgilerini alev
lerin kızıl dillerine yalatarak gidi
yor ... 

Ve gariptir ki adaletin babası olan 
Süleymanın mührünü de beraber gö
türüyor ... 

Habeşistan, bugün yarın tarihteki 
son yerini alacak ve memleketinde 
aylardanberi süren büyük harbin mü 
him neticesine kavuşacaktır. İtalyan 
orduları karşısında kah mukavemet 
ederek, kah gerileyerek müşkül va
ziyetlere giren Habeşistanm yakında 
içine gireceği durum ne olursa olsun, 
ku:a bir tarihçesini yapmak faydalı 
olacaktır. o 

Habe§ tarihi nasıl başladı? 
Habeş tarihi, Saba melikesinin Sü

leymanı ziyaretile başlar. Bir gün Sa 
ba melikesi Belkis, Beni İsrail hü -
kümdarı Süleymanın yakışıklı, zeki 
bir baş olduğunu duymuş ve bir ge
ce onu rüyasında görmüştü. Rüyada 
Süleyman, Saba melikesine mütebes 
sim simasile, mücevherler içinde gö
rününce Belkis Süleymanı idael bir 
erkek olarak tanımıştır. Günler geç
ti, ve nihayet melike, kadınlık guru
runu da ayaklar altına. alarak m~· 

şakkat ve yorgunluklar içinde Sü.l.ey 
mana gitti. Seviştiler. Bu aşktan do
ğan bir erkek çocuk, Afrikanm Şark 
mıntakasmda Habeş iline yerleşti. 
Ondan üreyen sülale, Krallar Kralı, 
imparatorlar !mparatoru ünvanile 
Habesistana hakim oldu. Bu sülale
nin b~günkü son evladı Haile Sela
siyedir. Haile Selasiyenin İtalyan 
çizmesinden kurtarmak istediği yurt, 
batı tarafında Nil vadisi, Güney 
tarafında da göller yaylasile çevril
miştir. Habeşistanı denizden uzaklaş 
tıran İtalyan, !ngiliz ve Fransız 
müstemlekeleridir. 

Habeşistanda din 
Habeşistanın mesahası 600 bin 

murabba kilometredir. Nüfusu 8 -
8,5 milyondur. ülkeye Habeşistan 
adını Araplar vermiştir. Habeş, mah 
ıtı.t ve karışık demektir. Bu ad, Ha
beşlilerin renklerinden kinayedir. 
Ahalisi sakin ve uysaldır. Hususi bir 
dille konuşurlar. Habeşistan dördün
cü yüzyılın ortalarına doğru Hıristi
yanlığı kabul etmiştir. Bir taraftan 
lbrahim, Yakup ve Isanm Tanrısına 
tapan Habeşliler, bir taraftan da su
ya, ateşe, ulu ağaçlara itikat etmiş
lerdir. F aka t Arabistan 
Yarımadasının yakınlığı bu yurda 
lslamlığı da sokmuştur. Ahalinin üç
te biri lslamdrr. Bununla beraber 
Hıristiyanlar camilere, müslümanlar 
da kiliselere serbestçe girip çıkarlar. 
Mabetlerin sadece adı başka, fak at 
hepsi beytullahtır. 

Süleymanın mührü 
Memleketin ön safında Hıristıyan 

papazlar vardır. Ahali bunların nü
fuzu altındadır. Papazlar, şimdiye 
kadar Habeşistanda yalnız cehaleti 
aşılamışlardır. Habeş bayrağında 
bir aslan resmi vardır. Bu resim, 
Adisababadaki sarayın önündeki abi
dede mevcut olan aslana aittir.Koca 
ülke bu aslanı kendisine asırlardan
beri bir sembol tanımıştır. İmpara
tor, başında Süleymanm tacını ta
şır. !radelerin altına Süleymanın 
mührünü basar. Habeşliler, daimi 
mücadeleciliklerile tanınmıştll'. Bu 
hususiyet, ülkenin sarp ve dağlık ol
masından doğmuştur. 

Dahili karga§alıklar 
İtalyanları 1896 da Adovada peri

§an eden İmparator !kinci Menelik 
bu ülkeyi zabıt ve rapt altına almaya 
çok uğraşmış ve bir derece muvaffak 
cılmuştur. Fakat Menelikten sonra 
lmparator olan Lic Yesu 1913 ten 
2916 ya kadar Uc senelik idaresi za-

Krallar Krarı Haile Selassiye'nin bugün ltalyanlar eline bırakıp kaçtığı 

Habeşistanı 1895 te ltalyanlardan ikinci Menelik kurtarmıştı 

manmda memleketi hercümerç etmiş 
tir. Yurdda mürteciler türemiş ve 
naip Ras Tafari bunlarla başa çıka
mamı,tır. ~ahili kargaşalık böyle se-
nelerce süt,dükten sonra ıntirtecile -
rin istinadgahr olan ihtiyar Harbiye 
Nazın Hapta Cercis'in ölümile 1926 
da bir parça durmuş, yurd sükfuıet 
bulmuştur. Bundan sonra Ras Tafa
ri az zamanda rakiplerini tepelemiş 
ve 1928 de Haile Selasiye adı altında 
İmparator olmuştur. İmparator o 
günden sonra birlik temin etmeğe ça 
Jrşmış, memlekete hakim olmuştur. 
Yalnız İmparator, müstemleke hu -
dutlarmda yaşamakta olan Danakil
ler, Dussalar ve Ogadenleri istenildi
ği şekilde kontrol edememiştir. Baş
tan aşağı çapulcu olan bu kabilelerin 
gayeleri yalnız yağmadır. Hükumete 
zararları dokunmaz. 

Nitekim dün gelen telgraflar da, 
Imparator kaçtıktan sonra Adisaba
banm tamamile yağma edildiğini bil
dirmektedir. Halk, e~ki an'aneyi bı
rakmaıntştır. 

Haile Selasiyenin 
hizmetleri 

Haile Selasiye, geçen sene batı kı
yılarını gezmiş ve onları yabancı 

düşmanlığı hislerinden istüade ede
rek harbe hazırlamış ve birliği te -
min etmiştir. 

Haile Selasiye, resmen 1930 sene
si ikinciteşrininde İmparatorluk ta
cını giydiği gün, bütün vilayetlerden 
heyetler gelmiş, başkumandanlar, il
baylar, generaller, sergerdeler impa
ratora arzı ubudiyet etmişlerdir. Bu 
heyetler, 1931 Temmuzunda bir da
ha toplanarak İmparatorun millete 
bağışladığı temel yasasını törenle 
kutlulamışlardır. Yasaya göre ilk 
Habeş parlamentosu 1 lkincitcşrin 
1932 de açılmıştır. Fakat İmparator, 
parlamento azalarını sık sık, üç ay
da bir değiştirmekle halkın seçim 

hususundaki kabiliyetine inanmadı -
ğını göstermiştir. Maamafih, parla -
mentolar şimdiye kadar birçok işler 
görmüş, idari birçok kanunla.r hazır-
lamıştır. Teşkil edilen yerli bir ko -
misyon zabıtanın ıslahını Belçikalı 
bir heyete havale etmiştir. 

Bu faydalı hareketler dört senede 
yapılmış, Finans işleri, Dışişleri ec
nebi müşavirlerin fikirlerine göre 
idare olunmuştur. Maamafih, kurul
mak istenen makine henüz çok ipti
dai bir haldedir ve Habeşistan bede
vilikten kurtarılamamıştır. 

Orduda ıslahat 
1929 da Habeş ordusu ecnebi bir 

heyet tarafından muntazam bir ta
lim ve terbiyeye tabi tutuldu. Efrada 
mükemmel silahlar verildi. Fakat as 
kerin ayağına kundura giydirmek 
müml ün olmadı. Yapılan istatistik
lere göre, Italya ile harbe başlama
dan evvel Habeşistanda 600 bin sa
vaşçı vardı. Bunlardan 15 bini mo
dern bir şekilde teslih ve teçhiz edil
mişti. 100 bin kişi yeni tüfekli idi. 
Fransız havacılarının idaresi altında 
çalıştırılmış olan kıt'alar iyi yetişti
rilememiştir. Fakat Habeşler, bütün 
muharip vasıflarına rağmen modern 
silahların, motörlü kuvvetlerin kar
şısında dayanamamışlar, ve 3 Teşri-
nievvelde Musaali dağından giren 
İtalyanlar Şimalde ve Cenupta ileri
leyerek, Adisababa kapılarına kadar 
dayanmışlardır. Necaşi, Haile Sela
siye, kanının son daır lasma kadar 
memleketi müdafaa edeceğini söyle-
diği halde nihayet kaçmış ve mağ -
10.p olduğunu fillen itiraf etmiştir. 
Bu suretle binlerce sene evvel, ta Sü
leyman peygamber zamanından
beri devam eden bir İmparatorluk 
yer yüzünden silinmekte ve onun ye
rine bir İtalyan müstemlekesi kaim 
olmaktadır. 

A.disababayı yağma eden Adisabııbalı mulıarioler 

SAGLIK 
öGOTLERI 

Peynir ucuzluyormuş! 
Bir vakit "peynir ekmek en ucuz 

yemek,, sayılırdı. Sonra, iktısadi 
buhran çıkınca, sütler mi azaldı, tuz 
mu nadirleşti, ne oldu bilmem, pey
nir pastırmadan daha pahalı oldu. 
Peynir ekmekle karın doyurmak, lo
kantada yağlı yemekten daha gtiç -
leşti. 

Geçen gün gazetelerden biri müj
de veriyordu: Peynir yeniden ucuz
lamaya başlamış. Acaba peynirin 
ucuzlamaya başlaması iktısadi buh
ranın biteceğine mi alamettir. Yoksa 
sütlerin satılamadığına mı? Hangisi 
ne alamet olursa olsun, peynirlerin 
ucuzlaması hoşa gidecek bir şeydir. 

Çünkü - burada, peynir yemiyen 
hatta çok defa onu görmiye bile ta
hammül edemiyen sayın kişilerden 
bilhassa af dilerim. - Peynir hem 
iyi besleyici, hem de kolay hazmedi
len kıymetli bir gıdadır. 

ı Bir kere peynirin içinde ayni mik-

1 
tarda sığır etinin içinde bulunandan 
üç defa daha fazla albümin, on defa 
fazla da yağ vardır. Otuz gram 
peynir yüz gram süde bedel olarak 
insana yetmiş beş kalori temin e -
der. Şu halde insanı pek iyi besler 

. demektir. Bundan başka içinde, he
' men hiç denilecek gibi, şeker de ol
madığından şekerli hastalar için seç 
me bir yemek olur. 

Peynirin, sütten de, etten de ko -
lay taşınması ve başka hiçbir şeyle 

1 kıyas edilemiyecek kadar kolayca 

1
1 saklanılması mümkün olduğundan 

1 
her yerde ve her vakit hazır bir ye

' mektir. 

ı Daima az çok tuzlu olması onun 
lezzetini arttırır. Bundan dolayı ço

\ cuklar peyniri çok severler. Birçok 
: anneler çocuklara memeden kesil -
İ dikten sonra azar azar beyaz peynir 
yedirirler. Bundan zarar da görmez
ler. Fakat kaşarpeyniri gibi katı 

olanlarını ancak dişlerini çıkarmış 
çocuklara yedirmek elbette daha ih 
tiyatlı olur, çünkü katı peynirleri 
hazmedebilmek için iyice çiğne
mek lüzumludur. 

Böyle yapılınca, peynirin hanği 
tUrlüsü olursa olsun, mideye varın
ca, midenin pepsin çıkarmasına yar
dım ettiği için, hazmı tenbih eder, 
kendisi de kolayca hazmedilir. Bun
dan dolayı, midesi bozuk, hazmı güç 
olanlara peynir iyi bir gıda olur. 

Peynir, mideden sonra, barsak
larda yemeklerin tefessüh etmesine 
engel olduğundan barsak hastalıkla
rında hem gıdadır, hem ilaçtır. O
nun için çocuk~arm barsaklan bozul 
duğu vakit, ishal olduğu vakit onla
ra peynir yediren hekimler vardır. 
Bazıları daha memedeki çocuklara 
bile, ishallerini kesmek için, sütle, 
yahut suyla karıştırarak pek taze 
peynir verirler. 

Peynirin bir hassasşı da barsak
lardaki gerek albüminli, gerek yağ
lı, hem de şekerli maddelerin kana
geçmelerini kolaylaştırmaktır. Bun
dan dolayı çok yedikleri halde vü -
cutlarmı besliyemiyen, gene zayıflı
yan hastaların daha iyi beslenmele
rine hizmet eder. 

Peynirin hem olduğu gibi, hem de 
suda pişirilmiş, hele ateşte kızartıl
mış, yumurtaya karıştırılmış, böre
ğin içine istif edilmiş,makarnanm ü
zerine rendelenmiş, yahut gene ma
karnanın üzerinde nar gibi kızar -
mış olduğu halde, türlü türlü şekil
lerde yenilmesi az bir meziyet mi -
dir? 

Lokman HEKiM 

YENi NEŞRiYAT 

Roma ailesi 
İstanbul üniversitesi Roma Hu

kuku doçenti Şemsettin Talip, bu 
isimde dikkate değer bir eser neş
retmiştir. İnce tetkikler mahsulü 
olan bu eser, İtalyan Akademi Aza
sından Roberto Pariberi tarafından 
yazılmıştır. Şemsettin Talibin bü
yük bir itina ile dilimize çevirdiği 
bir kitabı okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

Fransızca konuşma kitabı 
Fransızcayı herkese kolayca ve 

muhakkak öğretebilecek şekilde ve 
Gültekin tarafından yeni ve ilmi bir 
metotla yazılmıştır. Kitapta hergün
kü hayatımızda geçen bütün pratik 
cümleler, yüze yakın fiil, ayrıca lt!
gat kitaplarında manasını bulamıya
cağınız, fakat daima kullanılan tabir 
ler - dilim.izdeki tam karşılıkları ve 
tam tel8.ffuzlari ile - bulunmaktadır. 

Yücel 
Yücelin Mayıs sayısı mütenevvi 

bir münderecatla ~ıknıı trr. 
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MEMLEKET MEKTUPLARI 

Fırtınah havada tehlikel 
bir deniz yolculuğu··· 

··k fl1e 
Mersinin etrafını saran geniş ve biiytl 

kttl 
bağçeleri memlekete refah ve servet a 

Alaiyenin kışın bü
t ü n yolları kapanır ve ancak va
purun haftada bir uğraması bekle
nir. Biz de bunu bekledik, fakat 
umduğumuz gibi çıkmadı. Bir gece 
evvelden patlıyan hava bütün şidde
tile karayı, denizi biribirine karış
tırdı. Başka vesait olmadığı için 
biz de Allaha sığınarak iskelede tü
nemiştik. Bir saat, beş saat ve niha
yet tam on iki saat rötar ile vapu
rumuzun düdüğünü çarşıda yemek 
yerken işitebilmiştim. Ayni gün İs
tanbula geçen vapur uğrıyamamış 
ve Fenikeden telgriı.f çekmişti, Mer
sine gidende iyi cesaret. Daha doğ
rusu cesaret onda değil, bizde. Ka
ranlıkta sandallara dolarak kurban
lık koyıın gibi gemiye girdik. Teşyi 
için bataçıka gelenler, vapurda bir 
hareket husule getirdiler ve biz de 
bu patırdı ile denize açıldık. Kama
radaki toplu görüşmeler çok uzun 
sürmedi ve herkes yatmak üzere ka
maralarına çekildi, çünkü Alaiyeyi 
sabah dörtte tutacaktık. 

bir bahçenin fidanII~1nda ::ıı 
rını işitiyordum. Bır sen e~ 
seneye kadar meyvasız ~eııdi 
ta kal fidanlarını ku:""e f erbt 
için adeta bütün Mersın se 

muş.. · izin 
Sabah erkenden otelıJll atde 

cephesine tesadüf eden ~ral 
fanda sebzeler ar~s~da 

111 
portakal sepetlerının kuttıııi 
meşhur Yafaya rah~e.t 0 rıı~ 
kadar nefisti. İçine ıkı yu t1l 
dıra bilecek büyüklerinde~1111e 
da, Yafa, Sakız ve dah~ . t 
cinslerinin en nefislerınısoıı 
etmek kabil olabiliyordu. e)"rs 
lerde çalışkan Mersin bu ~ 
zünden külliyetli para k~ iıt de 
bundan cesaret aldıkları 1~f.Şll 
ni yeni bahçelere atılrnıt 
kinmemişlerdi. biltil!l 
Akşam üzeri günün 

Mersinde bir cadd9 

gunluğu kendini gösterırıiştİ· ııeJl1 
miz otelimizin lokantasın~~ 
yemek yiyip yatacaktım· ifi .il 
bir et ısmarladım ve bir 00 jt\f.l'", 
getirtmek istedim. l{ulr,~ 

Kamaralarda uyumak, ne müm
kün ... Dalga yatağımın sol cephesin
de hariçten yumruklarını vurduk
ça, beynim sallanıyor zannediyor
dum. Deniz tutması bertaraf, ya 
korkusu, hepsinden müthiş. Uyu
mak için bütün kuvvetimi topluyo
rum, gözümün önünde İnebolu faci
ası, Titanik felaketi resmi geçit ya
pıyorlardı. İşte bu mücadele ile sa- . 
at dördü yaptık. Apaçık denizde ge
minin davet düdüğü birkaç cesur 
sandalcıyı iskeleden fenerler ile ha
rekete getirdi, fakat bize yakınlaş
maları tam yarımsaati buldu. Hava 
yavaş yavaş açılıyor ve Alaiyenin 
kalesi, eski ve yeni cepheleri s imdi 
rahat seçilebiliyordu. Vapurun ke
narına yakınlaşan sandallardan biri, 
merdivenlerin beşinci basamağına 
kadar yükseliyorlar, bir de ayni 
kuvvetle basamaklardan çok derin
lere iniyorlardı. Bu arada vaziyeti 
hesaplayıp ta , sandalın oturak yer
lerini rahat bulanı pek göremedim. 
Herkes hır kere denize dalar gibi 
atlıyor, artık bu dalganın gelişine 
bağlı. Hafif ıslanıyor veyahut sır -
sıklam oluyordu, bereket kazasız 

Alaiye uğrağı da bu şekilde geçildi 
ve ben de bu ~kil çıkmadan vaz
geçtim. 

daima İstanbul sularına ~it ~ 
duğundan garsonla garip 

* Gündüz, deniz ayni şiddetle devam 
ediyor ve Anamura doğru yol alan 
vapuruınuzda yalnız iki akıllıdan 
biri ben, diğeri A vrupada tahsil 
görmüş Konyalı bir mühendis kaldı. 
Mütemadiyen kaptanı yakalıyor ve 
denizin vaziyeti hakkında malumat 
alıyorduk. Zavallı kaptan bizimle 
mi uğraşsın, vapura mı baksın .. 
Hangisini yapacağını şaşırmış, mü
temadiyen İskenderiye istikametin -
den kopup gelen rüzgarları hesaplı
yor ve bize müsekkin yalan bulma
ğa çalışıyordu. Bugüne kadar bir 
türlü akıl erdiremediğim bu rüzgar 
dalgasının şimdi artık alimi ol
muş, her köşeye giderek sağ, sol 
yanaklarımı uzatıyor ve rüzgarın 
kamçılarına göre ben de fikir yürü
tebiliyordum. Bütün gün böylece 
çalkandık, gece ile beraber ha va da 
biraz kaldı, ve biz de bunu fırsat 
bilerek yataklarımıza girdik ve bin 
bir kabusla sabahı ettik. 

Uykudan kalktığımız zaman Ana
fartayı Mersin limanına demirlemiş 
bulduk. Bizden başka sekiz, on ta
ne daha ecnebi şilebi de karışık bir 
vaziyette etrafımızı almışlardı. Ha
va düzelmiş, güneş kendini göster
miş ve biz de bunların himmetile is
keleden çok gerilerde kalan vapu
rumuzdan hiç korku göstermeden 
kayıklarımıza binmiştik. 

* Mersin, cenup vilayetlerimizin bu 
en zengin iskelesi, daha karanlıkta 
harekete gelmiş ve sıra sıra dolu 
mavunalarnı ecnebi şileplerine ya
knilaştırmıştı. Denk, çuval, sandık
larla hıncahınç dolmuş iskelede nö
bete girmek hakikaten meseleydi. 
Bu güzel sahil şehrinin yegane de
niz gören Ziya Paşa kahvesinde sa
bah çayımı içtim. 

Mersin, çalışkan halkının sayesin
de bir kanş toprağını bile boş bı
rakmamış ve biribiri ardı sıra por
takal, mandalina, domates ve tur
fanda sebze bahçeleri almış yürü • 
müştü. Şehri baştanbaşa ihata eden 
bu bahçeler sayesinde birkaç sene 
sonra Mersin, şimdikinden çok da
ha zengin ve çok daha hareketli o
larak kendini gösterecektir. Tanı-

vereye giristik: tılf 
- Yemekle beraber baJ18 

de iyi su getir. 
- Ayran mı olsun? ~ 

Yoğurdu pek sevroe~le e!ll';J 
şimdi hiç canım ayran ıst 
den: 

- Hayır su getir, dcd~~ f. 
Garson, elinde bir şişe l 1tjf 

dü, suyu hem bardağa boşa 
hem de soruyordum: . ~ 

- Şişeyi açık getirdın. 
na, kireçli su olmasın. 

- Evet, iyi su değil .. 
Fena halde hiddetıen~ı~· tı~'° 
- Canım bana bir iY1 9 cer 
- Öyle ise ayran getire 
- Ne getirirsen getir ... J. • 

d 
.. nuıı~v 

Garson, yine su ile o 
çıkıştım: ti!" 

- Hani ayran getirecel< / 
- Efendim ayran b~· i~ 
Meğer bu civarda içılefş. ,,J 

rm ismine ayran der~~ 
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Lik maçlarının dünkü neticeleri 

G.. Süleymaniyeyi 2 • 1, Fener 
uneş H·ı Aı• 3 O d. 

Topkapıyı 4-1, Vefa ı a ı • yen ı 

Anadolu, istanbulsporu 1 - O mağlUp etti 
J'k maçlarına devam 

ed= ~~ :t::n~ bi.rin~i kil~~~;;~ 
çen takımlardan ikısinın su 
karşılaşılmıştır. 

Fenerbahçe Stadı: 
piyonasmda kar 

Genç takımlar şam lstanbulspor 
11ılaşan Fener Yılmaz - 1-0 

. . tstanbulsprun 
küçükleri maçı . a· Anadolu 
nıağlubiyetile net.ıcelcn ~ ile bera· 
liisa.r • Anadolu bı:c~. sa Do -an· 
bere kaldılar. lkincı kumed:1umi:etle 

F Yılmaz maçı u 

Alman heykeltrnşları Olimpiyat propagandasını kolaylaştırmak Uzere her spora aıt'heykel modeller! yapa
rak onların küçültUlmüf nUmunelerini sokaklarda sattırmak üzere çalışıyorlar. 

spor - ener . lU-" altında de
Fener Yılmazın Usti.ln gu -ıu
\•am ederek 1-2 Doğansporun mag 
biyetile nihayetlendi. 

'Anadolu 1 lstanbulspo:O ~na· 
B. . . ıcumeye bu sene geÇ 
ınncı . yundan son· 

Kayıt mühleti 20 Temmuzda bitiyor 
Olimpiyada futbolcularımızı göndereceksek acele etmeliyiz 

dolu takımı enerjik bı~ 0 
inlerin bil&.· 

ra kuvvetli hasm~"! tae:ıeğc muvaf· 
fına bir sıfır ma~l~p . ıcumedeki mev 
fak olduğundan bınncı 

d HilAI forları Vefa kalesi öıılinrle 
Vefa • HilAI maçın a 

Yarı amatör takımlar hakkında k" . -ıamı~tırmış oldu. 
unı sag . • lehine alan A· 
:tık devrede rUzgarı n . vasrtasile 

nadolu, genç elemanla Zayif bir 
korkulu akınlar yapıyor.Jstanbulspor 
kadro ile sahaya çıkan durdurmak· 
nıUdafaası bu hUcumian lstanbul 1 
ta .. külit çektiğinden top B' 1 

muş da oynanıyor. ı-
11por nısıf sahasın "tevazin bir şekle 1 
raz sonra, oyun mu 1 

girdi. adolu akınları daha kor· 
Yalnız An . 'k' fırsata kaçı· 

kulu .. Bu arada bırlarıı ı nihayet derin 
r A dolu akıncı il an na k Zeki vasıtas e 
bir pas alan sol aç~ tstanbulspor· 
gu··zeı bı'r sayı çıka ı. k lı ı 

k .. ""çaş· 1 l kabele etme ıçın r-
u ar mu alık Jstanbulsporlu En· 

Yorlar b~ ar sakatlandığından mil· 
Ver aya~~an i or Birinci devre 
dafaa gUçlul k çek ~sttlnlUğU ile bitti. 
1-0 Anado unun yUk bir 
lJdnc:i devreye ı..tanbW.por bil 

b 1 d Anadolu mUdataaeı· 
gayre.~~ : ;:;inde kesişleri sayıya 
nm gu . or Arada strada Ana 
meydan ,.ennıuly ~an da eksik 
dolunun kork u 

değil.. rafın gayretli çalışmala· 
Her iki ta netice değişmeden oyun 

nna rağmen galibiyetile nihayet· 
ı.o Anadolunun 
lendi. 

L h e 4 Toplcapı 1 
Fenet"ua ç llk dakikalarda 
H k Adnan Akın. 

a em. N' zinin atamayı· 
\'erilen penaltJyı ı~dden enteresan 
eile b~}anan oyun c ilk devresinde 
oluyor. Lik maçları 

1 
ı _ o ye-

· n zor a • 
F e n e r ı ın 0 y u n u ala· 
nebildiği .T0!~~:.. Topkapı atılgan 
ka ile takıp ·yı· yer tutarak 

1 iyor ve ı ve can ı oyn f tı vermiyorlar. 
Fenerlilere sayı ırsaçıklar vasıtasi· 

t pkapının a .. Ara sıra o kle seyredılıyor. 
le yaptığı akmla~·~de sağ açık Yu: 

Bu aJonları; ı as alan Kamil, sag 
auftan güzel ır P ·ıa.rma taktı .. 
bir §ütle topu Fener:: takıma bugiln 
~ayret aca.ba Fen;., Fenerliler yap
mağlup mu ol~ tU;lil sayı çıkaramı 
tığı akınlarda bır bu şekilde 1-0 
:yorla.r. Birinci ?e~tti. Fener bu se 
Tl.'>pkapmın l~hın~ haftayimi mağliıp 
n ilk defa bırincı Fener daha 
bıtiriyor .. Jkinci devre Topkapı nısıf 
rahat oyniyor. oyun, 
a.hasmda... ·yan Niyazi sağ 

Bu devre sağ !ç ~r~olilnil attı sağ 
bir şiltle ~~ne~ zel bir ortasını Fik· 
açık Şevkının gil ile ikinci defa Top
ret bir fena vuruş Fikretin soldan 
kapı kal~ine soktUU Uncil golil att1. 
bir ortasıle Namık ç t&n dordüncU 

Fikret ,serbeSt vuruş 

Beykoz • Eytlp maçında Eyüp 
neti• belli aüliOf 

pJU de yapaıca ara.k münferit 
oJdu. Topkapı yıJmıy ti d <name
a.krnJar yapıyorsa da ne ce e~.., . 
den oyun Fenerin '-l galibiyetile nı· 
bayetlendi. 

Giineı 2 Süfeymaniye ! 
Taksim stadında sabahleyın ~~ı-

1 an ikinci küme klUpJerinden Sumer 
s~r - Ortaköy ~açı SU~ersporun 
2--0 gaJibiyetile nıhayetlendı. 

Saat l6,30 da hakem Ahmet Ad<:: 
min idaresinde rilzgan lehine alan Su 

1 yrnaniyenin bir akınile başlandı. O· 
:Un mütevazin fakat biraz sertçe de-

vam ediyor. tJo 
Daha ilk dakikalarda b!""'lry~ yao· 

mur oyun üzerinde hiçbır tesır gös· 
termiyor. . 

Bi aralık Süleymaniye kalesıne 
tehli~eli bir hUcum yapan Gilnef ~o;· 
ıarı Süleymaniye kaleeiai Mecdının 
hatasından ilk sayılarını yaptılar. Sü
leymaniyeliler canla b&l}la çalıştık • 

1 dan kalelenni gUııel müdafaa e-
arm · GU diyorlar. Bugün bozuk oynıyan • 
neşliler bir tUrlil bu müdafaayı y~a-

r ılk devre 1-0 GUneşingalıbıye· 
mıyo · . 
tile nihayctlendı. 

Jkincl devreye Silleymaniye 10 ki· 
i b~lıyor fakat 10 kişi olmalarına 

3 ğmen oyunu mütevazin bir eekle 
ra Jctular. Bu aırada hakem Gilne.şten 
~uranı çıkardığından Güneş te 10 
k' . kaldı.Biraz sonra lamail de dı~ 
nışı ıkarıldığmdan GUneşhler 9 kıfi 

ç ağa mecbur oluyorlar. Fakat 
~~:olmalanna rağmen ilk de~ye 
nazaran daha dilzğfuı o~iyan Gun~ 
. er Canbaz va.sıtasile ıkınci gollen· 
lil kardılar. Silleyrnanlyeliler bu go
ni Dçı ;Q vasıtasılc gUzel bir §ilUe ce
le an"" 

t . esiz kalan bir hOcü.n 
E Op mac;ın<fa ne ıc 

Beykoz· Y 

henüz bir karar verilemedi 
1 Bedin olımpiyadına hemen her ı 

ı 
spor §Ubemızın iftıraki hakkında ev -
velce blr karar 'erılmişti. O karann 
bu kongt'cde değıştirilmedığine bakı· 
ıırsa, güre!j, futbol, eskrim ve atle : 

• Uzm şubclerımızin bızı orada temsil 
edeceklerini şımdidcn hatırlamamız 
lazımdır. 

Nekadar çahşrıhrsa çalışılsın, na -
sıl bir programla başlanırsa b'41lan
sın, derece almnmı1.a imkiın olamıyan 
sporlan şimdilik bir tnraf a bırnkabi-

kalet:islnin gi.izel bir kurtarışı liriz.Bır d rece almnmız ihtimali olan 
O& ~it O)'Ull ._"! ~ 'iılOlr- 1l'iİftil " 'futbol hakkmda alacağımıı 

P v 0 n da netice defltmeden kararlar u.tUnde bugünden ba.tımızı 
tuUnıar. e J:1biyetlle nihayetlendi. yormağa bqlarsak bUtUn eanslarunı-
G eeın g zı blr araya getirmiş oluruz. 
ıeref sahasındalci maçlar: G çcnde bır Fı·nnsız gazetecisiyle 
Şeref stadında ilk maç - Anadolu gorlışen Alman futbol federasyonu 

Hisarı idman yurdu ile Altmordu id- katibi Dr. Xandcy mil küllita rağmen 
man yurdu arasında yapıldı.Maç, ikin Berline yirmı len faz.la futbol takımı· 
ci kilme birincisini tayın edecegı ıçin 
heyecanlı oldu. 

Her ıki takım, en son kuvvetli şe
killel'.ile sahaya çıktılar, oyun başla
dığı zaman, Altınorduyu güzelce sıkı§ 
tıran idman yurtlular,çok gUzcl akın 
larm sonunda birkaç fırsat kaçırdı • 
!ar. Fakat biraz sonra, Hısarlı Muh· 
tar topu kaleye soktu. 

Bu aırada Altınordu-
1 u 1 a r m u h a k k a k sayı
lan hazırlarken hakem penaltı cezası 
\•erdi. Altınordu sağ müdafıınin güzel 
bir vuruşunu Hısar kalecisi tutama· 
dı. lki taraf 1-1 berabere vaziyete 
gırdiler. Bıraz sonra Aıtınordululann 
güzel bır akını kendılerini 2-1 UstUn 
vaziyete get1rdi. Ve oyun bu sureUe 
bıtti .. 

lkinci maç, EyUp - Beykoz arasın
da oldu. Rüzgarla beraber oyniyan 
Beykoz takımı gUzel bir oyun göster
di. 

Eyüp mühaclmlerl güzel akınlar 
yapmakla beraber, çok iyi müdafaa 
yapmaktan da geri kalmadılar, bir· 
kaç Beykoz akınını da ofsayıtle kesti
ler, çok canla başla oynadılar. Birin
cı de~ netıcesız kaldı. 

lkıncl devre bqlarkcn Eyüp bir
kaç korner fırsatını kaçırdı. Ant bir
kaç Eyilp akınını Beykozlular f avUJ. 

Amerfkftnın Ollmplyat namzedl ve 
en ümitlı sUrat yüzücülerinden 

Kleffer 

nm gcleeeğini kat' lolarak söyledi. 
Futbol içın yazılma mühleti olarak 
20 temmuz tanhıni hatırlatan dok -

!erle durdurdular. Oyun sayısız bera- ---:ı:=::==:ıı:::::::z::::::s-=----
bere neticelendi. Futbol Federasyonu 

UçUncU maç, Vefa - Hil8.l takımla- Sekreterliği 
n arasında oldu. Futbol f cdcnı yonu sekreteri Se • 

Her iki taraf tam kadrolarile çık- dat Rızanın y rinc Danynlin tayin e-
tılar. dıldıği dilnkU sabah gazetelerinden bi 

Oyun gilzcl başladı, birinci devre • ri.sinde Y zılmıetır. Yapt.Iğımız tahki· 
nin birinci çeyreği geçtikten sonra Ve kata göre, bu haber doğru değildir. 
falılar Hılili iyi bir muhasara altı- Sarıyerde spor saltası 
na aldılar. Ve!aWar bu muha.aaradan ltazırlanıyor 
gtbel istifade e t t i l e r. Muhte· Sanyer kuası gençler mahfeli ka-
felD, çok gilııcl bir vurufla takımı 1-0 za dahilinde bir ııpor s:ı.haamm bu -
UstUn vaziyete getirdi. lunmadığını göz6nUnde bulundura -

Bundan 10nra Vefalılar Hillli dal- rak bu; 'iyacı kat'fılamak Uıere Sa· 
ma aıqtırdılar, bu sırada, yapılan gU nyerde Çağlayanda bl .. -ha buırla
zel bir akını Lltif, bir ;ıüUe takımını mağa karar rermiş ve hemen teavl-
2-0 vaziyete getirdi.. ye işine başlanmıştır. 

lkinci dcvredEı Muhteşem gllzel blr 
göl daha yaptı, hakem bunu ofsayt Galatasaray Ankarada 
gördil. Vefa müliafıuun Hı!A.l hilcum- mağlup oldu 
tanna goz açtırmadı. Ankara, 3. (A.A.) - Ankarada 

Hilal kalesi sıkrş ığı bir arrda tek- misafir bulunan Galatasaray takımı, 
rar bi· .«ol yedi. Oyun 3-0 Vefa gali- bugUn Ankara GUcü ile yaptığı aon 
biyetile bıtti. maçta 3-2 mağlup olmuıtur. 

Alman futbolcülırl zorlu bir beyneı mneı maçta ııKıfmıt Kaıerennı md-
dafaa ediyorlar 

tor Xandry amatörlUk ve prof eayo- kımımızı göndermeği dü§UndUğUmUz 
nellik meeeleleri hakkında da dıkka- dUnya binnciligi müsabakalannm ha 
te değer beyanatta bulunmuştur. Al· zırhk mUnakaşalarını ve rakiplerimi 
man futbol federasyonunun kltibl dl zin nasıl çalıştıklarını dıkkatli bir 
yor ki: goz ve kulakla takip etmemiz gerek-

AmatörlUk, ıat veya kar13ık ama- tir. Bizim oyunculan bir araya topla
törlilk hakkında bizim allkadar mil- yıp devamlı kamp hayatı sUrdürmek 
letlerle bizim olimpiyat komitesi ara- gUçlUğUnU biliriz. Mım takımın en 
amda henüz noktai nazar birliği tc- mühim ı,ı bu izin meselesidir. Takım 
min edılememiştir. Maa.mafih yan halinde bırkaç hafta beraber çalışma• 
profesyonel tak1mlann olimpiyada a- mış, idman vaziyeti meşk(ik oyuncu• 
lınıp alınmamaları hakkında uzun tarla talıımi:r:i dUnya birinciliğinde 
boylu münakaşa etmemize klfi va- tecrübe etmek cesaretini bu eefer de 
kit vardır. Futbol takımlannın yaul- g6stermemelıyiz. 

ma mühletini son olarak 20 temmuza Teokillt.In bugUnkU vaziyetine giSre 
uzaklqtırdık. Bununla allkadar mil- nihai kararlar umum' merkezden çt• 
leUerle uzun boylu rörlltmelere im- kacaktır. Futbol federuyonwnUZUD 
kln verm!t oluyoruz. Her halde neti- olimpiyat programınm tatbikini bu • 
ce neye va.nru varam, dosyamızda günden mUmkünleftlrecek vaziyeU. 
mevcut olan mUracaat mektuplanna ri huırlama.k umutnt merkezin b......, 
ve bur mUza.kere za.brtlarma baka· racağı en önemli lelerden biridir. 
rak yirmiden fazla takımın Berlin Gilree t,ıerlnde de ayni titlzlik ve 
ıtadmda biriblriyle k&rfıll.f&C&ğmı U· ıUratle bueket eder ve mOubaka 
muyorum. tarihinden birkaç hafta evvel mezu-
Şu beyanattan da anlatılıyor ki, niyetleri alınmıt coculdan bir araya 

1936 olimpiyadına ya.n profesyonel getirirsek, dUnya birinciliğinde belki 
takımlann da almmaaı mevzuubahis· yilzUmUz biru güler, akil takdirde 
tir. Alakadar milletlerle yapılacak gene gecıkmif, gene :an 'ıazırl1111m11 
mUzakerclerin neticesi neye varır bu '>larak galibiyet lhtJmallerfnf hiç ha
gllnden kestirilemez. Fakat milli ta- zırhvamadan yola çıkm11 olun·~. 
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EKONOMi BORSA · PIY ASA 
PiYASA VAZiYETi 

Son günlerde kuzu eti ucuzlamak
tadır. Asmaaltı piyasasında kuzu 
eti 40 kuruşa kadar düşmüştür. 
Trakyadan bol miktarda kuzu eti 
gelmektedir. Kuzu etinde olduğu 

gibi diğer yiyecek maddeler de 
ucuzlamaktadır. Bilhassa taze seb
zelerin fiyatları gün geçtikçe düş- ı 
mektedir. Kabak, ucuz pazar yerle
rinde yedi buçuk kuruşa, bakla beş I 
kuruşa satılmaktadır. 

Fazla balık tutuluyor 2 MAl'IS CUMARTESi 

Para Borsası 

Yağ f iatleri 1 
Evvelce de yazdığımız gibi yağ İ 

fiyatları umumiyet itibarile ucuzla- I 
maktadır. Ekstra zeytinyağları 55 
kuruşa kadar satılmaktadır. Halbu
ki iki hafta evvel ekstra malların 
fiyatı 67 kuruşa kadar fırlamıştı. 
Maamafih zeytinyağındaki bu yeni 
ucuzluk, henüz perakende satışlar 

üzerine tesir etmemiştir. Ekseri 
bakkallar zeytinyağım hala 75 ku
ruş üzerinden satmaktadırlar. Top
tan fiyatlarla perakende fiyatlar a
rasında pek tabii olarak bir fark ol
ması lazımdır. Fakat toptan zey
tinyağ 55 kuruşa kadar satıldığı 
halde perakende olarak 75 kuruşa 
satılmasını ihtikar şeklinde izah 
edebiliriz. Belediye lktısat Müdüri
yetinin toptan ve perakende fiyat -
lar arasındaki bu nisbetsizliği tetkik 
ve yiyecek maddelerini kontrol et
mesi lazımdır. Tereyağ fiyatların
daki ucuzluk ta devam etmektedir. 
Piyasaya yeni mahsul geleceği için 
buzhanedeki mallar piyasaya fazla 
rn i k t a r d a arzedilmektedir. Bu 
yüzden Trabzon yağları 70 kuruşa 
kadar düşmüştUr. Halbuki bir ay 
evvel, Trabzon yağlan 110 kuruşa 
kadar yükselmişti. 

Ceviz 

Samsunda ihraç için 
mal kalmamış gibidir 

İstanbul ceviz piyasasında son gün 
terde iş olmamıştır. Fakat stokların 
azlıE;"l dolayısile fiatlar seviyelerini 
muhafaza etmektedirler. Son fiş.tlar 
kabuklu cevizler için 11, iç cevizler 
için 25 kuruştur. 

Ege mıntakasında mevsim geçmiş 
olduğundan dış piyasalara yapılan 
tekliflerin durduğu anlaşılmaktadır. 
Dahili sarfiyat için kabuklu cevizler 
8 - 9, iç cevizler 25 ı~uruştur. 

Samsun mmtakasında ihracat el -
verişli rr · kalmamış olduğu bildiril
mektedir. Fiyatlarda geçen haftaya 
nazaran bir değişiklik olmadığı ha -
ber verilmektedir. 

Dış Piyasada: Almanya ceviz pi ya 
sasında kayrı. değer bir değişiklik ol 
madığı bildir":mektedir. 

lstanbul mısır piyasası 
isteklidir 

Bu bahkları iç piyasalarımızda 
istihl6k etmek çareleri aranmah 

Alıt 

Sterlin 618.-
1 Dolar 123.-

20 Franııı.z Eranırı 164.-
20 Belçika frangı 80.-

Sa t11 

622.-
126.-
167.-

[B" . utwılar için gönderilecek mektuplarm "'El·lenmeler 1:,.., 

kayılile gönderilmesi ve mllmkUn olduğu kadar kısa otması rlC8 

Balıkhanede bir çift torik balığı 
3 kuruşa kadar satılmaktadır. Bazı 
dalyan sahipleri ,"balık para etmi
yor" diye tuttukları balıklan denize 
dökmek mecburiyetinde kalmışlar
dır. Bir balıkçı diyor ki: 

- Kilyosta tutulan torik balıkla
rının Balıkhaneye kadar motör mas
rafını hesap ettim. Çift torik 3 ku
ruşa satıldıktan sonra motör masra
fını çıkarmak kabil değildir. Bunun 
için, balıkları denize döktük. 

Evvelki gün muhtelif dalyan sa
hipleri bu hesabı yaparak denize bir 
sürü balık dökmil§lerdir. Denize dö
külen balıkların yekunu 4.000 çifti 
bulmaktadır. Bir taraftan, balıklar 
denize dökülürken, diğer taraftan iç 
Anadoluda balık istihlak edemiyen 
bir halk kütlesi vardır. Balıklarımı

za dahili piyasada 'mahreç bulmak 
için, iç Anadolu halkına, balık is
tihlakini öğretmek lazımdır. Bu ba
hisler etrafında kendisile görüştü -
ğümüz bir balık taciri diyor ki: 

- Arasıra balıkçılığın inkişafı 
için araştırmalar yapılmaktadır. 
Hatta bize sorulan sualler arasında 
"balık istihsalatını arttırmak ıçın, 
ne gibi ça ler lazımdır?" gibi cUın
lelere de tesadüf edilmektedir. Bu
günkü şerait altında, balık istihsa
latım arttırmağa ne lüzum var? 
ÇünkU tutulan balıkları denize dö
kUyoruz. Anadolu halkını balık ye
meğe alıştırmak için çareler arama
lıyız. Her şeyden evvel Ankaraya 
taze ve bol miktarda göndermeliyiz. 
Bunun için bir soğuk hava vagonu
na ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar 
balıkçılar cemiyeti, birkaç defa bu 
mesele hakkında demiryollar idare
sine müracaat etmişti. Fakat bir 
türlü, bu soğuk hava vagonu temin 
edilemedi. Halbuki, Ankara Anado
lu şehirleri arasında en çok balık 

istihlak eden bir yerdir. Bugünkü 
şerait altında Ankaraya buzlu se
petlerin içinde balık gönderilmekte
dir. Bu yüzden Ankarada emniyet-

le taze balık yemek kabil değildh. 
Halbuki bir soğuk hava vagonu bu
nu temin edebilir. Ankaradan son
ra, EskiŞehir, Kayseri gibi yerlerde 
de, balık istihlaki temin edilebilir. 
Mesela, bazı mekteplerde, kışlalar
da, fabrika bulunan ve çok amele 

istihdam eden yerlere soğuk hava 
vagonları vasıtasile balık sevketmek 
çareleri aramalıyız. Aksi takdirde 
tutulan balıkların pek 11.Zı lstanbul 
mıntakasında istihlak edildikten son 
ra geriye kalan kısmı da denize dö
külmektedir. 

Yapak piyasasında 
stok kalmadı 

20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 815.-
20 Çek kuron 86.-
20 Ley 13.-
20 Dinar 47.-
Liret vesikalı 192.-
Florin 82,SO 
Avusturya ıllin 22.-
Mark 28.-
Zloti 22.SO 
Penro 21.-
Leva 22.-
Yen 32.-
İsvec lcuronıı 31.-
Altm 967.-
Banknot 241.-

Çekler 

Pariı üzerine 
İngiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

Esham 

84.-
24.-

820.-
92.-
15.-
52,-

198.-
84.-
24.-
32.-
24.-
23.-
23.
!4.-
33.-

966.-
242.-

12.06.-
622.-

0,79.35.-
10,08,17 

4.70.-
2.45,20 

64,33.75 
1,17,0S 

19,22,10 
4,23,18 
1,97,60 
3.11,95 
s 112 10 

ı, Bankası Mil. Kupon keııık 82.-
9.90 
9.90 

23.95 
39.SO 
15.-
19.75 

,ı N. 
ı. ı, Hamiline 
Anadolu% 60 

" 3100 
Sirketihayrıye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos Kupon kesik 
Reji • 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Sark Merkez Eczanesi 

lstilcraılar 

8,95 
12,35 

1.85 
10,40 
66,25 • 
25.-

4.45 

Türk Borcu 1 23,25 
,, ,, II 21,90 
.. .. nı 22.10 

İstikrazı dahili Q9 -
Ergani A.B.C. K. kesik 95.-
Sıvas Erzurum 1 Kupon teailı Q!ı -

D 95.-

M ısır Tahviller1 
188(> 1 -.-
1903 II K.kesik 88.-
1911 III Ku.kesik 83.-

Tahvilôt 

- .-
89.-
84.-

Rıhtım 10.10 
Anadolu I ve II Kupon kesik 43.25 

" 111 46.-
Anadolu Mümessil S0.15 

Evli kadının çahşması 
h3) .. tJll' 

elinden gelen şey y~ı~ ~ Fatihten Nazlı imzasile: 
"Ni§anlıyım; bugüıılcrdc evlene -

ceğim. Fakat ni§anlım olan genç he
nüz hayatını müş1diUitla l\.azaııdığı 

halde evlendikten sonra benim çalış
mama razı değildir. Şimdiden bu· 
lwıduğıım işi terketmemde ısrar e
diyor. Halbuki benim kazandığım 

para hiç olmazsa benim masrafları
mı ve belki evin bir kısım nıasraf
larmı kapıyacak derecededir. Onwı 

fikrince bir kadın, analık ve ev ka
dınlığı vazifclerile dı§ardaki i§ini 
bir araya getiremez. Bir araya ge
tirdiği takdirda birinden birini ih
mal eder. Böyle ol.roydı, binlerce 
Türk kadmı evlenince memuriyetle
rini terketmezler miydit Memur ol· 
dttkları halde pek ala evlerini idare 
eden kadınlara çok rastlıyorum. Siz 
ne dersiniz1" 

aşk münasebetlerini ı~c~, 
idare etmekten ibarettir· diJİ 

Demek ki, bir adaın keil ~!O· 
"Ben bir gün şunu seveceı;;ı, 
yemez. Ya sever veya se'111itJclJ 
lar; yahut sevmez. Nerede 
başkalarının: "Sen onu se~ 
diye kehanette bulunIIlala 
kün olsun ... 

* 
Bir köylü Juzile evi~~ 

Manisadan A. Doğrul ı .,, 
"/stanbullıtyum. Ve ottlZ . 

şındayım. Dört senedcnbcft 
bir lstanvula gitmek a:ere 
Anadoluda geçmektedir. ~" 
artık evlenmeye karar verdı1"-

'"" biiyük bir tereddüt içind6Y' 
Bu bahiste iki tarafın, yalnız ken- dolu içinde öyle saf, scıki1lı • 

di noktai nazarlarına dayanarak u- klir kızlar tanıdım 1...-i, do ,f' 
yuşmalan, başkalarından alacakları şehrin okur yazar, açıkg~~ 
fikirlere dayanmalarından daha far- şuh kızlarına bin defa terC1 
dalıdır. Zaten bu hususta kat'i bir mm. Ancak büyük bir ter 
söz söylemek te mümkün değildir. ·yfJf 
Yalnız size, noktai nazarınızı teyit var. Böyle bir k"1::la baht• ·14'1" 
eder mahiyette olan ve Mis Stetsen mümkürı müdiir1 Onun cafıı iti' 
isminde terbiyeci alim bir kadının veti, görgüsüzlüğit bugiln b: 
fikirlerini hulasa eden şu satırları bir kusur gibi görilnmese b 

1
.,, 

hatırlatalım: büyük bir noksan olarak oro r,,, 
"Kadınların birtakım mesleklere maz mıt" 

girmeleri ve çalışmaları anneliğe ait Bu sizin hayatı görUşUnUf.t ~ 
ruhi ve bedeni istidatlarını sarsma- bulünüze tabidir. Eğer ı\llurıG 
mamış ve bilakis yükseltmiş- bir köşesinde asude, he~.~eli _,,J 
tir. Bir çok işler g ö - rastan uzak bir ömür _su ıti•~ 
r e n vahşi, amele, köylü ka- cih ediyorsanız böyle bır 1t ~J 
dınları pek ziyade yorgun düşme- ve mes'ut olabilirsiniz. . bııi_~ııf 
dikleri takdirde, e\'inde oturan, evin- sizi alakadar bahislerin btÇtııl ~ 
de çalışan kadından daha kolay ço- kında hiçbir fikri olmaD185biJ.lt"' 
cuk taşır ve doğurur. Bir kadın ik- ediyorsanız mes'ut ola 
tısadi faaliyetlerden nekadar uzak Yoksa ... kolay değil. 
tutularak yalnız cinsi vazifelere has- * "' 
redilmiş bulunursa annelik hususun- Kardeı gibi büyii.ye•6 da o kadar zorluk çeker. Cinsi işti- ııııP;"..Jll 
hanın başka iıderin, alfıkaların aley- Edfemitten Ali Tay. 1 

hine olarak çoğalması kadında an- "Babamı ue anamı tanı1" ~ 
nelik faaliyetini son derece azaltır, Ben çok küçük yaşta iken 4cd 
annelik zevkini yok eder ve başka ölmüşler ve ben iki yıl 611 ,,. 

zevkleri bu vazifenin üstünde tut- ~ n O.,, .J dar yanında bıtlundugu1 ,.,. f' 
masını mucip olur ... " aJlll ._,i 

rafından biiyiWUdiüıı. Bıı tJll'~ 
Tütün mübayaası • evıatıarından ayırnııyarcık ti, 

"Emin ol ki seveceksin!,, Bir tek kızları var ki, o dO ~ 
devam ediyor Kadıköyünden B. Diken imzasile: yaşımdadır. Biz bu kı:la ~ f 

İstanbul mmtakasmda tiıtün mü- "Yirmi dokuz yaşındayım. Heııii;; farksız olarak büyüdük 110 1 11~ 
İstanbul piyasasında yapak stoku d d'l k d. F" k · · d w·z· F k t ,,.,i ıl"'~ bayaatma evam e ı me te ır. ıyat evlenme · myctınde egı ım. a a ceye kadar bir kardoş gw _,,. 

kalmamıştır. Bu yüzden muamele de !arda hiç bir değişiklik yoktur. Fe- ailem beni evlendirmek ve muruv- tılı,..,.. dik. Sonra ben hayata cı .u 
olmamaktadır. Piyasa çok sağlam ve Jemenk tütün şirketi, Polonya tütün vetimi görmek i.<Jtiyorlar. Bımım için 11,.... 

talep devamlıdır. Trakya inceleri ü- monopoluna hazırlamış olduğu 76 heniiz tanıdığını bir kızla nişanlan- Zardan ayrıldım. Hala cm ,dll 
zerine alivre satışlara balşlanmıştır. balya nümunelik tütünleri sevketmiş dırmak azmindedirler. Israr edip tuplaşıyoruz. Aramızda kll~ 
Bir ay zarfında teslim edilmek üzere tir. Çekoslovakya tütiln monopolü duruyorlar. Halbuki ben kendimden sinden başka bir hissin '171 rfll" 

için hazırlanmakta olan tütün parti- oıı yaş kitçiik olan bu kızı sevme • d1Lğw111 bilmiyorum. Fakllt lfl~ 
bir vagon Trakya malı 66 kuruştan lerinin de yakında Prag'a gönderile- dim, sevecegımı de ümit etme- dctle özlüyorum. Acaba lnl,.,;r 
muamele gönnilştür. digwinı halde onlar: "Emiıı onlar ki, tıiyor nıuyıwı ve onu11la C1i cekleri bildirilmektedir. 

Ankara piyasasında son hafta i- seveceksin!" diye onu methediyor - miyimt' ' ~ 
Samsun mıntakası tUtUn piyasa- ır:. 

çinde yapak üzerine 41-42 kuruştan 1 d w b'ld' .1 k lar. Bugiin hiçbir ka<lıııı sevmediği- Aralarında kardecı samiIJl ~-~ti 
sının norma ol ugu ı ırı me tc- . -s ,, , 

muamele olmuştur. Bu piyasaya çok d' nıe göre bıı k"'lzı ılerde sevmem müm- lunanların bu hislerini zo_rls çoı_ ~ 
İstanbul mısır piyasası isteklidir. 5 kuruş, Amasyada 5,5 - 6 kuruş. az miktarda mal gelmiı;ıtir. ır. Yumurtalar kihı müdürt" ca sevgisine çevirmelerı 

0 
~· 

Son fiyatlar geçen haftanın ayni o- Marsilya piyasasında mısır fiyat- Diş piyasalarda : Almanyadan bil- Şu satırlar meşhur bir İngiliz ha- muvafık netice vermez. ı1""'~ 
larak 5,25 kuruştur. Samsun mmta- lan yüz kilo başına cif olarak şöyle- dirildiğine göre, Türkiyeden gerek !stanbuldan son hafta içinde ts- kiminin sözleridir: biribirinizi sevmemeğe b3§!r.s ~ 
kasında mevsim mtinasebetile mısır dir: panyaya 6601 küçük sandık yumur- "Bir adamın uzun zaman yaşıya- siniz. Zaten bugün ona ~~'" 
fiyatlarının yükseldiği bildirilmekte- La plata san 31 - 32 Frank. Anadolu, gerek Rumeli malları için ta ihraç olunmuştur. tstanbula çok cağım diye iddiada bulunması neka- cinsi temayül doğmamı§ ~~ ~ 
dır. Son fiyat durumu aşağıda göste Romanya mısır piyasası durgun • yapılan teklifler uyğµn bulunduğun- az yumurta gelmektedir. Çif yarım dar garip ise şunu seveceğim, bunu la evlenmeyi, . nasıl dUşUnU UJr r 
rilmiştir: dur. Son fiyatlar vagonu 25,000 • 215 dan yün üzerine Türkiye ile yeni iş- sandık iri yumurtaların fiatları 17,5 sevmiyeceğim diye iddiada bulunma- Kardeş gibi bilyümüşsilD 

Samsunda 5,125 kuruş, Çorumda bin 500 ley arasındadır. ler yapılmıştır. liradır. sı da o kadar gariptir. Bir adamın öyle kalınız. 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~' 

No. 12 kompartmıanıma girdim. luk değil aptallık. Düşündükçe bu - rakmamak için sıkıyorum. O kadar - Sahile indik, dedi. Artık hep Çayını yudum yuduın fçel' 

Ademle Havva 
Bürhan CAIUD 

Beni sahiden bir mektep çocuğu ye 
rine mi koyuyordu bilmem. 

Hayalin bu garip teklüine metr
dotel getirdiği tren biletleriyle be -
nim namıma cevap vermiş oldu. 

Gösterdim: 
- İşte beni Nise kadar sizden a

yırıruyacak kağıt parçalan. Bunlara 
rağmen beni istemezseniz o başka! 

Gözlerinin içi bir bahar gibi çiçek
lendi. 

- Oh, dedi. Bunu ben rica etmiş
tim. 

* Gece on biri geçmişti ki tren gel-
di. Bu sefer kompartımanlanmız bir 
az uzak dilşmUş. O vagonun orta
sında, ben nihayetinde. Başka yer 
yokmuş. Hayal hazırlanmış kompar 
tımanına girerken: 

- BonnUi dedi. Güneşle beraber 
sizi görürUm. 

Ve başının zarif bir hareketi ile 
selam verdi. Kapısını kapadı, kafam 
ıöğsUme yapışmış gibi ben de çok 
etiktir benden b~ka kimRe olmıvan 

Hem soyunuyor, hem düşilnüyo - dalalığımı anlıyorum. Hayalin beni neşeli ki! Karşımdaki sandalyeye deniz kıyısı .. Bakın İtalyan Kotda- !atıyor: ~ p 
rum. yoldan çevirmesinden anlıyacaktım yerleşmek be hanesiyle elini çekti. :r.Urü. Buraları da Nis kadar güzel- - Niste nekadar kalııb - A ~ 

Ne garip kızdı bu Hayal. ki bu yolculukta kısmet var. Ne ya- - Uyudunuz mu? dir. Verilmiş hiçbir kararını~.~ 
lki gündür beraber yemek yiyo - zık ki ben sersemlik ettim. Hala da - Hiç! Şimdi karar verdiniz mi, Niste bir kat babamın Paristen bel<l pr 

ruz. Beraber geziyoruz. Beraber o- ediyorum. Fakat bu kızın öyle bir - Ben de öyle! Ve bu her zaman kaç gün geçirmek istiyor musunuz? tubu göndermek için acele .;/ 
tellere gidiyoruz. Beraber seyahat sokuluşu ve öyle bir çekinişi var böyledir. Seyahat sonuna yaklaştığı Dudaklarımı büktüm: lazımdı. Dedim ki: , ~ 
programları değiştiriyoruz. Bütün ki, insanı şaşırtıyor. llk hamlede zaman insanın uykusu kaçar. _Bilmem, henüz bir karanın yok. _ Parise gezmek için gi~.A~~ 
bunlara rağmen hala ortada bir iler- avcıların çantada keklik dedikleri Güldüm. Şimdiki halde bir gölge gibiyim. Ne- Orada bir iki gün dinlend~~ 
Ieyiş yok. Bu kadar sıkıfıkı olduktan gibi görünüyor. Fakat konuştukça - Fakat benim için seyahatin so- rede ve ne zaman bırakırsanız başı- ra Belçikaya geçeceğiıni ~ 
sonra bu kadını elde edemeyişime insandan uzaklaşıyor. nu görünmedi ki! mm çaresini arıyacağım. f 
hayret doğrusu. Ağ-.ıım, dilim mi Fena bir gece geçirdim. _Fakat ama buraya kadar gel- ç k 'dd" b' b h . ~ h ım. de 

o cı ı ır a se gırmcıre a- Şu halde milsaıı ~~ bag-landı, ne oldu. Beni yolumdan Tren birçok istasyonlarda durdu. · k b" k .. i · · ~· -mış en ır ·aç gun geç rmez mısı- zırlanır gı·bi kaşlarını oynattı: b N" t .. .. l' J311 
çevirip Nise kadar sürükliyen bu Hiç uyumadım gibi bir şey. Hava · ? p · b · d h' d w unu ıs e goruşe ım. "'? 
kızın maksadı ne olabilir. Elbet nız · arıs u mevsım e ıç e eg- - Ricamı kabul edip seyahat leketten gelen dostlara pc 

da çok sıcak. Bu mevsimde cenup sa lenceli değildir. - du"r. Sı"zı" kolay kolay sal''e 
benden hoşlandı ki, bunu yaptı. Pe- h"ll · k h d w·ldir d ı programınızı degiştirdiğiniz için size 

ı en pe oş egı er er. - Eğlence aradığım yok. Yalmz. 
ki ama ben neden bu fırsattan isti- Güneşle beraber kalktım. Ne rrfi • teşekkür 1>deceğim. Arkadaşlığımızı ğini zannederim. 1 

&.. Şeytani bir gUliişle yüzüme baktı: 
fade etmiyorum. zel yerlerden geçiyoruz. Daha ltal - mümkün olduğu kadar uzatmak be- Gülerek iğildim: 

- Oyle ya. Maden mühendisi ola- ı .. fJJ 
Etmiyorum mu, edemiyorum mu? yan toprağmdayız. nim için de.. - Muhterem pederinwd- ~fit, 

caksınız. Vaktiniz kıymetli! Kim bilir e eı .... 
Bir kadınla bu şekilde ahbap ol - Giyı"nip lokanta vagonuna gerti - Bir ~y söyliyecekti vazgeçti. Son teveccühlerine teşekkilf ~ :. ne zengin madenler keşfedeceksi- -s~ 

duktan sonra onun yanında hala bir ğim zaman birçok yerler boştu. niz? ra: Kıpkırmızı oldu. · 
korkuluk gibi gezdiğim vaki değil. B' • t' E t di tek b 1 d A Dudaklannm titrediğilll 

ır çay ıç ım. - Daha tahsile başlamadan kıy- - ve , ye rar aş a ı. r ~ 
Değil ama gel gelelim bu kıza bir dum. 
türlü açılamıyorum. Halbuki apaşi _ Bu seyahatte adamakıllı alıştığım metli bir maden keşfettim zannedi- kadaşhğmız çok dostanedir. Size Ni· Kaşları çablmıştı. ... tıı '!"..i 
kar bir müsaade işte ... Beni yolum- sigaranın galiba dördUncüsilnü yak- yorum. Yalnız. si gezdirmek vazifemdir. Yalnız bu- _ Kendisini gördil~n ıı.J.'lıı~ 
dan çevirip Nise kadar niçin sürüklü mıştım ki Hayal kapıda göründü. - Evet! rası nekadar olsa yabancımız sayı • bana hak vereceğinizi ~ıc bit 
yor.Yarın da Nise varacağız.Tabii ba Hayal gibi bir girie. Açık mavi bir - İnatçı bir damarı var. lır. Sizi misafir etmek isterdim. Fa- Dedi. Sizin gibi ince, nıız;,ıı.J.'l. 
bası karşılıyacak. O olmasa her hal- ince elbise giymiş, boynunda toz Tam yerinden yakalamıştım. Ar · kat evimiz müsait değil. Sizi istedi kendisine ' .. nıtınak dn ...ıl 
de evden birisi istasyona gelecek. pembe bir e!Jarp var. Bahar gibi bir tık açılabilecektim. Başımıza dikilen ğiniz gibi rahat ettiremiyeceğimden verecektir. ptl ;n~ 
Peki sonra .. bu mesele akşamdan kız. garson döndü: korkarım. Fakat Niste kaldığınız Sinirleri oynamıştı. ~~tJ. 
otelde halledilecekti. - Bonjur. - Yalnız bir çay. müddetçe yemeklerinizi bizde yemek ken gözleri çakmaklaJll)(~r1'; 

BecPriksizlik. tovluk ettim. Tov· Avucumdaki inr.e narmaklarmı bı- Ve nencereden dışarı bakarak: şerefini verirsiniz zannederim. 
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~~isababa alevler icinde 
""4~ ~ --- --- --- --- --- -- --- -- --- ~ --- --- --- - -- --- --- ---~444>--~ Wlllı~~ ---- ---- --- --- - -- _..-._ --- --- --- ......... 

fBaşı 1 incide] nıya Cenevreye gidip Milletler Cemi- lunduguw_n_u ıs~bat -etm~ekted~ı·r.-İta~lya..._n_..k4L--d w~ n srrada k d tıı k 1 ı nu ay etmektedir. Adisababa, ka-
ar a 8Jl a an urşun ara yeti toplantısında hazır bulunması da istilası o··nu··nde Nec"'·şı·. yalnız mu··ca-··ıd·"rül ·· l di ~ ""' çan askerlerle doludur. Her taraf ha 

0 u muş er r. ku\"Vetle muhtemel görülmektedir. deleden değil, kendi şahsı· ı'şlcn'nı· ta- b ra eye çevrilmiştir. Yangınlar de -

Am~rika.n ~efaretl delile Firar eden imparatorun basının işlerine karıştırmaktan da vam etmektedir. Habeşler bunu yağ 
de§ ık edıldı refakatinde Ras Kassa, da vazgeçmiştir. Adisababada hüküm macılıktan ziyade İtalyanların eline 

v · gto d b"l . . •W• sürmekte olan anarşi, Habeş hükii - birşey bırakmamak için yapmakta _ 
~ın n an 1 dinldıgıne göre, dahil olmak şartile 30 yiik- meti otoritesinin artık ebediyen kalk dırlar. ltalyanlar •chre gı"rdı'klerı· za-

:Amerıkanm Habeşistandaki elçisi .. . ., bir telsizle hükumetine Adisababada sek rutbelı şahıs vardır.. mış olduğunu teyit etmektedir. man bir yığın kill bulacaklardır. 
ki vaziyet hakkında malfımat vermiş Negüs ve ailesinin Cibutiye muva- Ankara Habe§ Elçiliğinin Menelik hastanesi, nezaretler, saray 
tir. Bu malfımat şudur: salatında bir Senegalli bölük resmi d" .. • ,,. yanan binalar arasındadır. Bütün ver ıgı malumat H b · Şehir halk tarafından yağma edil- selamı üa etmiştir. 30 yUksek Habeş a eş ıleri gelenleri şehri terketmiş-
mektedir. Ateş çatırdılarına devamlı memuru da Negüse refakat etmekte- Ankara. 3 (A.A.) - Ankaradaki lerdir. 
tüfek sesleri karışmaktadır. Ameri _ dir. Hava çok sıcak oldugu· ndan se- Habeş elçiliğinden bildirildiğine gö - f f t • 3000 k" • 

H b h 
.. k. · ransıı se are me ıcı 

kan elçiliğinin duvarlarına mUtema- yirciler pek azdı. Yalnız Birkaç gaze- re, a eş u umetı, merkezini res- :r 
diyen kurşunlar çarpmaktadır. Ame- teci ile Adisababadaki ltalyan elçiliği- men "Gore" ye nakletmiştir. Ve im- hücum etti 
rikan konsolosu, gerek elçiliğin di - nin katipleri bulunuyordu. paratorun riyasetinde Adisababada Sefaretler adam almamaktadır. 
ğer memurları emniyettedir. Yedi A- Trenden evvela imparp.toriçe ve ar- akdolunan son bir toplantıda Bakan Adisababa gan yanmaktadır. Hasa
merikan misyoneri İngiliz elçiliğine kasından da imparator inmiştir. lar ve bütün Habeş rüesası sonuna rat çok mühimdir. Fransız sefareti
iltica etmiştir. Diğer Uç misyoner de lnıparator derhal gazetecilerin u- kadar mücadeleye devam hususun- ne 16 millete mensup 3000 kişi iltica 
Amerikan elçiliğine sığınmışlardır. za.kl~tmlmnsmı rica etmiştir. lm- da and içmişlerdir. Habeş maslahat- etmiştir. Fransız sefaretine 3000 ka
Elçilik memurları vazifeleri başında parator Ha.beş elçiliğine giderken bir güzan ile elçilik müsteşarı Habeşis- dar yağmacı hücum etmiş, fakat mU 
bulunmaktadır. Bahriye telsiz mer - ltalyan, rec;mlni çekmek i~temls fa- kemmel surette tahkim edilmiş olan 

knt N 
.. .. ~ tana dönerek daha aimdi baalamakta f b' d . f 

kezinin aldığı bu telgraf saat 16 da egu~un maiyeti buna mfıni ol- "I ., se aret ınasın akı muha ız asker -
çekilmiştir. Ve derhal Dış Bakanlığa mnk istediğinden iki taraf ara~ında olan son mücadeleye iştirak için hü- ler tarafından mukabele görmüşler-
gönderilmiştir. Telgraf fena alındı - yumnıklar teati edilmi~tir. kfımetlerinden mezuniyet istemişler- dir. Bu esnada iki kişi ölmüştür. Oğ-
ğmdan ve bütün dünyaya da Manil· C I dir. leden sonra yağmur başlamıştır. Fa 
le'deki Amerikan telsiz postası tara- ibutideki ngiliı muhribi Adisababadaki ihtilal ı kat buna ra~men silah sesleri dinme 

fmdan neşredildiğinden metin ta· Londra, 3 (A.A.) - lcabında nak- manzarası miştir. 
marn değildir. Maamafih elçiliğe kar liye vasıtahğı hizmeti görmek üzere Fransız Dışişler Bakanlığı elçi Go-
şı doğrudan doğruya tecavüz olma- Cibutiye gitmiş olan Diana isminde- Paris, 3 (Tan) - [Saat 2,5] Adi- dar'a, gösterdiği fevkalade yararlık-
dığı anlaşılmaktadır. Çünkü el~iliğe ki torpito muhribi, HOO ton hacmin- sababadaki Fransız elçisi Godardan tan dolayı telsizle teşekkür etmiştir. 
düşen kurşunların serseri mermiler de bir gemi olup halihazırda Adende Dış işler Bakanlığına bir telgraf gel- Fransız elçisi saat 16 ya doğru, Adi
oldu~u kaydı vardır. Telgrafta ltal- bulunan Çin suları donanmasının se- miştir. Adisababadaki kıtal, ve yağ- sababaya doğru yapılan İtalyan yU· 
yan kuvvetlerinin şehre girdiğinden kizinci filosuna mensuptur. mayı anlatan bu telgraf, şehirde ta- rüyüşünden hiç bir haber alınmadı-
bahsedilmediğine göre, yangınların mamen bir ihtilal manzarası olduğu- ğmı bildirmiştir. 
ihtilalci halk tarafından çıkarıldığı ltalyanlar yeni bir 
anlaşılmaktadır. imparator buldular 

~merika El~isinin verdiği Paris, 3. (A.A.) - Ha-
t afsilat vas ajansının Cibutiden öğ-

L-0ndra, 3. (Tan) - Son alman rendiğine göre, İtalyan tay
malfımata göre Amerikanın Adisa- yareleri bugün Adisababa u"
baba elçisi kadın ve çocuk 30 Rum 6 
Rusun da Amerikan elçiliğine sığın- zerinde uçarak beyanname-
dı'dnrını çünkü asilerin eline düşme- ler atmışlardır. Bu beyanna
den diğer herhangi bir elçiliğe gide- melerde Fransız Somalisin
miyecek bir vaziyette kalmış olduk-
larını bildirmektedir. de Tacurada bulunan Me-

Amerikan elçisi ,isyandan evvel mel iğin torunu ve eski İm
lmparatorun yanında zevcesi, kızı ve parator Yassunun oğlunun 
12 yaşındaki Prens Makonnen ile İmparator ilan edileceği bil
Harrar prensi olduğu halde trenle 
Cibutiye hareket ettiğini ve lmpara dirilmektedir. 
torun Kudüs'e gitmekte olduğu zan- Habec El~ilig .. inin haberi 
nedildiğini bildirmi§tir. :r :r 

Ayni telgrafta §U tafsilat ta mev- yok 
cuttur : 

Yangın, yağma ve tufek ateşleri 
Londra, 3 (A.A.) - Hnbcş elçiliği, 

Nec~inin Adisababadan aynım ol-
duğuna dair hiçbir haber almamıştır. 
Bazı mahafil, Neca§inin ailesiyle bir
likte Filistine gideceği haberine doğ
ru nazariyle bakmamaktadır. 

Sunday Refereeye göre Adisababa
dan alınmış olan haberler,Selasiyenin 
Italyanlara karşı şimdi büyük bir ta
arruza girişeceğini bildirmektedir. 

Mısırda kanlı bir seçim 

Seçim kav9alarında 2 kişi 
ölmüş 14 kişi yaralanmıştır 

Veft partisi kahir 
ekseriyet kazanıyor 
Berlin, 3 (Tan) - Kahireden bil

dirildiğine göre dünkü intihabat do· 
layısile gerek l{ahirede ve gerek baş
ka şehirlerde muhalif fırkalar men
subini arasında kanlı, çarpıı,ımalar 

olmuştur. Neticede birçok ölenler ve Nah p N · · p 
h 

. as aşa esımı aşa 
aylı yaralananlar vardır. 
Mısırda yapılmakta olan intiha- 1 kazandıkları tahmin edilmektedir. 

bat sırasında dün akşam iki kişi öl- Şimdiden intihap neticeleri alınan 
müş ve on dört kişi yaralanmıştır. Kahirenin beş intihar dairesinde 
Bunlardan dördünün yarası çok ağır Veft partisinin beş namzedinden dör 
dır. İntihabatın neticeleri yarın belli dil seçilmiştir. Diğer intihap dairele
olabilecektir. Bununla beraber Veft rinin seçim neticeleri henUz belli de
Partisi mensuplarının yüzde 75 rey ğildir. 

( Atnnaı - - ----Atin ada Balkan milletleri çoe~ 
koruma cemiyetleri kongresi 

" 

Zappiyon'da Çocuk Esirgeme sergisinde yurdun himaye ettiği ~ 
teşhir ediliyor. ~ 

~tina, (Tan) :-- Nisan ayında nı Yunanistan çocuklarına ~ 
Atın~da ~~ba, soguk ve ayazın ne cümlesini söyler söyleIIleı ..ı "'1f 
oldugu bıhnmez; her taraf göz ah· kışlarla sarsılıl.ı. Bravo sesJeı• 
c~'. ruha ferahlı~ veren renk renk ka çıktı. , -~ 
guzel kokulu çıçeklerle bezeli bir Komisyonlarda muhtelif ~ 
bahçeye benzer. Bu yıl, işte bu gü- reler esnasında yine a.zadall 'I. 
zel ayın üç haftasını Atina, kah ma- miz Doktor Salim Çalışır.aJlt ~ 
t:m raşelerile sarsılarak, kah se- fransızca bir ifade ile ber ~ 
vınç. kahkahaları atarak geçirdi. hakkında Türk bakımını.~~ 
Mesıh asıldı, caddelerdeki umumi diğer azaların takdirlerinl~ 
tenvirat lambalarına varıncıya ka- ve teşekkürlerini ceJbetnle 
~ar her taraf siya.h tüllerle ör~üldü; Son celse kralın başkanlığıııd' ~ 
) as tutuldu. Mesıh uruç ettı. Her pıldr. Türk murahhas ııe~ 
taraf şelı1~eler halinde elektrik zi- başkanlığına karşı kral pek -::vJ 
yasma boguldu. Fakat Atina her davrandılar. Hal hatır eOr'l!:.I 
vakit şendir. Bu müddet zarfında maada sarayları~da da ıceıı 
~tin~ şehri,. misafirperver ılık kuca- huzurlarına kabul buyurıll~ ıcl 
gmı ınsanlıgın ıstıraplarını hafifle- kat daha şeref verdiler. 
tecek ilimlerin dershanesi şekline faydalı neticelerle dağıldı. . 
koydu ve sinesini muhtelif ulusların Kongrenin muvaffakıyetiııiSI-' 
bu ilimlerde mütehassıs bilginlerine rinci amili, Yunanistan genel_. 
boydan boya açtı. kezi genel sekreteri geıı~ 

Balkan milletlerinin çocuğu koru- Madam Rosopulos'un yorlll~ 
ma kurullarının birinci kongresi u· usanmak bilmiyen gayreti .~ 
kademide sosyal yardım bakanı ta- Azalara çaylar, yemekler. ~eli- f 
rafından açıldı. Kralın yüce hima- verildi. Eski eserler gezdifl~ , 
yesi altında olan bu kurulun konuş- iş gördüler, hem gezıni§ old ~ 
malan beş gün sürdü. Hükumetimiz hir, şereflerine donatıldı. Go1~1'_ıt 
de bu kongreye üç delege gönderdi. ken konuk severliğinden d . ,,.., 
Açılma celsesinde Türkiye, Roman- na şehri hakkında güzel b~ 
ya, Yugoslavya, Yunan ve Bulgar götürerek gittiler. Fakat~ 
murahhas heyetleri başkanları ile rağmen Atinada bütün J3S.l de 
Cemiyeti Akvam delegesi nutuklar pavyonu mevcut olduğu b~1 -~ 
verdiler. Bizim delegasyonun başka- pavyonumuz olmaması göS' jWj 
nı ve çocuk koruma kurulu genel makta idi. Bulgarlar aıtrn•Ş~ 
merkezi direktörü M. Ali Sancaktar lavyalılar. otuz, Romanyalı~~~ 
kürsüye çıkar çıkmaz etraftan O kadar aza ve müşahit gö~ 
Turkos, Ti simbatitikos yani işte lerdi. Bir daha bu gibi J<O t'1. 
Türk murahhası, nekadar da sempa- iştirakimizde bu noksanla~ .'J 
tik sadalarile karşılandı. Söylev ve- lanmasını, mümkün oldll~, 
rirken ve bütün dinleyicilerin dikkat fazla adetle temsil edilP1 ~ 
bakışının üzerine toplandığı sırada: ve hazırlıklarda gecikmeıJl 

geceleyin Habeş hükumeti AQ.isaba
badan ayrıldıktan sonra başlamıştır. 
Şehrin belediye daireleri de yan
makta olan binalar arasındadır. Şe· 
hir içindeki bUtün telefon muhabera
tı kesilmiştir. Diğer elçiliklerle mek 
tuplar vasıtasiyle temasa gelinme
ye çalışılıyor. Polis ve askerle~ ta· 
rafından §ehirde bırakılan mühim 
miktarda tüf ek ve cepanenin asile
rin eline grçtiği zannediliyor. Şeh
rin bUyUk postahane binası da ateş
ler içindedir. Vis konsolosun evi d~ 

Böyle bir taarruzun yapılması muh 
temel olduğunu gösteren birçok se
bepler vardır: 

Evvela Italyanlara karşı devamlı 
surette mukavemet göstermiş olan = 
büyük Habeş ordusu halihazırda Har ::: 
rarda bulunmaktadır. Bir de Harrar = 
imparatorunun şahsına ait bir eyalet~ § 
tir. = 

~1111111 11111 111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ "- Türk çocuklarının selamları- menni ederiz. - Şakir. 

Türk Hava Kurumu Büyük ı-D-E_R_M_i_N_! -0-E-R_M_İ,,~I yağma edilmiştir. 

'Adisababa düımemi§ 
telakki edilebilir -

Diğer taraftan Necaşinin elindeki = 
son koz olan yağmurların başhyacn- =: 
ğı zamandan istifadeden vaz geçmesi =: 
mu,?temel de&rildir. Eğer ilkbahar = 
yagmurları. Hnbeşistanın inhidamın- =: 
dan evvel ba.')hyacak olursa vaziyet =: 
tamamiyle değişecektir. = -Bu mütaleayı ileri sürmek hususun = -dn Sunday Ref er~ tek başına kalmış- = 
tır. Pazar günü çıkan diğer gazete- =: 
ler. Habeşistanın inhidamına artık -
olmuş bitmiş bir iş diye bakmaktadır

fW
0

UW &~@©~llD~ 
Şimdiye kadar bin lerce kişiyı zengın etmiştir 

Yeni tertip planını görünüz. 
1 el ke,ide 11 • Mayıa • 938 dadır. 

Büyük ikramiye 

-----= -i 

lar. := Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramİ· ı 
=: velerlt" (20 000) liralık bir mükafat vardır ... 
;;ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

'TAN 
Basım evinin 

Kitabın iıml 

Bastığı Kitaplar 
Müellifi 

M . Turan 
Ga11on tercilm~ıi Muallim Milbah~· .. .. .. .. .. .. 

Nasırlar , ayaklarınızı ve sizi bitiriyorsa 

Dermin de nasırları bitirir 

I 
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Tan sigortasını Tü,..,.· ..... 
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"NORGE,, Buz dolabı hakkında bir hakikat! 
Bir buz dolabının en mühim yeri, adeta kalbi sayllan kompresörüdür. 

Norge "ROLLATOR,, denilen bir kompresörle mücehhezdir. NC>RGE 
Rollotor aşınmayan, eskimeyen ve bozulmayan bir kuvvet kaynağıdır. 

Rollator'da yalnız 3 parça hareket eder. Bunlar tazyıkll yağ içinde 
gayet yavaş işlediklerinden ömrünüzün sonuna kadar size 

sadıkane hizmet ederler. 
1926 yılında başlanan resmi bir tecrübede Rollator işf etilmeğe başranmıştır. Bu Rollator 

şimdiye kadar bir saniye bile durmadan işlemiştir. işte Resmi fenni neticeler: 

37 sene Normal çahşma 
2.500.000.000 adedi devir 

175 Ton Buz 
Fennin bu harikasını görünüz ve mkuayese ediniz. 

. .... ,d 
"Norge" u gar••· 

E MÜESSESATI Buz dolabı aırnoY1" 
Galata, Voyvoda caddesi No 58 - 60 - 62 - Ankara, Anafart~lar caddesi rto. 10 

Boşu boşuna ıstırap çekti 

Fakat bir kaşe 
• • 
1 1 

Alınca bütün ağrılarının, hemen geçtiğini gör· 
dü. Neşesi yerine geldi. 
llkbaharın ışıklı, kokulu havalarına aldanma

yınız. Mütemadi hararet tahavvülleri her rahat
sızlığa yol açabilir. Eğer yanınızda daima 

• • 
1 1 

bulundurursanız kendinizi bütün ilkbahar 
hastalıklarına karşı sigorta etmiş olursunuz 

.... 
BETON MAMULATI 

ANADOLU CiMENTOLAQI T.A.$. 
TELHON : l<AATAL 9 C51t.9) 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 
Sahibi: Mahmut SOYDAN - Umum! Neşriyatı idare eden: S. SALIM 

w 

SAGLAMLIK 

SPORCULARA MÜJDE! 
1936 

. 

t\ARlEY-0AVIDS0N 
. . . 

Motosikletleri geldi 
Sağlamlık, rahatlık, sür'at ve iktisat; 

YALHIZ: 

HARLEY • DAViDSON 
Motosikletlerinde bulacaksınız 

Yeni modelleri meşherimizde görünüz. 
Müsait tediye şeraiti 

o:r.T.A.Ş 
BEYOGLU: İSTİKLAL CADDESİ. 239 SÜRAT 

HER ŞEKİL 

RUMATİZMALARDAN 
sakınmak için 

URODONAL ile bir tedavi yapınız. 
UROCONAL, menşeyi bOnyevı olan bllcümıe has
talıkların ( Art:hrltique) ve ezcümle, şlşmanlıQın, 
dahili uzuvlarda husule gelen taşların (Calcuıs ), 
Goutte rumatizmasının, Gravelle hastahQının ve 
tesalübü şerayinln en müessir ve şafi bir müs-
tahzarıdır. 

URODONAL 
Rümatizmadan muztarip hastaların yegAne kurt~rıcısı. 

Etablissements CHATELAIN, 21 ao,oı. MOllafat 2 et 2 bis. Rue ele Valencie~nes, PARIS, 

4 
Tanınmış Firma olan 1"'~ 

PFA.SNllAUSER - \\ 
Leipzig Wieıt 

55
#! 

Galvano işleri muta.~a i1Jl 
tanbula gönderdiğini ~ut ı:ıııl 
darlara ilan ve emirlerıııc e 'Jilı 
bırakır. Ayrıca İstanbul dtJ\lı 
için Vekil aramaktadır. 1 ~ Mahzen sokak, ı, tstanbU 

URODONAL bütün eczanelerde bulunur. f 

~~~~~~~~~~~~-------=-1 

Şirketi Hayriyeden: 
1 BAL TiC Dr. Hafız ces,~ 

OAHILIYE MU~EtJ.A!e ( markalı 

Krema Makinasının 

lhymetini en fazla 
kullananalar bilir. 

nrııc:r t 
Pazardan başka g ,,..,olıl 

Büyükdere iskelesi üzerindeki gazino bu kerre yeni denecek bir 
derecede tamir ve tadil edildiği gi bi bir kısmı da aile ikamet edecek 
şekle ifrağ olunmuştur.Kiraya ver ilecek olan her iki kısmada gerek 
birden ve gerek ayrı ayrı talip olanların Cumartesi günlerinden maa
da Teftiş Heyeti Riyasetine müracaatları. Tiirl<.:Jll!NlfJa· ırD. srı. 

l&TAN8UL, OAL4U. PERSEMB! jll&URI 84 

p·1.-a•·1 iJI 
dan 6) va lstanbuJ 1 b.11es 
veni numaralı busust kil ~ıc:sl 
t;ı;;.a bakar. Salı. Cu11181'iıcf f r' 
(9,30 - 12) saatleri 118

1
•11e f 

· ba 1 ,e mahsustur. Herkesın 
11111

e 
1
o 

amele olunur. Muayenetefoıı ı 
l~fonu 22398. Kışlık te 


