
"Güneysu" karaya oturdu O ...... 
1'tlıirdağ, 1 ( A..A.) - acele - Gil -

•e11u npUZ1ı1 karaya otunnuıtur. im

~ ko§&ll Kemal vapurunun çahır 
llıaaıyıe kurtarılamamııtır. Tahlisiye is
tenecektir. 
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ltalyanlara göre Habeşler .. yeniliyor! 
daqılan Ras Kassanın Ordusu 

kendisini 
Futbolde 

öldürdüğü • 
şaqı Temsil hakkını "Fener

bahçe,, ye vermeliyiz 

ve başsızlık 
bört, dört buçuk aydanberi Avrupa· 

lın en son sistemde top, tüfek, tank ve 
~Y.Yilre silahlarına karşı yalın kılıç ile 
1'1tıkavemet eden Habeşler şu bir l\4lf • 
~ i~nde ciddi bir bozgun haline geldi· 
tr. liabeılerin bugünkü feJaketlerine 

'thep sadece İtalyan silahlarının üs · 
~lü.ğü değildir; şimal ve cenup cep · 
clerınde orta çağ devirlerinden kal

ltıa derebeyleri idaresinde biribirlcrin· 
den ayrı ve biribirlerinden habersiz mü· 
dafaa cephesi alan Habeş ordularının 
}>\ilcıek bir kumanda birliğinden mah -
~rn olmasındadır. General Badog!iyo 
liırıatde Makalle'den hareket ederek A
rl~nı tepesinde vaziyet alJnış olan Ras 
)(Ulugetta kuvvetlerine taarruz ettiği 
ıarnan Tembiende İtalyan ordularının 
loJ cenahını tehdit eden Ras Kassa 
•c Ras Scyum kuvvetlerinin derhal ha• 

"•"'·· i . ı d ğ ·ı 1 lb k • :--..... ve sıma e o ru ı ere-
e fstıyen İtalyan ordularını böylece 

'rltac!an vurmak llzım gcliyorduı Fa • 
~t HabeJler bu çok lüzumlu taarruz 
'liıılerini yerlerinde saymakla ve şimalde 
Ccreywn eden İtalyan taarruzlarına kar
~ seyirci kalmakla geçirdiler. Fazla r• 

~ak Adisababadan kendileri yardım 
Vvcti almak için mütemadiyen "im · 

dat 1 .. haberleri gönderdiler. 

. ~as Kassa ile Ras Seyum 'un üzer le· 
rltlc gayet mlihim bir taarruz vazifesi 
~İiştUğü bir zamanda hareketsiz kalma
il.tını bunların İtalyanlara satılmış ol • 
~lığ.una atfedenler vardır. İki gün evvel 
~ il.rts radyosunun Tembicn'deki Habe~ 

1.llVvetlerinin general Badogliyo'ya tca
ıın olacaklanna dair bir haber neşret • 

ııı Kencliıini ölcliirrlüğü §ayi olan esi bu §Üpheyi haklı olarak uyandır-
~~ ~L~ 

Son gelen haberler bu ihtimali teyit Roma, 1 ( A.A.) - Mareşal Badog· 
tt... lio ne~rctti<'H bir tcblig-de ikinci Tem-... erni§tir. " ~ 

bien muharebesinin muvaffakiyetle 
ASIM US inkişaf etmekte olduğunu bildirmiş -

(Sonu: Sa. 7 Sil. 4) tir. (Sonu Sa. 7 .'\ü. 2) 
'-......._-----------~~~--~~~~~~~~.~~~~~--~ 

• -·· 

il 

~ Ankorcr:la Blrıın Genel Direktörlüğü tarafından tertip eclilen lo
' ol MrsWinin ~ma törenincle: (Soldan) Ekonomi Bakanımız 
( Cetı11 Bayar ıergiyi açıyor, ıer giclen görünü§. (Aıağıcla soldan) 
~ Genel Direktörü 8. Veclacl Ne-:lim Tör ıöylüyor, Açılıı töre-

• 6alrınanlarla B. Celôl Bayar ve B. Recep Peker. 

Ne Londra teklifte 
bu ~unacak ne Parisl 

ita lganrn son muvoffokı
qel /e1 i vaziqetı sarsmış 

Cen~vre, 1 (A.A.) - Zecri 
tedb:rler tanzim komitesinin top
lantısı arif esinde milletler cemiye
ti mahfcJleri bu derece ehemmi· 
yetli bir içtimaın hiç bir vakit bu 
kadar tereddüdlü bir tekilde bat· 
lamamıı olduğunu ıöylemekte ve 
ne Londranın, ne Pariıin zecri 
tedbirlerin teımili hakkında her 
hangi bir mütalaa dermeyan et -
mediğini ileri ıürmektedirler. B. 

Olimpiyatlara gideceksek nasıl 
kimleri götürmeli ? 

. rr 

(Yaztsı 4 üncü sayfada) 

Edenin geçen pa~eıi aünü a- • 

vam kamarasında verdiği nutuk· D '-' ı k k ı •• b •• d • 
Garmiş dönüşü başladı 

tabumeseledenbüyükmrteenni agcı ı u un en gıa 
ile balaıebilİf oldula •• hafit* da· 
hi Büyük Britanyanın naıd pratik den müşahitler döndüler bir vaziyet alacağını keıtirmeye 

bulunmadıiı ıöylenmekimkan 
tedir. 

(Sonu: sa. 7 sa. 3; "Müsabakalara girilmemesinde çok isıar 
ettik fakat bizi dinlemediler!,, 

Bay Beck 
Belçikada 

"Zincirin yeni bir halkas•,, 
kuru:uyor 

Brüksel, 1 (A.A.) - Lehisl!Ln Dı§ 
Bakanı Bay Jozeph Beck, refakatinde 
müteaddit yüksek memurlar bulundu
ğu halde, pazar günil öğleden sonra 
buraya gelecek ve Uç ,Un kalacaktır 
Bay Beck pazartesi sabahı Bay Van 
Zeeland'la görüşecek ve öğleden sonra 
ticaret muahedesini imzalıYjcaktır. 

Bay Beckin ziyaretinin yegane Re· 

bebi ticaret muahedesinin imzası ol -
madığı söyleniyor. Bu hususta haber 
verildiğine göre, Bay Van Zeeland 
Bay Beckin ziyaretini iade etmek 
üzere yakında Varşovaya gidecektir. 

Diplomatik mahfeller, Avrupa va
ziyetinin gerginliği hasebiyle, iki na • 
zınn geniş surette noktai nazar teati
si ihtiyacım duydukları kanaatini bes
lemektedir. 

(Smıtt: Sa. 7 Sil 5) 

Şamda 

Bir eşek 
idam edildi 1 
Şamdan yazıldığma göre Vadiyuz • 

zaniyede köy afalanndan birine bir çtf. 
te atarak ölümüne sebebiyet veren bir 
eıek, köylülerden mürekkep bir heyet 
önünde muhakeme edilmiı ve cürmü sa 
bit görüldüğünden idamına karar veril • 
mi,tir. Karar, köy meydanında derhal 
tatbik olunmuı ve PYaJlı ffek ipi~ aiP 
larak idam edilmiıtir. 

Kıı olimpiyacllarınclan dönen lftÜfahitler nhtımcla. 
(Y a.:::ısı 4 üncü say/ ada) 

•• 
Uç üncü kut ban 

Şişhane faciasında yaralanan 
kontrolör lsmail de öldü 

~ 

Kontrolör lımail 

Şişhane yokuşundaki tramvay fa • 
ciası raporunun bugün adliyeye veril • 
mesi kuvvetle muhtemeldir. Bugün ye
tiştirilemezse yarın verilmesi muhakkak 
tır. 

Elemle haber veriyoruz ki dün tram 
vay faciasının kurbanları üçleşmiştir. 

Gazlı kangren olduğu için bir ayağı ke
silen 11 numaralı kontrol İsmail de ev• 
velki gece sabaha karşı ölrr.üşti.!r. 

Kontrol İsmail son saatlerinde ken • 
disini tamamen ka}•betmiş ve bilmive • 
rek ölmüc:tür. Ölümden nöbetçi müd • 
deiumumi ile zabıta haberdar edilmiı • 
tir. Cenazesi bugün kaldırılacaktır. 

Beyoğlu hastanesindeki diğer vaTa • 
lıtarın sıhhi vaziyeti düzelmektedir. Yel 
kenci Mchmedin hayatı kurtarıl::nıştır. 
Diğer hastanelerdeki yaralılar da iyi • 
leımektedir, 

• (Banu: Sa .. 'l Si I~ 
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S .ON ·. HABERLER 
Şimaldelll Habeş cepbesı 

tamamen yıkılmış 
Italyanlar Habeş kuvvetlerini nasıl çevirdiler 

Habeşler hala çarpıştıklarını ve henüz hiç bir tarafın 
kazanmış olmadığını bildiriyorlar 

Asma.ra., 1 (A.A.) - Dnb. Ajansı
nın hususi muhabiri telsizle bildiri -
yor: 

Geçen cuma gününden beri şimal 

cephesinde İtalyanlar tarafından Ras 
Kassa ve Ras Seyyum ordulannı iha
ta için geniş bir hareket yapılıyordu. 
Umumi ltalyan karargahında bugün 
mevcut knnanta gcfrc, şimaldeki Ha -
beş cephesi bugiln filen yıkılmıştır. 

Yerli kolordusu birinci kolordu ile 
birlikte Tembiende Ras Knssa ve Rns 
Seyyum ordularına kal'§ı kat'i bir ha
rekete giri§llliş bulunuyorlardı. Bura
daki Habeş orduları §imdiye kadar 
Hausien istikametinde İtalyan hatla
rını yarmak için mütemadi te!:}Cbbils
lerde bulunmakta idiler. 

Bir taraf tan Uçilncü kolordu Ger -
ra nehri boyunca ilerlerken diğer ta
raftan bir Siyah Gömlekli fırkasını 

ve Alp alaylarını do. ihUva eden yerli 
kolordusu Addi - Abbinin şimalinden 
cenuba doğru ilerliyerek 28 şubat sa
bahı Voork Amba üzerinde çok kuv -
vetli Habeş mevzilerini zaptetmişler -
d!r. Alp alayları ve Siyah Gömlekliler 
Habeşler kat'iyyen farkına varmaksı
zın iki bln rakımlı Vork Amba tepesi
ne tırmanmışlar ve bu suretle baskına 
uğrıyan Habeşleri göğüs göğüse cere
yan eden bir müsademe neticesinde 
tepeden atmışlardır. Topçunun ve tay-

yarenin şiddetli bombardımanına rağ
men Habeşler, mevzi1erini tekrar ele 
geçirmek için çok çalışmışlarsa da 
ltailyan kuvvetlerinin tazyiki karşı -
smda muharebe meydanında üç bin 
ölü bırakarak çckilmiye mecbur ol • 
muşlardır. Bu ölülerin arasında bir 
yüksek kumandanla beş ikinci derece
de amir vardır. İtalyanlar bu müsade
melerde beş yüz ölü venni§lerdir. 

Üçüncü kolordu ise bu esnada Ge -
roba hattına varmışlar ve ricat et -
mekte bulunan düşmanın arkasrnr 
düşmüşlerdir. 

29 şubatta İtalyanlar hareketleri
ne devam etmişler ve bu suretle şimaj 
cephesinde harp edebilecek bir halde 
tek bir ordu kalmıatır ki o da, Raf 
lmru ordusudur. 

Buradaki askeri mahafil, Hnbeşis· 
tanın daha şimdiden askeri bakımdar 
harbı kaybetmiş olduğu mütnleasm -
dadır. 

İtalyan kuvetlcri Ambaalaginin 
cenubunda ileri yUrUyilşlerine Aşangi 
gölU istika.metinde devam ediyorlar 
Bu göiün civarı müthiş surette tay -
yareler tarafından bombardıman edil· 
miştir. 

HENÜZ KAZANAN YOKJfUŞ! 

Adisababa, 1 (A.A.} - Röyter a · 
jansı bildiriyor: 

Gayri resmi malümata göre, An-

talo - Ambaalagi yolunun yirmi mil 
garbında Samra nehri boyunca şid -
detli müsademeler olmaktadır. 

Şarktan ilerliyen İtalyanlar Ras 
Kasa ve Ras M.ulugeta kuvvetlerinin 
§idetli bir mukavemetiyle karşılaş -
mışlardır. Mucya civarında cereyan 
eden göğüs göğüse müsadrmclerdc 
yüzlerce ltalyan ve Habeş ölmüştür. 
İtalyan dağ bataryaları Habeş mev -
zilerini bombardımana ba.5lamqlarsa 
da Habeşlerin yaptıkları müteaddit 
~Ungü hücumları yüzlindcn topçu lml· 
lamlamamı§tır. 

En son gelen haberlere göre, he -
nüz ortada kazanan yoktur YC Tembi
ende biiyük muharebeler henüz şimdi 
başlamıştır. 

lTALl'AiVLAR nız KAZANDI[( 
DiYORLAR! 

Asmam. 1 (A.A.) - Stefani ajan· 
sı bildiriyor: 

Tembiendc 27 şubatta b::ı.şlıyaıı 

muharebe knzanılmış telakki edilebi • 
lir. Düşman kendisini ihata etmek is· 
tiyen çenberden kurtulmak için şid -
detle çarpışmıştır. Ras Kassa ordusu 
çok ağır zayiata uğramıştır. Mübin' 
miktarda silah, hayvan ve harp leva· 
zunı iğtinam olunmuştur. Rns KaFsn 
da, Ras Mulugetanın akibctinc uğra 
mıştır. Hava kuvvetleri zaferi istis . 
mar etmekle meşguldür. 

Avrupa siyasetinde beklenilmeKJen 
qenı bir ufuk açılıqor-: 

Almanya lngiltere, Fransa ve Rusya ile birleşecek! 

Almanyanin büyük zırhlı yapmasına müsaade olunacak; 
müzakerelere yakında haşlanıyor 

Londra, 1 (A.A.) - People, Sun -ı 
day Express gazeteleri Hitlerin Fran
sız gazetecisine verdiği mUlakattnn 
sonra İngiliz diplomasisinin Fransız -
Alman mulfareneti hususunda ciddi 
gayretler sarfetrnesini bekliyorlar. 

SundAy Express gazetesi, Edenin 
bu hn.f ta Cenevrede Flandin ile bu me
sele hakkında görli§cceğinl ve Hitle -
rin beyanatile açılmış bulunan imkan
lar etrafında müzakerelerde bulunaca
ğını yazmaktadır. 

Peoplc gazetesi de, 'Edenin İngilte

re, Fransa, Almanya. ve Sovyet Rusya 
arasında bir dörtler paktı yapılması -
na te§ebbüs edeceğini yazarak diyor 
ki: 

''Böyle bir anlaşma Avrupa diplo· 
maük mahfcllerinde havayı sakinleş
tirecek ve İngiliz - Alman hava pak -
tının imzasını hazırlamı!} olacaktır. 

ALMANYA VE DENiZ J(O'NF'E • 
RANSI 

Londra, 1 (A.A.) - Sunday l!:x -
press'in Bcrlinden öğrendiğine göre, 
Hitlcr, deniz ve siyaset erkanının bir 
toplantısından sonra lngiliz - Alman 

deniz anlaşması hakkındaki zeylin 
Londrada yapılacak anlaşmaya müva
zi gitmesini tas,ib etmiştir. 

Sunday Times gazetesinin istih -
barına göre de, bu yeni anlaşma Al -
manyaya İngiliz filosunun yüzde 35 
ini yapmak hakkını veren anln§ma 
çerçevesi içinde kalmakla beraber 

Londra deniz müzakerelerinin melhUz 
neticelerine göre, Almanyaya bazı hak 
lar tanıyacaktır ki, bunların bac:lıcası 
Almanyanm da 35 bin tonluk büyük 
zırhlı yapabilmesi keyfiyetidir, 

MÜZAKERELERE GIR/Lll'OR 1 
Londra, 1 (A.A.) - Hitler, şimdiki 

lngiliz • Alman deniz anlaşmasına 
zeyl olmak üzere mütemmim bir an -
lıışma müzakerelerinin Londrada baş
lamasına muvafakat etmiştir. 

Bu baptaki talimat Almanyanın 
I..ondradald büyük elçiliğine gelmiş 
fakat bunlar henüz İngiliz hükumeti
ne bildirilmemiştir. Eğer deniz konfe
ransı İngiltere, Fransa ve Amerika 
arasında bir anlaşmaya müncer olur
sa, Alman hükumeti !nglltere ile ka -
litatif anla.5ma mUzakerelerine giri -
şecektir. 

Diğer taraftan Fransız heyeti mu
ralıhasasının Paristen istediği yeni 
talimat da gelmiştir. Bunlar henüz 
İngiliz hükumetine tebliğ edilmemiş 
olmakla beraber Fransız heyeti mu -
rahhsasasmı !iç devlet arasında mü -
znkerelere devama mezun kılmakta 
ve imza meselesinde bazı ihtirazi ka
yıtlar ihtiva etmektedir. 

FRANSIZ ALMAN MÜNASEEBET -
LERI VE BAY EDEN 

Londra, 1 (A.A.) - Sunday mx -
prcss gazetesi, Fransız - Alman mü -
nascbetlerinin tekrar teessUs etmesin
deki ehemimyeti ileri sUrerek, Bay 
Bdenin, bu hafta Cenvrede Bay 
Fla.ndinle bu mesele hakkında görUşe
reğini yazmaktadır. 

People gazetesi, Bay Edenin lngil
tere - Fransa, Almanya ve Rusya nra
sında dört taraflı bir pakt aklini tc -
mine teşebbUs edeceği tahminini yU -
rUtmektedir. 

OENEVREDE NELER GôRÜŞÜ • 
1JEOEK1 

Londra, 1 (A.A.) - Star gazetesi 

yazıyor: 

Önümüzdeki hafta Cenevrcdc yapı
lacak müzakerelerin büyük kısmı Ti
tüleskonun umumi emniyet hakkın -
da hazırladığı formül Uzerinde ecre -
yan edecektir. Mevzuu bahis olan şey 
aza devletlerin 16 ıncı maddenin ta -
mamiyle tatbiki takdirinde biri biri
ne naı:nl yardım edeceklerini gösteren 
kaidelerin tespitidir. 

Türk Kuşu 1ayyareciJeri 
döndüler 

Ankara, 1 (A.A.) - On beş gün ön
ce Türk Kuşuna :ıit iki tayyare ve iki 
römork ile Eskişehire gitmiş olan Türk 
Kuşu muallim ve talebeleri orada ytl
ken uçu§lanna müsait arazi üzerinde 
tatbikatta bulunduktan sonra bugün sa· 
at 11 de Eskişthirden ayrılarak 13 de 
Ankaraya gelmişlerdir. 

Ankara - Eskişehir arasında bu gi
diş geliş ile bir krsım Türk Kuşu men -
supları ilk defo olarak 500 kilometrelik 
bir römork uçuşu yapmrş bulunyorlar. 

Modern Tür k ıesim 
sergisi açıldı 

Bükreş, 1 (A.A.) - Modern Türk 
Resim Sergisi bugün merasimle açıl • 
mıştır. Törende kor diplomatik ile si -
yaset, güzel san'atlar ve basın erk~m 
hazır bulunmuştur. Türkiye elçisi Sup· 
hi, Türk güzel san 'atlarının tekamülü 
ve başarılan hakkında bir nutuk söyle
miştir. 

Sergiyi himayesine alan Romanya 
KültUr Bakam hasta olduğundan gc -
nel sekreter ve profesör Valeari ytni 
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İtalyanlar, Şimalde, Ambaalagiyi aldılar, şimdi de Ten1~i· 
endıeki Habeş kuvvetlerine, Şimalden Ye cenuptan taaıı-uz cdı· 
yorlar. Cenupta, General Grazyani de, Allata istikametinde 
ilerlemeğe hazırlanıyor. 

Habeşistanda harekat, son iki haf-. ba i!crlerken, Tembien'deki Habcı I 
ta içinde büyük bir sür'atle inkişaf orduları seyirci kaldılar. Şimdi, sı~ 
etmektedir. Eeritre cephesinde, ltal· ken<li!erine geldi. Artık, Geva dere- . 
yanlar, beı günlük bir muharebeden si ccnubunn çekilip Adisababa isti • \ 
sonra 15 §Ubatta Aradam dağını uıp- kametini kapayabilecekleri Jc pelı f 
tetmişlerdi, bir kaç günlük bir hazır- şüphelidir. Bu kuvvetlerin, Takatli l 
hktan sonra, yalnız birinci kolor.du cnrbinde Scmien havaliıine atıtınıılıı· ! 
ile 27 ıubatta hemen ciddi bir mu· rı daha ziyade muhtemeldir. ) 
kavemet görmeksizin Ambaalagi da- Somali cephesinde de, r:encrııl 
ğını da ele geçinnişlerdir. Grazyani'nin bir ay kadar süren bİ~} 

Bundan sonra da, Tembiyen'deki 
Habeş kuvvetlerine döndükleri anla
şılıyor: Alınnn haberlere göre, ili. 
üncü l talyan lrn!ordusu cenuptan, 
yerli Eritre kolordueu tiınalden, Ge-

f va deresi timalindc.<!ci Kn11n ve Se • 

hazırlık devresinden sonra Negellı 
den Allata istikametinde ilerlemcğc 
başlamak üzere olduğunu göstcreıı 
bazı işaretler vardır. Bu' cephede, 1 
talyanların, Harar istika.-nctinc tıı.nr 
nızcfon vazgeçerek şimaldcki Bıt · 
doglio kuvvetlcrile ayni zamand:ı cıı 
kısn yoldan Adisababaya doğru htı' 
rckete geçmeleri imkanı hasıl ol 

Uç aydan fazla, ltalynnlann ce • 1 
yum kuvvetlerine müıtereken tanr -
ruza başlrunıtlardır. 

muştur. 
-\ nuba ilerlemelerini meneden kuv,•ct 5-~h~sın' Hnbe~İstan harbi, kat'i ar "" 

; 

Ji Tembien mıntakasının bir knr gün · k ·· d. ltaly"n •15u·ıa·s·.ıı1 " gırme uzerc ır, "" 
içinde knybo~acağını zannec!iyoruz. durdıırabilmek için büyüle bir ku · 

Boşlıbaşrna muharebe eden Habeş mandanın. bütün azim ve şiddetile• 
\ ordularının harekatı, Habeş karar - memleketin bütün rnel'l'!balnrını bit 

J gnhınca hiç de iyi idare edilememit· araya tophvarak muharebe meydan · 
\ tir. Bunu Habeşlerden beklemek de larında, ordularının bnşında ve ara • ı 
l biraz fazla bir talep olurdu. Bunun sında çarpışması lazımdır. lmP8 

~ en bariz bir misali şimal muharebe - rator, bunu ycpabi!ccck midir? 
g lcridir. ltnlyanlar, Mekalleden cenu· B. O. J 
\. uııııı•ıı1111ııııııı11111ııııııııı1111ııııııı1111ııııııı111111ııı11ıı1111ıı11111ıı 111 ıımııı 111 ıııtıııııı 111 ııııııı11 1 ıı•llllltıı 1 ıııttıııııııııııııı111nııı•~ 

Yunanistanda 
................. amıll'JI .. 

iki fırkanın uzlaşması kabil değil 

ük "met kurulurs9 om ·i ·stferie bir 
or unun kıyam edectği bildiri di 

~ 
Atina, 1 (Kurun) - Evvelce tekar • 

rür eden Sofulis - Çalliaris mülakatı 
bugün Akropol Palasta yapılmıştır. İki 
fırka lideri arasında görüşülenlere daiı 
bir beyanatta bulunulmamışsa da yine 
hiç bir neticeye varılamadığı tahmin e
dilmektedir. Çünkü, Çaldaris istedık -
}erinin hiç birinden vnz geçmemiştir. 

Çarşamba günü tekrar görüşecekleri 
söylenmektedir. 

VENIZELOSÇU MEB'USLAR 
TOPLANDI • 

Atina, 1 (Kurun) - Venizelosçu 
parti meb'usları bugün toplanarak So -
fulis - Çaldaris mülakatına müvazi o -
larak bazı kararlar almışlardır. 

ORDU KIYAM MI HAZIRLl
y A.Cı\K? 

Atina. 1 (J{.unın) - Ladini gazetesi-

Musolini 
Zafer nutukları veriyor 

Ronın. 1 <A.A.ı - Mussolini Ve· 
nedik sa.rayının balkonundan 150 bin 
kişilik bir halk kitlesine hitab::!n ~un
ları söylemi§tir: 

"Siyah Gömlekliler ihtfüılinin bize 
temin ettiği bu intikam ve zafer gU -
nUnde kahrnman askerlerimiz ilerli
yor derken sizin ruhlo.rmızdn ihtizru" 
eden hislere terceman oluyorum. Bunu 
hadiseler söylüyor ve daha söyliye -
cektir.,, 

. 

nin verdiği bir havadise göre, ·Tadİ~, 
parti mensuplarından bir heyet baş"~, 
kil Demircise müracaat ederek, korı> ı;" 
nistlcrin himayesinde bir hükumet t:I 
rulduğu takdirde ordunun bir kıyaı11 
zırlıyacağmı bildirmişlerdir 

ır' Kendisinden bu cihet sorulan 
1 

Dcmircis menfi veya müsbet lıiÇ tıl 
ti 

cevap vermemiştir. Mevsuk malfııtl~ 
nazaran bu teşebbüs harbiye nazırı ~r 

b•" neral Papagos·a yapılmış ve bunun , 
vekile bildirilmesi kendisinden isteO 

miştir. 

1\1.ı\NEVRALAR Y APILAC.ı\1' 

Atina. 1 (Kurun) - Mart soııl~~ 
da kara, deniz ve hava kuvvetler• 
manevra rapacal:lndır. 

Ad ua ~ 
Muharebesinin yıldöniirı1~ 

noına, ı (A.A.) - Adua muhs#9 
besinin kırkıncı yıl dönümü b\l ..,9 
krnlm, Mussolininin ve bütün ıtal) 

1
, 

ricalinin iştirakiyle parlak bir sı.ı~· 
te tes'id olunmuştur. ıe 

Asker kıtaatı Adua harbinde 0 

kahramanları selamlamıştır. __./ 

:M ussolininin bu sözleri halk tS:. 
f ından sonsuz alkışlarla karşılıınJl1 
tır. ~ 

Kısa Harici Haberle;I 
* Berlindeki ecnebi gazeteciler ce-, 

miyeti 27 şubatta toplanarak Ameri -
kalı go.zeteci Zcncs Kuzenlanın baş -
kanlığındo. yeni bUrosunu seçmiştnr. 

* lsveçte kırk sekiz ayan azası ve 
64 saylav H:ımbourg mahkemesi ta -
rafından mahkum edilen lsveçli gemi
ci Yanssas lehinde bir istida imzala
mışlardır. 

• Almanyada Leh kredileri ve Le· 
histan pomeranyasmdaki Alman de
miryolu transitleri hakkında Berlin -
de müzakereler cereyan etmekte oldu-

Türkiye san'rıtlarlannın eserlerini tak
dir fırsatını verdiğinden dolayr Türk 
hükumetine teşekkür etmişlerdir. 

ğu haber veriliyor. ft' 
• Beynelmilel barışa mu# ır 

gençlik cemiyeti Brükselde topl~t ' 
tır. Bu toplantıya başlıca menılc~~ 
leri temsil eden 300 den fazla d 
iştirak etmiştir. ,ef1 

• Buenos Aires matbuatı ~ 
mm Lima şehrinde bir ihtilal ııı.ı. ı# 
ti vukubulduğuna dair bazı rivn)'C 
dolaştığını yazmaktadır. ~~ 

• Fransanm Prag elçisi ~· ~ ' 
Emile Naggiar, Pekindeki ycni .. ''

11 ~
fesine iltihak etmek üzere bugtıll fı~ 
rise hareket etmeden evvel :M. 13e "' 
veda mektubunu takdim etrniştı~ıJ 
Kroftanm miimessili kendisini , .. 
tecıyi etmiştir. 



Yabancı memleketlerde 
konf eranslarımızı 

sıklaıtıralım 1 
T iirlı tarih cemiyeti iltinc:i rei

Iİ Bayan Aletin Cenevre üniver•İ· 
feaüule Lomn maalaeaai üzerine 
uerclifi lıonlerans ~bir örnelı 
oldu. 

Avrupatla, hatta Amerilıtula 
münevver Tiirlı katlın ve erkek
lerine lıonlerans verdirmek en 
ehemmiyetli it/erimiz araaında ol
"1alıclır. 

Eıki bir rejim altında bir va
kitler çok sıkı görmüş Türk kadı
nının yalnız ıeıini ifİlmek yaban
cılar için büyük bir heyecandır. 
Bu T ürlı kadını münevtJer olursa, 
duyulan heyecan daha çok artar. 
Hele münevtJer Türh kadını üste· 
lilı hatip olursa ve bir Avrupa di
li üzerine JirJeyicileri keneli 
memleketi hakkında aydınlatmak 
İçin onların karıuına çılımıf bu
lunursa, arhlı bu beynelmilel bir 
laadi.etlir. Metleni dünya, bu 
nuınzarayı .. 1ı ıılı görmek iıter. 

Difer tara/tan Elôziz ıaylavı 
B. Fazıl Ahmet, Franıanın Sor
bon ilniversiteıintle Türk inkila· 
bına ait Fransızca iki konferans 
uermek üzere yalııntla Pariıe gi

decek. Ôbür saylavlarımı:z, mem

leket içintle muhtelif yerlerde ken
eli lwıllnmı:zı aytlınlatıcı konle
rarular vermekten henüz tlöndü
ler. 

Memlekfttimizin içinde oltlafu 
ırihi yabancı memleketlertle tle 
ııtalii elai.resinde verdifimü kon· 
leraıuları daha .. kl(lftıralım. 
r ranıı.zcu, ı .. f:) :ı:__ __ A ,_,., .... _ 

bilwt JMfitmillerinQ, malelri 6ir 
konleranscılılr yolculuina çılra
rak memleketimizi her yandan 
ccuip mevzular halinde bütün 
dünyaya daha iyi tanıt .. nlar. Ya· 
zı vaadasile yaptığımız nqriyata 
et olaanlar. Ve mevzulannela bir 
ittirat, bir disiplin bulunması 
İçin belli baılı bir müeaseıe, me· 
•ela Matbuat Genel idaresine ek
lenecek bir fUbe bununla uirQf· 
aın. 

A,hfunız likir ıavQfının hu· 
dutlltırunız ell§ına tQfmaıınela bir 
mahzur yoktur. 

Bbim Iİyai alticlelerimizele ele 
avlh oar... Dünyanın arattırelıjı, 
eu.aJıfl salla! 

Hlkm et MUnlr 

Geçmiş Ku1unlar --· 
2 Mart 1922 

Cani ve haydut Lan
dronun son günü 

Z:.tuıdronun davasına dü11 bir de
fa daha bal.."ılmı§tır. Artık nıahkU
mu müdafaa eden avukatın son ya
PGcağt bir iş kalıyordu. Reisicumu
rwn kalbini t~hyic etmek. 

Ahkat Eli;:e 8arayına girerken 
•aat dördü beş geçiyordu. Bir malı-
1ctlm• batını 'kurtarmak için avu
katuaın rei3icumurla yaptığı nıiilii
katlar mutad iizerc bir çeyrek saat 
devam eder. Fakat bu defa pcl; u:ıın 
114rmi§tür. Avukat dışaı·ı çıktığı 
ı'am.an saat be~ bıcçıcktıt t·c ga:ctc
cilere tunları söy?cdi: 

- Davayı tabii Versayda oldıı
ğu gibi fakat bel1;i daha a.: §iddcf
le mi.i.dafaa ettim. Reisicımwr ııerc
Ce§i karon bana bi'ldirmeği t•adetti. 

Landronun ise bıı daki'lı."01.arda 
Pek aakin olduğıı söylenmektedir. 
llattti terberine: 
- Sakalımı gii=cl tanzim cdhıi;;, 

demif, Modamlara sonuncu olarak 
~,,,..,...re fstiyonım. 

1 

19 Mayıs 
Karadeniz lisesinden 
yetişenlerin kararı 

Karadeniz liselerinden yetiıen genç
ler bir kurum yapmak üzere dün halke
vinde toplanmıılardır. 

Toplantıda hazırlanan nizamname O· 

kunmuı ve münakap edilmiıtir. 
Kurumun adı hazırlanan nizamname 

ye giJre (Karadeniı gençler birliği) ol
mak üzere kabul olunmuştur. Kurumun 
maksadı üyelerine maddi ve manevi yar 
dım e:tmek. onların dileklerini imkan 
nisbetinde yerine geti:mcktir. Birliğin 

merkezi İstanbul olacaktır. Nizamname
nin en mühim maddelerinden birisi A· 
tati.irk Samsuna ayak bastığı -19 mayıs 

günü:ıün bütün Türkiyede merasimle 
kutla,ması ve birliğin bu işle meıgul 

olmasıdır .. Nizamname kabul edildikten 
sonra yönetim kurulu seçimine geçil -
mİJ. fakat vakit geciktiğinden seçim 
başka bir güne bırakılmıştır. 

FIRTINADA KAZAYA UARAYAN 
GEMiLER 

Son fırtınada Fenerbahçe açıkların • 
da batan İstanbul Şilebi ile gaz yüklü 
varillerin ve Akaya ait Yakacık, thaan, 
Fenerbahçc vapurlarının denizden çı -
karılması için Ticaret direktörlüğü mü
saade vermi§tir. Bu vapurlar bir iki gü
ne kadar çıkarılarak parça parça utı• 
lacaktır. · 

Diğer taraftan yine son fırtınada pftı 
lantan Çanakkale vapuru için ıamarla
.nan pft da gelmittir. Vapurun pftı ta
kıldıktan sonra tecrübesi yapılacak ve 
itlemeğe çıkanlacaktır. 

YEMEN YELIAHDI SEYAHATF CİKil'OO .. 
Şam, (Huıusl) - Yemen veliahti 

Seyfislimın yakında arap ülkelerinde 
ı.ı .. •• , ......... rık11t'•ğ• •nylenmektedir. 
Veliahtin bu seyahati esnasında Suriye 
ve Lilbnanr da ziyaret etmesi muhte -
meldir. 

ŞiRKETLERiN TOPLANTILARI 

1 Polis haberleri 

· Çarpan tramvay 
Radyo konunu 

Yüksek kudretli istasyon-
Bcyoğıu Halaskar caddesinde 217 Jar kuru'acak 

numaralı tramvay L6tfiye adında bir 
kadına çarpmış, kadın vücudüniin tür -
lü yerlerinden hafif surette yaralanmı~-
tır. 

Çarpan otomobil 

Bayındırlık bıkanlıtı tarafından 
memleketimi.ıde radyo tesisatını ıılah 
etmek üzere hazırlanan kanun layiha • 
sına bur cenf müeyyideler ilave edil • 
mittir. Yeni kanuna göre te1siz tele • 

Dün saat 14,30 da Taksim meyda • fon neıriyatını almaya mahsus tesisat 
nrnda avukat Bay Cemale ait bir otomo- için posta ve telgraf idaresi ruhsat ve· 
bil tramvaya çarparak tramvay sefer - recektir. Telsiz tesisatı yapan1ar eğer 
!erini 25 dakika geriye bırakmıştır. Po- ruhsat almazlarsa yirmi beş liradan bin 
lis durumu tetkik etmektedir. liraya kadar ağır para cezasına çarpıla-

SAÇAK KOPUNCA - Yenicami caklardır. Diğer taraftan telsiz telefon 
· d 8 alıcı makinesi vasıtasile öğrenilen umu-

kemerın e 3 numaralı dükkanın saçak-
1 tam.ır cd Al" H d d ma mahsus haberlerle her türlil ne•riy~· 
arını en ı ve asan a ın a :s 

"k' ·Ilı!· saça~ın b' d b' . d tı, vücude getirenle netrine sahip olanlar 
ı ı ı"'ı, 6 ır en ıre yerın en . . 

.. . la ve poıtı telgraf ıdaresıle evvelce itilaf 
kopması uzermc yere yuvarlanmı§lardır. . . ' 
H Vu··cudun·· .. tü 1.. 1 . d edılmcdıkçe ıazetelcrlc veya sair men• asan un r u yer erın en y<ı• 

la unl"' Alı"ye b' 1 tı faat maksadile neırctmek veya satmak ra ı :ı ır şey o mamıı r. 
1 memnu o acakttr. 

DAYAK lDDtASI - Unkapanında . . . .. 
Radyo ıtını memlekette ıur'atlc ıs· 

oturan sandalcı Ahmet polise başvura- 1 h t w k · 1 B k 
rak Sirkeci rıhtımında bulunan Ban - la~ebme~e arar vermtıf1 ° afn 'da an • 

ı..... u ışe posta ve e gra ı areıini 
dırma vapuruna yük vermek yüzünden 

memur etmesi muhtemeldir. Bu takdir
motörcil Ali ile Aglhın kendisini döv -

de memleketimizde bq kilovat gibi az 
düklerini iddia etmittir. Tahkikata bat 

bir kuvvetle çabıan radyo istaayonlan
lanmııtır. 

nın alıcı ve verici kudretleri ziyadelet-
KAÇARKEN TUTULDU - Göztc- tirilecek ve radyo tesisatı en modern 

pede oturan Mustafa, Sirkeciden tram- bir ıekle konacaktır. 
vayla giderken sabıkalı yankesici Çakır 
Mehmet tarafından pantolonunun cebin-
den 200 lirası çalınmış, fakat hırsız ka- Bay Recep Peker 
çarken yakalanmııtır. 

KöMORDEN ZEHiRLENME - Ne 
catibey caddesinde 153 numaralı Bal • 
kan otelinde oturan Fatma ve :Mediha 
adında iki kadın iyi yanmamlJ kömürü 
odalarına almıılar ve zehirlenmitlerdir. 
ikisi de hastaneye kaldmlmqtır. 

TUTUŞAN KURUMLAR - Fatih 
lskender pap caddesinde 6 numaralı 
KS.mil apartımanının bacaamdald ku -
rumların tutuımasmdan yangın çıkmış 

ilcrtemeılnc meydan verilmeden ıöndU
rülmüştür. 

Tahkik ediliyor 

C. H. P. Genel sekreteri Bay Recep 
Peker dUn Ankaradan şehrimi7.e gel
miştir. 

Bay Recep Peker bugün üniversi
tede inkılip deni verecektir . 

Yeti TAHUSIYE 80TÇFSI 
400 Bil URA 

Şirketlerin umumi heyet- toplantıla· iki öğretmen arasında 
rına bugilnden itibaren başla •·caktır. k 

Tahlbıiye itlerine dair konuımak v~ 
936 bütçesi hakkında izahat vermek ü
zere Ankaraya &iden tahlisiye umum 
mlldOrU ,efırlmlzc acsnmUttür. 400,000 
lira olmak üzere tesbit edilen yeni büt• 
çenin 50,000 lirası ile Akdenizde Kum· 
kale civannda yeni bir radyofer istas -
yonu ve 25000 lira ile de Zonguldak 
ve Samsunda tahlisiye istasyonlan ku • 
rulacaktır. Bunlardan baıka bir de Eıe 
denizinde Bababurnunda bir fener ya • 
pılacaktır. 

Bu münasebetle iktıaat vckileti tarafın- ya IŞlk almıyacak SÖzfer 
dan toplantılarda bulunmaya memur e
dilen üç mürakipten mürekkep bir he -
yet fehrlmize gelmiş bulunmaktadır. 

MART MAAŞI 
Memurların mart aylıklannın tevzi -

ine bugün ba91anacaktır. 

Uç ARIKLAR 
Emlak Bankasında cüzdanlarını kır

dıran mütekait, eytam ve eramilin ma• 
aı tevzii itine dünden itibaren batl:!n -
mııtır; pazar olmasına rağmen, bayram 
münasebetile bankada muamele yapıl -
mr9tır. 

ESiRGEME KURUMNDA 
Çocukları Esirgeme kurumuna yar • 

dım olmak üzere hazırlanan lüks tel • 
graf klğıtlan bastmlmıgtır. 

Bu kağıtlarla telgraf çekmek isti -
yenler 15 kuruı fazla verecekler. Fa • 
kat çok yerinde ve çok faydalı bir ha • 
rekette gulunmut olacaklardır. 

YENi ÇOP ARABALARI BE8ENll O! 

Duyduğumuza göre Fatihte bir 
ilk okul bq öğretmeni Bayan ile öğ -
retmenlerinden diğer bir bayan ara -
sında Öğretmenler kurulunda başlı -
yan bir münakaşada yakışık almıya -
cak sözler kullanılmıt. mUnakapya 
bir kaç öğretmen daha karışm13tır. 
Hadiseyi öfrenen direktörlük mekte
be bir mUtettif yollıyarak tahkikat 
yaptırmış fak at öğretmenlerden bir 
kısmı mmtaka müfettişinin yaptığı 

bu tahkikata itiraz ederek batka bir 
müfettiş gönderilmesini isteıni§Ier • 
dir. 

Hadise §imdi mUf ettlş B. Feyzi 
tarafından tahkik edilmektedir. 

c:K 1SA=="tfA8 ERLER =-1 
• Akay idaresi için yapılmakta olan 

Köprü Kadıköy iskelesinin dubalan ha
zırlanmıttır. Önilmilzdeki aylar içinde 
bina kısmının demir iskelelerine batla • 
nacaktır. 

• İnhisarlar idaresi tarafından iıtan • 
bulun muhtelif semtlerinde açılan satı§ 
mafazalannın diğer büyük şehirleri • 
mizde de açılmasına karar verilmiıtir. 

* Romanya dan transit yolile A vru -
paya gönderilen tütünlerimiz Romanya 
ile yapılan son itilUnameden sonra hü
kumetten müsaade alınmaksızın doğru-

Belediye tarafından bir fabrikaya si
pariı edilen madeni çöp arabaları, be -
lediyenin arıu ettiği tekle uygun bu -
lunmuştur. Bu çöp arabalan büyük tc• 
icerlekli ve bir su tangı ıeklinde olup 
~apakları otomatiktir. Yakın bir za -
manda kullanılacaktır. dan doğruya sevkedilccektir. 

Yazısız Hik8.qe ~ 

MiLLi TiJRK TALEBE BIRLl61 GECESi 
Milli T.ilrk Talebe Birliğinin tertip 

ettiği birlik ge:esi çok parlak olmuı • 
tur. Eğlenceye 700 den fazla davetli iş
tirak etmi§tir. Gecenin güzel olması için 
bir çok sürpriz hazırlanmııtı. Bilha1111 
Kınm ve Türkistan oyunlan ile Milli 
zeybek dansları çok güzel olmuş ve be 
ğenilmif tir. 

BAHAR YAKllLAŞTI 
Dün, Istanbul baharın yakmıaştı· 

ğını müjdeliyen bir hava ile karşılaş
tı. Lodos rUzgin her tarafı ısıtmıştı 
Hava açık, gUneşUydi. Bir çok kimse· 
ler paltolanru bile çıkartmışlardı. GU· 
nün pazar olması dolayısile hava al -
mak için kırlara gidenler çoktu. Sı . 
caklık derecesi en ~ok 20 en az l1 di 

OKULLARDA TATiL 
Bütün okullar Kurban bayramı 

münasebetiyle yarm akşamdan itiba· 
ren tatil edileceklerdir. Derslere pa . 
zartcsi sabahı başlanacaktır. 

EDEBiYAT FAKÜLTESi DE MANl-
S.AY A GiDiYOR 

Edebiyat fakUJtesi talebesinden 
bir kafile de profesör BoS5erin baş -
kanlığı altında Manisaya bir tetkik 
gezisine ~ıkacaklardrr. 

ilerleyen Türkiye 
"La Tribune de Geneve,. den: 

Jean G. Martin, "Latribune de 
Geneve,, ı~eteainde federal ıta
tiıtik bürosunun umumiyetle f ftJ• 
da ve ehemmiyetJerini mevzua 
bahıettikten aonra Dr. Carl Brüa
chweiler'in Türkiye sayımı için 
Türkiyeye ı:ttitinaen bahseder
ken yukarıdaki batlık altında 
memleketimizden töyle bahset
mektedir: 

"Yakın Şarka ıeycıhatinclen 
dönen Dr. Brüıchweilerin ziyare
tine gidip hcnclinnclen lnı seyahat 
haltkıncla bize intibalarını anlat
ma1ını rica ettiğimiz zaman Dr. 
Briüchweiler bize föyle cevap 
vereli: 

- Türkiye ekonom:k ve ıo:ıyal 
gibi bütün balıunlarelan çok •m 
teralılri atlımlan atmqtır. Ora• 
hem terbiyenin, hem genel ıai'ı
ğın, hem tle )'Qfama ıartlanmn 
iyifeımeıi yolunda çok ve ciJtll 
aırctte çalııılmaktaelır. Gerelr 
yol, aaekse elemiryofu sibi 6iifiin 
nalıil vcuıtaları ıebekesi aüratle 
inkifal etmektedir. Diğer taraf• 
tan Türkiye fabrikalar kurmak ve 
yeni endüstri yaratmalı aareti/e 
gittik,e ekonomilr iıtiklôlini elJe 
etmektedir. 

- Ya idare ettifiniz ıayun 
haklıınelalri İ1'tİbaınu? 

- Ahalinin tli.iplini ve otori
telerin yardımı ile lnı •ayım lev
lralaae iyi ıartlar içinde cereyan 
etmiftir. Hazırlılrlar her itibarl.ı 
kolaylaıtırdmlftı. Asıl •ayam 61-
nü esnasında ela, tô ki kapı lıapı 
elolQfan ıayım memurları iıini bl• 
tirincİye katlar herkes evintle o
turdu. T ramvay11z, arabasız, ıa· 
dece telr tülr bir polis kolunun ~ 
yalı sesile çınlayan ve fÜpe ıün
düz metruk ıibi görünen sokakla
rın hali hiç gözümün önüntlen 
gitmez. 

Sözünü bitirirken Dr. Brüst:h
weiler, Türk BQfbalıanı lımet 
lnönün bir ıözünü antlı ki ba 
ıöz, "Romane,, iıviçrairule ba.zan 
ıtatiıtilr aleyhinde sadec:lilen ten
kitlere bir cevap ıeılıil edebilir: 

"Biz, memleketimizin ilatiy~ 
larını sayım elonne'lerinin esaa 
üzerine istinad ettirip ona göre 
tedbirler almalı yo!unclayı~. Ba 
iıe, ancak iyi lnırulmuı ıtatiı:ik
ler vasıtasile mümkün lıılınabilir.,, 

Takdir edilenler 
Balıkesir valisi Salinı ÖZdemir, öle 

çiller devriminin ge11jekleştirilmeel 

yolunda göstermie olduğu sürekli ilgi 
ve başarıdan ötürü İktisat Vekaletin
ce takdirname ile taltif edilmiştir. 

J{clccik kaymakamı Ragıp, Uçebay. 
lığı içind('!\i yollarm onarılması hu • 
susunda gösterdiği yUk!ek bap.ndan, 
Beni kaymakamı Nesip Ararat, kaça. 
ğın men ve takip lıiinde göstermiş ol· 
duğu gayretten, Meriç kaymakamı 

Memduh Erberk, okul binaları )&ptır
mak ve sıralan tamamlamak humısun 
da gösterdiği bec('rikllkten, Köyceğiz 
kaymakamı Hilmi Tuncer ufak su 
kaynaklannı geniş hendeklerle göle 
akıtarak suların bataklık yapmaaınm 

önUnU aldığından, Torul kayma.kamı 
lhsan Olgun, kaza dahilinde köy ka • 
nununun tatbikinde, köy yol!armm 
yaptınlmasmda gayret gösterdiğin • 
den takdirnamelerle taltif edilmi~l~ 
dir. 

VARLtK 
Varlık m~cmuasının l mart tarihli M 

üncü sayısı Nahit Sım, Yqar Nalılı, 
Abdillhak Şinasi, Vufi Ma!dr, Ra11f 
Rıfkı, Cevdet Kudret, Hıfzrrrahman Ra 
,it. Behiç Enver, Sait Faik, A. Gaffar, 
Behçet Neeatinin yanlarile çıkmıttır• 



Pera - Kurtulu§ maçından uir görünüş. 

Garmiş dönüşü başladı Vela 
Dağcılık klübünden gi

den müşahitler döndüler 
idman yurdu 28 

yaşında 
Değerli spor varlıklarımızdan 

"Vefa idman Yurdu,, 28 yaşına 

"Müsabakalara girilmemesinde çok israr basmış ve bunu kutlamak için s 
mart cuma akşı:tnı (bayramın ü-

ei f ik fakat bizi dinlemediler /,, çüncü gecesi) Maksim salonların-
daha fazla bir §ey söyliyemedik. da çok zengin programlı bir eğlen-Kış olimpiyadlarına giden ka· 

yakçılardan üçü dün saat ikide 
Romanya bandıralı Daçya va
puru ile şehrimize gelmişlerdir. 
Kayakçıların, kış olimpiyadında 
en geri kalmaları üzerine kendile
rine çok ağır hücumlar yapıldığı 
için, gelenlerle konuşmayı ve ne
ler söyliyeceklerini dinlemeyi çok 
merak ediyordum. 

Nihayet vapur Galata rıhtımı
na yanaştı. Omuzlarında yeni 
aldıkları kayaklarla tanıdığım üç 
sporcu çıktı. Kendilerine "Hoş 

geldiniz,, dedikten sonra hemen 
sormaya başladım. Bavullarımn 
gümrül< memurları taraf mdan 
kontrol ed!lmesi görüşmemize fır-
sat vermişti. 

Gelenler İstanbul dağcılık klü
bü azasından B. Ekrem Karay1 B, 
Hikmet Üstündağ, B. Vedad A
bud'du. 

ilk olarak Bay Ekrem Karay 
ile görüştüm. Dedi ki: 

- lstanbul dağcılık klübü, 
Tiirkiyede dağcılık ve kayakçılı· 
iJın en çabuk bir :zamancla yayıl
ması için gerek teşkilat ve gerek 
techizat hususunda bilgi toplamak 
üzere bir heyet gönderilmesine 
karar vermi§ti. Müşahit sılatile 

olimpiyacllarda bulunmak üzere 
buradan ayrıldık. 

Garmişte ecnebi kayakçıların 
kuclretlerini yakından gördükten 
sonra, müsabakalara girmek Ü· 

zere haradan gidenlerin çok fena 
bir netice alacaklarım anladık. 

Kafile reisi ile antrenör, ala
kadarlarla telefonla görüştüler. 
Bundan sonra yarışlara girildi. 
Yarış neticelerinin bütün te ferru
atı radyolarla ve gazetelerle ilan 
edildiği için bu hususta bir şey 
söylemeği ve fazla izahat verme
yi lüzumlu görmüyorum. 

Bay Ekrem çantalarını topla
mak üzere ayrıldığı zaman Bay 
Vedad Abud'a yaklaştım. Sorgu
larıma şu cevapları verdl : 

- Dağcılık lılübü namına biz 
üç kişi gittik. Miisabahalara gir
medik, yalnız müşahid stfatile 
bulunduk. Mcm foket;mizde he
nüz yeni ba~lıyan bu spor etrafın
da incelemeler yaptık. Kış olim
piyacllarır.da h:ç bir netlce alamı
yacağımızı dah r: nfrlerkcn biliyor
duk. l knci gün bizim kayakçıları 
sah~cla kayarken gördiik. Girme
memizin ne k adar doğru oldcğu
nu a~adık. Bunu antranöre ve 
diğer alakadarlara söyledik. Israr 
ettiler ue müsabakalara girdiler. 
Biz mii§ahit sılatile gittiğimiz için 

Bay Vedad Abudla görüşürken ti tertip etmiıtir. 
B. Hikmet yaımıza geldi. Kısaca Vefahların tertip ettikleri eğ-
dedi ki: lentiler daima nezih ve çok sami-

- Müsabakalara girilmemesi mi geçer. Bu itibarla böyle bir 
için en çok itiraz eden bizim ka· eğlentide bulunmıyanlar büyük 
/iledir. Memleket orada hiç de bir fır.::.at kaçırmıt olurlar. 
iyi temsil edilme, ıi§tir. Benim Vefahlara daha büyük muvaf-
söyliyeceğ!m bu kadar.. fakiyetler ve başarılar diliyoruz. 

İstanbul dağcılık klübü namı- Dünkü maçlar 
na giden üç kişinin bu suretle kış 
olimpiyadındaki fena neticelerle Dün ikinci kümenin ikinci dev
hiç bir alakaları olmadıkları mey- re maçlarına batlanmııtır. Altın 
dana çıkmış oluyor. Bakalım di- ordu Doğansporu, Kasımpaşa 
ğerleri, yani müsabakalara biz- Fener yılmazı 1 - O yenmi§lerdir. 
zat girenler ne diyecekler? Karagümrük- Beylerbeyi takım

Müsabak:ıya giren talebenin ları O- O berabere kalmwlardır. 
başlannda Ridel ismindeki Alman DIGER MAÇLAR, ... .., 
antrenörle kayak federasyonu Dün Taksimde Şişli ile Pera 
umumi katibi Bay llyas vardır. takımları arasında heyecanlı bir 
Bunlardan başka Ankaradan iki maç yapılmıştır. Biribirine rakip 
kişi de müşahit olarak gitmiştir. olan olan bu iki takımdan Pera 

Duyduğumuza göre, antrenör zorlu bir maçtan sonra Şişli takı
Ridel, talebeleri iki ay zarfında mıru 2 _ 3 yenmiştir. 
olimpiyad müsabakalarına girebi- Güneş takımı T opkapı ile husu
lecek bir derecede h:ızırladığım si bir maç yapmış ve maçı 4 _ O 
söyledikten sonra demiştir ki: kazanmıştır. 

- Çocuklar iyi y~tiştiler. Kuv· -------------
vetle ümid ediyorum ki Bulgarlar saniyede on altıncı, Romanyalı 
ile Yunanlılar ve Romenlerden Scheser altı dakika üç saniyede 
çok daha iyi netice a!acağız. He- yirmi sekzinci, Bulgar Yordanof 
le Bulgarların antrenörleri de ol- altı dakika dört saniyede otuzun
madığınclan derecemiz claha yük- cu gelmi,lerdir. 
selecektir. Ustelik çalqtırdığım Bizim kayakçılar ise 58, 59, 
gençlerin manevi kuvvetleri de 60, 61 inci olmuşlardır. 
çok yüksek old,;ğundan kendileri- Dikkate değer bir nokta daha 
nin iy~ netice alacaklarınclan emi- var: Kadınlar arasında yap1lan 
nim. ve erkeklere nazaran mesafesi an-

işte antrenörün bu sözleri frı.2- cak dört metre daha az olan sürat 
rine akan sular durmuş, ziraat ta- koşusunda Norveçli bir kadın 

\ebeleri Garmişe götürülerek mü- beş dakika dört saniyede birinci 
sabakalara sokulmuştur. gelmiştir. Kadınlarda en son ge

Bu arada elime geçen ve olim- len ispanyalı bir kadındır. On 
piyad komitesince neşredilen se- sekiz dakika elli bir saniyede so
k ; z tarihli bültene göre, üç buçuk nuncu olmuştur ki bizim sonuncu· 
kilometrelik sürat yarışma altmış dan dört dak!ka daha evvel gel
hir kişi girmiştir. Norveçli Rund miştir. 
Bu mesafeyi dört dakika 47 sa- lslalum, yani bayraklarm ara-
n!yede alarak birinci gelmiştir. sından inişteki yarışta da sonuncu 

s :zim müsabıklardan Arslan olduğumuz gibi, dört defa on ki
Bigo 13 d\lkika 56 saniyede son- lometrelik bayrak yarışında da 
cln.n dörd~ncü, Pamir 14 dak ika bizim kayakçılar sonuncu olmuş
l t) saniyede sondan üçancü, Şev- lardır. Hatta bizim kayakçılar
ı.:~t 14 cJn ~ika Z9 saniyede sondan dun biri, en sonuncu gelen müsa
ikinci, Erccs 22 dakika 44 sani- bıktan tam b!r saat sonra gelerek 
y~de sor.dan birinci gelm : ştir. görülmemiş bir rekor tesis etmiş

Komite:lin raporunda bizim tir. 
mü::ıabıklarm H m!eri böyle yazıl- İşittiğime göre, antrenör Ridel 
dığı için i:: .. 2c o i3!mleri aynen bu mağlubiyetlerden sonra kendi
aldım. Ba y antrenörün iddia etti- sile görüşenlere şu cevabı vermiş
ği vcçhile n e Bulgarlar, ne Yu - tir: 
nanhlar, ne Romenler, ne Yu- - Biz yenildik, ama, çocuklar 
goslavlar bizden geri kalmamış, sonuna karlar mükavemet eclerek 
dakikalarca evvel gelmişlerdir. 1 sporculuk ıerelini kurtardılar. Ye

Gene bu resmi rapora göre, Yu- nilmek §ere/sizlik değildir. Kış 

goslavyalı Pracek beş dakika 39 olimpiyadına İştirak . etmekle 

Beylerbeyi - Karagümiük maçından bir görünü§. 

Futbolde 
Temsil hakkını "Fener-

bahçe,, ye _vermeliyiz 
Berlin olimpiyatlarına gide -

cek miyiz, gitmiyecek miyiz? Gi
deceksek bunun için düşünülen 
şartların ve şekillerin esası, ash 
nedir? Bu, nedense henüz esaslı 
olarak söylenmemiştir. Vakıa bazı 
kararlardan bahsediliyor. Mesela 
Balkanlarda yaprlacak müsabaka
larda birinci ve nihayet ~kinci ol· 
duğumuz takdirde olimpiyatlara 
gideceğimiz, yahut gitmek isti -
yenlere Berlin olimpiyadında be -
şincilik derecesini alabileceklerini 
taahhüt ederlerse gitmelerine mü· 
saade edileceği, aksi takdirde yol 
masraflarının kendilerinden alına
cağı bu haberler arasında bulunu
yor. Bununla l:eraber bunlarm ne 
..ı ... ,. ... cev,,. ı,,,....ı .... ..1~ ......... ı..ınıa..: ....... 
rilen kararların esasları henüz bel
li edilmiş bulun.muyor. 

Balkanlarda müsabaka yap -
mak ve kendimizi denemek güzel 
bir fikirdir. Fakat gideceklerden 
Berlinde beşinci dereceyi tutmala
rını istemek doğrudan doğruya 

müsabakalara gidilmesin demek -
tir. Çünkü be!ıld güreşçiler müstes
na hiç bir atletmizin böyle bir de
rece yapmayı taahhüt etmeye ce • 
saret edemiyecekleri meydanda -
dır. Otuza yakın milletin boy öl • 
çüşeceği olimpiyatlarda beşincili· 
ğin değeri çok yüksektir ve bu de
rece yerine göre birinci ve ikinci
nin derecesinden bir kaç salise 
farkla da ayrılmış olabilir. Bu iti
barla umumi merkezce böyle bir 
karar verilmişse bunun taşıdığı 
mana beliğ ve sarihtir. Alkışla -
rız. 

Olimpoyatlara gideceksek an -
cak güreşçilerimizi, b=n=cilerimizi 
göndermeliyiz. Balkanlarda iyi 
derece alırsak bir futbol takımı 

göndermemiz de bir dereceye ka -
dar uygun görülebilir. 

Fakat kış olimpiyadına bir na· 
zire yapmak istem:yor.sak atlet ve 
eskrimci göndermeyi aklrmıza bi -
le getirmemeliyiz. Daha bir kaç ay 

evvel Balkan müsabakalarının so
nunculuğunu kazanmış bulunuyo
ruz. Yaptığımız ve hatta uzun ha~ 
zırlıklardan sonra yapabileceği • 
miz dereceler de meydandadır. Bu 

Türk kayakçıları tecrübe sahibi 
oldular .•. 

Antrenörün bu sözlerine h iç 
bir şey ilave etmiyoruz. Yal
mz Bay antrenör müsoıade etsin: 
En geri kalmak ve gülünç olmak 
şartile yenilmek de bir şeref de
ğildir. 

't'ekta Ragıp Ônen 

derecelerimizi Balkan derecelerile 
bile mukayese edemeyiz, nerede 
kaldı ki havaya, suya rüzgara, 
sistemlere tabi olmıyan ve en de .. 
ğerli bir makine hassasiyeti1e ar • 
ka arkaya tesbit edilmiş bulunan 
Avrupa ve Amerika atletlerinin 
derecelerile .. 

:f. :f. fi. 

Futpol meselesine gelince; öy• 
le sanıyoruz ki yeniden bir antre'" 
nör getirterek bir milli takım ku • 
racak vaktimiz kalmamıştır. Va" 
kıa bir milli tak1ın1 derhal de ku • 
rulabilir. Fakat böy!e bir takım ne 
dereceye kadar muvaffak olabi • 
lir? Bu sorgum uzun spor tarihi • 
mizde cevapları çoktur. 

R~-:- ...?:;.:! . - --·•"' <fı..tUUC': üU"" 

günıkü vaziyette futbolde temsil 
hakkını yurdun en iyi takımına 

vermek en doğru işi görmek ola• 
caktır. Vakıa iyi yeti~tirilmiş bit 
milli takım en iyi bir klüp takunın
dan daha çok yararlı olabilir. Fa• 
kat böyle bir mi!li takım kurmak 
için seneler lazımdır. Bu açrk bir 
hakikat olduğuna göre muvaffak 
olamıyacak bir takım yerine bit 
arada çalışmış, mütecanis bir ta,,. 
kım göndermek elbette daha iyi " 
dir. Bunun için de dünya spor ta" 
rihinde parlak misalleri vardır. 

Yurdumuzda bugün en iyi ye " 
tişmiş takım hiç şüphesiz ki "F e " 
nerbahçe,, dir. Bu takımın iyi ye
tişmemiş olduğunu iddia edenler 
de bulunabilir. Bununla beraber 
şunu da işaret edelim. F enerbah " 
çe henüz iyi yetiş.memiş bir halde 
ise ayni zamanda e~ çabuk yeti" 
şebilecek bir takım değerini 11e 

imkanlarını göstermekted·ir. Sa .. 
hası vardır, oyuncularının de " 
ğerini öğrenmiş, huyunu, kabili " 
yetini sezmiş bir antrenörü var " 
dır. 

Fener bahçe takmımda belki 
zayıf noktalar bulabiliriz. Fakat 
bu vaziyet fikrimizi deği~tirnıeYe 
bir sebei> teşkil etmez. Çünkü b~ 
zayıf ncki.aları bir ve nihayet iJd 
oyuncu i!e takviye etmek pek ali 
mümkündür. Esasını Fener kadrO" 
sunun teşkil edece~i bir takund~ 
diğer klüplerden alınacak bir, 111"' 

hayet iki oyuncuyu kısa bir 7:3 • 

manda F enerbahçe temposun::>. ur 
durmak pek ala kabildir. 

Alakadarlardan rica ediyorıı•t 
bu işte çok hassas ve çok bitar3f 
olahm. Bu fikri benimseyerek ii" 
zerinde çalışalım ve eğer oliuıPİ "' 

b
., 

yatların futbol kısmında orta l 

varlık göstermek istiyorsak buJ1 -
dan başka çıkar yol olmadlğ~• 
inanalım. A. Sırrı Uzellı 
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Hu~i~Blin Muuıı 
- Fransızcadan -

Delpon ailesi pek samimi dast- mektubu kutuya atacakken, kö
larımızdandı. Biz o zaman say- pek kızmış, havlamaya başlamış. 
fiyede idik. Onları da da~et et- Kızcağız kaçmıf. 
tik. Gelsinler, bir az eğleniriz, Karısı omuz kaldırarak cevap 
dedik. Onlar çekiniyorlar ve kö- verdi: 
peklerinden rahatsız olacağımızı - Adam sen de. Gider başka 
söylüyorlard. Ne münasebet! Hay- bir posta kutusuna atar. Bu da 
vanlardan pek bot landığımıza on- ifmi sanki? 
ları inandırmak içj.n tam üç defa - Başka kutu mu? Burada 
yemin etmeğe mecbur olduk. bundan başka posta kutusu yok. 

Bu kadar zorlamamızın bir de Hatta postahane bile yok. Her 
b114ka sebebi vardı: Buhran or- gün sabahleyin müvezzi gelir. bul
talığı kır serdarı gibi kesip biçi- duğu mektupları alıp gider! 
yorken zavallı Bay Delponun vazi- Derneğe mecbur oldum. Köpe
yeti bozulmuştu. Bize gelirlerse ği o taraftan kaldırdık. Tenis 

!STANBUL - 17 Üniversiteden nakil. 1n 
kıl!p dersi. Recep Peker tarafından. 18. -
muhtelif plAklar. 19 haberler. 19,1:5 Vokal 
musikisi (plAk). 20 muhtelif sololar (plAk). 
20,30 stüdyo orkestraları. 21,30 Son haberler. 
Saat 22 den sonra Ana.dolu ajaruımın gazete 
!ere mah!fus havadis sen.isi verilecektir. 

Takvim 
Pazartesi SALI 
2 Mart 3 Mart 

8 Zilhicc 9 Zilhicce 

Gün doğu§U 636 6 35 
Gün batışı 18,00 18,02 
Sabah namazı 550 5 50 
Öğle namuı 12.27 12.27 
lklndl namazı 15,33 15,34 
Akşam namazı 18,00 18.02 
Yatsı oamav 1930 I 9,31 
Imsak 4,.''i6 4,55 

Yılm geçen gUnler1 62 63 
Yılın kalan günleri 303 302 

Lo EK o N o Mi 0 
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Çivi fabrikatörleri trös 
yapıyorlar? 

•• mu 
Şehrimizdeki çivi fabrikaları ara -r 

larında anlaşarak bir birlik yapmıya 
karar vermişlerdir. Söylendiğine gö • 
re birliğin hemen hemen tek bir mak
sadı vardır: Fiyatları tanzim etmek. 

Bu anlaşma üzerine çivi fiyatları 
14 kuruşa kadar yükselmiştir. Hal -
buki bu fiyatlar fabrikalar arasındaki 
rekabet devresinrden 8 kuruşa kadar 
inmiş bulunuyordu. 

fiyatların lüzumsuz yere arttırı 
na seyirci kalmamak, vaziyeti de 
tetkik ederek ihtikarın önüne geç 
gerektir. 

Yurdun bir çok yerin 
fındık yetiştireceği 

uzun müddet misafir tutarız. ken- sahasının bulunduğu bahçeye gö- =------.:.----..:----= 
Şimdi bu yükselme üzerine tacir . 

ler şikayete başlamışlar ve fabrika -
törlerin yaptıkları birliğe "Tröst,, adı· 
nı vermişlerdri. Fabrikatörler ise bu 
trost sözünden bir hayli kaçınmakta
dırlar. Fakat tacirler bu birliğin her
hangi mesleki bir birliğe benzemedi· 
ğini, işin yalnız aradaki rekabete ni
hayet vermekten ibaret kalmadığını, 
fiyatların açık bir surette arttırıldı . 
ğını ileri sürmektedirler. Bu cihetteıı 
yapılan hareket "Tröst,, ün klasik 
tarifine uygun görülmektedir. 

Türk fındığının dünya pazarla 
da diğ·er memleket fındıklarına 
kabet etmesi ve ihraç malların1 

en iyilerinden birisi alınası, son 
nelerde fmdık mahsulünün şiın 
kadar tecrübe edilmemiş sahal 
da. ekilmesine yol açmıştır. Bu ar 
olmak üzere Karadeniz sahil silsi 
sinden başka Sakarya ve havali 
Al~şehir havalisine de fındık ekil 
tir ve buralaı dan iyi ne~iceler alın 
trr. Bu vaziyeti göz önünde bulun 
ran İktisat ve Ziraat Vekaletleri 
dık ekimi ile daha yakından alaJnı 
olmıyan ve !)imdiye kadar fındık e 
miycn diğer memleket toprakları 
da fındık yetiştirme çarelerini ar:ı 
ya başlamıştır. 

dilerine bir az nefes aldırırız, di- türdük. Bir az sonra tavukların 
yordum. kopardığı çığlıklar işitildi. Koş-

Geldiler. Otomobilin ön tara- tuk. Hain köpek bir takım tavuk
fına bavullarını yerleştirmişler: ları boğmuş, ağzında hala tüyleri 
içeride şeref mevkiini kocaman duruyordu. 
bir köpek itgal etmiş, kendileri de B'r az sonra da şangır şungur 
onun önündeki yere oturmuşlardı. bir gürültü koptu. Meğer bu hay-

Fransız tiqa trosu 
HALI\ OPERETi 

Bu akşam saat 
20,30 da 
Zozo Dalmas 

ve Kofinyotislc 

Köpek gerçekten hatırı sayılır b:r dud hayvan limonluğa girmiş , be- ŞEN DUL Çivi memleket için büyük bir ihti· 
yaçtır. Bilhassa köylerde fazla kul -
lanılır. Tröst iddisı eğer doğru isf' 

hayvandı. İri bir kurd köpeği. gonya saksılarını devirmiş. Bir- Son defa 
Köpekten ziyade kurda benzedi- denbire aklımıza geldi. Küçük. Yann HALiME 

ği için köpek kurdu demek daha sevimli kedimiz orada idi. Ey-;· " · Gişe gündüz açıktır. Telefon: 41819 
münasip olurdu. Vahşi hayvan hayvan muhakkak kediyi hal· -: · ______ ._ ______ _ Tatil gezintilerine çıkan ta lebemiı 
fosforlu gözlerile dört yana hain dı. Bereket versin ki kediçiğin :i. 
hain bakıyordu. monluğun üzerine kaçtığım gi 

Dostum teminat vermeğc bu1- dük Oradan bu canavar di.işm .. 
ladı: na korku ile bakıyordu. 

- Ne iyi b" r çocuktur, görse- Ertesi günü gene gürültüler işi 
niz. Hele kendisir:ıi sevgi ile ka- tiidi. Artık gidip bakmak istemi
bul edenlera karşı büyük bir r.ıu- yarduk. Gene bir şeyler oldu di
habbet gösterir. Adı San Marko- yorduk. Artık köy içinde ıika
dı1r. Apnrtıman kep ği de değil- y~tler yükselmeye başladı. 
~nr. n ... hçenin bir kö~esine atıvc- Dostumuz daha fazla kalamı-
r"riz. hiç şikayet etmez. yacağmı anlamıştı. Biz de ısrar 

O, bunları söylerken kocaman etmedik Kendisiıı~ yolda bir az 
k3p~h iri pençeı1ini cmuzuna at- refakat etmek için b;rlikte çrk
"11'.]lı. Bahçemizin bir tarafı bir tık. 

<lam boyu sokak duvarı ile çev- Köyde kopan şikayetler jan-
i :miştir. Öte yanda tavukları- darmaya kadar uzanıp gitmiş. Biz 

·mz vardır. Biz bunları düşüne- yok iken çavuş iki jandarma ile 
··;,k guya nezaketle itiraz ettik: eve gelmiş, tahkikat yapmak iste
"Dahçede rahatsız olur.,, dedik. miş. ihtiyar hizmetçi bunları gö
Dedik ama, korkunç hayvanın rünce korkusundan ihtiyatlı bu
dah:\ şimdiden hizmetçi kadına lunmayı düşünmüş: 
karşı kinli kinli baktığını görü- - Ne diyorsunuz Allah aşkı
yorduk. ihtiyar hizmetçi korku- na? Bizim evde köpeğin işi ne? 
sundan şaşırmış, elindeki kaynar _ Kurd büyüklüğünde bir 
su ile dolu kovayı cila!anın1ş mer- hayvan bahçe duvarından atla
diven tahtaları üzerine dökmüştü. mış, bunu gören on tane şahid 

Delpon ısrar etti: var. Hem de muhterem zatler-

- Bahçede rahat eder, merak den: 
etmeyin. Tavuklarınız kapalıdır - Hayır, hayır. Bizde köpek 
değil mi? falan yok. Ha, vardı ama, geçen 

- Spordan vaz geçtiğimiz sene öldü. Hatta efendim gidip 
gündenberi tenis yerini onlara bı- vergi kaydini bile sildirdi idi. 
raktık. - Acaba efendin iz vahti hay-

- Etrafında parmaklık var van besler mi? 
mı?. Ne kadar yüksektir? - Öyle bir şey olsaydı, ben 

El ile gösterdik. Galiba dostu- burada bir dakika bile durmaz
muz bundan o kadar memnun ol- dım. İsterseniz buyurun, bütün 
madı. evi arayın. 

- Yaaa, dedi, pek güzel ke- Jandarmalar içeriye girdiler. 
d~ni:z var mı? Her tarafı aradılar, bir şey yoktu 

- Evet, küçük bir kedimiz tabii. Çavuş tenis meydanında 
var. Pek sevimlidir. Yavruları- dolaşırken kafasını kaşıyarak jan-
nı gefirir, kucağımıza koyar. darmalara dedi ki: 

- İşte bu fena! San Marko- - Boş yere arıyoruz. Bu her 
nun kedilerle arası iyi değil. On- halde stediği zaman köpek şekli
lardan bir tanesine rastladı mı ne giren manevi bir mahluktur .• 
kıyamet koparır. Az mı işitiyoruz? Böyle şeyler 

Yemek yiyorduk. Sokak tara- her gün olup gidiyor. 
fmdan müthiş havlamalar gelme- - Doğru çavuşum. İyi saatte 
ğe başladı. Bir adam boyunda olsunlar dan biri olacak! 
olan sokak duvarı San Marko ••om111111111AMnttı"'"""u""'"UMJılıt ........ llfllllUllltUMUtlf11UUHllll ..... lllilftltllltl .. 

için bir engel olur muydu hiç? ÇINDE AÇİK DENiZE SÜRÜKLENEN 
Delpon sofradan kalktı, ne olup 
bittiğini anlamağa gitti. Bir az VAPURLAR 
sonra geldi ve anlattı: 

lngilterenin 
silahlanma planı 

''Beyaz ((itap,, yarın 
neşrolunuyor 

Londra, 1 (A.A.) - Silahlan
ma hakkındaki İngiliz beyaz kita
~ı 3 mart salı günü neşredilecelt• 

LiBERAL PARTi BEYAZ 
KIT ABI SÜ KO NET LE 
- ...L.ot'KUYAC.lK 

Londra, 1 (A.A.) - Sir Archi- Mlllldye okulu talebesinden 27 ki- Cczi 7 gtln sflrecek, bu ınüd 
bald Sinclair Leede şehrinde: şilik bir kafile dün Karol vapurile A· içinde talebeler Atinada müzeler 
"Liberal parti, silahlanma hakkın- tinaya bir tatil gezisine çıkmışlardJr. üniversiteyi gezeceklerdir. 

da neıredilen beyaz kitabı, süku- · -------- - ·ı 

netle, tahlili ve afakı bir şekilde ispanyada 1 SAR1İN ALMANYAYA DONOÜBÜ 6L 
tetkik edecektir.,, demiştir. ' Londra, 1 (A.A.) - AIJ11 

Sir Sinclair şu sözleri ilave et- Affedilenler yerlerine haber alma bürosundan: St 
· · gazetesi, 1 mart tarihinin Sar hl' 

mıştır: dönüyorlar zasının Almanyaya do""nu·· .. urı· 
"- HükUınetin en kuvvetli ~ 

hava silahlarına malik devletle Madrid, 1 (A.A.) - M. Com- yıl dönümü olduğunu, din ve 
müsavi olmak hususundaki for- panys, Katalonya generallığı a- yasa sebeplerile itisafda bulunJ11 
mülü hiç bir emniyet teminine zaları M. Jose ve Thomas ve otuz mayı vadetmiş olan Hitlerifl 
müsait olmadığı için pan!lcten ka- sene hapse mahkum olup da son müddettenberi sözünü tutmuş 
çınmalıdır. Hava harbini berta- günlerde İspanyaya dönen saylav duğunu kaydediyor. 

raf etmek hususunda tek ümid, M. Pierra, eski Mazos şefi olup ----· ... ·.-.-------..., 
bize taarruz vaki olduğu takdirde ölüme mahkfun iken generallığın Keseceg1nJZ kurbanı Hav 
yalnız kendimizi müdafaa etmek- diğer azalarile birlikte affa maz- Kurumuna veriniz 
le kalmayıp milletler cemiyetinin har olan kumandan Perez Farral, Keseceğiniz kurbanı canlı ol 
bütün menabiinin teşkil ettiği mu- dün akşam Barselona gitmişler - rak ve yahud tutarını TO RK fi 
kavemet edilemez bir kuvvetin dir. VA KURU MU NA veriniz. Bi 
yardımına da mazhar olacağımızı Katalonyalıları garda mua:ı- ken pa1·alar (KIZILAY ve Ç 
anlatmak ve bize taarruz etmesi zam bir kalabalık uğurlamış ve CUK ESiRGEME) kurumları 
muhtemel olanları buna ikna et- alkışlamıştır. raıında kardefçe payltJ§ılır. 
mektir.,, 

İSPANYADA BUYUK BİR MiTiNG 
YAPILDI 

Madrid, 1 (A.A.) - "Front 
Populaire,, in seçimdeki muvaf
fakiyetini ve siyasi mahkumların 
affını kutlulamak üzere yapılan 
arsıulusal kızıl yardım tezahüra
tına altmış bin kişi iştirak etmit
tir. 1934 teşrinievveli ihtilalin
de otuz sene ağır hapse mahkfun 
olup bu defa tahliye edilen Avane 
isimli sosyalist gazetenin direktö
rü Ksavier Beceno mitinge riyaset 
etmiıtir. 

Tavla müsabakası 
Müsabakalara iştirak 

hakkını ve;~n. 
kupon: 7 

Tavla mlsabaka•ı• 
Kahvecilere ve kıraathane 

sahiplerine 
Meraklılan arasında tertip ettiğim.iz tavla müsabakasına yakında başlı 

yacağız. Müsabakaların ne suretle yaprlacağınr, oyunun adını müsabakaiıır3 

yazılanların adlarını ve resimlerini neşretmek üzereyiz. Çocuk, asker ve ta le" 
beden başka Bay ve Bayan herkesin girebileceği bu müsabakalarda kazS11'.' 

lacak para mükafatı 100 liradır. Kazanan aynı zamanda htanbul tavla şıutıl'1 

yonu ilan edilecektir. 

Bu müıabakalan kendi kahve, gazino ve kıraathanelerinde yaptırırıalı 
için kcndilerile anlaştığımız bu gibi yer !erin sahiplerinden başka müıaJ>ak-' 
mrzı kahvelerinde yaptırmak istiyenler biran önce gazetemize uğrayıp )ııeıt' 
dilerini yazdınnalrdrrlar. 

J1mklı, Kurtuluı, Eyüp, Şehremini, Osküdar, Kadıköy, Be§iktaJ, Art'~ 
vutköyü, Bebek, Büyiikdere, Sütlüce, Kasımpaşa, Aksaray, Büyükadada 111"' 

sabakalann nerede yapılacağı henüz teı bit edilmemiştir. 

DIKKA T - Müsabakalara girmek için kuponların nuıru,rıı 
sırasile biriktirilmesi §&rt değildir. Aynı numarayı da tat•5" 

on kupon göstermek klfdir. 

- Sokak duvarınıza bitişik bir 
posta kutusu varmıf. Bizim San 
Marko pek sadık bir hayvandır. 
O kutuyu eve ait zannederek ya
nına kimseyi yanaştırmıyor. Bir 
küçük kız, aevgilisine yazdığı 

Tiyen Çin, 1 (A.A.) - Pecibi 
körfez inde buzlar arasında çevril
miş ve kuvvetli bir batı timali rüz
gan tarafından açık denize sürük
lenmekte olan lngilizı Japon ve 
Çin vaporlarının akibetinden pek 

ziyade endişe edilmektedir. ıiİllll------------.: 11
--------------------·-----"' 
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Italyanlara göre Habeş
ler yeniliyor 

Ambargo işi ! 1
japon asilerinin başı kendini öldürdü 

(ttatyam 1 inenle) 

Fransa hakkında aynı mahf el

] er, B. Flandenin dıt bakanlığına 
geldiğindenberi İtalyan - Habeş 

Japonyanın dış siyaseti değişmigecek 

(Ustyanı 1 ınt'ıde) IIABE,5LERIN MUHAREBEYi KAY- harbi ve zecri tedbirler hakkında 
Roma., 1 (A.A.) - Mareşal Badog- BETTIKLERI MUHAKKAK Mlf her hangi beyanatta bulunmaktan 

1. ' Roma, 1 (A.A.) - Havas ajansı 
ıonun neşrettiği resmi tebliğ, birinci çekindiğini hatırlatmaktadrr. An-

bildiriyor: 
ve üçüncü ko1ordularla Eritre ordu · cak Fransa petrol müstahsili ol-

üç kolorduya mensup "Silla .. ve 
aunun 2812 de Ras Kassa Ye Seyyunı madıg~ı cihetle, Fransa hükume-
kuvvetlerine karşı taarruza gcçtiklc· "2J Mart,, fırkaları Ras Kassa ordu -
rini haber Yermektedir. suna cenuptan hücum etmek emrini tinin Cenevrede seyirci vaziyette 

Aıclisababa, (A.A..) _ Havasın bil . almışlar ve hareketlerine 27-28 şu • kalacağı, fakat pakta hürmet e
dirdiğine göre Habeş hükumeti, 'Ma - bat gecesi başlamışlardır. Ayni za · dilmesini temin için, zecri tedbir 
kallenin 80 kilometre cenubunda bulu- manda şimalden de yerli kolordusu taraftarı ~emleketler ekseriyeti

Habcş kuvvetlerini çcvinnck üzere 
nan Ambaalaginin işgalinden kat'iyen nin alacağı tedbirlere iştirak ede-
haberdar olmadıg .... mı beyan etmekte . Tembicn üzerine inmiye koyulmuş · k 

ı d ceği bilinme tedir. 
dir. Mamafih bu havadis tekzip de ar ır. 

ltalyan kuvvetleri Geva nehrini Milletler cemiyeti azasından o-edilmemiştir. 
Bazı Habeş mahafili, Amba alagi- geçtikten sonra Socota yolu üzerinde- lan Sovyet Rusya, Romanya, Le-

nin zaptı, Tigre cephesinde muvasala- kain Çibuk şehrini işgal etmeleri üze- histan ve İskandinavya memleket
yı pek ziyade uzatacağı ve Habeşle - rinc Andien mmtakasmda muharebe leri gibi diğer memleketlerin du
rin çete muharebelerini kolaylaştıra - başlamıştır. Habeşler, düşmanın ken- rumunu anlamak daha güçtür. 
cağı için, İtalyanlara zarar vereceği dilerini çevirmek istediğini anladık - Milletler cemiyeti mahfelleri, 
kanaatindedirler. larından, daha ilk temasta şiddetli l 

1 1 bı·r mukavemet go··stermı·ye başlamıc:ı- Habeşistandaki askeri hadise erin Bununla beraber şayet talyan ar ~ 
rnuv!l.Salayx kontrol altına alabilirlerse lardır. Son vaziyette şimalden yerli zecri tedbirlere en fazla taraftar 
Ambaalaginin işgali, buranın yüksek - kolordusunun ve cenuptan da üçüncü hükumetleri bile tedbirli ve ihti
liği dolayısile, kervan yollarının ha - kolordunun teşkil ettiği kıskacın uç · yatlı davranmağa sevk edecek ma
kimiyctini temin edecektir. ları arasındaki mesafe ancak yirmi hiyette olduğunu söylemekte ve 

Diğer taraftan, Alaci dağının, !tal- kilometreden ibaret bulunuyordu ki. bunların Cenevredeki mümessille-
' 1 h d r· Jd ~ l I Aa· bu mesafe de !talyan topçusunun şid· ./an arın e e ı o ugu an aşı an ,,..ı- rinin İtalyan muvaff akiyetlerinin 
yangi gölüne ileten ve mümkün mer- detli ateşi altında idi. Bu topçu ateşi 
tebe g-eçilir olan uzun ve kayalık yo • Habeşlere ağır zayiat verdiriyordu. artması sebebile, bir az tereddü-
lun şimalinde bulunduğu kaydedil - Arazinin çok arızalı ve binaenaleyh de düıtüklerini ve Negüs'ün kuv-
nıektedir. Habeşlere çok müsait olmasına rağ - vet ve mukavemetinin sarsılmış 

Burada tahmin olunduğuna göre men.bunların mukavemeti yavaş ya • olacağını dütündüklerini ili.ve 
İtalyanlar Tigre cephesinde daha zi - vaş azalmıştır. Kat'i netice henüz ma- etmektedir. 
yade derinilk vermek için Alaciyi garp lfı.m değilse de, Habeşlerin bu muha · Bundan başka ltalyanların her 
tan şarka doğru temizlemek isteye - rebeyi kaybettikleri muhakkaktır. 
ceklerdir. RAS KASSA ORDUSU muvaffakiyeti 9/35 tarihli beşler 

ltalyanlar şarkta, Habeşlerin bile DAÖ!LDI MI1 komitesi projesi gibi eski projeler 
aşamadıkları Dankali çölüne ve garp· Roma, l ( A.A.) _ l42 numaralı esasına istinad eden anlaşma ihti-
te hemen hemen geçilemez tabii bir İtalyan tebliği: Eritre cephesinde ağır mallerini uzaklaştırmaktadır. 
müdafaa hattı teşkil eden Takkazc bir mağlubiyete uğrıyan Ras Kassa AMERI KA KiM SEY E SiLAH 
gölünün sarp vadisine dayanacaklar · ordusu infisah hallndedir. SATMIYACAK 

~~LYAN ORDUSU BVTtJN HI - ôLVM ŞAYiASI Nev york, 1 (A.A.) - 8. Ruz-
Z/YLA YVRtJl'OR Roma, 1 (A.A.) - Ras Kassanın veltin imzaladığı yeni bitaraflık 

kendisini öldürdüğü şayiası dolaşmak· k k. k d" t ay Londra, ı (A.A.) - Tcmbien mm· anunu, es 1 anunu on or 
tadır. h • tak:ısmda İtalyan kıskacının iki ucu müddetle uzatmakta ve mu arıp-

Hahcş kuvvetlerini tehlikeli bir tarz - ~~~~~~,~-- !!'!'-~".!!!!!!!.!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!"!!'!!~~ lere ikrazatta bulunmayı ve kredi 

Cia kavramaktadu. Diğer taraftan Prağda bir kaza--, açmayı meneden munzam madde-
Ambaalagiyi alan İtalyan kıtaatı A - kt d' M f'h leri ihtiva etme e ır. aama ı , 
şangl gölü mmtakasııu imparatorun Bı·r doktor o'' ldu··, 27 Ih d cümhur reisi. su zamanın a nor-
kumandası altındaki ordunun oraya , 
muvasalatından evvel tutmak için ile- yaralı var mal olarak verilmiş gibi kısa va-
ri yü.rilyü~üne şiddetle dcYam etmek- deli ticari kredilere müsaade et -

Prag, 1 (A.A.) - Meşhur id-
tedir. meye salahiyettardır. 

Gayri resmi Habeş istihbaratı, Aın- rar yolları mütehassısı Rejsekin Kanun 1 - 5 - 937 tarihine 
b l · · t · ı 1t 1 1 t bugün merkez meydanında vuku 

Tokyo, 1 (A.A.) - Genel kur

may tarafından resmen bildiri!di-
ğine göre, asilerin reisi ytizbaşı 
Nonaka kendisini öldürmüştür. Is-) 
yana iştirak eden diğer subaylar1 

ve üç eski subay askeri hapishane
ye atılmışlardır. İsyanda bunla
rın arkasından giden assubaylar 
ile askerler de kışlalarına hapso
lunmuşlardır. 

SANSÜR KALKTI 
Tokyo, 1 (A.A.) - Sü baka.n

lığı sansürün kalktığını ilan et-
miştir. 

TABii HAYATA DôNOLDO 
Tokyo, 1 (A.A.) - Domei ajan-\ 

sı şehrin tabii hale avdet ettiğini 

haber vermektedir. Seyrü sefer 1 
tesis edilmişt'.r. Akşam üstü Bay 
Okadanın hayatta olduğu resmen 
öğrenilince itimat artmıştır. Hiç 

bir ecnebi ve ecnebilere ait hiç 
bir mal isyan esnasında zarara 
uğramamıştır. 

Kumandasızhk 
ve başsızlık 

(Üstyanı l incide) 

Fakat aradan bir kaç gün 
geçer geçmez şimaldeki İtalyan kuvvet• 
leri Aradam tepesini aldıktan sonra da
ha ilerilere doğru yürümüşler, nihayet 
Adisababa yolu üzerinde en kuvvetli 
bir istihkam vazifesini gören Ambaala
gi dağını da ellerine geçirdikten sonra 
Tembien'e doğru dönmüşler, buradaki 
Ras Kassa ve Ras Seyum kuvvetlerini 
iki taraftan çevirmeğe başlamışlardır. 

Bu sevirme hareketi de muvaffakiyetle 
neticelendiği takdirde Habeş mukave • 
meti tamamen sarsılmış olacaktır. Zira 
cenupta olan general Grazyani dahi bu-
günlerde Harar üzerine kuvvetli bir ta
arruz yapmak için hazırlanmaktadır. 

Şimaldeki sarsmtınm zaruri olarak te • 
siri cenup cephesinde de görülecektir. 

Askeri vaziyetin bu manzarası açrk
ça gösterir ki Habeşlerin en büyük za
afları memleketin muhtelif cephelerin • 
deki müdafaa kuvvetleri arasında birlik 

( 

aa agının amamıy e ayan ar a - kadar meriyette kalacaktır. Mu-
rafından işgal edildiğini reddetmekle bulan bir kaza neticesinde ölmüş- l . l temin eden ve bu dağınık kuvvetleri bir 

harip ere ve mutavassıt aıan ar _ . 
beraber burada bazı noktaların sev • tür. Doktt'run otomobili tramvay- I hedefe dogru sevk ve ıdare eden yüksek 
külceya bakımından tahliye cdilmiı:: l u·· ı k kullanan bitaraf memleket ere bir kumandadan mahrum bulunmalarıdır. 

":S • a çarpışmıştır. çü ağır o ma -
olduğunu bildirmektedir. yapılacak silah sevkiyatına mec- Vakıa Habeş imparatorunun yanında 

üzere 27 yaralı vardır. d k 
Eritre kaynaklarından gelen ha - huri ambargo vazı hakkın a i Avrupalı askeri müşavirler vardrr. Bu 

berlcre göre, 50.000 kişilik bir ltalyan HUSUSi SEBEPLERLE SEYAHT muvakkat maddeler ipka edilmiş- müşavirler Habeş ordulan arasında icap 
ordusunun Tembiende dün başlamış eden hareket birliğini temin etmek ka-
olduğu çevirme hareketi muvaffaki • EDEN DiPLOMATLAR tir. Mühimmatın kaydini mecburi biliyetini haiz olsalar bile her biri ken-

JA.PONYA SiYASETJ 
DEGIŞMIYECEK 

Vaşington, 1 (A.A.) - Japon

yanın Vaş;ngton elçisi B. Soto, 
dün akşam radyo ile neşredilen 

bir nutkunda şu sözleri söylemiş-
tir: 

"Japonyadaki son askeri ayak

lanma, Pasifik denizinde sulbü 
bozmıyacaktır. Şayet militarist
ler mil!et:n kontrolünü ele almıya 
muvaffak olsalardı bu, Japonya 
için ve diğer memleketler için bir 

felaket olurdu. Fakat böyle bir 

hal Japonyada asla husule gelmi
yecektir. Çünkü orada, çok şükür 

ki, her hangi vaziyete kar§ı koy
mak için kafi derecede akli selim 
ve hakiki yurdseverlik vardır. 

Binaenaleyh, son ayaklanma
nın Japonyanm dahili ve harici 
siyasetini hiç bir suretle değiştir
miyeceğini söyliyebilirim.,, 

Bay Beck 
Belçikada 

(Ostyanı 1 İnci sayfada)" 

BAY BEOK BRÜKSELE IIARE -
KET ETTi 

Varşova, 1 (A.A.) - Dış Bakam, 
M. Beck, resmi ziyaret maksadiyle 
Brüksele hareket etmi~tir. 

SEY AH ATIN SiY ASI GAYESi l7 AR! 
Varşova, 1 (A.A.) - :\{. Beck, bu 

sabah Brüksele hareket etmeden ev -
vel Alman elçisi \'on 1foltkeyi kabul 
etmiş, sonra cumur reisini ziyaret et
miştir. Von Moltkc, cumur reisi tara
f mdan da kabul edilmiştir. 

Hükumet organi "Kuryer Poranny., 
gazetesi, M. Beckin Brüksel seyahati
nin ticari noktai nazardan haiz oldu
ğu ehemmiyeti zikrederek Lehistanın 
Belçikaya elli yedi milyon zloti kıyme
tinde ihracat ve yirmi altı milyon zlo
ti ithalılt yaptığını söylemektedir. Mu
hafazakar "Czas,, gazetesi bu seyaha
tinin siyasi ehemiyetindcn bahsetmek 
te ve Lehistanla Belçikanın Milletler 
cemiyetine ve iki taraflı paktlara müs
tenit müvazi bir harici siyaset takip 
ettiklerini söylemektedir. Bu gazete 
ezcümle diyor ki: 

"Brüksel Parisle Londra arasında 
bir bağdır. Leh - Belçika anlaşamsr, 
Fransız - Leh ittifakının bir mütem -
mimi ve harbi bertaraf ctmiye matuf 
bir anlaşma zincirinin yeni bir unsuru 
olacaktır. yetıe başanlmıştır. Habeşler maruz Vı'yana, 1 (A.A.) _ lngı"ltere- l d . di ba§larma buyruk olan muhtlif Habeş 

kılan Amerika liman arını enız bulundukları tehlikeyi dün kavramış- d .
1 

kuvvetlerine imparator vasıtasile söz ---------------
nin Varşova elçisi B. Kennar ı e l ·ı · · · ·· ·· b hri olar k •• •• •• lar ve Takkaze nehrini geçerek garbe a tı gemı erı ıçın ussu a a yetiştirmeleri ve dinletmeleri çok zor • k Urba O 

doğru çekilmiye teşebbüs etmişlerdir. elçisi Sir Eric Drummondun Viya- kullanmağı yasak eden ve Ameri- dur. Onun için doğu Afrikasındaki harp UÇUDCU 
Fakat ltalyanlar, Ras Kassa ve Ras nada aynı zamanda bulunınaları- ka vatandaşlarını muharip devlet- bir gün Habeşlerin kat'i bir felaketi ile 
Seyyum kuvvetlerinin arasını kese - na, İyi haber alan mahfellerce hiç lere ait müsellah geınilerde seya- neticelenirse bunun en büyük sebebini 
cek derecede hareketlerini tevsi etmiş bir s!yasi mahiyet atfedilmiyor. hat etmekten men etm.ek üzere bu başsızlık ve kumandasızlıkta aramak 
bulunuyorlardı. Ancak Ras Seyyu - Her iki diplomat da tamamen hu- l h lazımdır. 
mun, ltalyan topçusu ttalyan kıska • cümhur re· sine hududsuz sa a i-

susi sebeplerle seyahat etmekte- dd ı de · k cının iki ucu arasındaki mesafeyi a - yet veren ma e er ıp a e-
teş altına almazdan önce ordusunu dirler. dilmiştir. 
geri çekmiye muvaffak olduğu şayia- ALMAN UNIVERSİTELERINDE 
sr dolaşmaktadır. K • • k b H 

Ras l{assa ordusu ise, tamamiylc Berlin, 1 (A.A.) _ Kültür ba- eseceğınTZ ur a~ı. ava 
muhasara edilmiş olup ya teslim 01a- kanlığı, 1936 sömestresi ıçın ü- Kurumuna verınız 
cak yahut da ltalyan hatları arasın - niversitelerin en fazla talebe ade- Bayramlarımızın sahici bay-
dan son bir savletle kurtulmıya c:;a - b' · 

dini "U suretle tesbit etmİAtir; ram olabilmesi için ızı YQ§atan 
lışacaktır. Habeşler geri çekilme ha· ~ ~ 
reketleri esnasında daha şimdiden a - Berlin 6600, Frankfort 2000, toprakların ıclômetini hatırdan 
ğır zayiata uğramış bulunmaktadır - Kolonya ı 500, Laipzig 3200, çıkarmamalıyız. Göklerimizin ko
lar. Hamburg 2000, Münih 5200, runmaıını, felakete uğrıyanların 

Röyter ajansının Adisababadan al- Münster, 28001 Berlin teknik üni- yardımına ko§mağı, kimaesiz yav-
dıgı- haberlere !?'Öre, son 48 saat içindC' l ··1·· d k t mav t 

~· versiteıi 2000, Dresd 1500, Mü- ru arı o um en ur ar gı unu -
Ambaalagide şiddetli müsademeler 

1 nl.h 2000, Hanovr baytarlık u··nı·- mamalıyız. olmm;tur. talyan kıtaatı Ambaalagi -----------

ASIM US 

lngiliz krah 
ilk nutkunu verdi 

tepesinin bazı noktalarını işgal etmiş versitesi 550, Dusseldorf tıp aka-
olabHcccği söylenmekte ise de dağın demisi 6050. Bu rakamlara ec
tamamiylc faptedilmiş olduğu teyid nebi talebe adedi dahil değildir. 

Londra, 1 (A.A.) - Kral Ed
vard, ilk nutkunu bugün radyo !le 
vermiştir. Kral, babasının hatıra
sını taziz ettikten ve Hindistan 
prenslerini ve milletini selamla
dıktan sonra dünyanın her tara

fından gelen muhabbet nişanele · 
rinden gerek anasmın, gerek aile
sinin ve bizzat kendisinin büyük 
bir teselli duyduklarını ve bunla

Yeni çıktı --·'\ rm bütün dünyaca Krcl Corcun 

olunmamaktadır. 

Bu dağın tepesinde mevzi almıc:: 

olan Ras Mulugeta ordusunun bazı 

noktalarda sevktilceyşi ricat yapmak 
emrini aldığr beyan edilmektedir. 

Adisababada 1896 Adun muharebe
sinin yıl dönümü olan bugün için cep
helerde Habeş bakımmdan mühim ha
diselere intizar olunmaktadır. Bu yıl 
döntımUne Habeşlerin bilyük bayramı 
olan Sen Jorj gilnU de inzimam etmek
tedir. 

E S T E T İ K büyük siyasetine karşt beslenilen 
takdirin delili olduğunu söylemiş 
ve demişt!r ki: 

Suud Kemal Yetkin ALMAN ~ YUNANiSTAN TECiM İŞLERi 
Atina, ı (A.A.) _ Ekonomi Dün ve Yann Tercüme külliyatı-

nın ellinci sayısı fiyatı 25 kuruştur. 
meclisi Almanya ile olan tecim iş- Dağıtma yeri V AKIT Evi - Ankara 11 

ferini üç senedenberi tatbik edi- Caddesi İstanbul. Vakıt'm Türkiye
len usule göre halletmeğe karar nin her tarafında bulunan satıcıların· 
vermittir. Bu huıuıda meclise dan isteyiniz. 

bir kanun teklif edcektir. Yuna- '"'""rınııınııınınıuııımııını•m•m•umınıııı•ıı"""""ııı 11111mm•111111111nı11111:11" ·ı 
niıtamn Almanyadan olan 37 mil· 9imendifer ve endüstri malzemesi 
yon mark alacaklı kartdıiı harp,; ıatm alınacaktır. 

"- Babamın eserine devam 
etmek bana düşüyor. Sizler beni 
daha ziyade Prens dö Gal yani 

gerek harp zamanında, gerek 
harpten sonra hemen hemen bü

tün dünya milletlerile temasa gel 
r.;ek ve onları iyi tanımak fırsatı

nı bulmuı o]an adam olarak tanır-

{Oıtyanı 1 inci sayfada) 

Kazada kaburga kemikleri kırılan yağ 
tüccarı Ziya evinde yatıyordu. Vaziyee 
ti fenala~tığı için Güihanc hastanesine 
ka.ldınlmı!?tır. 

Bir müddet evvel tramvay şirketinde 
çalışmış olan M. Eltutar isminde 
birisi şayanı dikkat sözier köylcmekte
dir. 

Bu zat diyor ki: 
- Bugün Tramvay ~irketinin elinde· 

ki yü:r.leı·ce arabanın hepsinde bulun • 
ması lazım gelen elektrik, el ve ha,•a 
firen'eri ancak bir kaç arl'\bada mevcut
tur. Yapılıııcak sıkı bir muayene bunu 
meydana çrkaracaktır. En mühim bir 
mell'se, şirket bu arabaları fabrikaya ıs
marladğı zaman bunlan 28 yolcu ile be
l'abt'r bir vatman ve bir biletçi olarak 
30 kişili!~ bir ağırlığa tahall";lllÜl edebi " 
lecck şekHde yaptırmış, tramvayın firen 

lcri bu ağırlığa göre hesap edilmiştir. 
Halbuki bir arabaya 50 - 60 kişi bin;. 
yor.,, 

sınız. Bugün size Kral olarak hi· 
tap ediyorsam da gene o eski ada· 
mım ve bütün gayretlerim. mü
temadiyen insanların refahını is· 

tihdaf edecektir. Dileğim şudur 

ki, istikbal bize bütün dünyacfa 

sulhu ve anlaşmayı lemin etsin ve 
biz de aldığımız mirasa layık ola
lım.,, 



ABONE ŞARTLARI: 
llllılı a aylıll ı aylılı ~k 

Mtmı.keUımuı<: 760 l20 ~ 11(; 

Yaba.acı yerlere ·~ 72l! 4()(J 16<' 

Po.ta blrllg1.De l 
gtrmlyltll yerlere 11'00 911() 'K)(ı \IU 

tıırklyenın "ler poııt11 rnerkezınae K lflCflNe ehone yazılır 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

llıtaabul. ADk&ra oad~ l V AIU1 yurdu) 

pd&re: ı.d?O 
l'eleton {Yazı fflerl: 21ill 

Telsraf adral: KURON btubul 
Poeta lmtuaa Na. te 

nı 11111 111111 1ııııııı1 11111111111 111ııııı1 1111 111ıııı111ı11ııııı11111ııııııh11111ıı.ıı11ııı111ıııın1nınıı11111ıı111ıııııı111111ıııııı111111ııııı1ıı11111ııııı111111ıııııı1111111" nıı1111 111ııı111111uıııııu11 ııuııııı111 11111ıı1 111 1111111ııı 111ııııııııı111ıııııııı111uıııın11 1111ıımııı 111 ııı••ırıı 1111 ııııııı111uııı111111ıııı•nıı111111ııınıı1111rırı•ııı1111ııııııı11111ıı•1111111111ıı11111111ıııınıı1111111•11ııı11111tı '"""" 111111 ınıı 1 11 

Filarmonik Cumurbaşkanlığı 

Orkestrası Şefliğinden: 
Orkestra kadrosunda a.;ık olan yt:rlere atanmak üzere pıya·.:o, keman 
viyola, viyolonsel, kontr;ıhaş, flüt, obuva, klarnet, fago, korno, trom . 
pet, trombon, tuba alto ıaksafou l~nor saksafon, akoedy•JU caz ba 
terisi sazları, çalanların 7 131936 cumartesi günü saat l O dan 17 ye 

kadar lstanbul Galatasaray lisesinde sınavları yapılacağından bu saz 
ları çok iyi bir surette çısfabilen artistlerin kendi enstürümanlariv le 
birlikte sınav komisyonuna birer :J;ıekçe ile başvurmaları ()42) (361) 

ieuıe ! rmırtolları uı rninf Hrı 81Rlmı r mıını ~ares ıtantarı 
Muhammen bedeli 77500 lira olan lokomotif yedekleri 9 - 4 -

936 perıembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada lda· 
re binasında ıatın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 5125 liralık muvakkat teminat ile ka 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tek liflerini ayni gün saat 14,30 a ka· 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler 385 kuruş mu 

kabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (955) 

Muhammen bedeli 8274, 75 lira olan 55165 kilo muhtelif perçin 

çiviıi 26 mart 936 pertembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile 

Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu ite girmek iıtiyenlerin 620,61 liralık muvakat teminat ile ka

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır 

Şartnameler parasız olarak, Ankarada Malzeme Dairesinde ve 
Haydarpqada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(1040) 

Muhammen bedelleri 57500 lira olan bir muzaaf tesirli ve yirmi do 

kuz basit makas 10 nisan 1936 cuma günü ıaat 15,30 da kapalı zart 

usulu ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu ite girmek 

\stiycnlerin 4125 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve telcliflerini aynı ıün saat 14,30 a kadar Komisyon Re 

isliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler 285 kurut mukabilinde An-

kara ve Haydr>.rpaşa veznelerinde satılmaktadır. (954) 

YENi 

Modeller 
GELDi 

Sayın hem§irelerim ! 1 

Hesap edelim. 

İktisad edelim. 

Elbiselerimizi. 

Kendimiz dikelim 1 

Kendimiz örelim 1 

Şık geyinelim ı 

AZ 

1 LE 

Şık Giyinelim 1 
"VAKIT,, evi - Ankara caddesi, 

MODA SALONUN DAi 

Aradığınız t>ütün yeni modellt'ri bu 
lursunuzl Telefon: 24370. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütelaauı.ı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar Is. 
tanbulda Divanyolunda {104) nama · 
rah hususi kabinesinde hastalannı 

kabul eder. Salı, cumartesJ gfinleri 
sabah "9 1/2 • 12" saatleri hakiki fı· 

ilan her ticaret evi
nin canıdır. 

GEL, 

iyi b;r ilan fikri 
bilmek istersen 

,--------------,1 
Kitap Al! 

Q}~AeJ.b.i 
KAF'AN DA 

• • • MIDENGIBI 
BIDAYA 

M t-ITAr;DIR ! 
iP OKU! 

"JFF il 

KURUN 
Gazetemize gönderilen yazılar, gazete

ye girmek tçtn tee, zartmm kaoemıe ( p· 
zete> kellmesf yazılmalıdır. 

K&r§ıWc tstfyen okurlar, mektuplarm& 
ıo kUMlfluk pul koymalıdırlar. 

Bastlmıyan yazılan gen göndermekten. 
ıuyaıetstz yoll&nmlf mektuplarm ıçtne 

konulan panılarm kaybolmamıdan, OAD 
olarak çıkan yazılardan dolayı. dlrekt6r • 
lllk, llstllne aoru sorgu alma3. 

Giinü geçmİf sayılar S kuraftur 

Adre-!n! değiftfren aboneler 2~ kurut 
öderler. 

Oazetemlzde çıkan yazılarla realmlerlD 
ber hakkı salt kendlal içindir. 

~-- Yeni çıktı --~ 

ESTETiK 
Suud Kemal Yetkin 

Yeni çıkan, tavsiyeye değer Türk Dün ve Yarın Tercüme külliyatı-
ve yabancı dillerdeki eserleri "Ki- ' run ellinci sayısı fiyatı 25 kuruıtur. 
tap ve Kitapçılık" mecmuasında bu- Dağıtma yeri VAKIT Evi - Ankara 
lursunuz. Her ayın birinde ve on be· Caddesi tatanbul. Vakıt'ın Tilrkiye-
şinde çıkar. Yeni aayısı güzel bir nin her tarafında bulunan aatıcılann-
kap içinde çıktı. Tanesi her yerde ili ---

yedi buçuk kuru§tur. 
dan isteyiniz. 

karaya mahsustur. Herkesln hal!nel ____________ _ 
Doktor .. ~ 

ilke ... -a. :e&..Mtr.M~eaa loaae ~---•lilliiiill••m••~I 
ev telefon: ~8. Kışlık telef on :21044 Hüseyin Usman 

p:nmr.::::::::::::::::::.--===••• il 
-~------------ıo~M~mdAHl 

Göz Hekim 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 
( Cağaloğ!u Eczanesi yanında) 

Salı günleri meccanendırh 

Telefon. 22566 

Sabık Haseki hastaneai dahiliye 
müteba11111 

Laleli Lutüf apartunaru aaat 4 - 7 
kadar telefon: 22459 Sinir ve akıl hastalıkları ii Bevliye mütehassısıAI! 

Mütehassısı Or • ..,,lem Vassaf ~ :prühaşı: 1<:mınönü han Tel: 21915 ~ ==-=-·--======------=... , .. __ , _________ _ Sahibi: ASIM Ua - Vakrt Matbaall 
Neşriyat Direktörü : Refik A. Sevengil Cağaloğlu Hllaliahmer caddesi Keçlgö ren apartımanı kat No. (1) Tel: 2:..>0:tı 

Ev: Kadıköy Bahariye Cevizlik Tram ı•ay iataagonu karıısında ileri ıokak nıı 
mara 3. Te!l'fon: 60791 
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Seiinik Bankası 
resls tarihi= 1RRR 

idare merkezi: IS1 AN BUL (Gaata) 
TllrkiyedekJ ~ubelerl. 

lstanbul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmir, Mersin 

Yunanistandaki Şubeleri : 
Sehlnik Atlna Ph•ta 

Her nevi Banka muamelatı. 

T .. 1 
urJi' Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binletce kişiyi 

zengin etm~şt·u-. 
5. nci keşide 11 Mart 936 dadır. 

E-iiyük ikramiye ; 35.000 Liradır 
Ayrı<:a 

ter'e 
ııı ,,, ,, ·, 111'1' ı' 
'i 1 ' 1 1 il' ' 1 1 ı· ,ı 1,1 ı: , ,,, 1 , ı ., ıı:ı'I" 

i t 1 111 

15.COO, 12.(00, 
( 20.000 ) liralık 

10.000 liralık ikramiye 
bir mükafat vardır .. 

ı•ııı•ııııı ıımı~ı•ıııı'. 
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KUM.BARA BIRE, 
1000 
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--

- .rl/ ""''~ 
.. ,, ·A .. -

,_ ...... ••• ı/(".._ 


