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Bulgarlar ltalyay~ Gönüllü Gitmek istiyorlar ! 
Şimaldeki Habeş ileri karakolları Balkan oyunları 

Dünkü müsabakalarda yeni rekorlar 20 mil geri alındılar ! 
ı ·.ı • ız 7 ·ı .. , k b. k l . yapıldı; iki ikinciliğimiz var ıı.vıno1 ı a ı uıes o uzun ır onuşma yaptı ar - Italga, mıl-
1!.!_nlarca varil petrol almak üzere t4merikaga teklifte bulundu 3 ncülüğükazanamwaca.iımız anlaşılıyor 

Italyanın cevabı e· • A .k 1 ı· . 
ltalyahtiktmeUbeflerkomi~ ır merı a } ma ıyecı 

branna karp cevabını vermiftir. Bu H b • 1 b • • • 
E:::~ıe;:_~;:;dl: a eşıstan a . ır ımtıyaz 
~tcefl hakkında ümitler bütün bü- mukavelesı· ımzaladı tin linmflt delildir. Sebebi de ltal -
hıun cevabı komite önerıesini red • 
41ederken "bizim asgari derecede olan 
late1tıer1nU bile tatmin edilmiyor.,, ilk ve .son telgraf haberlerimizi dördüncü 
demfıtir. sayıf amızda bulacaksınız 

Öyle anlqıhyor ki İtalya huk1l -ı----------------------
lbeti ba tarzda bir cevap vermekle B 
betler komitesi tarafından ba asgari • 
latekJer ne olduğunun BOrulmasına, ı r lngiliz - Italyan harbi 

ne netice verir? 
.°ha1Iellkle mtlakere kapısının yeni -
ilen acıJmuma yol açmak fikrinde -
<dir. Banan içindir ki dün gelen tel· 
)azıJan Wr taraftan ltalyanm red 
~bmı bildirmekle beraber öbür • 

htutu harp tehlikesinin önune geç - s· F t · ·· it J 1 .... ımanıan butttn bütün kalkma- ır ransız gaze esıne gore a yan ar 
dıfnu a fibe etmektedir. ( k d • •• •• d • J ki 

Fakat ıuna kabul etJHk )lzımdır s en erıye onun e perışan o aca ar 
ki İtalyanın açık brraktıfı bu mllzake· 
re kapm pek dardır. Bu itibarla ba
"lna -..ı....daa •difede olaa 
her 111e111lebt kendine gire tedbirler 
•lnıata lıqlaml§tır. Nitekim lsviçre 
lttiktmetinin eeferberlik hazırlıkla -
l'lfta lirdlii rivayet olunmaktadır. Av
taPanm bazı memleketlerinde sigor· 
ta şirketleri deniz nakliyatına ait 
»riınlerlnl fimdiden artırmışlardır. 
Söıtn klSUI bugün, hatti bir saati
~llde annulusal barış bozulabilir. 
8iy)e bir durumda her devletin ken
di ~nfaatlerini mu haf aza için ko -
l'Qllllla tedbirleri alması pek tabiidir. 

ASIM US .....___ ___________ _ 
l\tatürk Ankarada 

25 41/JJ.11~~~ , ............ .ı. • .ı. 41.i 
tarafın karşılıklı yapacağı işler 

AnlNra, 22 (Kurun) - Cüm
ltı.r BGflıanı Kamal Atatürk, ya- ı 
lttrtfia Genel kurmay bcqlıanı Ma-

1 ''fol F eni Çakmak, Bcqlialıan ı.. . 
~ lnönü ve lf Baltam Şiilwü ' lııgiliz - lt~yan laarbimn •on .af htmnJa l•ltenJeriye 

Ya oltlafu laalJe Ankarayı fe· ltalyan laez;meti 

\ 
'. l 'ı.. ':r· ıda: JWaılalı 400 metre hııJruken, Gf'İfula: Vm• atlamaya 
· kazanan Yunan atleti atla)'lf laalinJe 

-Yazısı 7 inci sayfamızda-

Otomobil yarışlarında 
Feci bir kaza oldu; Bayan Samiye 

Burhan Cabit yaralandı · 

'ellentlirJi. - Yazısı 7 inci sayfamızda-
..__~------~-------------------~-------.-~--~------~~~----~1 

Sovyet filosu 

Çanakkaleden çıkarak 
Akdenize açılmış! 

Sof ya 22, (özel aytarımızdan 
telef onla) - Bugünkü Bul -
gar gazeteleri, Bükreşten aldık . 
lan bir haberi neşrettiler. Bu ha
bere göre. Sovyct Karadeniz fi
losuna mensup 15 harp gemisi Ça. 
nakkaleden çıkarak Akdenize açtl 
mıştır. •· • 

- KURUN - Sofya gazetelerin
de Bükreıten alınarak çıkan bu 

1 
ı h1&ber tamamen asılsızdır, Sov-

1 

Bcdk- ı .: al" •· b til vv-'L· _ı. 8 l b . ı~t filo~unun Akdenize çıktığı .ft1t .... eıuv ı muna1e e ı e e eıRı aRfant ey er eyı acırc.ı . . • 
ltaaı da biiYiik bir balo verilmifti. Dün akıam Ja Tak•im •taJyo- :nawhıyetmde wolan w bu haberın Yulıarııtla: Bayan Samiye Burlaan CalaiJin araban ltauulan •onrtt. 
fiil rtda le.ıivale iftiralı eJen gruplar müli oyıınlcrrını halka gö•ter· dog~ olmaduıı, bogazlar.dan Sov altta: Bayan Samiye, (ıaftla) laatalat1111eJe gö:ıiintlen yaralanan 

er. Bu cıltıc:m lativalin •on veJ a al,,anuJır. y~t .fıloıunun g1..-çmemesıyle ıa - ıolör Ali 
lr.-

11 
l1ıı 1"iinıucbetle Talı.im bahçeıinJe büyük bir eğlence hazır- bıttır. Sofya aytarımızın telefo - Türkiye Turing ve Otomobil feci bir kaza yarııa gh·enler!n 

·· lf:ı~~ı.- nundan aonra gece yarısı gelen Klübü tarafından tertip edilen hepsini çok mütee11ir etmittir 
tır, l'ııkarıcla.&:i re•İm, Be)lerbeyi tarayınJa verilen baloda alınmlf· bir ajans telgrafı da bu ıayiayı otomobil yarı§ları dün yapılmıı. Kazaya uirayan tanınmıt re. 

·· yalanlamııtır, fakat yanı eınaıında vuku bulan { Lütfen ıa11.faJ1..ı çeıirlnlz) 
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Ankara dan : . ·. . ' . . 

Liman tarifeleri ·soN.·. HABERLER .. 
'l •·. . • 

_.Bi~:~~~~;K~!;i~~a::. Bulgar askeri birliği başkanı 

Aramızda 
• 

(Alice) kelimesinl 
nasıl okursunuz? 

------
Dünkü HAB~R arkadaşımız bil· 

mem nerede diktatörlüğü alan bir 1'I' 
dından bahsediyor: Adı (Alice) iınİf 

gazetenin yazdığı gibi, Ilınan ta· 
rifeleri tasdik edilerek tebliğ edil· ı 
miş değildir. Tarifelerin tetkiM gen era 
daha birkaç gün sürecek ve Eko
nomi Bakanınca gözden geçiril • 

ı HABER okuyucuları bu kelimeyi nJ · 

D f •• ıd •• ' sıl okudular, bilmem; kelimeyi bi ançe apansız O U. zim alfabemizle üç hece okuyabili' 
riz. Şu bizim Alinin biraz ufar~ 

dikten sonra kati teklini alacak • 
tır. 

50 bin lira aermayeıi olan 
Tn.bzon liman aosyetesi, geçen 
altı aylık devrede 17 bin lira za· 
rar ettiğini bildirmit ve tarifele· 
rin tetkiki ""sıraımda bu zararı 
karşılıyacak bir formül bulun -
masını istemİftİr. :Tarife bürosu, 
hu formülti .de 11ulmala çabı • 
ınaktadır. 

Paraşüt kulesi 
Ankara, 22 '.(Kunın) - Sta.Cl

yomda yapılacak Parqilt kuleai· 
nin yeri teabit edilmittir. Kule, 
atadın istasyona bakan kımım • 
da olacak, yiikaeliliii 35 metreyi 
bulacaktır. K'lllenin bir krann 

Sofya: 22, (Özel ayta.rmıız te· 

lefonla bildiriyor.). - Kral Boris-

le fikir aynlığı olan Bulgar aske

ri birliğinin batkanı ve Plevne gar 

nizonu komutam General Dançef 

dün Vidin civarındaki askeri ma-

nevralardan otomobille dönerken 
yolda apansız ölmüştür. Gene -
ralin ölümü bütün Bulgariatanda 
bir yıldırnn tesiri yapniıftır. Bu 
aktam saat 19 da ölüsü Sofyaya 
getirilmiş. olan generalin cenaze 
törenine bütün Bulgaristandaki as 

keri garnizonlar murahhasları İş· 

tiraık edeceklerdir. 

General Dançef, geçenlerde 

Parise sürgün edilmiş olan Albay 

Danyan Velçefin yakin dostların ~ 

dandı. 

Bulgaristanda ihtililci kadınlar ! 
Sofya! 22, ~(Özel aytarmıızdan, 

telefonla) - Bulgariatanım Make. 
Clonya kıamı olan Cumaibali ha. 
va.liainde müstakil bir Makedonya 
hükOmeti yapmak için ihtilal ha
zırlamakta iken ıgeçen gün tevkif 
olunan eolcu Makedonyahların 
tevkiflerine devam edilmektedir. 

' 
Mıtili.I kaldıracaklar araımda ha- Bulgar komünistlerinin Selvi 
zı Makedonyalı kadınların de bu- Balkanında saklan.makta olduk • 

lunduğu anlaşılmı§tır. Bilezna:ko. 

va adında bir kadın dün tevkif o

lunmuttur. Bütün mevkuflar, hü

kUmeti koruma kanunu mucibince 

itti:h8.m olumnaktadırlar. 

ları yeni bir mağara bulunmuştur. 
Polisler dün birçok komünist ev • 
rakı, gizli komünist edebiyat ki • 
tapları, şapoğraf makinaları ve 
komi'ı1istlere mahsus elbiseler bul 
muılaı-dır. 

malzemesi Sovyet Ruayadan --------------------------------------·------

gelıpiftir. Markoni ölüm şuaı Selanik panayırı A'eksandrın katilleri 
~-_,._ keıfetmedim diyor Paris, 22 ( A.A.) - Y argutay mancılarmıızdan Bay Burnan Ca. . c h" • Brezilyada ı>ulunan meıhur Gelecek senelerde Yugoslavya Kralı Aleksandrın hidin e1i Bayan Samıye a ıtt_ı" 1 ld 

-~< l s ltalyan ki•ifi Markoni gazeteci· ö ümüne karışmış o ukları su · 
Değerli bir sporcu o an amıy• "-T heykeltraşlık ve resim · · h ky · d 

ı · lere fU diyevde bulunmn•tur: çuy.a cınayet a erme gön .! -
Cahit, ıeçen yıl da yarı& ara sıır· ~ • 1 d l k 
mitti. _ Buraddp. ltalyamn 'Afrika pavıyon arı a açı aca rilen üç Hırvat zorbasının bu ka-

s · -~ı-ı-'eJ.J-r..: .. cfen olan Saopo- rara karşı verdikleri istidayı 
Dünkü ,yarıf"ta ı:;ayan amıye. """snı ICIQ ...... 

lstinyeden gelirken Zincirlikuyu · ioya liiJeceğim. Olüm fual eliye bir .!'.:..~=~=~~'~":"'m""'""--nıı•"""'"'"'"'"'"""o''"''""" 
da yanım bitmesine 800 metr~ fey kqletmedim. Fühallika eleo · kanlığı müst~§arı, benim ile yap -
kala liir dönemeçte kuaya uğra let reiftnin rioaıiyle bazı tecrübe· tığı konu§malar esnasında, Selci· 
mı~tır. Yoldan çıkarak ve altı &· ler yapıyorum. Sü Bakanı ile de nik panayırının ekonomi yönün ~ 
ğacı aıynv&K geçen otomobil, tema.ta geldim. Bumı.nla beraber 'den Türkiye ile Yunanistan ara•ın 
yedinci alaca yiiklenmit ve par· Böyle bir pa keıfetmediğimi •a. d.:ı bir irtibat oasıtası teıkil edile· 
ça parça olmuttur. Bayan Sami7P rilı olarak •ÖyleTken difeT tecrü- cerrini söylemittir. 
Cahidin eol kolu kırılmı§, damar· beleT hakkında ela sükrlt etmek Selcinik panayırının terakkisi· 
ları keıilmittir. Alnında da yara lazunaır. ni itbat için ancak birkaç rakam 

vardır. HeThangi bir pala motörlerin saymak İsterim. 1926 senesinde 
Otomobilde bulunan ve mua· durelanılm.ası belki mümkündür Selanik panayırına 600 tecimer 

vinlik yapan şoför Bay Ali de ve müesse•e ittirak ettikleri hal r 

., Falia.t Kopen.h'aglı bir mühendi .. 
gözünün üzerinden ve yanagın· ele 1929 •enesinde panayıra iıti-
dan yaralanmıştır. Yaralılar der~ rin keılettiği illin edilen tayya - rak edenler 1036 tecimer ve mü" 

h · k ld l relerin benzin depolarını ittial hal Etfal liasta anesme a ın • eııeu.yi bulmuıtur. Bu •eneki pa· 
mışlardrr. ettirecek bir fua keıfi bence im nayırda iae tam 4183 tecimer ve 

Bayan Samiyenin alnındak~ kan haricindedir. Çünkü benzin müessese malı mı tqhir etmittir. 
yara llafiftir. Kolunun vaziyeti depoları.na elektrik §Uaı nüluz e- Bu rakamlar, Selônik panayı-
rontken muayenesinden ıonra an· demez. l rının, büyük adımlarla terakki et· 
la~ılabilecektir. Selcinik panayın elirektörü Bay tiğıni göstermeğe kafidir sanı . 

Kaza için türlü ıeoepler ileri Alman günü Kalevrcui rım. 
ıürülmektedir. Bir rivayete göre: iki yıl sonra Selcinik pa.nayı • 

· Berlin: 22, '(A.A.) - "Alman Selan" ı·k (Ö 1 aytarım 
ön tekerleklerden birinin yanf- ' ze ı:ı - nnda güzel san'atlardan heykel · 
tan evvel kopan telleri biribirine günü,, Almanyada ve dI§&rıda bu- dan) - Selaniğe giderek anıulu- trtı§lık ve res•amlık paoyonunu da 

ı..·.. • lunan 100 milyon Alman tarafın- sal panayırı 'gezdim. Panayır di· \ 
bağlanmıt ve yan§& •ı;ru vazıyette kuracağımızı umuyorum. Bu su -
girilmiıtir. yolda };ağlantı kop- dan. •bugün kutlanmı§hr. rektörü Bay Kalevras bana fU retle endüatrinin yanında Yuna . 

1 __ • B H d'"· .. ;;. Ievd Al sözleri söyledi: · , h h d mu§ ve direıutıyon tutmamııtrr. • ess ver ıgı ,,,..,y e · nıstanın •a at ve ars sa ::ısı a 
Kazanın bakil6 ael>ebi bittabi manya için günün en ehemmiyetli - "Türkiyenin bu ıene pana- terakkilP.rini sergiyi ziyaret ede. 
tahkikat eonunda belli olacaktır. meselesinin Memel meaeleıi oldu· yıra i§tfrakinden oe Türk Ekono· ceklere göstermi§ olacağız. Sela. 

Bayan Samiyeye çabuk iyilet· ğunu bildinniı ve demittir ki: mi Bakanlığı müıteıarı ile Atina- nik panayırının en kıymettar yar-
meıini diler, kendisine, arkadatı Litvanya Alman kardeşlerimizi daki Türk elçisinin panayırları dımcısı dost Türkiyenin olması 
mrz Burhan Cahide "geçmit ol· yok ebnek istiyoruz. Biz Memel- ziyaretlerinden duyduğumuz bizim için hakiki bir ıaadet te§ • 
sun,, deriz. lilerin büyük yµrt atkını kaybet • memnuniyete tercüman olmak kil eeler.,, 

F. Nazhoilu Biıiklet yarıtlarında birind miyeceklerine güvenimiz vardır.,, isterim. Türkiye Ekonomi Ba -
kateguri (büyükler) arasında bi· 
rinci Tanaı ıs,ıs dakika, ikinci ,l ________ ... _ ... ııııııuııırııl''' Sıyasal görüşler ··1ııır111111Ulll .......... 11t .. nıs•rnınıız, ..... llifl--.. 
Mimi, üçüncü Kirkor. I! 

lkinci kateguri c~u~~ıer? ~i- \ Almanya fırsattan istifade ediyor f 
r~nci Andon 15,45, ılrincı Dımıt- f Lö Jur gazetesi Avruparun bugünkü karışık va- şimdilik Avusturyayı unutmuş gibi görünüyor. "i 
rı. ) ziyetinden Almanyanın ne yolda istifade edeceğini a- It.alya, Avusturya hududunda büyük manevralar ,= 

Yakubun kullandığı bir numa· raştırarak diyor ki: yaptı .. Musolini Streza'da, Alpler hududunda şiddetli = 
ralı motosiklet, yolda grizava uğ· = Almanyanın oynıyacak çok iyi bir oyunu vardır. nutuklar söyledi. Londrada Fransız elçisi, Avustur· ı• 

1 radığı için yarıtı bitiremedi. \ Şimdiye kadar bunu pek ala oynamıştır. Her şeyden yada muhtemel hadişelerden bahsetti. Bunlara karşı 
Tacettinin kullandığı 2 nu· 1 önce Uluslar Kurumunu yıkmak tehdidinde bulunan Berlinden bir ses bite işitilmedi. Fakat buna rağmen 

' maralı motosiklet: 5,35 { meselelere kendisini sokmuyor. Bir !ı:aç hafta önce Alman diplomatları durmuyor, bugünkü hadiselerin 
Süleymamn kullandığı 3 nu· ~ Alman basınr (matbuatı) günlerce İtalyanın aleyhin- tazyiki karşısında Fransanın istediği kat'f taahhüdü 

- de bulundu. Fakat sonra, Berlin, ihtiyatın ve sabrın vermekten İngiltereyi menetmeye çalışıyorlar. ! 
ma:alı motosiklet: 5,21 ; k f d 1 t' ı -· · 1 d B · · -- ço ay a r ne ıce er verecegını an a ı. unun ıçın Bugün anlaşılması la::ım gelen nokta budur: =-= 

Aynacı oğlunun kullandığı 1 ~ pek ileriye gitmekten vazgeçti. -
numaralı otomobil: 6 dakika. ~ Sonra, Almanya, İngilizlere, Fransızlara, İtalyan- İster Litvanyada, ister Ukrayna da hülasa Avrupa· ~ 

yahut Aliye yakışır anlama gelen 
kelimeden yapılmıı sayarız. 

Halbuki öyle değil: Bunu fraO 
sız alfabesinin, fransız grameriıtU 
kaidesine uyarak onlar gibi okuY' 
cağız (al is) df yeceğiz. 

Vakıa HABER yazıcısı bizi aliS t 
kumaya zorlamıyor; biz dilersek 
dlğimizl okuyup geçebiliriz. Ancak tl.t 
tümüze düşen şu değilmidir ki al!• 
bemizi değiştirdiğimizin yedinci 1' 
lını doldururken bize yabancı bir 11 
lustan bir adamın, yahut bir meJlll 
ketin, hasılı bir ismihasın nasıl Y' 
zılıp nasıl okunacağına sayısı yii 
bulmıyan şu Türk gazeteleri olsun, 
ajans olsun, kendi aralarında ye ke 
di kendilerine bir karar vermiş buld~ 
sunlar? 

Biz ötedenberi fikrimizi söyle~ 
şfzdir: Türkçe çıkan bir gazeteıı 
türk~e bir ibaresi, türkçe okuyanl 
ve konuşanlara hitap edecektir. B11 1 

hare içinde yabancı bir memleketin b 
ismlhası da geçebilir. Soruyoruz: 
ibareyi: "Alo, alo? radyo lstanbu11 

diye dünya dalga1arma tUrkçe seS 
lenen spiker şu bayan diktatörün s 
dını söylemek için kelimeyi kaç ııe 
celi okuyacak ve (ce) harflerini ~ 
sd seslendirecekti? 

(Alic~) dediğini farzediyorum. 
halde yine soruyornm: (Alice) mi d 
rnek üstünd;ir, (alis) mi? 

Baylar, dil aslında göz için de. 
iil kulak icindir ve biz Fransızlar iÇ~ 
yazmıyoruz; yazımız Türkler içind1 

Bin senedir Arap harfi kullamrkt 
yaptığımız ve hala da liitin har 
kullannuyan miHetlerin yaptığı but 
bii tasarruftan ne zarar görühnilŞ 
tü ld şimdi Jfı.tin alfabesini kabul t 
denler guya böyle yapıyorlarmış di 
ye bilmeden, körükörüne yine bir i 
la kapitülasyon una kapılalım? 

Aman, im lhını bozmıyalım di;re 
lerin telaşı, (aman hecelerin sesJetİ 
ni değiştirmiyelim) demek oldulı 
yerindedir. 

Yoksa, sadece biraz frenkçe öl 
renmiş bulunmadan doğmuş bir s• 
hk itiyadının bu çokluğa ta.hakkiiııı' 
hakkı yoktur. 

Litvinof'un adat111 

Romen - Po~onya mÜ"' 
nasibah gerginleşm;ş 
Varşova, 22 (A.A.) - RO 

manya ile Sovye~ Rusya arasJ1' 
da bir kartıiıklı yardım p~~I 
projesi hazırlandığına dair lı1 

berlerin yayılmasındanberi R0 

men - Polonya ilgilileri epe 
gerginleşmişti'. 

Hükumete yanat Polonya 11 

zeteleri "Litvinoff'un adamı , J 
makla ittiham ettikleri Bay 'fi 
tüleskonun ıon günlerde Cen~~ı 
rede oynadıiı "tayanı teut" 
rolden bahsetmektedirler. 

Kurper Varazavsky'nin ıaıı~ 
ğına göre Bükreşteki Polonya 
çisi Cenevredeki Polonya del• 
geıini Romanyanın Uluslar fi~., 
yetesi konseyine seçilmemesi ı~ 
oy vermekle ittiham eden il" 
manya gazetelerinin nefriy.-tıf 
protesto etmiştir. 

Bu haber Var§ovada kesiıı 0 

larak yalanlanmaktadır. 

Samiye Burhan Cahidin kullan· ~ Jara karşı bir Cermen tehlikesinin varlığına dair katr- mn herharıgl bir köşesinde olursa olsun, bir. Alman 'i 
dığı 2 numaralı otomobil kazaycl ~ iyyen bir söz söylemiyor. Bunu ne gazetelerinin etim- taarruzu vukua gelecek olursa İngiltere bütün km•- I , .. 935 genel nu··fus 

_ d :r lclerinde, ne Hitlerin son nutkunun sözlerinde göre· l'etlerile buna karşı durmaya karar vermiş midir? -
ugra ı. E B"l" ~ - mezsiniz. Tabii böyle olacak; çünkü böyle bir tehlike ı ıyoruz ki Hitler şiddetli def il, fakat kuvvetıi bir ,- saglml 

Ziyanın kullandığı 3 numaralı ili_ önünde bu i.iç büyiil< devlet anlaşmak lüzumunu hisse- dille Memel'den bahsetmi~tir. Hatta bunun Lehli ka· = 
G~c~obil, 4,57 ile yeni bir rekor ~ decektir. Hallıuki Almanya müstemlekelerini yeniden fadan Uluslar Kurumu ortasında Litvinofa karşı çok ~ 20 ilk teşrin Pazar 
yapr.rah b:rin~i geldi. Eski rekor § ele ge~irme!c maksadını güdüyor. Bu sebeple Almanya, manalı bir hakarette bulunmuştur. & --;# 
511 ô i 1 e Ekrem de idi· nı11t1Hıııı11111111ıınııınh1111 ııı 11wııııuıııı111U1MJ1111111tt111,ınıuu11uıtllMlhUılıllf~ ımıııınnıııttmınıtınııltllılf11rıınnttınıınııılfl"ıttnıııttdıtı~./ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iil" 



--l-i f_a_r_e t 1 er 1 
Feodalite mi? 
Sömürge mi? 

k ltalyanın Habeı meıelesi hak· 
rrtda Üeri ıürdüğü tez. Habefiı

tanı feodal. idareden kurtararak 
1"1lo:lern medeniyet hayatına ka • 

lvcııturmak emeli diye hülasa edi-
ebilir. · 

(/f ltalyan murahhası (aralınclan 
l llırfar ıoıyetesi önünde bir ada-
~~ ve hak meaelesi olarak ileri 
ıu ··ı k rti en bu tez ıosyete için bir 
l onuşma konuıu olabiFr mi? U • 
<ıılar Sosyetesinin kuruluıu ve 

lari.hi.ni gi)z önünde tutanlar ıoı
:Vetenin ancak 1919 muahecleleri
tıi " • d ,,erın e tutmaya ve ~ı! andlQ§· 
ln..ıiarın hükümlerini statik bir 
~kilde muhafaza etm~ye memur 

r kun.ırn olduğunu ileri ıürü • 
;y1~rlar. Ve eliyorlar ki, bu ıeklin 
ı[• " 1 urumu birtakım '11uaheclele-

ri11 bekçiliğidir. 
ti Diplomcuiye realist bir cephe-

Bozuk sokaklar 
Bu sene mutlaka tamir 

edi'ece1< 
Belediyenin 936 bütçesinde, y_e

ni bi yol yapılmakdan daha ziya
de, mevcut yolların kıt gelmeden 
evvel tamirine karar verilmiş, be
lediye ıubelerine de bu yolda teb· 
liğ yapılmıştır. 

Bütçeye ıokakların tamiri için 
ayrılan mıkdar, her belediye §U· 
beıinin ihtiyacı niıbetinde dağıl . 
mıttır. Şubeler. kendilerine ayn
lan bu para ile, açık lağamlan 

kapatmaya ve bozuk yolları ta.mi· 
re çp.hşacaıklardır, Belediyenin 
gelecek seneki bütçeıinde diğer 
fasıllarda yapılacak taıarruf ile 
İn§aat mikdarı arttırılacak ve an
cak önümüzdeki sene cadde İn§a· 
sına ehemmiyet verilecektir. 

Pelia halterleri · ... , ............ . 
Şehirde 

Yirmi dört saat 
&!iktattan kömür yüklü ola · 

rak Şi§liye gitmekte olan ıoför 
F ehminin idaresindeki 3844 numa 

ralı 'kamyon Nişanıt:a§ına geldiği 
zaman şoför yanında bulunan sey 
yar balııkçı Reşad kamyondan in
mek istemiş fakat müvazenesini 

kaip ederek yere yuvarlanmıt ve 
vücudünün türlü yerlerinden ya . 
ralanmıştrr. 

ZlFT DÖKÜLDÜ - Dün öğle· 
den ıonra paket pottahanesin.e is-

kele kımıından zift taııyan amele 
den Alinin üzerine bir teneke zift 
dökülerek yüzünü ve ellerini yak-

nuttır. Yaralı Cerrahpafa haıta
hanesine kaldırılmııtır. en bakanlar diplomcıt!.k müesse· 

•elerin rollerini de gökten gelmi§ 
Vahiler, ahlakel kaideler gibi 
telcU~ki etmekten uzak kalmaya 1 

~burtiurlar. Nitekim dünya 
l •Plomasi tarihi dai.ma reel vaka· 

Enmiyet işlerinde yeni YOK YOZONDEN - Valde 
teşk11at hanı iskelesinde hamallık yapan 

ı Tatar Cevdetle Fuadm arasında 
ıtanbul emniyet direktörlüğü i. . "k . 

çin hazırlanan tefkilit projesine bır yu meselesınden kavga çrk • 

Clrın re~ akıılarınclan fakat o • 
~rın romantik ve idealist görü§
ere göre izahıntlan ba§kıa bir fey 

değildir. Durum bö}•le olduğu 
~ctlcl.e larzetlelim ki., 5Ömürgeliği 

·· b 'l b l kl d k• mış, Tatar Cevdet cebinden çı . gore azı ı çe ay ı ar a ı mer - k d .. I . 
kez memurluklarının kaldırılması- · ar ıgı suıta 1 bır çakı ile Fuadr 

eoclaJiteye tercih etmek mesele· 
ti bir devlet hukuku meselesi ola 
rcık ortaya atılsa bunun mürw.ka· 
lc:t•ınclan ne çıkar? Bu •nünakcqa
t/ a I otlalı·t • k ··ıül' "ğ.. .. .. "' enın o u u tromurge-
rıin İyiliği için sebep olamaz. Bir· 
::lum de.vl~tler, birtakım devl~t-

re ıemn ıtlare tarzın eskiclır, 

ıen bunu değiıtirecehs;n, diye bir 
Q.~!ô.k formülü koymaya salôhi -
>'etli değildirler. 

na karar verilmiş.tir. Eminönü, 
Fatih, Beyoğlu ilçebayhklarile Üs 
küdar veya Kadıköy gibi aıayıJm 
bir elden teminine zaruret görülen 
dört içlecleki merkez memurlukla
rı haline getirilecek ve bu dört 
krtada mevcut emniyet kuvvetleri 
genişletilerek aynca bir tetkilat 
yaprlacaıktır. · 

Polis kursları 

sağ kaburgasından ağır surette ya-
lamııtır. Suçlu yakalnmıttır. 

DiRHEMLE VURDU - Büyük 
adada pazar yerinde manavlık ya-

pan Yatar arkadaşı Tevfik He ara. 
amda bir alacak yüzünden kavga 
çıkmı§ Ya§ar elinde bulunan dir. 

hemle T evfikin başına vurarak a· 
ğır surette yarala·DU§tır. 

YAKALANDI - Büyük ad alfa 
araba durak yerinde nöbet bekli· 

yen araba.eı Koçonun beygirleri 
üzerinde örtülü bulunan üç lira 
kıymetinde Dir battaniyeyi çala • 

ra.k kaçan Halid yapılan araştır • 
ma sonunda yaklnmıştrr. Çünhii modern hayatın ifadesi 

o!<ı" ahlak kaideleri: hukuk 
il·enıipleri böyle bir meo.ıuu ko· 
111.ıımaktan inıanları menedemez. 

HükG.met tarafından hazırlan . 
mı!t olan yeni poliı letkil:ah rro
jesine göre taıhıil ve menşeleri em 
niyet c!irektörlüklerine geçmele -
rine mani bulunan polit amirleri . 
le merkez memurları ve birinci 
komiserler için Ankarada bir kura 
açılacaktır. Kurs bir sene müddet KUltUr itleri 
le devam edecek, ve ehliyetleri
ni ishat eden memurlar emniyet Parasız, yatılı Hukuk ve ıiyaaa bakımından 

tılı.ııların ve devletlerin efitliği 
<trıe~k bir kuvvetin ikc!f'ıi olarak 
lerçehleşebiliyor mu? 

direktörlüğü taraf mdan kullanıla- • t ki" t I b . I 
bilecektir. ıs e ı a c cnın sınaç a-

lffodern inıanın ruhunun mi • 
~Qrisirıi yqpan hayat telakkile
r'"d e uluılann biribirini istismar 
;:l?lernesi, ulusların mukadderat-

Fransız fin iversiteliler 
Şehrimizde bulunan Fransız O. 

niversiteli!E"rinden otuz dokuz ki . 
şilik bir kafile dün akşam Balkan 
yolu a~ memleketlerine dönmüş· 
ferdir. 

ctrını kendi bilclikleri gib: tanzim 
ttnteleri bir prenıip haUncle yQ§a
'>ltı.ktaclır. 19 uncu uc yirminci 
l>i( 

ı: Yıllık inıanlılr taralt budur. Ekmek nar kı 
Hukuktan müeyyed1:ler alma· Nark komiıyonu ekmek fiatmı 

'>ıtf olmakla beru:b!r modern in - tesbit etmek Hzere, mütad on bet 
:~ı1 ruhu böyle dokunmugtur. Fili günlük toplantılarından birisini 
) rq,?Yetler bunun akıini göıteri - bugün yapacaktır. 
e?.r~ bu prenıipin ger:i'iğini de-================= 
~t, Prensipe ruhlarını uydurama· lım sözüne: 
l' 'f i'eri menfaatlerin "enüz a • ·• - Evet, cloğrudur, diyenler. 
t:;!4:1 dnrmalarından i/~d gitmek- " - O halele bura~ını ıömür -
1~11 • Bu vaziyet kuvvetli olabilir, ğe yapalım, diyenlere §iiyle cevap 
ı Qf bu kuvvet dünkil insanın verirler: 
rıerı .. 
'tt uz Yerini tam bırakmamı§ ol· " - Hayır .. Sömürgelik insan· 

Qı.n.clcınclır. lığı leoclaliteclen daha r;rerilere sÜ· 

1 r arihin akııı bakımından bir rüklemektedir. 
ı °'~etenin ileri ıallara. meıela Sadri Ertem 

rına bugün başlanıyor 
Kültür bakanlığının açtığı para. 

sız lise ve orta okullara talebe al
ma amacı bugünden itibaren ya . 
pılmağa başlayacaktır. Sınaç. iki 
gün sürecek sorguları kültür ba -
kanlığı taraf rodan kapalı zarfla 
gönderilecektir. Şehrimizde pa
rasız yatılı smaçı kız ve erkek li
ıelerinde öğretmenlerden ve ge . 
nel ispekterlerden mürekkep bir 
komisyon tarafından yapılacaktır. 
Bu yıl ıınaca 900 dan fazla talebe 
girmiştir. 

Odemişli Jer şerefine 
Milli Türk Talebe Birliği §ehri

mizde Festival münasebetile bu. 
lunan Ödemiş :zeybekleri şerefine 
dün Halgevinde bir çay ziyafeti 
vermiştir. Ziyafet çok güzel ol
muştur. 
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Tarih Köşesi 

Kamutayda 
Yeni hazırlanan kanun 

Jayihaları 
Yurdun muhtelif ülkelerine da

ğılmrı olan ıaylavlarımız yavaş 

yavaş Ankarada toplanmaya baş-

lamışlardır: Kamutayın bu devre
sinde, konutulacak meseleler ara· 
sında , evvelce sevkedilen iş ka. 

nunu müzakere edileceği gibi, 
toprak, orman, muıhaf aza teşki
latı gibi önemli bir takım konu • 

lar da vardır. Bundan başka do· 
ğu illerinde yapılacak iılahatı ve 

bayındırlık i§leri ile, poıta, telgraf 
ve telefon direktörlüğü tarafından 

hazırlanan bir telefon yaıası pro
jesi de bulunmaktadır. Ayrıca 
muhtelif bakanlrklarm gönderdiği 
muhtelif projeler vardır. 

Liman ölçülüyor 
Liman genel direlcrtörlüğti lstan. f 

bul limanına verilecek yeni şekil 
münasebetiyle liınanrn f İmdiki du 

rumunu tesbite ve ge~I ölçüsünü 
aldırmağa batlamrttrr. Bunun için 
mütabaasıslar çalış.mıya geçmiş -

lerdir. Acele, gümrükler baş di -
rektörlüğü tarafından yapılmak -
tadır. Buraaı limana en hakim 

nokta olduğundan meaaıhaları i . 
çin de en müsaid vaziyette bulun-
maktadır. · 

------
Pey gam 'Jer !e r hangi 
dili konuşmuşlardır? 
8tı§ka nerede y:zzılıclır, bilml· 

yonız ; son gün elimize bir Ye
men ve San'a tarihi geçti. 128? de 
basılmış bir kitap. Yemende, Hi· 
caz:la insan insan oldı hangi ka
bileler oturuyor, hC'Jngi dilleri ko
nuşuyordu? Bu bahse bir yer a~ 
yırmı§, fU notları oradan alıyo-
ruz: 

- Soy sop davası zaman ile 
kaybolacaktır. 

- Ancak Ebubekirin kendisi 
Kurey§ kabilesiıri Kureyıe ulaı • 
tıran ıözler •öylemi~tir. 

- Yakın •oy sop iılerile uğ· 
rCJ§ma zararlı değildir; miras, ni
kah ... (Köle olmamak, kölelikten 
kurtulmak) gibi iılerde ehemmi
yeti meydana çıkar. 

- Arz adı ile tanınmıf olan 
rarih lbni Nahurun oğlu lbrahi· 
me nübüvvet geldikten ıonra 

Nemrut hacliıeıi olmuı, lbrahim 
öz oğlu lımail ile anaıı Haceri 
alıp Hacer denilen yere bırak· 
mıflır. O sırada Cerhem kabileaıin 
den geçen bir kafile H~eri alıp_ 
keneli yurtlarına götürmüşlerdir. 

lmıail, Cerhem ka'l1ilesinin ~ 
rcuında büyümüştür. 

- Cerhem kabilesi Yemen.ele 
bulunuyor, lbranice konuıuyor· 

du. 
- Cerhem kabileftnin kökü 

o.Ban K"htcuıın dili arapça idi. 
Fakat K.ahtanın bc:lb'alanncl an 
hiç biri arapça konu§nıcunqhr. 

lsmailin, cuıl baba dili ele acemi 
idi; yani arapçaclcvı 6Cl§ka bir 

Kırtasiyecilik dildi. Arapçayı bu kabile içinde 
lıtanbul vilayet ve belediyesi öğrenmiş, çocuklarına arapça ko• 

tarafından, daima fikayet edilen nu§mak ta ondan geçmiftir. 

kırtasiyeciliğin ortadan kalkması "*':$11PllliMldl•••--alllll'*ılıııllllllHI 
için yeni bir çar~e bat vunılma!tc Yeni eserler 
üzeredir: Alakadar memurlar, her 
hangi iküçük bir ıeyi doğrudan 

doğruya kendi hatlarına yapmıya 

cesaret edemediklerinden emirle
rinin mütaleasmı soruyorlar, ve 
uzun bir muhabere yolunun açıl . 
mauna sebep oluyorlardı. Son 

zamanlarda yine birbirine hemi . 
yen ayni meselelerin halli için i . 
mirlere batvurulduğu görüldüğün
den vilayet ve belediye meclisle . 
rinde bu cins memurların mes'ul 
tutulmaları konuşulmuştur. Alı

nacak olan böyle bir kararın kır· 
tasiyeciliğe nihayet vereceği zan . 
nedilmektedir. 

Dil bayramı 
Önümüzdeki 26 eylul pertembe 

günü, memleketin her tarafında 
yapılacak dil bayramı için, parti 
sekreterliği tarafından hazırlanan 

şenlik programı tesbit edilerek bü-

tün halkevleri ve parti teşkilatla
rına bildirilmiştir. 

Per§embe günü Ankara ve h . 
_ tanbul radyoları birleşik bir şekil

de neıriyat yapacaklar, ve bu 
mutlu gün halkevlerinde verilecek 

kon.franslarla kutlunacaktır. 

Bugünkü Türk 
nesircileri 
Istanbul Fransız arkeoloji enstitü· 

sil, B. M. Alber Gabriyel idaresinde, 
doğu etütleri neşriyatından ilkini Pa
riste bastırınıştır. 

Kitabın adı "Bugünkü Türk nesir-
cileri,• dir. 

Enstitünün üyelerinden B. Edrnon 
Sossey'in hazırladığı bu eser Abdül -
hak Hılmitten başlıyarak, Necip Fa -
zıla kadar ileriye gelen ediplerin ne· 
sirlerinden alınmış parçaların fran • 
sızca tercümelerinden ve kendileri ü
zerinde yapılmış tetkiklerin özlerin -
den toplanıyor. 

f~Oclctliteclen merkeziyetri bir ıal.
'fV• Qfcr geçmiı bir tekiimüldür. 
lfeki- k . • al 
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Şimdiye kadar Türk kalem sahip • 
lerinin eserlednden yabancı dillere • 
tam yahut kısmen - çevrilmiş olanlar 
yok değildir; ancak öyle sanıyoruz ki 
kendileri en çok Fransız kaynakların .. 
dan beslenmişlerken, bu eserlerin yü
züne hele son zamanlarda en az ba -
kan yine l<,ransız neşriyat alemi idi. 
B. Edmon Sossey'in eseri bugünün bel 
libaşlı ediplerini Fransız edebiyat a
lemine yeni bit' gözle görülerek ta -
nıtmakla gerçekten yapılması gereken 
bir iş yerine getirilmiş oluyor. Eser 
sahibi Hikmet Feridunun son müJa -
katlarını bile takip etmiş, devrim e
debiyatının karakterini tanımak ve 
tanıtmak ,için iyi bir gayret ve dik -
kat göstermiştir. Bu ,·nsıf ile de ken
disini Fransız dostlarımız arasın da. 
temayüz eder görerek takdir meYki • 
inde buluruz. Yaşıy:ın kalem sahip· 
terinden eser, yazı örnekleri alman • 
Jar şunlardır: Abdülhak Hamit. Sc • 
zayi, Hüseyin Rahmi, llalit Ziya, illi· 
~yin Cahit, Ahmet Refik, Halide E • 
dip. Aka Gündüz, Fazıl Ahmet, Ham
dullah Suphi, Erciiment Ekrem, Re • 
fik Halit, Yakup Kadri, Yusuf Ziya 
Demircioğlu, Abdiilhak Şinasi, Fuat 
Köprülü, Reşat Nuri, Ru~en Eşref, 

Falih Rıfk1o Mahm ut Yesari, Peyami 
Safa, Nazım Hikmet. Necip Fazıl. 

,.,. ··• mer ezıyetçı • tanattan 
•••• ,,. &! 

fe 110Yete atılmak, mqnıtiyet -
rt cii-h · · b l k '-" .. lii ... urıyeti u ma teRamu -

r-q rı.11>irer merhaleridir. Bunlar 11-

lert' e l>iribiri üzerine yığ:lmıı i • 
#:'qk1'tleler ve muvallakiyetletdir. 
clq .at ıömürge yapmak. bir yur-

ııtikl ,..,. d h b ak rttq4 • a tn en ma rum ır -
lq- b,, tekamül merhaleıi acıyı -

.. •oa, 

trı ko"~: I - J _,. el. • • •ö1t1 .• ~" eocıwıt er en ıyı 
hQ urgeden Jaha açık alınlı, da· Fransa canbazlıanelerint::e çalışan (Fratellini kardeşler) Avustralyada bulunan bir cambazlıane direktörü tara· 

f9J'efli cl-1. • ·a· fından çağırılmıştır. Uç kardeş yola çı l.;ıyorlar. Aşağıdaki resimlerle dünyanın bu en mcşlıur komil~lcrinin segaha 

Atatürk'ün nutuklarından bazı 
par<;alar rlıt bu cildin er. mufo;;a s~~ 
falarını teşkil ediyor. fütabın temiz 
baskısını da hu aradı kaydetın~den ıı. 1 "11« ınaanı ır . 1 0 •• t ni takip edeceksiniz. Bu macerayı iyice takip edebilmek i,.ln bu resimleri keserek toplamak ve bir kolleksiyon 

""l'llın İrı'n le--' • altlır :r :ı- ocı a mak lcizımdır. 
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Pazarlık bağı kopmamış ama çok incelmiş· 
Fransız gazetelerine göre şimdi harbi 

önlemek çok müşkül olacaktır 
Son 1 elqraf lar 

Sofya, 22 (Özel aytarımızdan, 
telefonla) - Burada bazı Bul -
garlar ltalyaya gönüllü olarak 
gitmek iıtemekledirler. Bir sosyalist gazeteden : Paktı geciktirmeden tatbik etmeli. 

Cenevre, 22 (A.A.) - Bay A
loiıi bu ıabah betler komiteıi 

batkanı Bay Madariagayı göre -
tadır. Fakat pek incelmiştir. ıtal- luslar sosyetesine düşen bir vazi- rek İtalyan bakanlar kurulu bil-

Cenevrenin cesaret ve samimiyeti Avrupa sullıunu koruyabilir/ 
LONDRA: 22, (A.A.) - Ro· 

manın ıbildiriği üzerine dün öğle -
den 90nra ıhasıl olan acı hayret 
duyguısu, aktam İtalyanın verdiği 
menfi cevabın, pazarlık kapıları -
nı kapamadığını bildiren bazı ce
nevre ve Roma haberleri üzerine 
biraz hafiflemiıtir. Bu haberlere 
göre, "temaı kesilmit değildir. 

ve bundan sonra ltalyan emelleri
ne daha uygun yeni tekliflerde bu
lunmak, uluslar sosyetesine ya . 
hud diğer devletlere düten bir ö -
devdir.,, Beşler komitesinin hal -
yanm kabul edebileceği yeni tek
lifler hazırlayabilmesi §Üpheli te
lakki edilmekle beraber, Londra
nrn, Habq anlaşmazlığını düzel . 
tebilmek için bulunabilecek her 
türlü. imkanları aratdırmağa dai
ma amade olduğu. bu frrsattan iı
tifade edilerek ileri sürülmekte . 
dir. 
GENERAL NOBILE GERi ÇA~

RILDI 
Paris: 22, (A.A.) - Matin ga

zetel\ , general Nobilenin derhal 
Romaya dönmesi lüzumunun bil . 
dirildiğine dair bir Moskova tel -
grafı netretmektedir. Nohile, be§ 
senedenberi, Rus mühendisleri ile 
beraber Sovyet hükumeti heaabı· 
na kabili sevk balonlar intasma 
çalışmakta idi. 

ı H~BEŞ.ıCEV ABI CELME:Dl 
Cenevre: 22, (A.A.) - Habeş 

cevabı henüz gE:lmemit ve B. A -
loisi Romadan talimat beklemekte 
bulunmuş olduğundan beşler ko
mitesi tekrar pazartesi günü topla
nacaktır. 

CEBELÜTT ARIKTA HA
ZIRLIKLAR 

Cebelüttarık: 22, (A.A.) - A. 
hal iye bir hava hücumu takdirin -
de gazlara kartı alınacak tedbir . 
lere dair hir talimatname dağıtıl. 
mıştır. 

l\FRlKAYA GÖNDERME SÜ
RÜYOR 

Napoli: 22, (A.A.) - 46 subay 
ve 246 yanubay ve 2000 uker 
yüklü bir gemi ile harb gereçi ve 
katır lafıyan üç gemi Afrikaya ha
l'eket etmittir. 

LANSBURININ SöZLERI 
Cardifte söz söylüyen B. Lanı

bury, İtalyan - Hahe§ anlatmaz -
lrğını bir Avrupa harbi ile ıonuç
landırması muhtemel olan tedbir
lere ka111 olduğunu tekrarlamıt -

FRANSIZ GAZETELERi 
Paris: 22, (A.A.) - Gazeteler, 

J;eıler komiteai öne19gelerinin 1 . 
talya tarafından reddini, hüyük 
bflıklarla yazıyorlar. Bunlardan 
birçoklan !İmdi harbi önlemenin 
güç olacağını zannetmektedirler. 
Fakat basın ne kadar endişe gös
terine göstersin ltalyan cevabı . 
nın metni ve bu cevabın mülhem 
olduğu ruh, her türlü pazarlık ih
timallerinin ortadan kaHanadrjı • 
~ , ta:hmin ettirmektedir. 

Pöti Parisien diyor ki: 
Pazarlık bağı yerinde durmak . 

........... ·-·······-············-·············--······· 
geçemediğimizi söyliyerek, bugünkü 
edebiyatımızın bir yabancı gözünden 
mütaleasını göstererek sayfa1annın 

tercümesini başlangıcından alıp ya • 
nnki sayımıza koyacıığız. 

ya cenevre ile münasebetini kes- fedir. Uluslar sosyetesi, cesareti diriğinin genitliği dereceıi hak -
mek istemiyor. ve samimiyeti ile paktı kurtara • kında izahat vermittir. 

Işe vukufu olan Italyam~ Ha-
1 

bilir ve Avrupa sulhunü koruya - Bay Aloiıi yazılı hiçbir belge 
beşistana yaptığr sevkiyatm daha ı bilir.,, vermemi!lir. Bu tetebbüıe, bet • 
genel ve daha vahim ihtiyatların Madam Tabuiı Oeuvre gazete · ler komiteıinin önergelerine res · 
asla takip edemeyeceğini söyle • ıinc!e: mi İtalyan cevabı ve bu komite 
mektedir. A vrupada paktın tatbikini icap salahiyet ve otoriteıinin tanın -

Yine bu gazete diyor ki: ettirecek hadiseler çıkarsa lngilte- ması gibi bakılıyor. 
ttalya, ancak zecri tedbirleri renin alacağı yükenlere dair olan Komite, Bay Aloisinin teteb-

harp sebebi telakki ettiğinden, Fransız dış işleri bakanlığmdan büsü hakkında görütmek üzere 
tahmin edilmedik bir hadise çık- verilen son notaya karşı İngiltere- Pıtzartesi toplantıya davet edi • 
madıkça, Afrika anlaşmazlığr - nin vereceği cevabın 24 yahud 48 lecekHr. Komite Jtalynn itirazla
nm - şayed patlak verirse . İtalya saat için de anlaşıldığını yazarak rmın ve belki de ltalyan istek -
ile !ngiltereyi birbirine tutuştur · diyor ki: lerinin göz önünde tutulması im-
masına ve Avrupa için tehlikeli "Bu cevap, Fransız kamoyunu, kinlnını tetkik edecektir. 
bir şekilde şumullenmesine hiç ih- hükumetin hareketlerini şimdi da. KARŞILIKLI TEMINA T 
timal yokdur. ha fazla itaatle takibe sevk ede · L o N o R A, 22 (A.A.) 

Matin gazeteıi ltalyan cevabı - bilecek kafi bir itminan verir ma- Cıı Bakalığından çıkan bir 
mn ne keadirip atıcı ne de, gurur- hiyette olabilecektir. hildirigte deniyor ki: 
lu bir mahiyette olmadığını, hat- Çünkü, Fransız kamoyu hakkın- Büyülı Britanyamn Roma bü-
ta cemilekar bir lisanla yazılmıf da paktın tatbiki hususunda İn · yük elçisi İtalyan dıı müstetarı 
olduğunu söyledikten aonra diyor giliz ve Fransız görüşlerinin uy • Bay Suvitch' e Görette bulunarak 
ki: gunluğu şeklinde tecelli eden Ce- İtalyan hükiimetine lngiliz do -

Demek oluyor ki, cenevre ile nevre safhalanru mutlaka takip e- nanmuının Akdenizdeki hare • 
Roma arasındaki köprüler yıkıl - decektir. ketlerini ve Akdeniz lngiliz gar-
mış değildir. Uzlaşma taraftarı iHTiRASLAR SöNDOöO VA- nizonlarından asker ve levazımca 
olduğunu göstermek nasıl Rnma- KIT lT AL YANLAR ESKi DOST- kuvvetlendirilmesini anlatmıı ve 
ya düşen bir ödev ise, gerçeklik- LARINA HAK VERECEKLER bunlıuın İngiliz hükumetince bir 
leri, girişilen yükenleri ve hu Londra: 22, .A.A.) - Neville saldırım tedbirleri olmadığını 
günkü durumu gözönüne getirmek Chamberlain, bugün öğleden son- ancak, ltalyan basınının lngilte
de Cenevrenin ödevidir.,, ra l~koçyada kelıoda verdiği bir reye kartı girittikleri çok tiddet-

Echo de PaTİı gazeteainde Lar· .öylevde demittir ki: li savatın tabii bir sonucu oldu -
tinaux tU sözleri yazmaktadır. Bütün dü~ncelerimiz aenize ğunu söy!emittir. 

Bu. kadar fazla inkis8n hayale mütev~~· tık aefa olarak Bay Souvitc1ı, de ltal an süel 
rağmen 1talyamn resmi bir cevap karşımızda, hükt1metin siyasası- tedbirlerinin a·~c;k korunma ma
vereceğini, beşler komites.inin, nı müdafaa etmek hususunda pr - hiyette olduğunu ve hiçbir ıaıdı -
bu cevaplara, Musoliniye sual ratik bir surette toplu bütün bir rım a.macı gütm~diğini büyük Bri
tevcihetmeğe müsait unsurlar bu. ulus görüyoruz. Bizi me§gııl eden tanya elçiıine ıöylemeğe yetkeli 
laca.ğmı, Musolininin asgari bir e- işin yalnız Italya ile Habeşistan olduğunu bildirmittir. 
sas üzerinden izahat vereceğini ve arasında bir anlaşmazlıktan iba • HABEŞ tLERl KARAKOLLARI 
bu suretle uzlaşma muamelesinin ret olmadığı fakat barışı koruma - Adisababa, 22 (A.A.) - Roy
kapanmıyacağım ümit etmek isti- ya muktedir bir teşekkül olması i- ter Ajansının öğrendiğine aöre 
yoruz. Fakat, işlerin böyle bir tibariyle uluslar sosyetesinde ile- herhangi bir sınır hi.diıesine mey. 
yol takip edeceği kolay kolay risi için daha geniş ve daha derin dan vermemek için timal ıınırın
tahmin edilemez.,, bir meselenin mevzuubahsolduğu dak; Habet ileri karakolları 20 

Saint birice Jurnal gazeteıind~ kabul ve tasdik edilmektedir. mil reri ahnmıtlardır. 
diyor ki: ltalya gazetelerinin lngiltereye YENi BiR IMTlY AZ! 

Bildiriği kat'i bir red cevabı kartı yaptrkları yaymtılardan Londra, 22 (A.A.) _ Ameri-
gibi telakki etmek yanlışdır. İn - 6ahıeden B. Chamberlain demit· kalı Finans adamı Folertok Ha
kıta bertaraf edilmiştir. Formül · tir ki: be,istanın Londra elçisiyle yap
Ier ileri sürülmekte devam ediyor. "Bu yayıntrlann devam edecek- tığı görütmeden sonra Havu A
Fakat maalesef esasa taalluk eden leri söylenebilir. Fakat bize kar- janıına verdiği diyevde elçi ile 
ayrışıklıklar henüz mevcuddur. şı yazılan yazılara önemli bir za- imtiyaz muku~elesi imzaladığını. 
V P. "düşündüren de budur. rar görmeden tahammül etmiş gö. Ricket imtiyaziyle hiçbir ilgisi 

Figaro diyor ki: ,, rünmekteyiz.,, olmıyan imtiyazının altın ve pli.-
Önemli nokta İngiliz delegas • B. Ohamberlain, tunları ilave tin madenleri hakkında olduğunu 

yonunun ,görüşmekten imtina et · etmi,tir: ve Habetistanın basınında 178 ki
memesidir. Ortada cüzi bir sükiı- "Bugünkü hadiseler karşısında lometı emurabbar toprağa şamil 
net olduğu muhakkak olmakla be- soğuk kanlılığımızı muhafaza et · bclu"lduğunu ıöylemittir. ' 
raber nikbin davranmak mübala- memiz lazımdır. ihtiraslar sön · LITVINOFLA TlTOLESKO 
ga olur. lnkita olmamıştır. Fa . düğü vakit İtalyanlar eski dostla- KONUŞTU 
kat nekadar yaklaşmış olursa ol- nna hak verecekler ve Avıı.tpada Moskova, 22 (A.A.)' _ Tas 
sun ati hakkında bir şey söylene. barışın konmması için bizimle be- ajansının Cenevreden öğrendiği • 
mez. raber calışacaklardır. ne gfüe, dıt komiseri B. Litvinof 

Sosyalist organı populaire ga · BiR ISVIÇRELI BiNBAŞI HA- B. Titüleako ile uzun bir konutma 
zeteai: BEŞLILERDEN V AZIFE yapmıttır. Bu konutmada ltal -

Cenevredeki şahsiyetlerin ço - ALMIŞTIR 11_.,..,...,11_.,..._""'""''""''""'''""""""-·ııu••-ın•"""""."""' 
ğunun, Musolininin beşler ko · Londra: 22, (A.A.) - Evre - lumnaktadır. Dankalı ltalyan hü-
mitesi önergelerini kabul edilmez ning ıtandard gazetesinin Adiaa- cmnlarının ilk hedeflerind~n biri
mahiyette telakki ettiği fikrinde baba özel aytarı, lıviçre tabaa - ni teıkil edeceği tüpheıiz olan de
bulunduklanm ve biraz nezaketli sından binbatı Vittilnin Negüıe hiz miryolu üzerindedir. 
davranmasının sebebi, komiteyi metini arzettiğini ve Anaş bölgeıi Budapeıte: 22, (A.A.) - Yarı 
ve bilhassa B. Laval'i haşin bir Habet kıtaları bat kumandanlığı- reımi Plstelloyd gazeteıi diyor 
muameleye maruz bırakmamak ar na atandığını haber vermektedir. ki: 
zusu olduğunu yazmaktadır. Wittlin bu aaba.h, esasen bu böl - "Fransa, ltalyaya kartı süel te-d 

Leon Blmn bu gazetedeki bir ya. gede bulunan askerleri takviye et bir almnıaaı için İngiltere ile be
zraında paktın tatbikini istemek mek üzere imparator muhafız ef - ra.ber mi hareket edecek, yoksa 
te ve §Öyle söylemektedir: radından hir taburun batında, o · bu itde lngiltereyi yalnız mı hı . 

"Paktı, geciktinneden, hiç bir raya hareket etmittir. Anatın Ö· rakacak? Avrupada karıtıklık . 
diişmanlrk hissi beslemeden Ye za. ı nemli bir ıevkülceYf durumu var- lar çıkması timdi mümkün görün· 
af göstermeden tatbik etmek u - dır. Ve Dankalm sınırlarında bu- mektedir.,, 

yan - Habet anlatmazlığıyle 
li g~rginlikler ve Titüleıko 
Moskova'yı gezisi görügübıı" 

Li~vinof aktam bir ıölell 
mit ve bunda Cenevredeki 
F ranıız, Romen ve Çekoıl 
sa!gıt!arı bulunmutlardır. 

AMERlKADAN PETROL 
ALACAK 

Sanpedro -Kaliforniya • 
(A.A.) - ltajyan hükwoe 
ilk kanun sonundan evvel 
muayyen bir Afrika liına 

teslim edilmek üzere milyo 
büyük varil petrol maddeletİ 
tın a!mak teklifinde bulun 
bildirilmektedir. 

Tokyo, 22 (A.A.) - M 
Londrada bulunan büyük 
sigorta sosyetesi İtalyan ba 
altında giden efyayı harp t 

kesine kartı sigorta etmed' 
den Japon ıigortr. ıoıyetelefl 
bu gibi etyayı harp tehlik 
kartı ıigorta elmemeğe 111 

kalmıılardır. 

MALTAYA ASKER 
Cebelüttarık, 22 ( A.A.) 

taf'ma gemiıi Meuava b 
uğrayarak harp levazımı ç • 
mı§hr. Bu gemi Suthamptoll 
Mallaya 1600 aıker aötünll 
dir. 

Bütün lngiliz bakanları 
günü toplanacak olan ba 
kurulunda bulunmak üzere 
Londraya geleceklerdir. 

MECHUL BiR SEMTE 
londra, 22 (A.A.) - Si 

purdan bildirildiğine ıöre 
lnıiliz deıtroyer~ bu 

• 1111andan ayrılmtıtır.Bunlarns 
reye gittikleri belli deiildir· 

JTALYA NE ISTIYOR1 
Pariı: 22, (A.A.) - Ha 

janıınm Romadan öğrendifi 
re İtalyan hükiimetince muht 
konU911lalara esas olabilecek 
talar tunlardrr: 

1. - Habe§iıtan ile Habeti 
ele geçirmit olduğu topr 
birbirinden ayırt etmek li.zdl' 

ltalya.nm asıl bu topraklarf 
dikmit olduğu anlqdıyor. 

2. - Habeş hükUmetinin ti 
lamnuı inanc altına al 
ki, bu da ancak ltalyanm 
lu ile elde edilebilir. 

3. - Hbetiıtana denizde bit 
vermekten vaz geçilmelidir. 
kü bu çıkıt Habetistanm ıil .. 
lanmuını imkinıız kılar. 

1931 de Habetiatana Eritred'! 
çıkıt vennemiı olan İtalya f 
Habetistanın batka bir devle& 
raklanndan çıkıt elde e 
müaaade edemez. 

4 .• Yeni komıtma projuİ 
yanın üçler andlatmumdall 
ğan haklarını tanımalıdır. 
buki bu haklan betler kod' 
ıimdiye kadar bilmemezlikttSI 
mittir. 

Londra, 22 (A.A.) - Sundıaf 
mes gazetesinin Cenevreden ö 
ğine göre İtalya tarafından JI• 
tana karşı saldmmda bulunul 
önüne geçmek imkAnsrz teJAkld 
mektedir ve Cenevre hldise 
sonu Uluslar sosyetesi ko 
toplanarak anlaşmazhğı pakt'!'!. 
ci maddesi hükümlerine göre ıar 
mesf olacaktır. 

Bu gazete diyor ki: "J{o 
önergeleri İtalya için belki d4 
ler komitesinin 8nergelerlndell 
az eh·erişll olacaktır. ÇünkU "· 
üyelerinclen +ıir kaçı beşler ko_~~ 
nin öner~elerinde çok ileri ıitPJ' 
taleasın dadırlar. 
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...... ,42 Ymn:Rudolf VenWellrt- ny ge 

Kesenkes Karar! ~~~----~------------~~~--~-

Gençler görüş bakımından biribirlerinden tamamile ayrı· 

"Evlenmemize engel olamasınlar, 
bir emrivaki yapalım!,, derken .• 

dırlar.Fakat, hepsinin de birleştiği bir fazilet noktası vardır 
Japon gençleri içinde, impuatorlannın ujurunda ölmeyecek biç bir genç yoktur 

.... nı oll111111,anlara: 
)' trİlflk ,.,..,,.,.,,. HVflik • 

ım lulaTıa IHıf6ata IOlıbet edif, 
lfltlı .,,,..,.,. ef1lewje hazır. 
lfllllf ..,,,_,_ &,.. w Çang, fflr 
f1flUei 8,,,.,. w Adllegtlle flll-

llkte &lr """'•: 

..ı:.~ ' J&Plflk kardetleri IÖ • 
·-.w durdular. Bilha1a Adi • 
~el, daha ilk defa prclüiü ikiz 
ı.r. dikbtle bakıyordu. Sevıi • 
lilerinin IMiyle umulmadık ye a • 
Paaaızm ıelitlerinden somuz ae • 
~ duyan Enı Ye Çanı, rahat 
1.ir llefea aldılar. Gelenlere doi· 
"'kottular. önlerinde itilip, hür 
illetle 1elimlaclılar. Sara, töyle 
ilJlecli: 
• - Adile,d aizi f»ir kere ıörmek 
lltecli. Onan için ıeldik r 
lııDto':ı:U utaklua wlendi. Demin 

ve konlanan lrilaya An-
ton~, lmlann plclitini öfrenin. 
ee, tekrar ortaya ç!Lmaia ceaa • 
1'1t etti. Bu auretle onun daha 
ciftliii terkelmediiini ıaren ya . 
Plflk kardetfer, tekrar ortaya çı· 
ıc.... aiiktnetle lrartdadılar-
1,;~er, ~lilerile tatlı tatlı 
-.....ıar. iki 1az brdtlfden 
.. çok Jro-..11, SaraclL Adileyd, 
lla8 fula bntm11orda. Hep be-
~ çiftlili-ındiler. içinde ya •q Mlarm kitaecliii lllurlan aüslü 
........._ chmlaiu ara1aabiı ıe· 
~• ınatJ.iı, tqak]ann odalarına 

dilden eonra, en ütt kattaki ferah 
.......,.. dinlendiler. ikizler,'" 
lililerine kartdamada alalrildiii • 
lae IWDifliyen rizel llN'Dzaralı ara· 
li1i deteıerek, töJle elediler: 

- itte IMlıtün bu Prdüiünüz 
9'.rler, bizim iz malımızdır! 

Bir hayli otm up lalahet ettiler. 
Ş.... •ene ı.llÇeye inerek, ora · 
~- lhr .addet clolattdar. Do
-..-. A~, S..11 bir ke
l!lara çekti, aralarmcla fiskos et· 
tiler. Kiçik im kardet, ahlaaı-
1'1a kulatn:aa 1U .CSzleri f..ıdadı: 
..._~ AWa ! Diitlindüm, tatmd-, 
..._ M bnnDJ Yerdim. Artık 
~ tutamun mütahıkız. 1 -
~ ..... M MJ aa silli, OD· 

~ peldll nlmebilir, a.J•ıabi-
111', aeçinebUiriz. Ana, ..... O• 

~ ...., te lmlaldanmm çe
L ıcine, lrilid akma konalma
.., tlayak 791Mie, Wr himMqi 

~ıc-'-i• btlaJMD•k 
~ tani7e edecetin her 
Ni ,....la lauınm. Her halde 
~ iıl brdetle wLn-.k, bizim 
~ ~ - it yapmak .. ,... • 
.._ ! lldii de mlu, akıllı, lir · 
~- teıW,.li, ten inaaalar •• _ 
-..at açıkça priilü1or, ki çok 
~! la, iki bre iki dirt 
...... -~birh .... r 
~ im brdetine eanldı, uç. 

...... yanaimduı ÖptÜ. 
llracla En,ıe Çanı, onları 

bıralmmaiı ,&selmenin ne 
lal,, oldalunu düfiinmüt • 

~ ~~ çeldlmiflerdi. O
~~.. Sarala Adi · 
,......_~ Yerandaya doiru 

\feratadada Gtmmken, Ene, aö 
ta&; telitinden iltifade ederek, 
._: -.Jık wlenit 1Mdmna dokuD-

-. MiaJer 1 ~ lriJaJMDIZI baha 
et..:ı..ı, ..._. teldirnnizi 

..... llhll• ...... müaaaclelerini ri· 
..... -- iiftiUD m if ol • 

dula lraneatile kendimizde ba ce-~
tareti IJulduk. Ne ;yazık ki, mub-
terma ebne,niniz IMllimi teldi • 
fimiai reddettiler. Umarız ki, aiz Japon genç
ba cüretimizden dolayı incimnedi- lili dünyanın 
n!z• ıücenmediniz, üzülmedi • en estetik 
nız! 

Adilenf, cnap vermek Wtedi: I en Ç l i I i dir . 
-Gerçi biru can aducı bir ••••. Bu oazipet, 
Sara, onu dineiile dürttü ve onları milo _ 

mırıldandı: a 
- Sen aua! %enesiz sayı-

• - Kendiai tu tarzda ceftP ver- lacak derece-
dı: J ,. h. 

- Annemizle babamızın biraz ue ,,. .. coş-
canlan aalolcb, ıerçi, ama..... kan/ulana gö 

Çanı, söze karqtı.: ı.n-ligo• 
D-L-• '··-- '---ı• UT , • -umaı ama a...c llD, apaç 

konutahm. Mia Sara, Mia Adi • 
Je,.d l Bizimle evlemnek iater mi· -· • -. • ? Be •- .ı! h---1.... • ........._.... •IDIZ n aenua ..., .... ııze 
evlenmeli teklif edi,.orum, Mia 
Adi.ydf 

Ene. hemen atıldı: 
- Ben de aize, Mia Sara! 
Kızlar kmftddu Te •ir an aon. 

ra ellerini ildslete mattılar. Sara 
Ense " Adile)'d Çansa! 

Kalana .Ueriai ipea ,.., ... 
karcleılerin, maradlarma eritiD 
Tftii Mm, kalpJ.,j kilt, Jdit 
'YUl'Cla. Bu nracla Sara, bir naida· 
ya itaret etti: 

- Ukin, fUDU da ll1liyelim 
ki, ne anama, nede babamız ai • 
zinle nlenite iain Yerecektir. ~ 

onlann rizaamı almadaD eylenme
li ciae aldırdık. Siz de vaziyeti 
o• lire hallediniz ! 

Sara, Mitia ve Miller Y ehin bu 
evlenife ne sebeple kartı durduk· 
lumı aiJli7aaedi. Utandı. Ana. 
amm yaplfdc kudetleri iirenç, 
mealam ..wtklar, bahumm da 
hillrat ucubeai. teJtan fi,urü •J 
dıldanm eiiytemeie dili nuıl nr
am? Y apıpk brdetlerin tek mah 
IGk mu, yokaa çift müılOk mu •· 
yılacaklarımn ,,ile onlarca henüz 
teNİre haih çapr .. ık bir mesele 
hükmünde oldutunu aöylemele 
dili nud daDIÜD? 

Japon7adan ıelen üç çıftçi 
genç, Şanıhaydald Japon hatb 
ünrinde birletmiflerdi. Oçi de 
JaponJ&da 8lmeie and içmif, 
ve bunu ,a.termek için damarla· 
rmdan bir kaç damla kan akıt
mqlardı. 

Erteai aGa tafalda kalkan ha 
üç aenç, bir aiirii patlayan macl-

lan ellerinin ~ parmaldanm 
keeerek ha ıençleri mahakeme e
den hAlrime 18nderdil•; " ba 
hareketlerile onlarla beraber ol
duldaniu anlutılar. 

Japon teaçleri llriif Te clilek 
bakımmdan hirllirleriaMa ayn • 
lırlar. Geçen cllrt JJl .......... 
larm otuz bini (tehlikeli d6tla-..... -----=-Giireş, Ja-

ponların ıılıı
•al apor ların-

• • • 

hlf hir .~ pldur. 
Japoa pnçlili, has6niin ..... 

h• ıençlili ıibi maddi ..,aite.. 
llJa• et1ı,_. CfftP ıençlerte ki
Pik baabalann ~eri,...... 

taWI ~ -----mad
di 'YUdalan 1-de•JJor '" mad• 
kaaforlardaa iltifade •••iror. 
Om...tte ._alan tattaklan 
mealekl..de MlJlk fınatlarla 
karplt.p1111Jor ve hükemet m .. 
mmlarnm pek J&Yaf &len bi.· ta
m birokntlarm elinde lraldıtaaı ... , ....... 
)Mala- .... t...IW'9'11ıa· 

spor mllaaba- dtrler. Amıpacla tüntJen ._. 
kaiarında ço- mocla .•aponyaJa da airer. Bir 
cııkların ge- bıÇ JJI a.:e aliameribn da .. 

f.'·me·•ı"n ram-k moda idi. Ba moda ı• 
~ o. e e- tikten aoma al&bolfeyik harebt 
lıemmıget oe- etmek mtıda oldu. Baaüme mo
rilir, ve el- da, nuiliktir. 
lence l i ıen- BG,ok tehirlerde bitin ha 
liltler gapılır. dalar ıeliıt seçici bir mahiy ..... 
Re•imtle ldl- dir. Fakat klJlercle mlfrit ~ 
il. 1_ ,__ 78l h6ldim ılrer Ye mmaleket 

ç ~ .,aponla_r aı.eıe aacl içeD ..-.ı • . tek 
alır •ıltlet ha damlı d•1zaltı ıemilerini i ...... ill 
Japon ı-lıli- eden feda,U. buradan ıelii'I•. 
oanını gatır· Japoa,.am 'bas6nldi ~ 
maga çal11ı- li iciJ'ar, dam ediyor, icfima• .-~,. 
ıorlar. na..a..tl_.e ince ılrllmiJm 
-------- ••ılıet lçllHle ,...,., .. 

Bununla heraber, prek Ene., 
ıerek ~. YUiyeti ~ çok bili
yorlardı Kendilerine elçilik eden 
l1P&DJOI kllıya, cloluMçlı bir 
dille, hülannda ne yolda ltir te- del•r tqıyarak Çin hattına ilerle-1 celer) yüsündea hapiahaaeJi boJ· 
W1ki bealendilini ima etmitti. dil•r ve orada Çinlilerin tel örsü- ladılar. Fakat Japon pmçleri .. 
Vaziyetin çetinlilini .,- iyi kav. leri brtıımda birer kibrit J&· rumda ba çetit •Jnbldar hahm· 
nyan zeki ikizler, bir müddet su- kar4k kendilerini tubqturdular l cluiu halde heP1ini de bilJiik bir 
eup çare arqtırdılar. Hayli uzun Neticeyi anlatmaia hacet yok. fazilet 'birlettirir: Danya atefli 
aüren bir amuftan eonra, kitap Fakat bu miaal, buaünkü Japon eadabtl Japon ıencleri iPnde 
meraklw Ene, bir çare halda: ıençlilinin ruhunu anlatmaia ye- imparatorun ulanmda llmi7ecek 

........ mlJetmiJ'orwGl'bıMll 
lr .... P11mhlı ............... 
_,._.. Füat Japoe amcllli
tetlk 1llr ıencllktlr, w llm1rUt9M!tGI 
• •Jdacak ...... 1iiilılCIUfıt'l1 
~ Jldatlea ........ . ,...., ....... ~ .... 

(iMi• ..,,,. ,..,,,.,., 
- Ben, - kitapta okudum, e- ter. 

ter en yalan nildla lllıllDUl'luiuna Bu üç Japon çiftç;ai için yapı- 1 
siderde kendi arml.mızla, ta • lan mabet busün on binlerce 1 
mamile aerbeat dütünüp tqmarak, Japcn tarafından ziyaret olunu· ı 
bizimle e't'lenmeli brarı..tırdıiı· yor. 1 
nm aöylenmiz, nikih memuru Gene Japonya hiikGmetinin 
clerlaal .......... kıJma1a mec • yetmit yedi Y&fllldaki bqvekili -
banlar. Amerika kananunc:la, ni ö!dürenler üç kiti)'diler. Biri 
bl1le ~I Nillıllı memurunun aml, biri asker, biri denizci idi. 
evlenme;{ iN ....ıe tetçill, pa • Bun1ar yakalanıp muhakeme edi
paam ~ ......ani yapmasına lirterken makaatlarmın yalnız 
yol açar. ltilieece artık hiç bir iti- bqveldli öldiinriek dejil, Ameri· I 
ru ileri liriilma 1 ne deniniz? ka _,tçtsini de öldürmek, fqiat hir. 

- !yi, ._ Ws cliılla lraaun na· idar,. kurmak, bu eayede milletin 
zarmcla riitl._il iabat etaif ele ul.cerl maiyetlerini koruyarak 
x.:ı· ur ft-L._ bl-!-! --'-!-· ODU Rua•a •• Amerika ile harbe ' ... ıs IU • &#-- ... _.. OD MnlUOln· J 1 

de, birimiz on dolaızundayiz. Do- hazırlamak eldaiuna anlatt:uar ı 
layıaile ele anamızm babamızın ve ve Mnleree Japon genci kaalsrile 
eayeti altmcla1ızl iatidalar yazarak ba sençlere do-' 

(Ar._ Dlll') 1 ~l...,auar diledil•, bir çok-I 
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De 1 i 
Jan Bivcrt'in hi,te hatrr ve ha- 1 

yalinde yok iken elinden bir cina. 
yet çıkmııtı; bir aile dedikodusu 
esnaamda karısını öldürmüştü; 
btµıdan dolayı fena halde canı sı· 
kılıyordu. Jan Bivert'in bütün 
yaptığı şey karısına bir yumruk 
vurmaktan ibaret idi: Karısı bu 
yumruğun teıiri ile yere yıkılmış, 
alnından yaralanmıştı; bes on da. 
kika içinde cansız ve ha;eketsiz 
kalmıştı. Şimdi cesedi odanın dö. 
şemeleri üstünde ruhsuz yatıyor . 
du. 

Hakikat halde Jan Bivert'in ka· 
nsı Katerin son zamanlarda çe . 
kilmez bir mahluk olmuştu, bu . 
nunlaberaber koc8.$ı onun yıne çıl 
gınlıklarına tahammül ediyordu. 
O lcadnr ki onu boşamak bile is . 
temiyordu. Fakat bugün Katerin 
lhuyauzlukta her vakitkinden faz. 
la ölçüyü aşmıştı. Jan Bivert'e ağ 
za alınmaz küfürler etmisti. Q . 
na serho§ herif, demişti. J~n Bi. 
vert ise sudan başka ağzına içki 
koymuş bir adam de~ildi. Böyle 
!hiç yeri olmıyan küfürler karsı . 
amda sabri birdenbire tükcni;er· 
mişt.i. Karısına şiddetle cevap ver 
miş, o bu defo küfürlerini birkat 
<!aha arttırmıştı. Bunun üzerine dil 
kavgası el tartaklamasına geçmis 
ti. Nihayet bir yumruk, ondan so-;, 
ra, bir yıkılış ve ölüm manzarası 
meydana gelmişti! 

Şimdi Jan Bivert başını iki el . 
~eri arasına almış, ne yapacağını 
düşünüyordu. Bu işin sonu ne o
lacağını, bu beladan nasıl 1cur . 
-ı:ııruıım:ıa t11 mu r.ı ı ~u uı 111 nmunau11 11 uı uo ıntntmnt 

buluyor ve bu vak'aların kahra- 1 
manları olgunlaşmnmı~ kimseler
dir. Bununla beraber Japon genç
leri memleketlerine ve ımpa
ratorJarma inandıkları ve nefis. 
1 ?rini sevmekten fazla daha 
' üyük bir sadakat hissi ile müte
ı- .>r;h; oıcıukh1rr ıçin, umumiyetle, 
l\vrupa gençlt;?rinden daha bahti
;-.udır)ar. 

Japon gençliği, Japonya im-
' pt.ıratorluğunun kudretidir. Bun-

lar l:"r volkcın gibidirler. Ve bu 
volkan belki de impara\orluğu 
tarümar eder. Burada gençlc:
netice istiyorlar. Ve netice ıçın 
kanlarını dökmeğe hazırdırlar. 
~apon gençliği, esas itiharile, 
batka memleketlerin gençliğin
'den daha harpçi değildir. Fa
kat Samuray an'anesinin kendi
sine uzattığı kılıcı kulhı.nmaktan 
ba~ka çare görmüyor. 

Ömer Rıza Doğrul 

il Aradı 

tulmak çaresi bulacağını düşünü . 'ı 
yordu. Bir defa hatırına kaçmak 
fikri geldi. Halbuki cebinde yüz I 
franktan fazla parası yoktu. Bu 
kadar az para ile nereye gidebilir
di? Olsa olsa mahallenin polis 
komiserine gidilir ve hadise anla. 
tılırdı. Fakat insan için polis bir 
cinayeti anlatmak dişçiye diş ağ
rısını söylemek kadar kolay bir 
şey değildi. 

Jan Bivert bu türlü düş ·,;·'lceler 
içerisine daim~ iken birdenbire 
gaz kumpanyasının memuru sar
fiyatı kontrol etmek için çıka gel· 
di. Memur Katerin yerde uzanmış 
yatmakta olduğunu ve ölüm ha. 
linde bulunduğunu gördü. Bir ci 
nnyet hadisesi karşısında bulun • 
dui{unu anlayınca bağırmak, et· 
raftan istimdat etmek istedi. O 
vakit Jan Bivert gayet sakin bir 
tavurla memura: 

- Ben birinci Napolyonum. Ka 
rım J ozefin bana hiyanet etti. Ce. 
zasını verdim. Siz isteraeniz beni 
"Sainte. Helene'e gönderiniz., de. 
di. 

lST ANBUL - 18,30 bayanlara jlmnu. 
tık. AZade Tarcan. 18,50 dana muııiklsi. 19, 
10 "Ayda,. operası lklncl perde. 19,50 Ro • 
men halk musikisi. Esta.gaço orkestrası . 20, 
20 haberler. 20,80 Bedriye TUzUC, tUrkçe 
sözlü eserler ve r adyo caz ve tango orkes. 
traları. 21,35 son haberler, borsalar. 21,:SO 
profesör F erdi Ştatacr piyano solo. 22,15 
pl~ neşriyatı. 

VİYANA - 17,10 ııan ve orkestra kon. 
seri. 18,25 konugma. 18,85 gramofon. 19,15 
konuşmalar, haberler , hava raporu, dağcı • 
lık. 20,15 konuemalar ve espcrıınto yayını, 
21,20 konser: Bachm eserleri, isUrahat zn. 
maııla.rmda muslklşlnasm hayatına dair ko 
nuıımaar. 22,35 eğencei konser. 23,05 ha • 
berer, 28,15 konserin devamı. 23,45 kitap. 
o.ra dalr. 24,15 konserin devamı. 24,50 caz • 
bant takımı. 

BERLlN - 17,05 ra dyo piyesi. 18,05 
Ştutgart. 19,55 çitte piyano ile k on.ser. 20, 
15 H nmbutg tan. 20,45 gUnUn akisler i. 21, 
05 haberler. 21,15 eğıeıaccll konser. 23,45 
konser . Brahmsm ese:-leri. 

BUDAPEŞTE - 18,315 gramofon. 19,05 
piyano. 20,05 keman konseri. 20,45 konfe • 
rans. 21,15 Macar şarkıları. 22,20 haberler. 
22,45 salon orkestrası. 24,05 cazbant. 1,10 
llon haberler. 

BO'KREŞ - 18,05 radyo orkeıtraaı. 19,20 
konser. 20,05 konteran.ıı. 20,25 garmofon. 20 
55 konferans. 21,20 konser. 21,45 oan l~on -
serf. 22,05 Viyana halk muııik181. 22,35 ha • 
berter, spor. 22,50 eğlenceli konser. 23,50 ya 
bancı dillerde haberer. 

VARŞOVA - 17,20 gramofon. 18,215 mu 
siki 19,05 Amerikan şarkıan 19,:W garmo 1 
fon 20,05 haberler 

VARŞOVA - 17,20 gra.ıno!on, 18,25 mu.. 
slki. 19,05 Amerikan ııarkılan 19,50 gramo. 
fon. 20,05 haberler. 21,05 hafi! musiki. 21, 
50 haberler. 22,05 piyano konseri. 22,35 e
debi yayın. 23,05 ıcntonlk konser. 24,10 gra
mofonla damı havalan. 

Kontrolör bu nutku dinledikten 
sonra geri geri giderek kapıdan 
çıkıp gitti. Biraz sonra dört polis 
memuru geldi. Jan Bivert'i alıp 
götürdü. Komiser karşısına böyle 
ağır sudu getirildiğini görünce 
hayli sıkılmıştı. Çünkü o saatte 
bir yere yemeğe davetli idi. Jan Bivert ilk söz olarak: ,_ _____________ '"'! 

Pazartcsl SAL( 
- Beni hapis edecek olsanız da Takvim 93 Eyıuı 24 Eytnı 

yine mnğlup edilmiş olmıyacağım. !4 c. Ahir i'S c. Ahir 

Yakında bütün Avrupanın istikba I=====~ 
G!ın doğuşu HS 5.49 

lini deği§tireceğim.,, 
Demişti. Bu sözleri dinliyen 

komiser şu cevabı vermiıti: 
- A .. bu benim salahiyetim ha. 

ricinde olan bir iş. Bu adamı hu. 
susi hastalar koğuşuna götürü -
nüz.,, 

Cila batısı 
Sabah namaz• 
o~ıe namııı 
İkindi nımıızı 
At~ım namu 
Yatsı namazı 

lmsıt 
Yılın gtçcn gllnlert 

Yılın talın cllnlerl 

18.07 18,06 

".00 ~ 02 
12..07 l'l.05 
15.31 1~.:10 

t !l.07 18.0'ı 

I9.a9 19.:17 
4.C9 4.10 
2154 !6~ 

102 101 Bu suretle komiser de ağır suç. 
lunun isticvabından yakasını kur 1------------·--...ıı 
to.rını , 'Ycıktmclo. dave yer· ney . 
tişmiş, içkili ziyafet ile hoş bir va
l<it ge;irmi~ti. 

Jan Bivert'in aklı başında idi; 
fakat kendine deli süsü veriyordu. 
"Ben Napolyonum.,, demekle ci
nayetin akibctinden kurtulabile -
ccğini düşünüyordu. Aradan bir. 
lcaç gün geçti. Lakin oynadığı 
deli rolünden, umduğu neticeyi n· 
lacak gibi görünmüyordu. Ken • 
disini hastalar koğuşundan ha • 
pishaneye nakletmek istiyorlardı. 
En büyük müıkülat doktoru ikna 
edebilmekte idi. Jan Bivert'i mu 
ayene eden adam ise ince elyen 
sık dokuyan bir kimse idi. Suç· 
lunun deli olmadığını, cezadan 
kurtulmak maksadile cleli rolü oy 
nadığmı iddia ediyordu. Jan Bi. 1 

Tokatta sergi 
Tokat, 22 (A.A.) - Cumur

luğumuzun verimli işlerinden biri 
olan yurtta hayvan neslinin ısla. 
hı yolunda Tokadın ilk hayvan 
sergisi bugün saat 9, 1 O da ilin 
resmi ve özel kurumlarile halkın 
önünde parlak törenle açıldı. 

Kazanın hayvan sahiplerine 
mükafatlar verildi. Gösterinin bi
timinde güzel bir manej talimi 
yapıldı. 

vert bu doktoru ikna etmek için 
bir çare düşündü. Bir gün mürek 
kep §i§e&İni doktorun cebine bo • 
şalttı. 

(Sonu yarın) 

1 lhan Bey,, diye yazıyor. 
1 

- Geliyorum. 1 

., Aşk, Macera ve Hayat Romanı 

Yedat llhan merdivenlerden inerek 
bahçeye çıktı. Po~tacının uzattığı kfl- ı 
ğrdı aldı. Makbuzunu, imzalıyarak 

geri verdi. Yanıba~ına gelen genç kıza 1 
derin bir sevgi ile bakarak telgrafı l 
açtr. 

. 
iYazan : Hadircan Kafh 

Enelki günkü ye dünkü sayıları • l 
1 nnzda çıkan ilk iki parçanın hülft.Sa

t;a 

lzmir memleket hastanesi 
operatörü Ömer lllıan bir a • 
pandisit ameliyatı yaparken, 
Konya lisesi son sınıf felsefe 
öğretmeni Hcısan ilhan felsefe 
dersi verirken, Ankarada bü • 
1/Ük inşaat işlerini yapmakta 
olan Ali llfıan büyük plcinla • 
rilc başbaşa iken babaları Fe
rit ilhandan birer telgraf al • 
dılar. Telgrafta ayın yirmisin· 
de lstanbulda bunlunmaları is 
tenlyordu. JJJanalarım anlıya • 
mıyorlardı. Baba ve analan es 
rarlı kimseler değildi. 

Viyana konservatuarında 
çıkı§ imtihanlarını vermek ü • 
zere olan kumral bir genç, gü
ne§ll, çam ko1.-ulu adalar ı-e 
Boğazlçine kaı·uşmak hcısreti· 
le tutu~uyordu. 

8ölem: 3 

sesine vermişti. Ağır ağır akan Tu · 
nnda hayatın ve ruhun akışını görür 
gibi oluyordu. 

Bahçeden hir se.q geldi: 
- İlhan! •. İlhan I .• 
Orndn Yedadı, A'\·rupada Adet ol · 

duğu gibi, böyle çağırıyorlardı. (ti • 
han) ı onun soy adı sanıyorlardı. 

Delikanlı, kendisini ce,·apı;ız hı • 
rakmadı. Kemanını indirdi. yayla be· 
raber koltuğuna sıkıştırdı. Sarma -
şıkların arasından dışarı uzattı. 

Sarışın bir Alman kızı onu çağırı
yordu. 

- 11 ... hanI.. 
Genç 'irtüöz gülümseyerek alman

ca He sordu: 
- Ne var gene? Sen beni dersleri -

me çalıştırmıyacak ın ... 
Sesinde, azarla sevgi biribirine ka· 

rışıyor<lu. 

Genç kız cevap verdi: 
- Fakat .. Postacı geldi. Sizi arıyor. 

Bir telgraf var ... 
- Bana mı? .. 

Yiizünde besbelli bir merak Yar • 1 

dr. Bakışları, uzak dağların sisli te· 
peJerf ne benzemi~ti. Gözlerinin önün· 
deki yazıyı bir saniyede okudu: 
. "Ayın yirnıi&inde yanımızda bu • 

lun ... 
Ferit ilhan 

- Ya imtihanlarım?.. 1 
Diye kekeledi. Sonra diişündü ki 

bu bir baba \'e ana arzusudur. Onu 
dinlemek gerektir. Hem, kim bilir ne 
oldu da onu böyle ansızın çnğırdılar. 

Üç ay önce onları görmüş ,.e iyi 
bulmuştu. Çok mes'ut yaşıyorlardı. O 
zarn.andanberi de her n:r mektupları
nı alıyor, merak edJl~cek bir şey ol • 
madığını öğreniyordu. 

- Bugün ayın on altısı .. Tren, ye· 
tişir mi acaba? .. 

Diye söylendi. 
Sarışınkız merakla Bordu: 
- Ne var? Ne yazıyor? .. 

ıeliyor? 

- Yolculuk ,·ar". 
-Nereye? Istanbula mı? 

Kimden 1 

ÜLKEMiZDE 

üzümcülerin dilekleri 
lzmir ve Manisa saylavlarının iştiraki 
· dün Manisada bir toplantı yapıld 

Manisa, 22 (A.A.) - lzmir 
v .. ~ Manisa saylavlarile üzüm ye· 
\ i~tiren ilçelerin gönderdikler! 
murl\hhaılar Manisada toplandı -
hır. 

Halkevi ııalonunda yapılan bu 
~uplantıya üzümle ilgili bir çok 
yııı ttaşlar üzüm üretmenleri d'! 
kaJıldı. Toplantıya başkanlık e· 
c!en parti başkam Avni Doğan ü
züm üretmenlerine söz verdi. Ü
' c•menlerden 15 kadar yurtla§ 
st.ı söylediler. 

Üzüm ürününün maliyet fi. 
yalım bile tutmıyan satı§ fiyatla
rı bugünkü şekilde devam eder· 
~t. iiretmenin çok zararlar göre · 
ceğini rakamlar aayarak ortaya 
attılar. Sabahtan başlıyan konut· 
malar öğleden bir aaat sonraya 
kadar sürdü. Ürebnenlerden son
ra Manisa sayl~vı Y aıar konuş· 
tu. Dertleri döküp saydı. Artık 
söz alan olmadığından A :yni Do
ğan ortaya atılan istekleri fU su· 
retle sıraladı: 

1 - Üretmenlerin bu aylarda 
vadeleri gelmit borçları var. Zi
raat bankaaı borçlu üzüm üret. 
menlerinin borçlarının vadeleri
ni kendisine depo edilen üzümler 
mukabilinde bir müddet daha u · 

zatıyor. Bu kolaylığı öteki banka
ların ayni tekilde yapmalarının 

temini. 
2 - Giret malları üzerindek~ 

hükumet takyitlerinin biraz ge
niıletilerek bu suretle memlekete 
biraz daha çok girecek mallara 
karşı üzüm çıkarılmasının kolay
la~tırılması. Bağlar ve bağcılar İ· 
çin lazım olan kükürt, göztaşı , 

potasa, çuval ve tulumba gibi 
maddelere konulan gümrük resmi
nin kaldırılması. 

3 - Bağcılığı korumak ve 
ilerlemesini temin etmek için ge
ne bağcılardan olmak üzere bir 
kurul meydana getirilmesi. 

4 - Bağların tahriri, metruk 
mallardan alınan bağlara da ol
duğu gibi yapılmıthr. Metruk mal 
lar bağları ise bir çok sebeplerle 
değerlerinden pek fazla fiyatltt 

Alman güzelinin yüzü ağardı. Da -
kışlar duruldu. Vedat llhnnın yüzü -
ne baka kaldı: 

- Ne fena ... Hasta mı var? Neden 
çağırıyor? 

- Bilmiyorum. Bildiğim bir ~ey 
varsa gitmek gerek ... 

Pansiyon sahibinin oda~ına gitti. 
Telefonu açtı. Acentayı buldu: 

- Bu ayın yirminci günli sabah • 
leyin lstanbulda bulunmak istiyo -
rum. Yetişebilir miyim? 

- Yarım saat sonra bir ekspreı; 

Yar. Tam zamanında orada bulunur
sunuz. 

Ona yeti~mek kabil değildi. Zira 
hem biraz toplanacak hem de pasa • 
portonu vize ettirecekti. 

Telefon ba~ında, düşünüyordu. 
Acenta sordu: 

- Tayyare ile gitmez miı-iniz? 
- Ne zaman kalkıyor? 
- Her gü11 sabah seki7.ı!e .. 

- Istanbuln kaç saatte gider? 
- En çok üç ıo:aat .. 
Hazırlanmak ,.e işlerini bitirmek 

için bol fıol vakti kalacak, bundan 
başka aym on dokuzuncu günü ak • 
şam üzeri (Yeşilköy) e Yarmış bulu • 
nacaktı. 

- Teşekkür ederim, bugün uğrar 
biletimi alırım. 

satılmış olduğundan bu ölçü 
bırakılarak tam değeri göst 
yeni bir tahrir yapılması ve 
but mevcut tahrir kıymetleri 
biraz daha indirilmesi. 

Konuıulanlarm hülasası :J 

bu maddeler Manisa toplantı 

mn isteklerini gösterdiğin 

bunlar herkesçe kabul edildi 
toplantı sona erdi. Konu1111a 
çok derin bir samimiyet içi 
yapıldı. 

Avni Doğan toplantının bu 
rarlarını sayla vlarla birlikte 
zım gelen makamlara bildir 
ğini ve üzümcülerin dilekleri 
yerine getirilmesine çalııaca" 
söyledi. 

Üzümcüler bu toplantıyı Y 
tıran parti teflerine teıekkürl 
nin ve saygılarının bildirilme! 
rica ettiler. 

Bu toplantıda hühUm.etin 
partinin üzüm mahsulünü ko 
mak için aldığı tedbirler ıı:ıy 

bir dille takdir edildi. Bağcı 

koruyacak bir kurul meydana 
tirilmesinin üzüm derdinin en 
rinci kesin bir çaresi olduğu 
ri hep birden onaylandı. Man 
toplantısı üzüm yetiıtiren çeve 
lerde pek iyi izler bırakmı§ ve 
nemli umutlar uyandırmııtır. 

lt ve Ziraat Bankalarının JJ1 

dana getirdikleri kurumun dir 
törü İsmail Hakkı da toplantı 

1 

bulunmuş ve söylenenlerı din 
mİ!tİr • 

İsmail Hakkı, konu§mala 
sonunda üzümcülerle görütmii§ 
yeni kurumun Manisad" ve il 
lerinde yapacağı satın almale.r 
rafında bazı malumat almııtı 

lz"ıirde satışlar 
İzmir, 22 (A.A.) - Bu hşf 

içinde borsada bet kuru§ on J' 

radan on sekiz lruruşa kadar 

bin 973 çuval üzüm ve :!ört 

ruş on paradan on bet kurıJ 

kadar 25.441 çuval incir t.atıir1' 

tır. 

Güneşli, fakat oldukça serin b 
gündü. 

Büyükadaya gidecek olnn ,·n~ 
Köprünün hemen hemen orta yerı 
deki iskelede Ye istim üzerinde dur 
yordu. Azıcık dalgalı olan deniz 0 

sallıyordu. Halatlar gıcırdıyord 
Yüz kadar yolcu gelişigüzel şurıı 
buraya oturmuşlardı. 

Bunlardan birisi Ömer tıhıı11 

Izmir rnpurundan henüz çıkmış, 
raya gelmişti. 

Bir aralık kapıda buna benzi' 
bir genç göründü. 

Bu, Hasan llhandr. 
Ömer Ilhanı görünce hızlı adı 

larla yanına gitti. Şimdi ikisi de. 
yakta idiler. Biribİl'lerinin P11Prirı1 

kıyorlar. öpüşüyorlardı. 
- Adaya gidiyorsun. 
- Evet.. Sen de .. 
- Dir telgraf aldım. 
- Bana da geldi. 
Kesik kesik ve birihiderlndetı , 

şey öğrenmek istercesine konuşur~ 
tardı. Telgrafları çıkardılar ve g tf 
terdiler. Biribirkrinin yiizüne b11Jt 
Jar. 

- Ne var acaba? 
Genç felsefe hocasrı 

- Ne bitevim .. ? 
Der g!hi ellerini yana n~tı. 0111 

farını kaldırdı. 

Çalıyordu, kendisini kemanın derin - Elbet .. üstünü okudum: "Vedat - EYet, babam çağırıyor. 1 L_ 

1(..,. .\lo 

Birinci teşrinin yirmisi .. 
· ' 

l (Arkası varl 
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oyunları Bir lngiliz-ltalyan harbi 
. . ? 

Ü k 
.. .. ne netıce verır . 
Balkan 

n u musabakalarda yeni rekorlar ------
yapıldı; iki ikinciliğimiz var Bir Fransız gazetesine göre Italyanlar 

Q.>ıQh kotuıunJan bir görünü§ - 200 metre gtılibi FrankoJi• ile ilıincm Rail miisabalıaJan 
birbirlerini tebrik eJalerken 

ıonra 

.. Balkan oyunlarının ikinci gü
~ daha kalabalık bir ıeyirci 

1~le~i önünde ıeç.ti. Tatil günü 

\uru için bu ıefer ikinci mevki 
l .. 
~nlerde de oturacak yer kal -

ı'llııftı. Ha:vanın çok rüzgxrlı 
lnaıına rağmen müsabakalar u

iyetle iyi neticeler verdi. Bir 
Balkan rekoru daha kırıldı. 

11 Çok çekitme Yunan ve Yu
Oalav atletleri arasında geçti. 
•kat Yunanlılar bu çekiımeler-
1\ Üıtünlükle çıktılar. Bizim at
tr dün bize bir Balkan ıampi· 

o~. ' 
.. •Uğu daha kazandıramamakla 
raber 200 metre ve diık atma
ikincilik gibi dikkate ve ıevin
değer iki güzel muvaffakıyet 
landırdılar. 

8Hhassa Yunanlı Silla'ıın ümi· 
lil Fevkindeki son atıtı olmaıay-
1 Veyıi kendi ve Balkan reko
~rıu kıran atıtile diskte bir Bal
lrı fa".lpiyonluğu temin etmit o
caktı. Fakat Yunanlı rakibi da 
tanılı çıktı. 

GELEN CEVAPLAR 

bun müsabakalarda kazanan

~- ait yapılacak ıeremoni mü· 
k •kaların ıon günü olan ııele

Pazara bırakılmııtır. 
I Dün nıüıabakalar eınuında 
~ Önderimiz Atatürke çekilen 
~af a alınan cevapla Bulgar 

' 
1 Boriıten, Yunan cumurbat-

llı "> - •• ı 1 c..aınıııten ge en cevap ar o-
'~ltak tiddetle alkıılandı. Ce

ar ıunlardır: 

~l'ATORKE GÖNDERiLEN 

~CRAFA GELEEN CEVAP 
eti edinci Balkan atletUm kon
.. ftıraJından çekilen telvala 
t~hcı.ıiı olan cumıırbaılıanı 

ftll ~ımza en aamimi mu
flt/.4'4ıyetler temenni.in. ve ıenç 

'lrtlılcrr arcuınJa 6üyülı Jt1ıt-
~,. Ya,anuuını temenniye 
-'• efntiıtir.,, 

Soyak Sekl"der 

~KRALININ CEVA91 

Sevdi telgralınu.Jan pek mü 
·· • oldum. En 8Gl11İmi tqek 
~~e beraba Balkan genç
Cdttdti. atletizm kongreıine mu -

Yetler Jilnim.,, 

~ Boris 

\JNAN CUMUR BAŞKA. 
•• ,, MiNiN CEVABI 

• 41 ~İ~ci Balkan •por kongre
'tel,lti;, Yük gayretlerinJ'=n dolayı 
Q" crı.i ederken ıpor ıaha11nda 
ttf • ~ın Balkan hüku -

Q )~ biribirlerine her ıaha
Clfınalarına yardımcı o! -

lla fenae • J . 
nnı e erım., , 

Zaim is 

Neticeler 
200 JIETRE BiRiNCi SEÇME 
I - Sakaleriu <Yunan) 22,5 
il - Kovaç (Romen) 22,8 
Jll - Raif (Türk) 22,8 

/KiNCi SEÇME 

l - Bautr (Yugoslav) 22,9 
il - Jordoş (Romen) 23,5 
lll - Frangudis <Yunan) 23,9 

200 METRE FiNAL 
t - FTangudis (Yuna.n) 22.2 
il - Raif (Türk) 22,5 (Yeni Türki-

ye rekoru). 
111 - Sakaleriu (Yunan) 22,7 
lV - Kovaç <Romen) 
V - Dauer (Yugoslav) 
VI - Jordoş (Romen) 
Dünya rekoru: 20,6 olimpik rekoru 

21,2, Balkan rekoru 21,6. 
IJIANIALI 400 METRE: BiRiNCi 

SEÇME 

l - ~~ (~). liıU 
U - Maysku (Romen) 60,2 
TII - Stefankoviç <Yugoslav) 
iV - Goko (Arnavut) 

iKiNCi SEÇ.HE 
I - Mantikas (Yunan) 59,3 
11 - Ziya (Türk) 1,1,S 
111 - Korsek (Yugosla,·) 1,2,! 
iV - Ragıp <Arnarnt) 1,2,4 
Bu müsabakada Romen diskalifh·e 

f!dilmlttlr. 

400 JJfKTR'S Fl.VAL 

1 - Mantikas (\"uunr.) 57,l 
il - Korsek (Yugoslav) :>7,4 
ili - Skiyadis (Yunan) !>8,7 
IY - Maysku <Romen) :i9 
V - Stefanoviç (Yugosla,·) 
VI - Ziya (Türk) 

Dünya rekoru: 50,6 Olimpik re · 
koru 52, Balkan rekoru 56,6. Bu mü-

sabaakda Yugoslav genci Mantikas çok 
sıkıştırmış, hatta kendiı;;i, geçmişken 
son maniadan sonraki koşuda kay • 
betmlttir. 

DiSK ATMA 

1 - Slllas <Yunan) 48,41 (Yeni Bal. 
kan rekoru) 
il - Veysi (Türk) 45,58 (Yeni Tür-

kiye rekoru) 
111 Dr. Narunçiç (Yugosln) 43,:>6 
iV - Hanleç (Romen) 42,55 
V - Kleut <Yugoslav) 41,60 
VI - Fiklyotis (Yunan) 41,53 
Dünya rekoru 52,24, olimpik reko

ru 49,39, Balkan rekoru 42,57. Bu mü· 
~bakada yukanda i,aret ettiğimiz 

gibi Veysi son atııtara kadar kırdığı 
Balkan rekorile önde kalmış, fakat 
ilk atışlarda hiç muvaffak olamıyan 
Sillas son atışta 48 metreyi aşarak 
birincillfi almıştır. 

UZUN ATLAMA 

1 - Lambraki (Yuna) 7,10 (Yeni 
Balkan rekoru) 

il - Y onesku (Romen) 7,8 
ili - Nonkoviç <Yugoslav) 6,8:> 
IV - Kallay (Yugoslav) 6,71 
V - Paterakis (Yunan) 6,67 
\'I - Lupan (Romen) 6,63 
Dünya rekoru: 7,98, olimpik reko -

ru 7,33, Balkan rekoru: 6,88. 
Bu müsabaka bizim atletler için iyi 

geçmemiştir. Hüseyin hasta olduğu i-

çln mUsabakalara bizden Avni Sıt
kı girmişti. 

BALKAN BAYRAK l'ARIŞI 
1 - Yunan takımı 3,26 (Yeni Bal· 

kan rekoru) 
il - Romen takımı 3,zt 
III - Yugoslav takımı 3,32,10 
iV - Türk takımı 3,34,5 (Yeni Tür

kiye rekoru) 
V - Arnavut takımı. 

800+400+200+ 100 metre koşular
dan ibaret olan bu müsabakaya Türk 
takımını (Galip, Mufalıham, Semih, 
Hakkı) temsil etmiştir. 

IIk 800 de Yunanlılar birinclliğl 
muhafaza etmişler, Romenler Yugos
lavlan geçmişlerdir. 400 de Romenler 
başa gezmiş fakat Yunanlılar yerle· 
rlni çabuk almışlardır. 

UMUMi NETiCE 
Birinci ve ikinci gUne alt netice

ler ıunlardır: 
Yunanlılar 88 (47) puvanla haşa geç 

liaffler, T~rW(D) )Nftnla 
ikinci mevkle dUımüılerdir. Romen -
ler 58 (37) puvanla UçUncU, Türkler 
39 (25) puvanla dördüncü, Arnavut -
tar 4 (2) puvanla beşinci, Bulgarlar 
3 (Maraton) puvanla altıncı gelmek -
tedlrler. 

GELECEK PAZARA. 
MU8abaka1ar gelecek pazara ta -

mamlanacaktır. O gUn yapılacak mü
sabakalar 110 metre manialı koıu, 400 
metre, 1500 metre, sırıkla yüksek at
lama, çekiç atma, 4 Xl00 ba11'ak ya • 
npclır. 

••• 
iki slnlik neticel .... sin Romenler

le 6 aradaki farkı kapatamıyacafmuz 
ve üçüncülüiü Romenlere bırakacaiı -
mrz ve üçüncülüğü Romenlere bıraka • 
catmuz anlaıılmalctadrr. 

KAMPA DAVET 
Futbol IHera1yonundan: 
1 - Kamp 23 EylUI Pazartesi günG 

(bugün) Modada açılacak ve o geceden 
itibaren Futbolcular kampta kalacak • 
!ardır. 

2 - Atafıda isimleri yazılı oyuncu
lann Pazartesi günü sabah aaat 10 da 
beraberlerinde getirmek mecburiyetin • 
de olduklan ıiyecekleriyle ıpor levazı· 
mabnı h&milen Federasyonlar merke • 
zinde kamp müdürü B. Nüzhet Abbaaa 
müracaat etmeleri. 

Beıiktaıtan: · Hüsnü, Feyzi, Faruk, 
Şeref. 

Galataaaraydan: Avni, lbrahim, 
Münevver, Liitfi, Necdet. 

Giineıten: Rept, Raıih, Faruk, Sa
lihattin. 

Fenerden: Fikret, Niyazi, Naci, E -
ıat, Yapr, Cevat, M. Retat, Necdet. 

lıtanbulapordan: Haıan. 

. Vefadan: Muhteıem. 

Dr. Hafız Cemal 
DahUlye mütehaBB'8ı 

Pazardan baıka günlerde aa· 

at (2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul 
Divanyolundaki (118) numaralı 

huıuıi kabinesinde hastalarım 
kabul eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 
22396, Y.azlık telefonu Kandilli 

lskenderiye önünde perişan oJacaklar 

25 eglii.lden 20 ikinciteşrine kadar iki 
tarafın karşılıklı yapacağı işler 

Bazı Avntpa gazeteleri İngiltere ile ltalya arasında harbin 
bu ayın yirmi beşinci günü başlıyacağı fikrind~dir. 

Vü gazetesi İngiltere ve Italya arasında muhtemel böyle bir 
!1arbin ne yolda devam edeceği ve nası l biteceği hakkında 
mühim bir askeri şahsrn reyini soıınuşlur. Aldığı cevabı aşa
~ıya yazıyoruz. 

Burada İtalya kuvvetlerinin (25) eyllllde Habcşistana taar "' 
ruz edeceği farzcdildiğine göre (26) eylfıldc lngiliz kuvvetle
rinin nasıl bir vaziyet alacağı, ondan sonra (20) ikinciteşrin 
tarihine kadar her iki tarafın ne gibi hareketler yapacağı kar. 
şılıklı bir cetvel halinde gösterilmiştir. 

lngiltere 
26 EylGI 1935 
/nglltere deniz kuvml~rlnl Akde -

nizde; Mı8ır ve Fililtin kara kuvvet
lerile tayyarelerini, lıkenderiye, Port
ıait, Yala ve Kıbr'8ta tahıit edecek, 
Eritre ile ltalya Somalisine gidecek 
olan vapurlar için Süve111 kanalını 
kapıyacak. 

28 Eyltll 193~ 
ltalyadaki lngiliz elçlıi Londraya 

cağınlacak. 

29 EylOl 1935 
Denize atılan torpiller Cebelütta -

rık boğazından ıerbeıt gerişe mani o
lacak • 

12 ltk teşrin 1935 
lngiliz hava kuvvetleri Londradan 

kalkarak Prag, Bükrcş, lslanbul, Ya
fa yollle Mt9ıra gidecek; orada Irak 
ve Filistin tayyarelerile kuvr:etlene -
cek. 

lnglliz ana liloıu Lizbonda kömür 
ve erzak alacak. 

16 ltk teşrin 1935 
Scngapurr.ı'aki lngiliz donanma.ıı 

. 4den ile Jngiliz Sonıaliıinde topla -
nacak. 

'1:1 İlk teşrin 1935 
lngiliz ana filosu Kap'a gelip er

zak ve könıür alacak. 
28 ilk teşrin 1935 
Yukarı Mısır ukerleri Çana gölü 

çevreıini i1tıal edecek. 
10 Son teşrin 1935 
Aden ve Sokotrada toplanmıı olan 

lngiliz ana lilotıu Eritre ile ltalyan 
Somalisini abloka edecek. 

15 Son teşrin 1935 
Aden ve Sengapur hava kuvvetle -

rile ve ana filo ile kuvvetlenmiı olan 
lngiliz Somalili orduııı ltalyan So • 
maliaine taarruz Hccek. 

ita/ya 

25 Eyl<tl 1934 
Eritre ııe Sor:ıalidcki ltalyan oraıı

ları Adisababaga doğru taarruza bar 
lıgorlar. 

28 Eyltll 1935 
Sicilyaılaki ltalyan deniz l1e hava 

kuvvetleri Maltaya taarru: edecek. 

29 Eylôl 1935 
Sardunyadaki ltalyan deniz kuv. 

vetlerl, hava kuvvetlerine dayana • 
rak Cebelüttarık'a hücum edecek. 

3 ilk teşrin 1935 
Bütün haoa kuvvetlerinin yardımı 

Ue ltalyan donannıaaı Maltayı ele g .. 
çirecek. 

10 tik teşrin 1935 
Kara, deniz, haı:a kuvvetleri Bin-

11azitU IO#llOINll'tlk mtUYJfbl &ıl.baruut. 
kumt111daaında bir Trablufgarp orJu
ıu vücude getirecek. 

12 ilk teşrin 1935 
ltalyanın ikinci filosu Atinagı, Gi· 

ridi, Radosu işgal edecek, 
15 ilk teşrin 1935 
ltalyamn ikinci tayyare IUoı• 

Brendizl, Atina, Beyrut, Mekke yoliy. 
le Eritrede toplanacak, 

16 ilk teırln 193~ 
Erltre ordıuu Adiıababa yolunda 

ilerliyecek • 

~·-· 

20 Son teşrin 1935 
Birinci ve ikinci deniz filosu ve bi

rinci tayyare filosu Ue kuvvetlenen 
Trablusgarp ordusu lıkenderlyeye ta
arruz eyliyecek. lngillz kara kuvvet
lerl mevkilerini muhafaza edecek. iki 
ltalyan filoıunan hllcumu mağldbl • 
yete uğrayacak. Sayıca aıaiı olan 1-
talyan tayyareleri çok ağır zararla • 
ra uğı·ıyacaklardır. 

-
Boluda orman yangınları 

Bolu, 22 (A.A.) - 19 - 9- 1935 
ıabahı batlayıp 21 sabahı genİf· 

lemeıi durdurulan Abat orman 
yangını Türk ticaret bankuına 

ait mukaveleli ormanın bet ve 

dördüncü maktaları al'aaından 

çıkmıt ve bin hektarlık ıahadan 

400 hektar yanmıttır, 

Yanan kereıtelik ağaç!ar için

de bulunan tomruklar d,. yanmıt· 

tır. Üç sünlük emeklerile çağıra -

lan bine yakın köylünün çok gay

reti görülmüıtür. Çevrilek1 orma

nm içinde ate~ \amameıı -sC:niin
ceye kadıu köylü ayr:hnıya~ak

tır. 



ABONE ŞARTLARI: 
Yıllık 8 aylık a aylık Aylık 

Memllket1.mlzde 760 00 231S 110 
Yabancı yerlere 1360 72D 400 160 
P osta blrllğtne J 
gtrmlyen yerlere 1800 9:1<> :IOC 180 

Türktyenln ber poata merkeztnde KUHUNa abone yazılır. 

tetanbul , Anl<ara cacıııesl , (\'AKI ı y urdu) 

ııcıare: 2•370 
l'ele!on 1 Yazı ışıert: 24379 

Telgral adreııl : KUKUN btanbul 

Posta kutusu No. te 

awwws _.,_.2-,_,'-2.--._ __ ..._ __________________ ~-------------------~----..... ------------..._,---..--------,_,....,awa..--..awa--------~----..--------------------------------------
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tk~ eksiltmesi feshe~:ıe~ ve muhammen bedeli ı~ :~r~. olan ff Oi rektö.rl üğünden : 
200000 adet telgraf mak~n~sı handı 21-10-1935 ~azartesı gunu saati İf 1 - ilk Orta ve Liıe kısımlarına yatı ve gündüz, kız ve erkek ta•, be kaydına devam olunmakll 
15,30 da ka.palı ~arf us.ulu ıle A~k<&rada idare bınasında satı~ a,:~.a- ji 2 _Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. • . 
cakdır Bu ıte gırmek ısteyenlerın 1200 hralık muvakkat te~ınat ver· fi 3 _ lıtiyenlere kayıt tartlarını bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak ıönderılır. 
meleri ve kanunun tayin e-ttiği vesikalar ve İ§e girmeğe ma'lH kanuni L ..... _ .. _ _ ' . Şehzadebaş- Polis karakolu kıutısında. TP.lefon: 22534 
bulunmadığına dair beycnname ve tekliflerle ayni gün uat 14.:lO a mu=-_ ........ __ .. _ .. _=-_·=-__ .. _=_ı_::_:::._··-·-----------------------------~ 
kadar Komisyon reisliğir.~ vermeleri la21mdır. Bu ite aid şutnameler • • l 
Haydarpatada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünde ve Ankaraôa malze- D . 11 Gireson Jandarma okulu satına 
me dairesinde parasız oıarak ~ ağıtılmaktad1r. "5707" en 1 zy o arı . 

i ş L e T ,.. E s ı komısyonu reisliğinden : 7363 lira muhammeıı kıymetli lokomotif, vagon ve emnıyet uupa 
pı yayları gümrüklenmiş clarak tea limi §'ırtile 18 Birinci T e.Jrin 't93~ Acenteleri: Karakö7 - Köprilbaşı 

Tel. '2..162 • Sirkeci Mühürdar zade 
Cuma günü saat 15 de ~r.kar&da idare binasında kapalı znf uıulilt Han telrfon: 22740 - -•I 
satın alırıacakdır. ..- -

Bu ite girmek isteye:ı!erin 552 lira 23 kurutluk muvakkit teminat lskenderiye yolu 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları , kanı•nun 4 ncü maddesi nlucibince 
ite ginneğe kanuni manileri bulur madığına dair beyannam~ ve tek· 
liflerini ayni gün saat 14 de kadar kom!syon Reisliğine veııneler! la· 
zmıdır. 

EGE vapuru 24 eylul SALI 
günü saat 11 de lskenderiyeye 
kadar. "5788" 

B . "t t 1 1 ' A k d M 1 d • . ·-r.:--........... - .... -......... -===-· u ııe aı §ar name eı parasız o ara' n ara a a zem~ aıresır. ••• ............................................ --
den; Haydarpatada Ter1.:\üm ve Sevk müdürlüğünden da~ıt;Imakta- 1 fırsatı 
dır. 15632) 

Muhammen bedeH 44973 lira olan lokomotif, tender ve vagoJJ 
bando.jları 5 lkincite§rin 935 Salı günü saat 15,30 da kapah zarf usu· 
liyle Ankarada idare binuında sa tın a!ınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 3373 liralık muvakkat t~minat il~ 
kanunun tayin ettiği vc~akaları, kanunun 4 üncü maddesi nıucibinc.? 
ite girmeğe kanuni manıleri bulunmadığına dair beynname ve teklif 
lerini ayni gün sao.t 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri li 
zımd.ır. 

Bu ite ait tartnameier 220 ~urut m'lkabilinde Ankara ve Hay. 
darpata '1eznelerinde satılmakta!lır. (5579) 

ilk eksiltı~esi feıh"cilen ve muhammen bedeli 8856 lira olup 
miktarları afağıda yazılı olan yatak etyaaı 7 - 10 - 935 Pazartesi 
ı!ÜnÜ saat 15,30 da kapai~ zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. Bu ite girmek iıtiyenlerirı 664,20 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe 
-nanii kan ıni bulunmadıiına dair beyanname ve teklifler~e ayni gür; 

~aat 14,3d a'kadar komiı.zron reiıJi ğine vermeleri lazımdır. 
Bu ite ait §artnamc·ler Haydbrpaıada Tesellüm ve Sevk Müdür

lüğünde ve Ankarada Malzeme da ireıinde parasız olarak dağıtıl
maktadır. 

200 tane pamuk tilte ; 30 tan'! seyyar karyola tiltesi; ı 600 tane 
yatak ve yorgan çarşafı; 200 lane küçük, 1000 tane büyü}.: yasdık 

yüzü; 50 tane küçük, 30.1 tane büyük bat :yastığı, 200 tan~ cibinlik 
(5770) 

~1uhammen bedeli 2 1808 lira olan ~okomotif ve otomotris kazan 

borularilc buhar huruç ve duhul be· ruları ve bagalık çelik çekme boru 
lar 1 ~kinci Tetrin 1935 C1ıma günü saat 15,30 da kapalı zaı f usulile 

Ank-:ıra' da idare binasmc1a satın '' lınac.1.kdıl'. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1635,60 ı :rabk muvakkat teoinat ile 

ka7.utıun tayin ettiği vesikaları, kan unun 4 ncu maddesi mucibince ite· 

1 kaçırmayınız 

I
:· Peşin ve Veresiye 

Ucuz giyinmek istcr=~niz B::: :" 
kapı Şekc::ci 'lacı Bekir karşısın· 

ıl da 86 numaralı Türk elbise depo· 
sun:ı müracaat ediniz. Hazır, ıs· 

11 

maı · 1ma elbiseler, paltolar, pu
des:.:· ·, ; ocuk elbiselc··· Jerli ve Ir 

;:iliz kumaşk~r. Bir defa müraca: ' 
katidir. - ± 

girm~ğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflcri· I•• -----•••••••• 
ni ayni günü aaat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verm~ıeri lazım 
dır. Bu ite aid ıartname!er parasız olar:\k Ankarada Malzeme daire
sinden Heydarpaıada Tesellüm Müdürlüğünden verilmektedir. 

(5494) 

Muhammen bedeli 23.100 füa olan cebire, selet ve ~omınman 
takozu 6 lkincitetrin 19~5 Çartam ha günü r.aat 15,30 da !<Slpalı zarf 
usulü ile Ankarada ldar~ binasın da satın alınacaktır. Bu ite girmek 
istiyenluin 1732,50 liralık muva~ kat teminat ile kanunun tayin etti· 
ği Ve3ikaları, kanunun 4 üncü mad desi mu< ibince ite girmeğe kanuni 
man:ıeri bulunmadığına :!air beya1\ name ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğin~ vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraSl.' olarak Ankaracfa Malzeme Dairesinden v~ 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevt. Müdürlüğünden dağıt•!maktadu 

<5495) 

Muhammen bedeli 18829,80 lira o1an 627,660 metre mikabı 
çam <lilme ve tahta 8 birincifeırin 1935 salı günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare binasıncla satın alınacaktır. 

Vapurculuk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lıtanbul Acentalıiı 

Liman han, Telefon: 22925 

1 rabzon Yolu 
AKSU vapuru 24 eylül SA

LI günü saat 20 de Rizeye 

Zayi bilet 
Ankara - İstanbul arasında gidiş 

ve dönüş için aldığım biletin dönüş 
kısmını kaybettim. Bulup da Ankara 1 
caddesinde Yeni Varna otelinde bay 
Ramazan namına getirene münasip 
bir mükafat nrilecektir. 

RAMAZAN 

k Sablbl: ASIM US - VAKiT matbaaı'1 

Gireson Jandarma i>kulunuu aıağıda yazılı yıllık ihtiyacı 
on dört kalem erzaklaı·iy le iki kalem odunu 18 - 9 - 93S 
30 - 9 - 935 tarih Pa7:artesi günü tekrar açık eksiltmes\ yap 
üzere temdit edilmittir. !Junlardl\11 sıgır eti kapalı zarfla, diğer 
çık eksiltme iledir. lstekl=Ierin oku la müracaatları ilin olunur. ( 

Cinsi Muvakkat temina~ Miktarı Muhammen bedeli 
Lira Kr. Kilo Lira Kr. 

Sırır et~ 446 25 35000 5950 00 

irmik 6 37 500 ; 85 00) 
Soian 24 00 . 8000 320 00). 
Beyaz peynir 4~ 00 1000 600 00) 
Reçel 22 50 500 300 00), 
Şehriye 33 00 2000 440 00)1 

Zeytin yaa 25 50 1000 340 OC)' 
Kuru fasulye 1os 00 10000 1400 00) 
Nohut 75 00 10000 1000 00) Açı) 
Sade yai 90 00 2000 1200 00) sil 
Zeytin tanesi 75 00 5000 1000 00) 
Pirinç 165 00 10000 2200 00)' 

Mercimek 37 50 5000 500 00) 

K. biber 6 19 300 82 50) 

Odun 195 00 260000 2600 00) 
Odun 56 25 15000 750 00) 

~D~P~~~R.I 

TORK·I:iCARlr ·BANKA 
KUPONLU •VADELi • MEVDWCf 

. ~ -
·GiT·PARAN IN ·FA.ıZiNi•AI-' 

Enuıiyet sandığı müdürlüğünden: 

Kızıltoprakta istasyon yanında avu. 
kat Bay Hamdi evinde, Feneryolun -Bu ite girmek istiyenlerin 1412, ,23 liralık muvakkat ile anunun N~rlyat direktörü: Rf!fik Ahmet ~venırD 

tayin~tiği~~k~u~k~u~n 4 ü~ümadd~i mucihln~ işe---------------------------~ 
d ki f re binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

da bekçi Mehmet nezdinde, 1' 
rakta Umraniye sokak 18 ıııJ 
e\•de oturduğunu beyan eder~ 
dığımıza para yatıran ve şimdi 
bah~ede Dalyan sokağında 8 1111 

da oturan Ömer kızı Araçlı 
Kezban 28-10-933· 13-9-93' 
-12-934 tarihlerinde 47752, • 
6134.1 numaralarla sandığımız' 
dığı para i~in kendisine \·eriJell 

senetlerini kaybettiğini söylt 
Yenileri Y('rilec('ği cihetle rskil 

hükmü olmadığı illn olunut• 

girmeye kanuni manileri bulunma ığına dair beyanname ve te. i -
}erini ayni gün saat 14,30 a kada:· komisyon reisliğine vermeleri. la Bu ite girmek istiyenlerin 1443,75 liralık muvakkat teminat 
zmıdır. ile kanunun tayin ettiği vetikaları, kanunun 4 üncü maddesi muci-

A k d 1 d . . d hince ite girmeğe kanuni minileri bulunmadığına dair beyanname 
Şartnameler parasız olarak n ara a ma zeme aıresın en kl"fl . . . .. 14 30 k d k · · ı· v • 

H -·~ T 11 k .. d .. ı· · ..... d d ... t I k ve te ı erını aynı gun saat , a 11. ar omısyon reıs ıgıne ver-. w aydar~a ese üm ve sev mu ur ugun en agı ı ma - 1 . l" d 
(S8t4) me erı azım ır. 

tadıT. Şartnameler parasız olarak Ankarada Melzeme 
Muhammen bedeli 19250 lira olan 425 ton bam döküm .Piki ve Haydarpafada Tesellüm ve sevk müdürlüiünden 

23 Birincite,rin 1935 Çartamba günü ıaat 15,30 da Ankarada IC:Ia- tadır. 

dairesinden 
dağıtılmak· 

(5806) 


