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Vekiller heyeti 
Dün Mecliste uzun bir top ıantı yaptı 

1 
. lngiliz ve Fransız devlet adamları 

81>anya, Çin • Japon, Akdeni~ _ve Afrika mese
lelerini, dünya iktisat işleranı konuşacaklar 
~~ 26 (A • . • • ıerioi tetkik el· kalacak olu,... lnıiliz • Asnerikan 
C1ı. hııJor· .A.) ,- Yoılqır yahatıı;:,:'~ ayni zaman ticaret müzakereleri m-lesinin 

~.;1!~ \lteınp~ (Ş mekle Usak ş~k, Akdeniz de derpİf edilmesi mümkündür. 
ıı,;..,. Jıuı.· olan) ve. Delboa, da 111>":"18' lıl Afrika vaziyet Sir Jolın Simon (Con Say-

1.o,d li ~et !'denılarıyl~ yal- ve belin de C- __ ı.Jardır. Vakit (Snou: :sa. 6 Sii 4) 
~~lıfax ın son Berlın se- !eriyle m~·-o~J-ac;a----------:-_-----------

a~ a kurumuna . . Sürekli 1Jafmurlar 
~ Yardım d ·h d ~&; tsıun kalp'I •. d . . l ea--1 yerler e alk ca • "lıtırııı erımız.e ışga el- .,,, • ~ YUk:ı '."evkli herglln bira> delerden geçem edl 
eıı llıatt elıyor. Varidat bunu 

t\'v dt bir şekilde gösleriyoı 
~~ h clki ·· ~ eyer gun Hava Kurumu mer -

J\nkara 26 .(Telefonla) - Ve 
killer heyeti meclisin bugünkü u
mumi heyet toplantısından son· 
ra mecliste bir toplantı yapmı§ -
tır. 

Toplantı üç eaat kadar devam 
etmİ§tir. 
B. Menemencioilu hariciye ge

nel sekreterliğine tayin edildi 
Ankara 26 (Telefonla) - Es 

ki hariciye siyasi müstepn B. 
Numan Menemencioğlunun, da • 
ha evvelki vazifesi olan hariciye 
vekaleti genel sekreterliğine ta -
yini hakkındaki kararname yük
seli tasClike arzedilmiıtir. 

B. Mcnemencioğlu Gaziantep 
mebusluğundan istifa edecek -

tir. 

~ t.ı:-1.ıat 1
13
Ankarada toplandı. Baş

~ IJ!l&nç ulc:a kurumun altı yıllık 
~ ~ ~=l~ hakkında malumat ver 
~!'!dur ı/tnattan çıkan kısa neti
llııl~t 1 Hava Kurumu son altı 
lif)~ 23 Q

3
clir kaynaklanndan iki 

~~~ 'b 35 lira almıştır. Muhte
~ }it\ aşarılan işlerden ayn o-

Fena havalarda 
__ . ._..c altı ay iıçinde ordumuza 

tayYare hediye etmİ§tir. 
n1hur· ·et ~~ 

b ~pı an geçıt töreni es • 
1.1 u tayyarelerle beraber 

tiııı f Un havacılık saha~ında -
~ ~ et. er!nin güzel nümunele ·- I ~ ~ •rnızle de görmüştük.; baş EtyemPz ı•c Samatya Qr(Ulnda bir yol .• 

• • r •r. n ... 

Yedikule telsiz 
isl(lsgonu yakın-

da faaliyete 
• 

geçıyor ~~tı~ızu ~?şöğretmeni Atatürk b 1 ;;an vag"'murun miktarı ,da metre mu· 
t~ı.,... G_ okçen oldu-g u • halde E,·,·elki ,.,ece yarı~ına cloğnı . 

8

~ a· " .J. L 1 1. ·• "·• 
4 

" ı ı k 1 rabb:ıma 15 kiloı;r:mn wn muştur. 
~ l. h-:Yetıştirdiği genç hava kah v clün sa ın ı s:ıat se ·ızc en. d Et~~ ""lt yan yaı;nı~rl dor.ru şiddetini art- piğer taraftan ~nradt"n~z .? .~·e '.~ •11..,~ ın~~:,~fa~ye.tl~ uçuş - iıihnren <i~ '_!~ "· ı Jetle ya>nınğa Marmarndn fırt•n• nlnın<1lerı gonıl- Devlet hava yollan iıleıme idare 'lıııt lıitle . a goguslerımızın derin tırımı. sa•• ,k oıl< ııı ; lsınnhıılıın m~ıtür. sinin Y edikulede 15 O bin lira sarfe • 
L ~tı~ ttyle kabardığım duy - haşlamıştır. Bu surc~~hnli n• dalı~ ..=~::.:.::.------;-::--:----~--;- derek vucuda getirdiği telsiz ist.as .. 
11tL ·tıti\ • Et. Aksaray, . D let t · ı ·k ı dil · .; ı. "'iı,, Rtç .. .. ,,mez, . 1 sular "adılelerı ev yonu amamıy e ı ma e mışur. 
:"il; ·"."rı ı.':.n gun ! u~~~uı~ ~~e • ba!'ı nıniıaJlelerın< <,erlerde de halk istasyonun iılemesi için yalnız ce ~~~ b ~ gcncın olumu goS • kapJamJ!! '\'C (ıaZI ' • • r· •yatro reyan Verilme meselesi kalmıştır. 
t t \l t · ı·· :. cnıt~tır. 1 "ıı "Y uru. muvaffakıyetler enıldelerılen geç<~" • nundan aldı- Cereyan verilir verilmez istasyon fo 
~ "1-lıtı"e hasıt bir it değildir bü YcııilköY Jıa,a ıst:ıs) 01 .. ı · · M. ktebı• aliyete gecec6ktir . ...::·~ ıt arı T'" . • ıı • öre ( un şe 1rırnız- e ı:!'ıJ. ._ t•y ?' urk mıletinin yük ğumz maliım•t• ; 

5 
·metre silratle • Yeni ist~syon sefer halinde bu • 

l" "'!ta 't~e vakf ebniı olan bu ae rtızgir ıaniy• ı1 e 
14 

e kadar r•· M aa rl f Ve 1ı A 1 eti tara· l un an ıayyiırelerimizle muhabera -"'~'dikJur .kuşu adma tabak. esmi~tir. Saat 8 en______ fınd&D proje tı temin .~ecek; ıise tutulan :veya 

Korku kalmadı 

ıı, ~ 'ı. erı her güzel muvaffa • . -- I d herhangi bir aebcp doloyisiyle yolu '~de edil ~~?ili hayatlan bahası- onu geeekl OJ8Ç ar a hazırJıındı nu kayj,eden tayyareler muhabere -
~ti ı.ı~ c ılıyor. Onun için Ha- • ı er r m •. z (YaDll 6 na uyfada) siz kalmayacaktır. 
·' h.~Unun kalplerimizde İ§gal Gu·· reŞÇI 1 Telsiz istasyonu gonyometre ale· 'ı iı;)\,k,.j.1 tnevkii hergün biraz ti ile tay'yarenin bulunduğu mevkii l ıasyo11·lıinan ~· ıel.ı: tertibolı 
~Ilı h~~lci !_Y.aor. Netekim eon. altı c k 1 ere Kısaca: hemen teibit edecek ve ıazım gelen lerle A:n'kara istasyonu muhabere c-~~-~tı s ı, va Kurumu varıdatı- e ~~euı.ahr"""t;Waz da lstan• emri vererek muhtemel bir kazanın dip Yedikule istaayonuna maliimot ~ ,,..~'~ti ene ayni aylardaki vari- ı • y önü alınıı1'f olacakbr. Bu suretle fe verecektir. tı:ı.tc~il'cti c daha fazla olması da . 

4 
2 g a 1 p bul gakaSı şenıensın na havalarda tehlikeli vaziyete dü - Ayni ıekilde Yedikule iıtasyonu 

t iı,.:30t. •n maddi bir delil ile 1 • ş-4•_.. ;vaı>.ıaoak oıaa "°""'' ıecek tayyareler için korku kalma- icabedince Ankara iataayonu ile c' e ~ ı....··~tldola . 

1 
vatuvar ""'"' ı,ıo l"rl" ı.tlnil&I< edlldL yacak demektir. muhaberede bulunacaktır., ıehri 

... ~ ... Yt memleket ve mil - v dgsla a ue Yakmd• ........ - ..,,...-. Yedikule iıtasyonu, tayyarelerle, mizdeki istasyon Ankara, Adana \C 

"'"un de "'·ı~emnun olmamak ı aşa ı, ,,, Ahmed Bu ....,..,.. '"' ..,.,. -· -,:"' :ı.. 600 kilometre meufede muhabere Oiyaıbakırla Avrupa yolunda b gı dır. Hiç şüphe yok ki ·sauısUn/11 tanbu! ıuafDlD' .. _:':;:'ı.!: ... :: edebilecektir. Dalıa uzak olan yer· (Son" So. 6, Bil 3) ASıM us .
1 

fa kazandılar :,ı;:::ı:. _...11• _,_. ~------------.......... --------

(soııu: Sa. 6 Sil. 5) UŞ (Y ......... 4 jincii soyf<1ila) """" """" ........ ,.... ................ A 1 m a Ek . N ~:: ,.~:: ... :::- """""'""'" .... ,...... .... , n on o m ı azı-

'- • nr11r1n •• 
Cck ta1:ını1nrı uır 

~Un ıehrln bcllitıaılı bir &&n"at tema- d W • • 
jillUnU tcmBfl edecek olan ''Konservatuvar'' r 1 e g 1 şt 1 
blnamıın ve onunla birlikte •'Şehir Tiyatro-
su" nun 1stanbU1 yak81l1Ul geçirllmeainl bir 
h ıa. eti saymalıyız. şchrln. canlılılt ,.7;:;,;, ;.,,u ......... ı.tanbU• ıaro1m• Şahi vazifesinden affedildi gerine 
Al k reuıe bir diğer haksızlık yapılma • •• "'.;:,, ;:'., ,,., ......... .., ......... •uru- m::uakkalen Göring gellrlldi 
tabllmeUdlr. Yerıl ~hlr pUnmdan lnl g!M 
gtlzel sUrprlzlcr Çlkma.smı üm•t edcllm. 

(l'a:ısı 2 nci sayfada) 

i ıavesi· Kurun 
~~ nurnara·DI sayıyı herhangi bir mecmua arat

mavacal% kadar güzel yazılaır ve resımıerıe 
bUgiln gazetemizin içinde bulacaksınız 
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Karadeniz mektupları: 4l - - ,,_, _ _, ... ~ # 

frabzon - iran tran
sit y:oılu 

Arnavutluğun istiklal 
Bayramı 

Yazan: ASIM US 
1Trabzondan\f.rzuruma gid~r. - ı ıztırum vila~eti hudu.dunca t~sad~f e 

ken merak ettiğim bir nokta şu ıdı: jden 204 kılometrelık §O~e ~zennde 
Iran hududundan \Trabzon limanına 'mevcut olan 6 ahşap kopru beto -
·nccek olan transiti yolunun umumi narmeye çevrilmiştir. Aras nehri ü-

Bu münasebetle Kral 
nutuk verdi-

bir 

~aziyeti hakkında ıbir fikir edin - J zerindeki Horasan büyük köprüsü 
mck. 155,000 liraya betonarme olarak 

Vaktiyle Kızddeniz ile Trabzon / müteahhide ihale olundu. T rab~on: 
arasında franm •transit eşyası deve- dan Iran hududuna kadar her yırmı 
lerle nakledi\irdi1ve bu yük develer beş kilometrede bir ekip binası (yol 
le ancak iki leyda alma.bilirdi. bakımevi) olmak üzere inşaat ya -

Transit nakliyatı yapan kervanJ- pılmıştır. Bunlann hepsi tamamdır. 
lar hergün gecelerini bir mmtakaM Zığana~a. bir, Kapta d~rt, Deı:eboy 
konaklayarak geçirmek mecburi~- ~unda. ı~ı, Saçte~ede hır, T~hırda -
tindeydi. Bunun, için transiıt yolu - gmda ıkı olmak uzere on !ıgnak ya 
nun gP.çtiği istikamet üzerine tesa ~ pılmıştır. 
düf eden şehirler ve köyler bu nak- Yolun Ağrı vilayeti dahilinde Ta 
liyatta faydalar temin edenu. hirdağına tesadüf eden kısmında 24 

Transit yolcuları gerek kendi yi- kilometrelik şose yeniden yapılmak 
yecck içecek ihtiyaçlan, gerek hay- tadır. Bu şose bu kış içerisinde ik -
vanlarmın gıdaları için gelip geçtik- mal edilmiı bulunacaktır; Bundan 
leri yerlere bir hayli paralar bırakır- sonra Trabzon ile Karak:öse arasın
lardı. Et, yumurta, hububat, arpa da yaz kış otomobil ve kamyon nak 
gibi bir çok ıeyler satarlaıxlı . liyatI başlayacaktır. Ağrı vilayetin· 

Umumi harpten sonra i:.IZII Rize den Sey;h Bolrya kadar olan 80 ki • 
- Trabzon transit nakliyabjistikame- lometrelik ıose yeniden yapılıyor. 
tini cenuptan Akdenize . çevirince Bu şose 938 kıımda bitınif olacak -
bütün bu mıntakanm en başlı ikti- trr. Trabzon ile İran arasında 938 
sadi faaliyeti de durmuş oldu. Ne- kışından sonra otomobil nakliyatı -
ticede hem doğu elleri, hem köyleri . na daima açık bulundurulacakm. 
bi.iyük zarar gördü. / Yani bu sene kıtm Trabzon ile 

lran - Trabzon transit nakliyatı- Ağn arasında, gelecek eene kifm da 
m eskiden olduğu gibi artık deve ka Trabzon ile lran arasında daimi au
tarlarma çevirmek mümkün değil - rette motörlü vasıtalarla nakliyat o-
dir. lacaktrr. 

Develerle iki ayda nakliyat usulü 
tarihe kanıtı. Bundan eonra lran - NOEL YORTULARINDA INGll.IZ 
T rahzon yolu üzerinde yapılacak KRALI 
transit nakliyatı ancak motörlü vası 
talarla kurtarılabilir. Motörlü vauta 
larla ticaret eşyasının Iran hududun 
dan T rab:ıı:ona kadar gelmesi işe iki 
aylık değil, ancak bir kaç günlük 
bir iştir. 

Tabiidir ki benzin yaJCaraıi Iran 
hududundan T rabzona üç günde 
transit eşyasını nakleden kamyon • 
larla arpa yiyerek bu mesafeyi iki 
ayda alan deve katarlarının gelip 
geçtikleri yerlere brrakaca.klan pe ,.. 
rn bir olamaz. Bununla beraber mo
törlü vasıtalrla yapılacak nakliyat 
cok kısa bir zamanda ve en emin 
şartlar içinde olacağı için bu fekilde 
ki lran transiti hiç §Üph~iz nakli • 
yatı eski miktarına nisbetle artıra -
caktrr. 

Bundan ba§ka motörlü vasıtala
rın da kendine göre hususi ihtiyaç
ları olacaktır. Herhalde motörlü va
sıtalarla da olsa lran transit nakliya 
tından Erzurum, Trabzon ve hava
] isinin istifadesi çok olaQktır. 

Şimdiki halde T rabzondan Er • 
zuruma kadar hergün motörlü vasr
tn lar islivor. Fakat kamyonlann ve 
otomobillerin gelip geçtikleri bu sa
hadaki yollarda, daha yapılacak işler 

Ölen lngiliz kralı Beşinci Corc, 
radyo ile ıöz söyliyen ilk lngiliz im -
paratorudur. Oğlu ~imdiki kralın No -
el yortularında radyo ile söz söyleme
si için huauai .bir komisyon lcendiline 
ricada bulunmuştu. Kral bu ricayı ka· 
bul etmiftir~ Yortularda S8ndngam M 

raymdaki altından mamul mikrofon 
önünde bir nutuk söyliyecektir. 

YENJ BlR YILDIZ BULUNDU 

Haydelbergdeki rasathane mü -
neccimi K. Raymond geçen hafta ye 
ni bir yıldız gördüğünü ilan etmekte
dir. Büyük olan bu yıldız çok süratle 
seyretmektedir. 

Arzımıza yakın bir mesafede o -
lan yeni yıldız,, bütün dünya münec 
cimlerinin alakasını çekmiştir. 

lSTA ViSKİ FILM1 
Meşhur Fransız dolandırıcısı Sta • 

viskinin bir filmi çekilmiıtir. 
Şimdiye kadar Fransız hükumeti 

bir çok kirli çamaırrlann tethir edil -
memesi için böyle bir filmin çekilmesi 
ne muhalefet etmekteydi. Fakat böy
le bir film yapılmıştır. Staviaki rolü
nü Klod Rayus oynamaktadır. 

Arnavutluğun üç 
milli unsuru 

Irk, dil ve 
hür vatan 
Tirana 26 (A. A.) - Arnavutluk 

ajansı bildiriyor: 
Havanın kapalı ve yağmurlu ol

masına rağmen, dün daha sabahtan 
itiraben büyük bir halk kütlesi, ma
jste Zogun hitabesini dinlemek 
üzere Tiranada Skanderbeg meyda
nında toplanmıttı. 

Kral Zog. saat 13.20 de saraydan 
mikrofon önünde, nutkunu aöyle -
miş ve nutuk her tarafta halkın sü
rekli alkışları ile karıılanmI§tır. 

Kral Zog, istiklalin 25 inci yıl • 
dönümü günün tarihi mahiyetini te 
bariiz ettirerek ezcümle semiıtir ki: 

"Milli vicdan, muhtelif fena dü
fÜncelerin tesirine kartı ve ayni 'Zil 

mandan çizilmiş ve tabiat tarafın -
dan teebit edilmiş milli idealin bap 
nlma!ma engel olacak her şeye kar 
şı bizi d8ima muhafaza edecektir. 
Bu milli vicdan, hiç ıüphe yoktur 
ki bizi daima daha kuvvetli kılacak 
ve milliyetimizi teşkil eden üç esas
lı unsurun etrafında aılcı ıurette top 
lu bulunduracaktır. Bu üç milli un
sur ıunlardır: lrknnız, öilimiz ve 
taksim kabul etmez hür vatannnız,. 

Kralın ıençliie hitabesi 
Kral bundan aonra gençliğe hita· 

ilen ıunlan aöylemiftir: 
"Bu büyük dakikada, dütüncem, 

ey gençlik, aana doğru müteveccih 
-bulünnHıktadır. Arnavut ~nçleri, 
;,ütün ümitlerim sizdedir. Vücuda 
getirilen yeni proje ile gençliğin b
rakteri takviye olunacak ve yeni Ar 
navut nesillerine yeni bir zihniyet 
verecektir. Bu suretle, ta.m bir küt
le halinde müttehit Arnavut genç
liği, durmadan dinlenmeden her sa
hada geniş faaliyette bulunacaktır. 
Genç Amavutlarm parolası, .. ~~r 
şeyden evvel vatan,, olmalıdır. U -
nutmaymız ki bizler, Arnavutluk 
tarihinde silinmez izler bırakan 11 -
lirlikyalılann, bu kahraman neılin 
evlatlarıyız. Bu duygu kendimize 
olan emniyetimizi arttırmalı ve bi
ze haklı bir gurur vennelidir.,, 

Nihayet kral, vatan hüriyeti için 
canını veren vatanperverlerin ve 

kahramanlann isimlerini anarak ve 
milletin onlara karşı şükranlarrna 
tercüman olarak sözlerini bitinniş -
tir. 

Kralın mesajı, çok büyük bir h·e
yecan uyandrrmıf, mutlak bir aü • 
kun isinde dinlenmit ve bunu 1O1 rardır. Bu işleri benim şah!i görüşü 

mi'! göre tamamiyle bitirmek birkaç 
yıl meselesidir. 

Fakat ben ~endi şahsi tahminim
de aldanabileceğim için şimdiye ka-

~ktilt peşiffde1ı : 

dar vazife itibariyle bu i§leri Erzu -
rumda takip etmiş olan ve bu defa 
Kars nafia müdürlüğüne tayin ecli .. 
len Bay Arife sordum. Bu gencin ! 
Trabzon lran !hududuna kadar olan 
yolun umumi vaziyeti hakkmda ba-
na verdiği malumat şudur: 

Vap~r tarifeleri 
Dün l•tanbala •~m•lı için öf/eyin Kadıköy İ•lrelesine 6el

Jim; ukeloıin saatine balıtım: 12,30. Yalnız; euvelce bu saatte 
Köprüye hare/ret eJm vapur ialreleJe yoktu. Meğer Akay idare
si programım Jeğiftirmif. Evo elce saat yarımda Jıalltan vapur 
ıimdi 12,20 Je luırelret etliyormıq. /.ter İ•femez •aat 13,5 i belt
leJim. 

Kral Zogo 

top atımı takip· etmiştir. O dakika· 
dan itibaren §enliklere başlanmış ve 
halk bilhassa gençlik, bütün eevin
cini ve heyecanını dışarı vurmuş • 
tur. 

Konı CUıno ir 

Bayramda Y unanistanı temsil 
edenler 

i\tina 26 (Huıusi) 

hık hükumetinin daveti üzerİ11e d' 
tiklal şenliklerine iştirak etı11eJ ~ 
zere eski hariciye nazın Rufeft # 
niz erkanıharbiye reisi amiral ~-J • 
laryu ile eski mebuslardan ''~ıs ~ 
nsn bankası memurlarından ,.rt-.; 

~ §ilik bir heyet Arnavutluğa h 
- Arnavut- etmiştir. ___./ 

Alman Ekonomi Natl' 
rı değişti 

Şahi vazifesinden af/ edildi yerine 
muvakkaten GIJring getirildi __}; 

Herlin 26 (A. A.) - Alman l il'1 h ine 
bankaıı direktörü Şaht ekonomi na- ng ıZ az 
zırlığınclan aff~dilm_i.ı~~r. Yine Al - mllsteş8Tl j 
man bankası direktoru olarak kal· B U A k dan gellJj 
maktadır. ug n n ara IP'ıı 

Hitler fevkalade meziyetlerine bi Ankara 26 ( (elefonla) - edi 
naen Şahtı devlet nazın olarak ka- hazine müsteşarı Valey ile~ 
binede alakoymaktadır. ircai müdürü Miksen bu ~ 

Şimdiye kadar propaganda müs ekspresle lstanbula hareket .~ .. le fı 
teşarlığı ve matbuat bürosu şefliği- Misafirler bugün (dün) ~~,ı 
ni yapmış olan Valter Sunk 1 5 ikin meğini İngiliz elçiliğinde, ~~ 
cikanun 1938 den itibaren ekonomi çinin davetlisi olarak yemı~l 8- f 
nazırlığına tayin olunmuıtur. Ziyafette maliye vekiJiınlZ: ~ 

Dört senelik planın tatbikma me at Ağralı, Sümer bank genek 
mur olan general Göring mezkur ta törü B. Nurullarh Sümer, 
rihe kadar ekonomi işlerine de ha - direktörü B. llhami Nafiz .. b 
kacaktır. ile lngiliz ticaret mümessıh 

Fransada tev
kifler devam 

ediyor 
Paris, 26 (A. A.) - C. S. A. R. 

İ§i dolayısiyle yeni bir te,·kif daha 
yapılmıştır. Te\'kif edilen zat, Kont 
Lam.otte • Saint Piedde'in yeğeni olup 
Ampere caddesinde meydana çıkarl· 
mı~ olan mühim bir ıilah depoım ,.e 
betonanne rnelceler eehehiyle ittiham 
edilnıi§ olan B. Huhert Pastre'dir. 

E\'rx ~atosunun ~ahibi olan R. lJu. 
hert Pastre, f eeadcıların harekitma 
iıtirak etmi§ olmakla itham olun -
maktadır. 

Diğer taraftan zabıta. geçenler<le
cle Larocque aleyhinde hir dava aç • 
ımş olan eı'ki demirsalip azasından 
Pozzo di Borgo'nun ikametgihmda 
da ara§tırmalar yapmı§tır. 

mu§tur. 

Ankara kolacı blJ8-
açı.ıyor 

Ankara 26 (Telefonla} .,;' 
rif cemiyetinin Yeni§dıirde 
dığı kollec binasmm açıima 
yarın (bugün) sa~t 15 tc 
tır. ~ 

Yeni matbuat rnud0 
tayin edlldl Vı 

Ankara 26 (Telefonla}~ 
Nedimin istifasından son1' .. 1 "' 
lan matbuat umum müdiil' 
Sinop valisi B. Naci K~ 
edilmiıtir. , 
Emniyet umum 11111 . 

IUOUnde ~· 
Ankara 26 (Telefonla} l ıı1 ıtl~ 

liye vekaleti eaki hususi 1'8;, ıı'~ 
dürü B. Arif emniyet ~~... ,,,. 
dür)üğü idari daire reiıus-
edilmittir. ttd', 

Trabzonda Gümü hane lluCJu(iu 
na kadar 62 kilometrelik yolda şim 
dilik 4.500 lira jle istinat duvarları 
yapılıyor. Yolun bu kısmında §080 

inıaatma sonra başlanacaktır. Cü .. 
müşhane hududundan Erzurum hu
duduna kadar 180 kilometrelik me
safenin 120 kilometresi geçen yıl 
ikmal edilmişti. Ekserisi Zığana da
ğına tesadüf etınek üzere 60 lkilo. 
metresi yeniden yapılmaktadır. 

Vapur tarifeleri aeneJe ür, dört J•la Jefiıiyor; laltat bu
nun mc;gumnı Ja bir türlü anlamalı lıabil olmayor. KaJıköyden Bulgar kralı 
.aaf yarımda ~al~ bir vapurun ln;ın "'at on ilriyi yirmi geçe 
hareket etmennde >'Oicular i~n nam bir menfaat mülahaza olu. Londra dnUUtU 

Ankara hukuk" ~ 
Ankara 26 (Telefon~)~ 1 ı 

ra hukuk fakültesinde uıı.. ",JI ~ 
Ierinin değiıtirilmesi ve ~,, 
aulünün tatbiki için 1izıll1 dit· 

Bu lkı!rm nihayet önümüzdeki 
mnyıs ayında tamamlanmIJ olaıc.ak
trr. Kop dağında }\ğn viluyeti hu .. 
cludu olan Saçtepeye kadar yeniden 
qosc yapılıyor. Nafianilt yardımı ile 
14 kilometrelik Erzunım • Ilıca eay· 
fiye yolu da Y.eniden ,apıb,er. &-

nabilir? y ) d 1 
Y ı.... • • • • 1 il ___ , 1 b ugos av ev et 

tU veya l'l''t' mevamının ıcap arı e ,,...,.cu arın nı Natler-
Je çoğalma.ı veya azalman, ya.zın nalıliyata tah.iı edilen ua- adamlarlle RÖrlşecek 
parların daha fazla olman gibi aebepln ile tarileJe delifiklik- Belgrad 26 (A. A.) - iyi ma
in yapınah lar;ı.mgelir1e! ·~dece sabah ve akıam po•talann; artı!· 

1 
IUmat alan menbalardan bildirildiği 

rrta.J:!a 11•ya ~h.Utmeklc ı'/dila •!~•lı daha Jofru olma~ mı. ltın ne göre, Bulgar kralı Boris, pazar 
tabıı mantıln bu yolda harekatı ıcap eder/ren laer mev11mtle hare- günü Belgradı ziyaret edecek ve 
ket aaatleri beıer, onar dalıilta /arklar ile ileriye veya geriye alı- Londra, Paris ve Romadan edindiği 
nır ve hallun filıay-tleriıne rajmen bunda iarar edilir ue, bütün intibaları Yugoslavya devlet adam -
bu deiiiıiJJilJerin e..uı •nılece bir tarile ıatrıı me•ele.i oltluğu"rı larına bildirecektir. 
ültiia etlmlere ltak &'erilmif olma mı? - Bu ziyaretten yeni mukaveleler 

HASAN KUMÇA YI imzası beklenmemektedir, 

limatname hazırlanmakı. ,t " 
Yabancıların lk•rll~..ı.l' 
••Y•hatıerl h•"" v.ııı;-, 

Ankara 26 (Telefonla)~' 
liye encümeni yabanc~~,4' 
yedeikametve8eyahatletl~-~ 
daki kanun layihasını ııı _, 
ba,lamıştır. t1- fi' 

Encümende bu mak,. 
komisyon te§kil edilmi§tir• 
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~akır naSll çıkarıhr? 
'lla,.shan 'da erimiş bakır akılı
lıt ken, işçiler onu bir mehtap 

ŞEHiR HABERLERi 

gibi seyrederler 
YAZAN: Niyazi Ahm~t 

~"""'"'"""'"" SeJiie ııı111111ııııı1 1 11ıı•( 

§ 

\ = 
~ 
~ 
;; 
= 
~ 
.'i 

\ 
! 
;: 
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dlakdeci 
Auısuıda 

ırem 'zDID< 

;; 
~ Belediye, çÖP{iilcrin loadrosu· § 
§ ~unıı, mr.v ... imlcrc göre de· ~ 
~ ği~tirmcmel• hararınt ı·crmiş. g 
§ l~shiden. ya:; ve /..,., mcıı.simine ~ 
~ gifre çöpçülerin s~yısı artar ve· ~ 
§ ya f'l•silirmi~. ~ 
~ ihtimal kr~m, solmkların tc· j 
~ mi:lcnmcsino biraz da tabiat i 
~ '\ 'nrılmı cdi-ror! G 
~ , Bizce, :;~/rnldarı kirletme!• i· ~ 
~ tiyadr del'am ettikçe, çöpçiilerin f 
~ sayı.sı azalama:. Bilôkü artma· ~ 
~ sı icap ... eder. Ya ~öpçii kadrosu· { 
~ mı çogaltmalı, •yalwt lıalkı, .co· ~ 
'§: kakları t('mi: tııtma ""ga mecbur: = = E eylemektedir. ~ 
~ Bu da ne ile olur? Nasihatla l - = ~ temin edilemediği tahdirde cc· i 
'§ za ile... f 
~lllllll11111lllllll1111tllllllt11ntllllıt11:111ılllll1111111MlllU1.-W.a 

Haberler _] 

~-' • Ehemmiyetli kazalarda birer seferber 

~~ İatih l . .. • b' uğultuya in lik memurluğu ihdas cdllecckUr· 
L.' ar sa edılen sahada, fahri- Iarı insan sesim garıP ır • lkUsat vckAleU mllsteaan FaJk Kurdoğ 
'lir llt ~hndayız. Y annnda bulu • kılap ettiriyordu. .., k' ıunun, Ba§vekrılet mllstcoarıığtna tayin edi 

11 

......_ 1§~ endis: Mağaradan dışarı çıktıgı~ l V~ ı~ ıeceği haberi doğru değildir. 
~Çt~ ~ diyor, şu tepelerin altın- yeryüzünün kuvvetli ışığı goz erımı • Belediye turlmı mUdUr!UğünUn taııalB&tı 

~ilJtır olşlar §U gördüğünüz fahri kamaştırdı. Bir dakikalık ye~~t~ s~ - bir mısıı ıırttınıacaktır. 
~. ~1:1~. b Uyor. yahati derhal duyuşlarımı degıştırmış· • 1nkıIAp kUrsUsU prot~rıerınden Recep 
b: j akı d · ık Peker'in vereceği ders rert kalmı~tır. 
\l Yti il•L r ma enınin ç tığı yer ti. . lJtiıı;;M_:"ll'l ve bir taşın takip etti· Ağaçlar, yeşillik ,in.sa. n .. la.~ bıraz • vazife btl§ında ıehlt dUoen poıısıcr için ~ ~ .".'<tll 1 yapılmasına karar verilen Abidenin kaideleri 

~~)Çel a~~ak bir kaç saat sonra evvelkinden daha başka gorunuyor ar hazırlanmıştır. öteki klJmn)ar da tamamlan 
~ 0~l'lnın yanma gelebildim. dı. dıkt.M sonra Abide Yddrzdald pollJı ınektebl 

t ll ~ı an taşlar, Kvarshan te - Mµhendis: bahç~ııino dlkilecekUr. 
lh.ı' Yoll~rnr dan yeraltı tünelleriyle _ işte, dedi, ~u ~o.luı:ı kiloınet - • Posta ıdaresl yeniden açık muhabere 
"'< ,.. dan çıkanlryor. Bu ye - relerce ilerisinde şımdı ışçıler bakır kartları ba5tımıaya kanır vcrm!Jtlr. Bun •ı o k'l 1 ıar ~kan memlekeUerl araıımdaki muhabe 
~ !,

1 
n ı ometre kadar tut - madeni kırmakla meşgu ·· . . relerde ıtuııo.nııııcaktır· Damga matbaa!l 

~Ot, ~ • Mağaranm üstünde ikincı bır. ~~t hazırlıklnnnı tamamlamak üzeredir. 
'-rqll. s hem 21 numaralı oca eh B bakır madenine erıtılır • tçUmalyat ve lktla:lt cnııutüaünllıı imU 

~t ~~ lu ~ar ~· tıl urası lfızITTl gelen K vars ma- hanllU'I dUn bltml:. altı gence aertifika veril 

~I ~~dedi bu ocaktan giriliyor /n· .a mıd-~ yoldu. Kvars yer Üs - mtşUr. 
l}ot>t maden taşları buradan .~ndının ldge.., 1 dan tepeden ray - • Vali ve belediye rctat Muhiddin üatllıı ~ '- ı · tun e o ugun , 'l' dağ beraberinde tktiıı&t mUdürfl olduğu bal 

~İ ,,~ti . . .. . . lı vasıtalarla indirı ır. de ~•birde teftişlere ba§lam11tır. Teftif es 
il.~ sını gormek ıçın çok gir M .., da çıkan madenler ora- • 1 1 rl gıda ve tem~lk mesele 

'lt\) agara n vkedilir nasında eıınat g e ;yet g8sterlldiği yazılmak 
' • da birleşir. Oep0lara se l k · t ıeri ıu:erlnde baııııas 

B d b 
kır haline ge ece aş - tadtı. Gtokl 

ura a a . bubnuyor • lngil!Z ıa.,..,.rocllerindeıı ytı.zba§ı 
ba k 11 geçrnış · u- u ı"wıuz 

lar ş a e er~. .. ne mık tarda . gıtml§ r · ut:t• 

f b 
"h ndısı o gun trenle .Ankara ya mızdc iki ay kala.. 

za e mu e ., hesapladıktan son- tayyarecial memleketi ! !erinin t.aıızlmi 
bakrr yapılacagını k dar maden ve cak, dovıet havayoııarı se er 
ra izabe furununa ne a Madene ne l;,lle meşgul o1acıı.ıctır. . 

1 
.... • t htaya yazar. ın lıilhıı.ss& Halicin muh rı ecegını a k" ··r katılacağım • t.ııtanbul umanın ' ı leşlerinin çıka 

kadar Kuvas ve . oml u. isaret edilcm tellt kıyılarında bil~ g~m Limanı temiz 
k l .. tenr şçı, ~ nlmasma karar ,·eril 1 ~· rı önlemek için 

~k am a sc;;eni Blrhirine karıştıra - lemfk ve muhtemel kaz a ,eı;ııocck ve lşe 
mıktarda ma bunlar ocag"'a ı k derhal tatblldne 

k 
sonra ararm ıana.c:ııktrr. 

rak hazırladı tan 'tTr Halicin temızıenınesile ııq 
sevkedilir ve burada erı ıhı . d (C ureU kısım tmlrlerin-

1 b kır bir ur ayı u- • ıran harlclye ~ b ı bn§konııoıosıugıına 
Ocak ası a Curuf ray üze den Bay AbbaS tatan u 

f) b
. b. · d n ayırır. t yi dli"'l•tlr ~ ır ırın e bu··yük kazanlarla bir a n e .... '# • ı<östenceden 1600 ka.. 

nne konulmuş . ')'r ve buradan • Şehrimize bugllll Bu ınuhacırlar Tra''• ı dar muhacır gelecektir. 
tepenin üstüne getırı kl dir 

l 
yada lskdn edııece e; _,,'raya wıden ıehrl-

boşlug-a kotarı rr. l • nı hafta evvel "" .... a "' 
Ce Yapı ması u- r nrü 'fUfit Necdet dUn 

Bu ameliyenin ge k b' mız Deniz n caret ?ılild " 
. doyulmayaca ır ı uotür 

'!aktan seyrıne T den akıtılan e- stanbula dönın . bil kazaıarına mani 

I d
er eoe • Tramvay ,·e otomo 

-~:mzara arı:e · f ydınlıklara ho ıuıt uzerlnde ı~ıeyen traın· ·ı, ,. . . f h r tara ı a olmak Uzcro bir ı metrelik meııat.e ka. 
f!r-.• T nış curu e 1 lar bunu bir vaylar arasında yırttı 

'- lltıi~ 7 - F b "kada ça ışan d 
'h :ı; >al·ı 'b' l l ::,:ır. a rı · ı' b'ı ze,•kle se-yre er _b:u~ı_:e:dl:ım:lş~tlr=-· ------~=--:--

Q' • rı su gı ı a atu ar. d g a'r hayı· r.ıehtap seyre er • .d 'ı .'"da b· ler. bakır madeni Bertin Sergi.9me gı e• 
~.Jınc g·· _ç amele var? Curufu avrılan T l ZOO k ı. •• ··k sanal çile-~\~aran Ore.. Kon\'erteye verı ır. . ce lf uçu 
~ İçin ın ağzına elmi tik. bundan sonra bakırı su hali~e. get~rir. İ tn İZ 
l\ ~eti tulum elb' g r ş dı df'rece hararet h !'ne gelnııştır. Kon r . ~det\ rrnemi§tik Fısk t .;zrm . Artıktaş maden a ı tte yavas yavaş M'lr S nayİ birliği idare heyetı 

tıı ~Ye~ ll(:ak topr~k aıt da k' I yeı· verte tedrici ~ir ~u~er demir bir oluk- d " ~. !1 Ien sonra toplanmıttır. 
~tıcqAl'ltnını duymaakmt k a d~a- eğilir ve erinııŞ] a ıdog"'ru akar. uTn ogl e t da Berlinde açılacak kü· 
~ ""l'lled' an en ı - d . k hp ara op an ı , . ~f ~~ Qa)d ım ve üatba§rmı dü - tan emır . ak satırla anlatılan iş, dik sanatkarları davet ede~ .~e.:gı 
tlq llu~ b' ım. Bu hır a~ saatler ve hazan k 't . azasının müracaatı goru -

il: ıt kaç adım atmıQtrm k' fabrika sah~.sın I ?00 derece hararet .?1m
1 
•• esıb hususta sanatkiirlarımı· 

(:' -,; 1• •• I surer. ... şu muş, u 
·,... Ctıcr f gun erce 'cırinin ateşten, ma '"t lea ve arzularının alınma -
·•ı ..ı , en . k d r.ııhşan ıy-. bak , zm mu n d. 'Jllyc:l c~ s:z gidilemez. De- arşısın a :r:- gibi taşı ır } ap- 1.. m hasıl olmuştur. 
toqlll!!d~rn .. F al~at ilerlemicı - kineden bir ınsadn l . Türk işçisin in smBa \~z.ub 1 bir knc gün sonra kii 

ı.. 'le ırn.. B' . -x • • •• a e esı . b' u ıtı ar a . 
. '\;ı r taraf · ırdenbıre ka . mak ıçın nıuc . . gösteren eşsız ır .. k atlar erbabmdnn bır kısmı 
b~ç ~drn1 r S<ı rdr. yüksek kalıiJiyetını ~~ l' "'sadavet edileceklerdir. 

'tıı Ve k . . ld' . ''h ır ı g,e_-==------:-:-:--.~~-:--:-
t'1 Yort:rn ?ç metre ılerledi- mısa ır. l 0 ecnebı mu en - - - - .. 1 · 1 

' .' .bi:- \1 .... nır aralık kulağı • fabrikacb Çl iŞ~ ·le dıyordu: rada bir işçinin başardıgı oy e ı~ e~ 
' ~~.1 fu k.,,f!,ıultu gcl:li. Bu bir ko dislerdcn biri ban1·ı ~o~~Jnız hıırpte de vardır, ki hunbrı Avrupada beş ışçı 

'l cı •' n 1 l . ' 'l e tı ',, l'l cı1 \ ' A ~ r, ö\{ı nııyordu. Kıv _ Tür/. 11
11 'kal~r yaratıyor. Bu yapamaz. 

Beygir, katır, 
eşek gerine 

Kamyon, otomobil, 
araba kullanılacak 
Şehir içerisinde beygir, eşek ve ka 

tırla kereste, posteki ve et gibi mad 
delerin taşınması yasak edilmi tir. 

Çünkü bu gibi eşya havaleli ol • 
duğundan diğer nakil vnsıtalanna 
&. mani teşkil etmektedir. 

Onun için, kereste.posteki ve 
et gibi maddeler, önümüzdeki ay 
başından itibaren ancak kamyon, o 
otomobil ve araba ile taşınabilecek • 
tir. 

Liman işçileri için yer 
aıanıgor 

Dün liman işletmesinden bir he
yet, belediye fen heyetinden birkaç 
mümessil ile birlikte Haliçte bazı 
tetkiklerde bulunmuşlar, "lşçi yur -
du,, için Haliçte en münasip yeri 
aramışlar ve bazı sondajlar yapmış • 
}ardır. Dünkü tetkiklerden tam bir 
netice alınmamış olduğu için tetkik 
lere bir müddet daha devam edile -
cektir. 

Bütün gümrük me
muı ları kllrsa devam 

edecek 
lstanbulda çalışan muayene me -

murlanmn bilgilerini arttırmak mak 
sadiyle açılın!§ olan ikinci kurs bu 
ay sonunda bitecektir . 

Ay sonunda gümrük baş müdür
lüğü üçüncü bir kurs daha açma -
ğa karar vermiştir. 

Bu kurslara kimlerin iştirak et -
meğe mecbur tutulncaklan henüz 
belli değildir. Bu gaye ile açılmakta 
olan kursların müsmir neticeleri a
lındığından giimrükte çnlışan me -
murlarm kendi bran§larmdaki bil • 
gilcrini arttırmak üzere bu kurslara 
işti rakedecekleri anlaşılmak tadır. 

.Ahşap evlerdeki 
mutfaklar 

Belediye talimatnamesine gö 
re yangın tehlikesine karşı 
f,,.k bulunması yasaktır. 
ahşap evlerin üskatında mut -

Belediye evlerdeki mutfaklar i
çin bazı şartlar tayin etmittir. Bu 
şartlara göre mutfaklarm evlerin 

alt katında ve beton olarak yapıl -
ması lazımdır. 

Belediye zabıta memurları ahşap 
evleri ınkı bir kontrola memur edil -
mişlerdir . 

Sepet içinde bulunan 
esrarlar 

Akay idaresinin Pendik vapuru 
dün Y alovadan hareket ettiği sıra • 
da sahipsiz iki sepet görülmüş, güm 
rük muhafaza memurları tarafın • 
dan yapılan ara~tırmada içlerinden 
altı kilo esrar çıkarılmr§tır. 

Gümrük muhafa memurları bun 
dan sonra sıkı bir araştırma daha 
yapmışlarsa da, iki sepetin sahiple -
ri bulunamamıştır. 
Ka:akçılar takip edilmektedir. 

Topkapı - Sirkeci 
otobüsleri 

T opkapı ile Sirkeci ar~sm~ ~?~~~ 
yen otobüslerin idare dırektorlugu 
belediyeden bu otobüslerin Top -
kapı ile Beşiktaş arasında işletilme-
sini istemi§lerdir. 

Fakat verilen malumata göre; 
bu otobüslerin T opkapı ile Beşik -
tas arasında işletilmesine şimdilik 
i~kan yoktur. 

Çünkü bu hat üzerinde i leyen 
ancak 5 - 6 otobüs vardır. Beş altı 
otobüs T opkapı ile Sirkeci arasında 
ki ihtiyaca kafi gelmediğinden, mc
!!afe uzadığı takdirde büsbiitün ihti 
yacı karşılayamnyacakhr. 

Belediye idar~si buisteğin 
ancak otobüs adedlerini arttırmak -
)a kabil olacağım bildirecektir. 

iyi bir yasak 
1 Pasta ve seker leme
j ler el ile tululmıya

cak 
B elediye y iyecek maddeleri üze

rinde son zamanlarda ehemmiyetle 
durmağa başlamıştır. 

Di.in verilen bir karara göre seh -
rin muhtelif semtlerindeki dı.ikkfın -
!arda ve seyyar satıcılarda pasta, şe
ker ve saire yiyecek maddelerin el 
lr. tutulması yasnk edilmiştir. 

Bu suretle halkın mi!uoplu ve kir 
li ellerden öteberi almasına mani o
lunacaktır. 

Bir suale bir 
tokat 

Mübaşire hücum 
eden CavJdln akli mu 
vazeoesiode bozuk 

Juk glirilldü 
Dün Cavit isminde birisi, Adli

yede icra ceza mahkemesi müba
§İrlerinden Besime muhakemesi
nin görülüp görülmediğini sor
mu§, müba§İr Besim de: 

- Listeye bak; demittir. 
Cavit, mübaıirin bu cevabına 

hiddetlenerek üstüne hücum et
mİf, mübaıiri \okatlamııtır. 

Hadise üzerine Cavit hakkın
da zabıt tutularak cürmü meşhut 
davalarına bakan asliye dördün
cü cezaya verilmiştir. 

Duruımaıında mahkeme, Ca
vidin akli vaziyetinde müvazene
sizlik görerek, tıbbı adlice müşa
hede altına alınmasına lüzum gör-

müıtür. 

Tevkifhaneden Kaçanlar 

Yedi, sekiz ay evvel tevkifha
neden firar eden Galata postaha
nesi veznedarı HiUeyin Hüsnü
nün katili Abdullah ile Antakya· 
h Tevfiğin ve kaçmalarına sebep 
olmaktan suçlu gardiyan İsmail 
Hakkı ve jandarma Hurıidin du
ruşmalarına dün de asliye üçüncü 
ceza mahkemesinde devam olun-

muştur. 
Duruıma; Abdullaliın ağır ce-

zada yediği 24 senelik hapsin kes
bikatiyet edip e\mediğinin sorul
ması için talik edilmi§tir. 

Metresini Yaralıyan 
Sorguya Çekiliyor 

Birkaç gün evvel Taksimde 
metresi Siranu§u, tabanca ile vu
rarak ağır surette yaralayan Re
fet adliyeye sevkedilerek, birinci 
istintak hakimliğince sorgu altına 
almmıttır. 

Eıya Çalana 
Verilen Mahkumiyet 

Dursun Ali isminde bir hırsız 
altı muhtelif yerden birçok etya 
çalmıı, sonra bunları götürüp Ce· 
1i1 isminde birisine satmıştır. 

Dursun Ali bir müddet sonra 
yakalanmıt. adliyeye teslim edll
nıittir. Dördüncü asliye cezada 
yapılan duru~mada Dunun Ali
nin suçu sabit görülmüş, 1 sene 3 
ay 15 gün hapse mahkum edilmiı-
tir. 

Celil de hırsızlık eıyayı satın 
almal(\an 5 lira para cezasına 

çarptırılmıştır. 
c:===~====== 

Pireden mavna alma• 
ya giden heyet döndü 

İstanbul limanına alınacak yirmi 
beş kadar mavna dubaları için Pi, 
re limanına giden mühendisler he
yeti dün akşam geç vakit Roman • 
ya vapuru ile lstanbuln dönmü tür. 

Heyet bugün liman i letme di • 
rektörü Raufi Manyasın ba knnlr
ğı altında bir toplantı yapacak , Pi -
reden alınacnk vesait için yopılmış 
olan tetkik üzerinde görüşülecek -

tir. 

- .lcr!'"ycn yeraltı yollğil her sahad<ı harı 
---~~~~~~~~~·~-----------
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Dün geceki güreşlerde 

Çekleri 4- 2 yendik 
Meşhur loglliz bok

slJrD 

Tomi Far 

l._N_e_v!1r Ne yok 
CAMDAN YAPILMIŞ ELEKTRiK 

U EVLER RESSAMLAR! 
<;_,ek ga~eteleri?'in yazdı~a göre; Gelecek ayın ilk haf tasıııds 

Prag §ehrınde, hır ~ok zengınler cam- çük Antant devletleri kadın .. 
dan evler yapmaga baflamıtlardır. lan Belgradda bir resim sergi" 
Tuğlaları camdan olan bu evlerin caklardır. ' 
~ncerelerine .günq hararetini fazla Bu sergi, Belgraddan ao'fl!'. 
mıktarda teksıf eden camlar konmak- rqe ve Prağa da götürülecck.tit J 
tadır · . . Küçük Antant devletle~ k~ 
. . Duvarlara yerlqtirılen camların lannm bu hareketi, büyük bit 
ıçl~n hıwa ile c:loldurumuıtur · yakınlığı doğuracağına §iiphe 

Mavi g6z1Dk takmak 
Yaşar, Mustafa ve Samsunlu Ahmed ıakip- mecburiyetinde 

/erini tuşla kazandılar 

Bu evlerin içine kalorifer kon • tur. 
mamakta, sobe yeri ve baca yapılma 
maktadır. Klf günleri elektrikle ıım- AMERiKA JAPONYA iLE 
dmlmaktacbr. TUTUŞURSA 

Çek Vinohardi klühü güreşçileri
le, Giineş kliihii giire~çileri arasında
ki ikinci miisahaka cliln akşam Şelı· 
zadeha~ı Ferah sinemasında kalaba • 
lık bir seyirci kiitle~i lıuzumncla ya
pılrlr. 

Hir akşam C\ vel yapılan mü~aba
kada 4 - :\ galin F;elen Çek takımı 
ikinci kar ılaşınndrn 4 - 2 mağlup 
olarak ı•ıktt. 

56 kilolar arasm<laki ilk kar ılaş
ma Haı::an Tahııin ır:elmedi~i i-;in va· 
pılamamı- ve l\lençik lıGkmen gali'l 
ilıin edildikten sonra milsahakaya 61 
ki!o ~irecç"lcrlc ha~lanmı~tır. 

Y \ŞAR - KOV ":EK 

Miic:ahakanın ilk anları, l1er 1ki 
güreşçinin birihirlı-rini denf'mt'leriv· 
le geçti. 6 dakika eiiren hu de\Tec?e 
ayni Fekihle \'C miisavi olarak sona 
ereli. Cekilcn knr'ada Ya~ar alta di.i2-
tü. Rakibi. hütiin u~rıı.şmasına ra~ • 
men hir u-., •:tım"'q~a muvaffak ola
mıyordu. Yalnız d~nenin sonlarına 
doğru Ya~nrı cnltoya aldı ice ,1 .. oyu -
nunda muvaffak olamadı. Üçüncü 
devrede alta ~ec;en Yac:ar hemen hü
cuma gererek Ko,·arr.ek'i c:altoya alrlı· 
ise de rakihi ancak (aul yapmakla 
l(urtulahilrli. Fakat 11 nci daldkada 
yamlnn ikinci bir salto ile sırtı yere 
geldi. 

YUSUF ASLAN - HtJA' 

66 kilolar araıımda yapılan bu mii
sabaka nasıl ha~ladı jc;e öyle bitti. 
Hiç hir taraf ta ii tünlük gösteremi
yordu. Nitekim ilk devre berabere 
neticelen<li. Tüteakip de,Teler debi-

. rinciclcn rnrklı olmacliysa da Jıakem
Jer Hijoyu sayı Jıec;abiyle galip ilan 
ettiler. 

SAlM-HERDA 

Saimin ni!hi hir üstünlüğü altın· 
da clevam eden hn giire§İn ilk de\7e· 
si hcrahcre neticelendi. İkinci de,• -
reele alta clü§en Herda çok gilzel ka· 
pandıgmdan rakibine oyun vermiyor· 
du. Duna rağmen milli giir<' takımı· 
mızın en tC'knik ırllreşçilerinden olan 
Saim dilm•a ikincisi olan rnkihine 
çok güzel hir oyun çıkardı. Üçiincü 
dcvrecle üs:~ l?;<'çen Rerdn boyuna 
meşhur ııuple11lerini tatbik etmeğe 
u~raı;;ıyor Ye Saimi hayli hırpalavor
(fo. Bunlardan lıirin<le kendisi tuş 
olurken mineler kenarı olman yü -
zünden kurtul<lıı. Bu dcYre rle neİfrp. 
siz !tıpleı:: tf"erühelerivle sona erdi. 
Son Uç dakika Saim daha fazla atak 
yantı~rndan sayı hesabiyle galip ilin 
edileli. 

RAMFİL - HASf P 
Bu güreş Hamfil'in bariz bir ii-

tünlüğü altında cereyan etti \'C ilk 
devre Cckoı;;lovakyalının mütemadi 
hücumJnriylc ve gaJebesiyle netice -
l<'ncli. fütcakip rlenelcr de henüz 
yeni olına.,ınn raf.men knvYetli bir 
güre~çi olan Hn in '.:Ok telılikeJi ''azi
yetlerden koln lıkln kurtulmağa mu· 
vaff nk oluyordu. Giire"' !!nnıı errli;j 
zaman H amf'l sayı lıes.ııhiyle ı;a!ip 
sayıldı. 

MUST \FA - PROKO 

87 kilo ıı'kletindeki pehfü·anlar 
arasında olan hu güreş serhest olar;-1 
yapılclı. İlk devre hakim güret1en Mus 
taf a ikinci devrenin ilk clakikasmdıı 
güzel bir kle ile rakibinin urtını ye· 
re getirdi ve uzun uzun alkıflandı. 

SAMSUNLU AHMED - MELAÇEF 
• 

Bu gflreş de ıerhestti. Bir gece ev· 
' ·elki ka11datmıda rakibine bir 
kika 5 saniye içinde tu~la ma!Hun n-

Büyük !tlmta/a ve rakibi 
lan Sam unlu, oyun başlar baılamaz 
taarruza geçti ve üçüncü dakikada ra· 
kibinin sırtını yere getirdi. Çekoslo· 
vakyalı olan orta l1akemi taraf mdr 
hu tu§ gcirülmedi ise de hemen ake -
hinde Ytıkuhulan ikinci bir tuıu HY· 
mağa mecbur oldu ·ıe Mersinli de bu 
ıuretle bir akıam evvelki mağhiliiye
tinin intikamını almı§ oldu. 

Dün geceki gilreş1erde Çeklerin ga· 
lip geldiği iki karsılafmada orta ha· 
kemivle yan hakemlerinden hiriııi 
kendilerini ndi. Çeklerin yegane ve 
tam 11akkiyle ka:zanılmı~ galibiyeti 
Hac;ip • Hamfil ımıcı.,<f il olanıdır. 

Süleyman iyeli 
Mu'ı.tar 

lstanbul mın ta kası 
ikinci reisi oluyor 
Ankarada bir , ·azif eye tayin edil

diği için, İstanbul mıntakası ikinci 
reisliğinden ayrılan recnıi Atamanın 
yerine, ~imdiki atc;ılık ajanı Süley· 
maniyeli Muhtarın tayin edilmet1i 
nıulıtcmeldir. Muhtar, spor teıkili· 
tıınızda uzun seneler çalışmış tecrü· 
heli Ye kıymetli bir gcnttir. Necmi 
Ataman gibi değerli bir elemandan 
bo§ kalan yere tayini pek münasip 
ve yerinde bir lıarekct olacaktır. 
SUleymaolyell Nec-

det KarallUmrUk 
klilbUne başkaptan 

o~du 
Süleymaniye taknnının en eski o· 

yuncularından, müdafi Necdetiu, Ka· 
ragümriik takıntı ha~kaptanlığına in· 
tilıap edildiğini duyduk. 

Necdet eski, çok tecrübeli ,.e pt>k 
diirüst hir eporr.udur. Yeni işinde 
muyaff nk olacağı muhakkaktır. 

Beşlktaşlı bir oyuncu 
klUbUnden istifa 

etti 
Beşikta§ klüp birinci takım muhıı

cimlerindcn Sulhi klübünd~n istifa 
etmi~tir. 

Bir koşu rekoru 
kırıldı 

25 senedir kırılamayan 4 millik 
mesafe koıu re.koru, nihayet ge!:en 
hafta, Amerikanın Mi§igan eyaleti· 
nin karla kaplanrm, bir pistindt". ko
§tıcu Don L:ıslı t:ırafından k1rıJmıştır. 
J • ~ • • • • -

Dünyanın en me~hur boluörlerin- Şimdiye kadar 1 50 ev yapılmq- lngilizce Nüs Revu rn~ 
Brükael konferansında fngılil 

AVRUPANIN EN UZUN Fransız murahhasları Edeni~ 
KÖPRÜSÜ bot Amerika murahhası Del 

Di.invanın en uzun ve büyük hükumet arasında bir dostlu~ 
köprüıü Sanfranıiıkoda, Avrupanm imzalamağa davet etmişlerdi'· 
erı büyük köprüıü ise Danimarkada pakt, Jtalya, Almanya, Jap0ıı1_' 
bulunmaktadır. andaki antikomünist partisioil' 

(len Tomi Far ~imdi mu,·akkat hir tır. 

zaman için mavi gözlük takmak mec· 
huriyetilllle bulunuyor. 

Çiinkü sağ gözünün sinirlerinde 
hafif bir )'Orgunluk mü§alıade edilen 
ağır :;iki et ~anı piyonuna, km·, etli zi· 
yalarda. daima renkli gözlükle ~ez
ıneei ta,·ııive edilmi~tir. 

F:ıkat Tomi Far, bunun tıuııamı:n 
mnYakknt hir zaman münha ır ol,lu
ğunu. \'e bnks yapma;;ına katiyen ma
ni te~kil edemiyeceğini si>ylemE-kte
dir. 

Bu köprü üç kilometre 600 met- bqka türlütü olacaktır. 
re uzunluğundadır. F kat Am rik 11 bôrl' _. 

Danimarka adalarının Maınedo - ktıa: . 'd.lik e. fa 
1 

ar trnifleP"" 
ya bağlamaktadır. Oıtünde çifte ele- pa Ç .. ·~~ ç. ~ç m~~ cı:faa e 
mir yolu hattı vardır. Dört metre ae - un u, ını mu .

1 
bit 

nitliğinde motoaiklet ve veluapitlere :ılf~~l· laPJnya A 1 e rikaııd! 
mahuıus bir fOIC yolu, ve aynca 8 ~ıntı ece ~ u~, meta 

t metre geniıliiinde otomobillerle yaya le- bır harbe ellı mılyon do r 
Gala nsaray mUraka- lara mahusuı bir yolu vardır. Köprü- Iİ icabecleceii. ~nlqılmı§.tJr. 811 

be heyeti bugUn ye, 21 milyon ton çelik ve iki milYon fr kapatm~k ıçın A~er~~a:~ 
t 1 1n~iliz lirası harcanmıfbr. tam bet bın yıl bugunku t J: 
Op anıyor ON BiR Mil.YON KOCASEZ ret yapması iktiza etmekteo-1· 

KADIN S0,000 Kil.O w:ıcrtJi' JI Galatasaray ııpor klübünün yük
sek miirakabe lıeyeti hugüu altı ay· 
lık tabii toplant11mı ) apacaktır. 

Bu toplantmm en mühim f'hem• 
miyeti, isti(a etrni§ olan idare heye
tinin yerine, yeni bir idare heyeti 
seçmek olacaktır. 

Hmıa Georg, Vaytenek §at-0-
sunda Gittanm odasında.. Kan
sını, daha içten bir kavrayıfla 
çekerek, bağrı1'1a bcıstı ~ Ucirinin 
tludaklan bultı§tu.... ~ bu 8pilf
me, uzun sürdU ..• 80Zuk cılmaksı

zm •.. mestedici bir ö-piJJ}me! 
Birdenbire kapı1JG vurulunca, 

kan, koca, ir."t!lerek, haz verici 
dalgınlıkl.annd4n Mynldıl.ar ! 

Hans Georg, btekıizce kapıya gitti: 
-Ne var? 
- Muhterem Madam için bir eu-

pres - mektup! 
Hans Georg, kapıyı açtı: 
- Çabuk veriniz, Mariye! 
Mektubu kwn elinden aldı. 1 

- Ne bekliyorsunuz? 
- İhtimal bir arzunuz. •• 
- Yok. haydi gidiniz! 
Han.s Georg, poeta damgasına şöyle 

bir göıa.ttı : 
- Hm! ... Gitta, sana Meraııdan bir 

ekspres • mektup!. 
- Aman, ya Rabbi! ... Sa.km mama.

ya bir §ey olmasın! 
Gitta, zarfı yırttı: 
- Yazı, Lfzbet Raymerin !.. "Sev

gili Gitta ! Annen zatfuTeden yatıyor. 
Sana haber vermeğl, vazifenı bilirim. 
Maalesef kendimi annene hasredeml
yeceğim; çünkü yarın bir seyYah ka!l
Jesile İtalya turuna çıkmağa mecbu -
nım ... ,, 

Hana Georg, Gittadan daha az sade
meye uğramış değildi. Tam kansiyle 
anla.§Illak üzereyken, bu fena haber, 
bir bomba gibi patıa.nıııtı ! 

Gftta,: 
- Ben, dedi, derhal Merana hare

ket etmellyfm ! İlk tren kaçta? 
- Banliyö ile Brtnner epspreshıe 

yetişmek için, va.kit geçmiş ıayılma.k 
lizım ! İstasyona otomobille gitmek, 
imkansız .... Kar, diz boyunda ... Bu va
ziyete göre, yolu kızakla aşınan ge
rek! Ve sonra, ... öğlen yemeği yeme-

Amerika hükOmetleri dahilinde ltalyan kralı \'iktor ~~ 
yaşayan kadınlardan on bir milyonu çenlerde 68 inci doğum yılJJll 
nun kocasız olduğu anlattlmıttır. ti. B .. b ti k ı n ;J 

8 ı d d.. .1 k I . u munase e e ra a o un ar an ort mı yonu oca a- . . . ki 
nnc:lan muhtelif suretlerle dul kalmı~- tebrık mektubu gelml§tir, ' 
lardır. rın ağırlığı 50,000 kilodur. /, 

Edebl Roman: 49 - Daha süratli, daha saı:6~~ 
Hana Georg, atı zorladı, tu' 

S~VGi; 
Uyanınca •• 

dörtnale çevirdi. Trenin kalkd 
pek yakllfl?lı§ olduğu bir ı 
zak iataayon meydanına. lrlı'<P9 
trene binmezden evvel Ha.ns 

Yazan: Maka Et bir veda öpUcüğü venneğe 
kit buldu ve katar, hemen 

dt!n de, böyle alelacele yola çıkamaz- rar harekete geçti .... 
aın! 

- Bllaki!, blllkl!! Eğer yanna ka
dar beklemem icap ederse, hiç bir da
kikam rahat, huzur içinde geçmez. 
Trene daha kaç dakika var? 

- Tam 45 dakika! 
- Kızakla istasyona kaaar ne ka -

dar zamanda. gidilir? 
- Tahminen yarım ıaatte? 
- Rica ederim, sevgili Hans Georg, 

kızağa derhal atı k()ftur. Ben de o &· 

ralık hıızır olurum! 
- Pekall, aeni iıtuyona ben gatU

rilrUm ! 

Kocası, kapıdan çıktı. Gitta, uçar
casına bir aceleyle giyindi ve en lt!zum 
Ju §eylerini sUratle bir elçantasma tık
tı. Sonra çarçabuk avluya indi, kendi
sini teselliye çalışan kaynatasiyle v~ 
dalqtı ve Han.s Georgun sürUcU ye • 
rinde bekledi~i, bUyUk kapmm önUn -
de duran kıza.ğa doğru se#frttl. 

Bir kırbaç şaklaması "~ kovulu 
ilveyk - kırı at, kızağı çekti. Bu gidi§, 
ne güzel olabilirdi! Fakat böyle .... 

Yolun iki yanında kar sed sed yük
seliyordu. Arada ısırada ça.rplaklan bir 
çam dalı, birden gerilerek hıila tek • 
rar ;:alkıyor ve kızakta oturanların 

yiblerine, pınl pırıl kar billflrcukla.
rını serperek, ısankl l§lltılı bir peçe do
kunduruyordu. Üveyk - kırı at. huhlı
ya huhluya, uy.al uysal tırıs gidi.fle 
ilerliyordu. Yolun az uzağında bir ka.. 
file geyik, bir araya toplamn13. otla • 
yorlardı. Birkaç karga. havalandılar 

ve rlizgi.rın önüne katıldılar... · 
Gitta, tarar etti: ....-- "i 

Hans Georg, berbat bi~ 
içerisinde, ıatoya döndü. ~ 
büyi!'..ı: kapı kemeri altında 
du. ı( 

- Bir ba.kıma, karma )ıf~rtf 1 
da refakat etmeliydin, oğl.,-
ısenin heeal>ma kibarca ve J 
hareket olurdu! ı"J.. 

- Rlca ederim, baba, 'bdi _.,'J 
bir IUl"ette muahue etme!_~~ 
her feY, o kadar ani ve o ...,,-~1 
aldırmabmn olup bitti, kl~Jall ~ 
tuarlayıp da karar verflllJlll"',"J 

beD, bu kadar çabuk h~ _ _,~ 
dmı ve Gltt& da, yarma ........-. 
meli: fltemJyordu; omm b11 
de, elbette pek yerinde~ 
katen Urpertlcl blr taıfbt~...ı 
ve her yerde pefillllll'& fı~IJP"'"" 
oırl 

- Gittaıım bura4an f 'I 
aenl mustarip ediyor; d; ,_.,, 

Hana Georı, söz alSylelll 
ıını u.lladı: ~ 

- HaJbukl; bizzat aeıı, 
ısinln yanma gttmeainl ~ 

_ L&klıı flmd1 delil, 

Noele bu kadar yakın 
bir sırada değil! ,,,,! 

- Fakat sonra... ,,. ~ 
_ Yok, .. sonrası içi!ı c1t . ..:J 

dum ! . ... ı. .,, 
_ Ukin, bunu siz i~ J 

kararla§tırmıgtmız? ;l'r 
_ Aradan geçen zal!ls!I ~ 

f ikrlınfzl defioUrdik ! ~ ; 
(~'"' 

Sinemanın en büyü!< ve dehakar iki artiıti MARLENE DlETRICH ve CHARLES BOYER'nin muhteft'ID ıt-0 

ALW~WAii.iN~ iAÇ'EFLSE it• 
BüyUk •ık ronwumn ilk ir-; tertfıne :rJt, 

ak~:m SAKARV A Sinemasının Tı:~i:af• 
G A LA müsameresine Hiç kimse iıtirak arzuıunu yenemiyecektit· 

llbetcn: "KAPLUMBAGA ve TAVŞAN,, renkli ve Franaızca MSzlil bir SlLLI SENFONi ve ayrsd 
MOUNT JURNAL. MMclut kalan yerlerinizi aldımm. Telefon: 41341 
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lJ ll un s ... erı ta ı~ıt e- zıını almır-tı Hul'unı cı • 
trj '- uyordu :ı; d ııarek~ . · ha~ka bir ~ev olnrnaı 1

• • • tlıııeı.ıe ~: hı~ lngili• zohiti i- Toprakla;, ,nr1ıoerck .''"'.. h•.~~~: 
l
"' Yakıa~.! .. Turk a 1'erinin git· ra uiden Tiirk nefrri gerı c\cınduı;u 
··•a ••11asr ıl · h } " Cn ıı tarafı d erı atta ıulunan vakit kumamfona: 1 d' 
'ttUler: n an görülmU,tii. - İ~t,. sa~ olnrak döndiiın .. < e ı. 
'td 

1
Hc, i~te k Kumandan !ordtı: 

ı ~ ırınız f 1·1 di Aı~ llt'ea ı e ıer .. ye -Neyaptın?. . .• li!adcın ~f'§ açtılar. - Epev ate~ ettiın· Bırkaç kışı· 

• L.OD<l111 62, - e VlyaAA 4 23 
• NeY)'Or• 0,6\.-0'Jj • Madr1C 13 7ı:!:!O 
• Parta :.ıa ôi:.!..ı • Heruıı L~3 > 
• aıuıa.ıııı 1~)0 • V&rfllnl •.~3 
• 8!11.kMI • 00a) • Budapeet.e 4.,1!2.>3 
• AUD.a IH .A1 • BUV.. 106 8\110 

• ceııe"' :s.•s • liellf"'O M rı1:ıo 
• SolY• G• l 25 • tollotıama :l.'i:.030 
• AJD!terdam 1 .40:.ı:ı • .. oekon ta l'>i2 • 
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Sadullah Un) dıırpaşa Jı esıne; '<'rı-
hn Kadıl .. <iv hirİJt<'İ ortnokula, Hay· 
.. . ı'r· k ı"ı<l"r hirinci ortaokula, 
runnısn l~ ii .. • • Hclızr.t tznıir erkek 1i esıne; N urıye 
DaHıtpa~n ortaokulu~~n; Hccep.. a· 
~ı:illi ortnokulun:ı; i\hn'<'l)<lrt • J)uzre 
ort:ıokııluna. 'iclıinıı;nh Ödemı~ ortn· , .. " l .... 
okuluna: Rııl~kh·r. Konya uz oı;ret· 
men okuluna; Selma 'Knılıköy ii~iin
rii ortııokııla; Fatımı i~ skiid:ır hirin
ci ortaokula. Ca' ide Bnrsa kız liğrct
rncn okulun~; ~cnıih Raıı;ıp Knrs li· 
ı:e i <lircktör!ii;;iinc: Şı·,·k<'t Denizli 
liı;c i y:mlirc'<tiirHi:tii.,r; En·in 1 ı:: • 

kiidnr iiciinı-ii t1rtnnlmln nakil 'r. tn-
Yİtı edilı-;,i~lerdir. 
" .. 
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Mühim meseleler 

Llsftıi "ögreiiCbila 
mek için 

Bir öğretmen lisan derslerinin 
çoğaltılmasım teklif ediyor 

Okullar akşam saat 15,30 da tatil 
edilmektedir. Bu müddet hem sa -
bahtan hem de akş..ı.,,dnn tcsnrruf 
edilmek suretiyle u?.atrlnbilir. 

Liselerde okuyan talebelerin ya· 
b3ncı dil bakımından iyi yetişme -

dikleri ve bu yi.izden i.inivenıiteye 
geldikleri vakit kendi branşlarına 
ait eserleri tetkik edebilmek imkan· 
larmı bulamadıkları görülmektedir. 

·Bu mesele etrafındn alfıkadRrla -
rın fikirlerini anlamd1

.C üzere açtı • 
ğımrz anket lise öğrt·tınenleri ara -
sında büyi\k bir alak~ uyandırnuı -
tır. 

Dünkü sayımızda ~stanbul erkek 
lisesi lisan (~ğretmenlerinden Bay 
Sabrinin fikirlerini yazmı~tık. Bu -
gün de uzun zamandanberi orta o -

kullarda talebe yetiştiren ve fakat is 
minin gazetelerde intİ§ar etmesini 
istemeyen kıymetli b:r öğretmenin 
bize söylediklerini y117.ryoruz: 

.. -Lisan öğrenmek meselesi .. bu 
her bakımdan ve her şeyden evvel 
tetkik edilecek bir mevzudur. 

Üniversite idaresi lıselerde lisan 
öğretilmediğinden ve hu yüzden de 
üniversitede yabancı c?il kurlan açıl 
masma mecburiyet hasıl olduğun -
dan bahsediyor. 

Ben de, lisan öğrenme İ§İni bir 
üniversite İ§İ değil lise işi olarak ka 
bul edebilirim; fakat bu, bütün lise 
]erde lisan öğretme hususundaki 
müfredat prgrammın değişmesiyle 
kabildir. 

Lisanın inkiıaf edt:bilmesi ıçın 
liselerdeki lisan teclricıatmı kur şek· 
line koymak lazımdır. 

Okullarda haftada beş ders oku
na kafi değildir. Bunun miktannı 
çoğaltmaki cabeder. Çaresi de kur -
tulan bu dersler öğretme jhtiyacı· 
]arda lersleri bir saat yerine iki 
saat ıiirdünnektir . 

iki saat verilecek bir yabancı dil 
de:si. h_aftadı\ bir kaı; cefa yapıla -
cagı ıçın be~ eant sitJ•'!minden daha 
fazla randıman alınacağı muhak -
kaktır. 

Bu işin olabilmesi hususunda o -
kulların ders zamanına ayrılan vak 
tin azlığından şik~ıyet edeceksiniz. 

Yabancı okulbrdn derslerin ak _ 
şam 17 ye kadar s\jr<luğti vnk:dir. 
Ben hunun ~öyl~ l!?tttrlma!!'ll3 d'l 

taraf tnr değilim, kM:! ol sn bütün 
kültiir dersleri snbah seat sekizde 
bbşlamnk iizere öğleye karlar biti -
rilmelidir. Öğleden tı0nraki d~rder 
de tabiiye, lif:an, beden, musiki ~i
bir c:lerslne ayrılmnldır ki herhal • 
de böyle bir usulün ıyi olacağı ka-
naatind~yim. 

Y"!cu salonllnda bu
lunacak şubeler 

Liman projesi münasebetiyle in • 
§BSI devam eden yolcu salonunun i
çinde, Belediye türizm ıUbesi, Tür -
kofis, inhisarlar ve daha bir kaç dev 
leta müesseselerinin §ubeleri bulu -
nacağından bu hususta görÜ§mek Ü· 

zere diin liman işletme direktörü 
Raufi Manyasın başkanlığı altında 
bir toplnntı yapılmı§tır. 
.! ~.P~?ntıcla belediye iktisat İ§lcri 

mud~ru Asım Süreyya. inhisarlar i
daresınden bir mümessil ve Güzel 
Sanatlar Akndemisi tezyinat prof _ 
sörü lsmail Hakkı hazır bulunmu;. 
tur. 

Bir saat kadar devam eden top • 
lantıda bu §Ubelerin yolcu salonun. 

da nerede en münasip olaçağı gö • 
rÜ§Ülmüştür. 

BUlün Kalkacak Vapurlar 
Saat Vapurun adı Glttlğl yol 
18 .Antalya n~rtın 

20 
llS 

10 
6.30 
ıuo 

Bandırma Bandırma 

Bartm Ay\'ahk 

Gelecek Vapurlar 
Menin 
Bandırma 

Buraa 

Bartın 

Bandırma 

:MUd:ınya 

Görüp düşündükçe: .................................................... 
Sanatın değeri mi, 
gövdenin diyeli mi? 

YAZAN: s. Gezgin 
Sinema yıldızlanrun taşkın kazancı, 

.dillere destandır. f çlerinde öyleleri 
var, ki bir senede ellerine geçen para 

'ıemen hemen Arn1vutluk bUı•;esine 
yaklaşır. 

Çoğunun sanatkarlığını da beğenme-
yi:: Filimlerin kimin de senaryo, kimin 
de s.l\hneye koyuı. kiminde oyn:ıyıı ho 
şumuıa gitmez. lıte böyle bir film 
dönüşünde ken.dikendimize hesaplar 
yapar, homurdanır, kıymet hül.::imleri-

:ıin, çapraşık çıkma:lara sapdığından 
sızıldanırız. 

Bir tUrlil iç konuşmalannm, doğru 
olmadığını ııöyliyecck değilim. Hnyır, 
gerçekten güzel filmlere pel: seyrek 
rastlııyoruz:. Sinema illinyasında da bil
ylik ııanatkSrlar, kuyruklu yıldızlar 
gibi, aı:t.:ak bir asırda birkaç defa do • 
ğuyorlar. ~u halde yarım. hattA çok 
kere eksik bir sanatklirlığın adamı 
milyonlara kavuşturması, hangi sebep -
ten ileri geliyor. Edebiyatta, resim ve 
heykelde. musikide şöhretin, bir servet 
bulutu gibi altın yağdırmasını tabii 

buluru:r.. Bunu, bir gc~üller saltan:ıtının 
neticesi diye benimsemi§lzdir. Hiç gU· 
cüm:ize ~itmez. Çünkü kıymet ortada
dır. Değer, tenkitlerin terazisine vu -
rulmu! sonra sevilerek alınmıştır. 
Stlidyoların .da bell:I r8yle kaideleri 

var. Fakat bu kaide baz:an bir tek re • 
jiııörün zevk ölçüsüne kadar inip alça· 
lıf(lr. Arada aırada kazanç yığınlarının 
gözümüze çarpması, galiba böyle dü
ııündü&ı:iınüzdendir. Meğer, meııelenin 
içine girilmeden görülmez bir yanı var· 

m.ı~. 

Ben, dün bir tesıdilflc bu iç yüzü 
g;irdüm. Üç binlik yirmi otuz projek
törün döktüğıJ ıemain sağanağı illtın· 
da çalışmanın, film çevirmenin, dü§U • 
nüşii kaybetmemenin, yüze, hareketle-

re, bakışlara hilldm kalmanın ne demek 

olduğunu an?adım. 

Çünl:ü StUdyoda öyle korkunç biı 
aydınlık var, ki gelişi '1:.izcl bir bakıı 
bile, dayanılmaz bir işkence halini alı
yor. Gözlerinize 1tıktan oklar batıp 
çıkıyor. FcUkete bakın ki beli. yıl· 
nız bu aydınlıktan da ibaret rleğıldir. 

Sıcak da var. Kuru bir Senefal aıcagı. 

Şimdi artık, sinema yıldızlınnın 
kazancındaki çokluğa ıaımayorum. Çün 

kil 11:.ı:idyolarda verilen para bir •ana· 
tin, bir dehanın karşılığı olmadığını bi· 
liyorum. Bu milyonlar, insan hayatının 
pahasıdır. Çürüyen ıinlrlerin, sönen 
gözlerin, biten varlıkların değerleri 
ödeniyor. Tıpkı batan bir malın, yanan 
bir evin sigorta bedeli gibi..... • 
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Yunan Kralı 
fnglllz-Yunan dostluğu 

hakkında 

Londıada bir nutuk 
söyledi 

Atina 26 (Hususi) - Londrada 
ki Jngiliz - Yunan dostluk cemiyeti 
tarafından şerefine verilen bir ziya
fette Yunan kralı bir nutuk vermit 
ve bu nutkunda Yunanistan' ve in -
gilterenin sulha karşı gösterdikleri 
muhabbetle birbirlerine merbut ol -
duğunu tebarüz ettirerek Yunan mil 
Jetinin lngiliz milletine karşı pek de 
rin bir sevgi beslemekte olduğunu 
söylemiştir. 

Kralın nutkuna cevap veren ma
liye nazırı Sir Con Saymmda ayni 
fikir i.izerinde durmuştur. 

Bulgaristan Türkleri
nin miras davaları 

Artlk ır UUUier tarafından 
görUlmlyecek 

Sofya, :!6 (Husu i Muhabirimiz • 
den) - Bulgaristan Türklerinin 
Ycra et ve intikal davaları, şimdiye 

kadar müf tüliiklerde giiriilmekterdi. 
Cahil olan miiftiilerin hemen hepsi, 
meıleniyete düşman oldukları için, 
muhakeme e-nasmda yenilik ve es • 
kilik farkı gcizetmekte ''e ,·erdikleri 
k'ararlarda, şapka giyenleri daima 
hnksız çıkarmağa çalışmnkta idiler .. 
Bulgaristanh Türkler müftülerin ~e
riat namına yaptıklan haksızlıklar
dan müthiş surette hizar idiler. 

Yapılan pek çok şikayetler üze • 
rine, Bulgar hükumeti, veraset, inti
kal icra ''e paraya aid olan da,·alann 
1'nnunt mahkemelerde görülmesini 
emretmi~tir. l\Tiiftülükler bundan 
höylc yalnız evlenme, boşanma gibi 
dini i~1erle me~gtıl olacaklardır. 

FJlfstlnde bf r Arap 
şeyhi idam edlllyor 

Londra, 26 (Hususi) - Kudüsten 
hildirilcliğine göre fevkalade divanı
harp Şeyh Fahran'ı ölüm cezasına 
mahkum etmiştir. Şeyhi müdafaa e
den vekiller hu kararı §İddetle pro· 
te·to etmişlerdir. Şu itibarla ki 
Şeylı, divanıharp muhakemeyi hü -
yük bir süratle yaptığı için kendisini 
müılafoa edecek §ahitleri ikame et • 
nıe~e imkan bulamamıştır. 

Ru karar ~ayi olunca Araplar ara
smcln hüyiik bir heyecan lıasıl olmu§ 
ve rlivamharhin toplanıhğı binanın 
etraf ıncla nüma •i.,lcr vapılmı§tır. 

ÖLÜM CEZASI TASDfK EDİLDİ 
Kudfü, 26 {Ifusu i) - Başku . 

manclan gcner,al Vaval Şeyh Farhan 
hakkında divanıharp tarafından ve
rilen idam kararını tnsailc ebni~tir. 
Şeyh'in yarın asılması lazımgeliyor. 
Bununla beraber ölüm cezasmm ha
fifletilme~i ihtimali de nrdrr. 

Bir tUnel çUktll 
Bir ifçl ölU bulundu, ikisi 

kurtarıldı 

İzmir 25 (Hususi) - Aydın hat 
tının Aziziye mevkiinde yeni açıl -
makta olan tünel çökmüş, üç işçi 
toprak altında kalmıştır. 

Kaza yerine derhal imdat kuvvet 
leri göndrrilmiş, saatlere~ devam e
de.n çalışmalardan sonra işçilerden 
Hırnmet ölü olarak bulunmuş, di -
ğer iki işçi ölmek üzere iken kurta -
nlmıştır. 

Bir lokomotif devrildi 
"akioist öldü, ateşçi yaralandı 

Ankara 25 (Telefonla) - Urfa
dan haber verildiğine göre, bugün 
büyük bir tren kazası olmuştur: 

Urfa ile Mardin arasında bir loko 
motif devrilmiştir. Kaza neticesin -
de makinist Maraşh Veli ölmüş, a -
teşçi Antepli Hüseyin yaralanmış -
tır. 

Kazaya sebep son günlerde ya -
ğan §İddetli yağmurlardan hasıl o
lan !!ellerin yolu bozmuş olmasıdrr. 

Civar köylerden işçi tedarik ed;le 

1 rek lokomotifin kaldırılması için ça-
hcımqv~ h"'.,1 .. ..,,1 .............. ' 

Sivas telef onu 
açılıyor 

Nafia Vekilimiz dün 
sabah ilk defa 
konuştular 

Kayseri telefon hattının Sivasa 
kadar uzatılması için başlayan inşa 
hareketi, sevinerek öğrendiğimize 
göre, muvaffakıyetle sona ermiş, 
doğ'rudan doğruya Ankaradan Si -
vasla ilk konuşmayı dün Nafia ve· 
kilimiz yapmıştır. 

Kayseri - Sivas telefon hattı 50 -
60 bin liraya mal olan yeni bir em -
niyet ve medeniyet cihazrmızdır. 
50 - 60 gün içinde bitirilen bu hat 
tın bütün inşaatım kendi fen me -
murlarımız, kendi ame1emiz yaptığı 
gibi, hat da kendi memleketimizde 
imal edilen bakır tellerden çekilmiş 
tir. 

Sivas telefonu bir kanunda her -
kesin konuşmasına açılacaktır ve 
Türkiyenin şehirler arası telefon te 
sisatı olan her yerine Sivası da bir 
kap ıkomşu gibi bağlayacaktır. 

Nafıamızı, telefon genel direktör 
lüğünü tebrik eder ve Sivastan Er -
zuruma doğru ilerleyecek olan hattı 
da böyle kısa bir zamanda bize ka
zandıracaklarını şüphesiz sayarız. 

Köylüye pulluk 
Ankar&da bir fabrika 

kurulacak 
Ankara 25 (Telefonla) - Hü -

kumetin köylüye vereceği pulluk -
)arın yapılması için Ankarada bir 
fabrika kurulması kararlaştırılmış -
tir. 

F agrikanınçıkaracağı pulluklar la 
köylüye ilk yıl elli bin pulluk dağı
blabilecektir. 

Yunanlstanda sahte Çek 
suren biri 

Atina 26 (Hususi) - Zabıta 
44.000 dolarlık sahte bir çeki Yu
nan ticaret bankasına sürmeğe ça -
lışan Boles isminde birisini meşhut 
cürüm halinde yakalamıştır . 

Demlryolları makinist 
ah yor 

Ankara 26 (Telefonla) Devlet 
demiryo11an idaresi makinist yetiş
tirmek için sanat mekteplerinin de
mircilik şubesi mezunlarından alt -
mış kadar genci imtihanla alacak -
tır. 

Bunlar bir müddet kursa devam 
ettikten sonra makinist olacaklar -
dır. 

B. Abidin O:?men 

Ankara 26 (Telefonla) - Birin 
ci Umum müfettiş B. Abidin Öz • 
menin istifasına dair verilen haber 
asılsızdır. 

lzmlr Telefon Şirketi 
ahnıyor 

Ankara. 26 (Telefonla) - İzmir 
telefon şirketinin lıükfımet tarafın -
dan satın alınması mukavcleı;i Ve
killer Heyetine bugiinlcrde arzoluna
caktır. 

SUmer Bank fabı' 1 laları
nın sat.şı ar:ıyor 

Ankara, 26 (Tl'lcfoula) - SUınn 
bank fabrikalarının toptan piya~u ... u. 
tışlarım ~ii:-ter<-n i"tatUik ne~rolun -
mu~tur. 

fstatistikteki rakamlar 1936 yılı ·ı 
nın nltmcı ayı ile hu Ef'ncnin aynı a
yı araı;m<la ı;ok nıiilıiın lıir fark ı;iis· 
termekteclir. 

Gt-ı;en yılm hnzirıınmdı.ki 151062 
lirnh1( c::ıtı~ lm yıl 3:i60:~7 liı·~! açık· 
mı~t.ır. 

Başve:<~'r.ı milste~a.-1tnı 
1'd:n;-tı ~) !Telcfrınb) -- f3r· 

vek:il:t müst~c-.an B. ~~cınalin deği
§CCe~i hnkkmdnki haberler a~ılsız -
,lr-. 

Devlet 
Tiyatro 
Mektebi 

Maarif Veki\letl tara· 
fındao proje 
hzaırlaodı 

Ankara 26 (Telefonla) - An -
kara Devlet tiyatro mektebinin me 
zunları için Maarif vekaleti bir ka
nun projesi hazırlamıştrr. 

Projeye göre mektebin dram, o -
pera olarak iki kısmı vardır. Dram 
kısmının tahsil müddeti 3, opera kıs 
mmın ise 15 senedir. 

Her iki kısmın birinden mezun 
olan talebe "Devlet artisti namze -
di., unvanım alacak ve iki yıl sah -
nede muvaffakıyetle çalıştıktan son 
ra kendisine "Devlet artisti,, unva
nı verilerek devlet memuru hakkını 
kazanmış olacaktır. 

Bunlar devlet tiyatro operasına 
tayinlerinde aynen yüksek tahsil 
görmüş memurlar gibi maaş alacak 
]ardır. 

Ücretle tayin edildikleri takdirde 
kendilerine başlangıçta 1 00 lira ve
rilecektir. 

Vekalet, projeyi, Meclise takdim 
edilmek üzere, Sa§ vekalete gön -
dermiş tir. 

iplik flatları ucuzladı 
Ankara, 25 (Telefonla) - İktısat 

Vekaleti iplik fiyatlarını teshit eden 
yeni bir kararla dörtten yirmi dört 
numaraya kadar olan iplik fiyatların· 
da mühim miktnrda tenzilat yapmış
tır. 

Eskiden yerli pamuktan yapılan 
ipliğin kilosu 3~ klavland cinsya
nmktan yapılan ipliğin kilosu da 44 
kuruş idi. Bugün yerli iplik 28, klav· 
Jant cins iplik te 38,5 kuruşa indi • 
rilmiştir. 

Bu vaziyete göre, 4 den 12 numa
raya kadar tenzilat listesinde nispet 
% 16.9 dur. l 4 elen 24 e kadar olan 
numaralar araemdaki tenzilat ni be
ti ele vüzdc 6.5 <lir. Bu suretle, gerek 
§alı~i teşebbüslerin elinde, gerekse 
devlet fabrikalarında yapılan iplikler 
yüzcle 10.4 niı:hetinde ncuzlamı~ ol -
maktadır. 

Seferberlik memurlukları 
Ankara 25 (Telefonla) - Mü -

him kaza merkezlerinde seferberlik 
memurluğu ihdası kararlaştırılmış -
tır. 

Vergller Uzerlnde 
Ankara 25 (Telefonla) - Bazı 

vergilerin tevhidi ve peyderpey ten 
zilini temin için maliye vekaleti tet 
kiklerine devam etmektedir. 

Yeni mali yıl başından evvel bu 
sahada bir karara varılacaktır. 

Bayram Cumartesi 
Şeker. bayramının ilkkanunun 4 

üncü gününe tesadüf eden cumarte 
si günü olduğu diyanet işleri tara -
fmdan bir tebliğle bildirilmiştir • 

Fena havalarda 
(tlstyanı birincide) 

Bükreş, Atina, Sofya ve sair yerler
le konuşacaktır. 

Hava yolları yeni istasyonla tay
yareler arasındaki muhabereyi te -
:n.in etti~ten s~nra. a~mca yolcuları 1 
· ., .. ı .. bır servııı ·1

,. ı=>!'I ,.,ı.,c,.kti r. 

f · 0l::ular tayyare!en istedikleri ye-
l telgraf verebileceklerdir. Y cdiku
Ie ıstasyonunda buna mahsuı. ter • 
tibat yapılmıştır. 

İstasyonda telsiz telefon, telsiz 

1 
telgraf ve gonyometr'! tesisatının 
her ür.ü de bitmiştir. 

Muhabereler tayyareden Yediku
le istasyonu, ve orÇtdan Y eşilköy 
tavyare istasyonu arasmda yapıla -
caktır. 

Haber aldığımıza göre yakımla 
fzmir ve Adanada da daha küçük 
mikyasta birer telsiz istasyonu ku - j 
rııl~r~kt•r . 

Sulhu korumak içi~ 
(tlstyam Birinci.de) 

mın) ın huzuru, siyasi meseleler
le birlikte ayni zamanda iktisadi 
meselelerin ve bilhassa burada si
yasi vaziyetin salahı için zaruri 
addolunan gümrük tarifelerinin 
indirilmesi meselesinin müzakere 
edileceği manasını tazammun et
mek'.:edir. 

lngilterenin Mukabil Teklifleri 
Londra, 26 (A.A.) - Havasa· 

jansının muhabiri bildiriyor: 
Almanların iptidai maddeler 

satın alabilmeleri ve mamul mad
deler ihraç edebilmeleri için rnüs· 
tenılekelerde bir açık kapı rejimi 
ihdas etmek ..• Almanyanın müs· 
temleke taleplerine karşı İngiliz
ler taraf mdan yapılacak ve pazar
tesi günü Fransız nazırlarına bil
dirilecek olan mukabil teklifler 
işte bunlardır. 

Bundan maada hava ve harici
ye nazırları tarafından dün göste
rilen faaliyet neticesinde eski 
garp hava paktının veya hava si· 
)ahlarını terketme meselesinin ye
niden ihya edileceği zannı hasıl 
olmuştur. 

ispanyaya Tavassut Edüecek Mi? 
Londra, 26 (A.A.) - General 

Franko, ademi müdahale komite
sinin İspanyaya muzaaf bir komis 
yon gönderilmesi hakkındaki tek
liflerine vermiş olduğu cevapta i
ki taraftan ücer bin gönüllünün 
geri alınması takdirinde muharip
lik hukukunun tanınmasını talep 
etmektedir. 

General Frankonun talebi, gö
nüllülerden bir kısmının "sembo
lik" olarak geri alınması üzerine 
derhal muhariplik hukukunun is
timalini talep etmeğt'! muadildir 
ki, bu talep, komite azası tara
f mdan reddedilmit idi. 

General Frankonun notasının 
tarihi töyledir: 

"Halasın, ikinci senesi." 
Barcelonanm cevabı henüz gel

memiş\:ir. 
lngiltere BQ§ka Memleketlerin 

lıine Karıgmazmq 
Londra, 26 (A.A.) - Salahi

yettar mahafil, Jngilterenin Sala
mankaya Barcelona nezdinde mu
tavassıt olarak hareket etmek tek
lifinde bulunmuş olduğunu kat'i 
surette tekzip etmektedir. 

Diğer taraftan bu mafahil, ln
gilterenin ispanyada kra1lığın ia
desini asla •ı:eklif etmemiş olduğu
nu beyan ve lngilterenin başka 
milletlerin dahili i§lerine asla ka· 
rışmamağa azmetmiş olduğunu 
ilave etmektedirler. 

Barcelona K®ul Ediyor 
Barcelona, 26 (A.A.) - Ha

vas ajansının öğrendiğine göre, 
Cumhuriyetçi l!panya hükfuneti 
ispanyaya beynelm~lel bir komi5: 
yonun gönderilmesı hakkındakı 
lnRiliz teklifine pek yakında ka· 
bul cevabı verecektir. 

Avuıturyanın Mevcudiyeti 
Mutlak Lazım 

Viyana, 26 (A.A.) - B~~yekil 
B. Schuschnigg (Şt'§nig) Uç A
vusturya" namında bir kitap nef
retmiştir. Başvekil, bu kitabında 
serbest ve müs'Lakil bir Avl.lstu!
yanın mevcudiyetinin mutlak hır 
zaruret olduğundan bahsetmekte· 

dir. 
B. Schuschingg, A~usturyanın 

başlıca vazifesinin varıs Tuna dev 
Jetleriyle Tuna konfederasyonu 
ve Almanya arasında köprü teş
kil etmek ve büyük kültiirel Al
man daireti ile irtibatı muhafaza 
eylemek olduğunu yazmaktadır. 

Macaristan, Almanyadan 
Ne Vaat Aldı? 

Budapeşte, 26 (A.A.) - Havaı 
ajansı muhabirinden: Macar., g~
~etelerine nazaran B. Daranyı nın 
Berlindeki görüşmeleri, Macar 
hükfımetine .esash menfaa'dar te
min etmİ§tir: 

Almanya, Macaristanın bolıe
vizm aleyhindeki misaka iıtirak 
E>:ttr.esini istemekten feragat etmit 
Macaristanın akalliyetler ve mua· 
hcdelerin yeniden tetkiki hakkın· 
~ı-l{i ....,:;t~l0t..,.1" .. ; t,,.1,;..,,tf' """"e"' 

vaziyet almak teahhüdibl' 
mittir. 

19 lardan Sonra 23 lıt 
Toplanıyor 

Cenevre, 26 (A.A.) - f1İ 
~~r. alan .mahfeller, Çill • ı.ı 
ıtını te'ı.kık etmek üzere 23 
mitesinin 1 O tJkkanund• 
ması muhtemel olduğunu 
eylemektedirler. 

Brüksel konf eransıDJll JI 
Milletler Cemiyeti 111.ıJ 
inkisara uğratmıttır. ~ ' 
seler, Milletler Cemiyeti di 
de yapılacak her türlü • 
tik hareke'a:in muvaff • 
mahkfun olduğunu ve b 
takip edilecek en iyi yohdl 
meden 23 ler komiteaiısİ 
çağırmaktan ibaret bubıJI 
söylemektedirler. .,. 

23 ler komitesi reiıi " 
timdi Pariste Delbos ile • 
te olduğu ve Cenevrecl4ııld df 
Çin murahhası Koo'nUJI 
hazırda Brüksel müzak 
İ§tİrak etmekte oldulo 
mektedir. 

ltalyaclan FraMfl1d 
Bir Hücutn 

Roma, 26 - Hav ... 
muhabiri bildiriyor: ,,; 

Giomale d'ltalia r~• .._.Jfl 

kü nüshasında Fransa.,.... ..... 
zırı Campinchi'nin geçend' 
diği nutka son derececi• 
bir cevap vermektedir. 

Bazı mahfeller, bu 
Fransa aleyhinde yapıl 
cumlara bir mukaddeaı• 
tiğini zannetmekte ve 
Alman-Japon paktının 
diği gün çıktığını ka--· 
dirler. 

(Vstyanı 

Türk mileti bu metnll ~ 
maddi olan delillerini b~ 
da göstermekte devam _111r 

Daha doğrusu her va~~ 
güne kadar Hava Kurutrl J 
la esirgemediği yarclım~ r 
den geldiği kadar arttırtrl"-

caktır. ~ 
işte şimdi mübarek it• 

yı içinde bulunuyoruz. 
bugünlerde bir çok ~ 
gerelt. kendileri, gerek .. 
fıtra parası verecek e~ 
yer arayacaklardır. F' ~ 
va Kurumu varken.bu ııttot· ~ 
tereddüde mahal bıle yo ~, 

Herkesin fıtrasmı 1"!~ 
na vermesi bu milli mu. · " 
de çalışanların gayreti~ 

•k d v• • • b t~-dıa vı e ecegı ıçın u c:u- ~ 

esasında dini bir vazife 0 

ayni zamanda bir va~ rPJI• 
na yardım gibi bir mahi~..,1 
lasa hava müdafaasm;a .. bit ~ 
mübarek Ramazan dını ~ 
tır. Bu çok güzel fırsatı -•• 
mak lazımdır. J lr'. 

All"' 

Meşhur Poı ıre 
mı ötdll 

İngilterenin me§lıu~ (' 
mı Filip do Fazlo öhrıiit • 

En·elki sene seyahaU ~ 
İstanhula da gehni" olall _...... 
asleni 'Macardı. l 869 seJI .;j' 
ristanda dobrınuştu. . ,>ti.:.. 
Avnıpanm birçok J1J ptr/ 

yetlerinin portrelerini 1' ~ 

Enosis takını• ~:r .. .ıl 
pılacak .oı89~, 

F enerbahçe ve Gün~ Çı' 
nin Enosis maçları terdi' flı 
den ~ 

Şehrimize gelmiş 
nan federasyonuna J1l 
t~kmn fl,. 1ki mn<" vaP 
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7 - KURUN 27 SONTEŞRtN 031 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Ekiiltmeyc konulan it: Ankara da iıtasyon ar kumda Çif tlit yolu tizedll 

de Fidanlıftn brJıamda Bahçeli Evler mahalleeine fsale edDeeek ıu tesisatı. 
Muhammen bedeli: (50,211) lira (41) kuruıtur. 

2 - Eksiltme 7. 12. 937 tarihine rastlayan salı gUnU aut 15 de Nafia W• 

kileti Sular umum mildUrlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf wu
llyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler; ebiltme f1rtnamet.i ; Mukavele projeü, B.ıyınthrhlc itleri , .. 
nel ıartnam~i, fenni prtname ve projeyi (2) lira (51) lrutııf bedel mukabilin. 
de Sular umum müdürlilfnnden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin (3760) lira (57) kuruJluk muvak
kat teminat vennesi ve 25 bin liralık Nafıa ıu itleri te8hbilt edip muvaffala
yetle bitirdifine ve bu kabil su işlerini baıarmakta fennf kabiliyeti olduğuna da· 
ir Nafia vekaletinden alınmıı müteahhitlik nsikası ibraz etmesi; iateklilerin tek
lif mektuplarını ikinci maddede yuılı saatten bir Mit evveline, kadar Sular U· 

mum mudürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lizrmdır. Posta da olan ge • 
cikmcler kabul edilmez. (4229) (7747) 

Zonguldak Valiliğinden: 
Zonguldak vilayeti içinde a§ağıda is imleri ve keşif bedelleri ve muvakkat 

teminat nıiktarlan yasılı. · 

Yolun .ismi Xeeif bedeli Eksilt.meye konulan .'JWnlnıt. 

1 - Bartm • SatranbOiu 
2 - Zonguldak • Devrek 
3 - Erefli • Devrek 
4 - Beycuma • Çaycuma 
5 - Safranbolu • Araç 

kJ111!!m tutarı 

Lira Kr. Lira Kr. 
68130.24 21000 00 
~367.68 10000 00 
32269.60 13000 00 
?57834.92 22MCt 00 
250H.89 10000 00 

..._. 82500 00 

.. miJctan 
Lira. Kr 

2025.00 Şoee MUlr 
7:50.00: tamirler! 

l071S.OO: 
. 1688.00: Yeni 1081 

7'50.00: Jnpab 

Yoııarmaa. OQ8e esaslı tam.Irle.rl ne yenJ pe fDfl&fı fflerlıılıı 937 man p 
lı sonuna kadar yapılacak olan cem'an 82500 liralık birer Jmmılannm m,a. 
i§Jeri kapalı zarf usuHyle eksiltmeye konulmll§tur. EJra.iltıneai 18-12-931 Pa .. 
zarteei gUnU saat 15 de Y-onguldak vilA yeti daimt encilmenlnde yapılacakbr. 

Eksiltme 1&11:naınesi ve bun& mUtefeni diler evrak ZoacuJdak Nafıa MUıdtır
lilğllnde görtllebllir. 

Muvakkat teminat yukarda yollar h laJarında yazılıdır. lsteklller bu itlerin 
ya hepelne yahut içlerinden herhangi blr wya birkaçına talip olıbDlrler. Ek· 

• slltmeye girmek fstiyenlerln talfınatn&mealne tevfikan Nafıa ftktlet:fndeıı 937 

yılında alınmıı mUtealıh1tlik ehliyet veılkuiyle 'l'tcaret odaemdan 931 YJhnda 
almmıı vesika ve muvakkat teminatları ile blrlikte teklif mektuplarmı ytJbr,. 
da yazılı günde Jhale uatfnden bir aat enellne kadar villyet dalnıt encUmenl 
reisliğine vennelerf Uln olunur. (7778) 

Jandarma Genel Komutanlıtı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

BRI VA NTI N PERTE Al 1 LetJazım amlı llğl 
ilanları 

ı - Bir tanesine yiiı: otuz kUJ11t kıymet bislleo (6;000)' tule ılı·~ 

kapaklı ve lahfb matra kapalı ı:arftan fahTllen U-12-0!1 pa.zarteef pil uat 

onda puarhlrla satın almacaktrr. 

2 - Buna ait şartname paraıı• Ko mlly«ıdan alınabilir. Pazarhp bnfmak 
isteyenlerin (585) liralık teminat makburu ve,a buıb mektubu De belll rln Yt 

saatte Komisyona baş vurmaları. (4343) ,(7984) 

Zili •ı nıil-Saç q.ıvaletını ~ . 
. ınaJı.em••s ıdır 

hım bır 
. tzaledeki mu-

Kepcklerı . ' "'d 'ıa.. 
h btr ı.ı 

vaffakryetl er 
nrn fevkindedir 

t LAN 
.. .. icra Memurlu -

lıtanbul Dörduncu 
ğundan: 

satılmasına karar 
Bir borçtan dolayı b'I ' 

ah takıe otomo ı ı 
verilen bir adet kap . 

. usadif pazartesı 
29-11-937 tarihıne rn dokuz buçu-

k. buçuktan 
günü saat se ız et Divanyolu cad-
ğa kadar Sultanahrn L 1 ·ında hazır u u-
desinde Selirnet garaJ t lacaktır 

rafından sa ı . 
nacak memuru ta aatte mahal -

"n ve s 
İsteyenler yazılı gu u" raı ·aat-

uruna m -
lin.de bulunacak rneın 
lan ilan olunur. (23829) 

Yedek Subay okulu binasının kalöri
rifer tamiri 30-11-937 Salı günü 
saat 14.30 da Tophanede Levazım imir
liği satrnalma Komisyonun.da pazarlık
la eksiltmesi yapıla'.:aktır. K~§if bedeli 
14763 ı· · ık teminatı 1 ıoı lıra 23 ku-ıra, ı . d 

lstanbul GUmrUklerl BaşmOdDrltlğUnden: 
• 25 sandıkta gayri uf 835 kilo aftrhpdakl n 209 Ura 45 bnlf '9eferia.. 

deki kısmtn bozuk Elma 27-11-'-937 günü Sirkel.:ide Reflldiye Cd. Satlf Güm• 
rüfündc açık artırma ile saat 12 de tranıft olarak satılacaktır. :Arttmnaya p 
renlerden 3 7 buçuk teminat ve Maliye Unvan tezkeresi aranır. (8027~ 

ruştur. Şartname ve ~cıfı. Komısyon .a 

görülebilir. Taliplerın ihaleden bır 1··~···········~~··· .. l t kl'flerini İstanbul K. tnıa- M k 111 Ç k f 11 1 
;;nş:::inee v~reccklerdi~. tstekl!~erin e tep ere, ocu ve er " 
bu gibi iıler yaptığına daır kanun~ ve- ne, Okul DlrektOrlerlne 

:~:;~:ı~:{"b" be;:9:;tt• :.::~Y~ ' Melite:,kiVAKıf :';·iı::;;;.: tanulığum 
• • • 

İdareleri İstanbul Levazım lmirliği-

b ğı .. e••t idn 51000 kilo ne a ı muess ..- :s • 
Ispanak 26000 kilo Lahna. 5tOOO kilo 

' · u ,. 14500 kilo 
Pırasa, 4200 kılo ~~avu:s• 

Kerevir, 25500 demet maydanoz, 15000 

kilo Karnabaharın kapalı zarfla yapılan 
eksiltmesinde teklif edilen fiyatlar !ük
sek görülmli§ blduğundan işbu yedı.~~~ 
l b 

. 3o-ıt-937 Salı gunu em se zenın 
saat l S de Tophanede İstanbul Levazım 

ufrayınız. ilk, Orta, Liu, Yühıd ve Malelt ... Her olnılım, Mır 
.anılı için, IMr Jiltlen, ,.., lirli maaril ne,riyohm buratlan 
kolaylıkla o. Jaltal eJU..6ilinlnü. 

Ra.ıt1.L• yeri/en olmanın tommtla yanılma, yorulma, 110-

ltiı lıaybetme olabilir, üzülebilir.ini%. 
lhti•aa her yerde kıymd oermeli: (V AKIT KlT ABEVI) 

tle mektep ltitapçılığıntla ihti1t11 lıaanmııtır. 
Kilap lberitN w.lecelı lattr .orfl'YG lıcırırlılı wriliT. 
ADRES: lıtanbul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telrralt 

Vakıt • latanbul Posta kutusu: 48. 

a~ . J'ğ' t na'-· Komisyonunda pa • 
mır ı ı sa ı ıı•- . · •••-.! zarhkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmın 

D (hıın Samı 1 . r. b bedeli 9145 lira 25 kuru§. ilk te~ınatı Türk Hava Kurumu öksUrDk şuru U 685 lira 89 kuruştur. Şartnamesı Ko -
darlığı boımaca . d .. "kbilir tsteklilerin kanu-

l Jksürük ve octcs 1 ı'çln pek ıe· mısyon a goru . ""ı 
ök riik erı ' ni vesikalariyle birlikte bc.lli ... n ve 

vıeı ·k~zl ımılr: H:ıu ecııocde ve f'CZI saatte Komisyona gclınelen. BOyükiy Pangosu 
s r ı ı Açtır. bulunur. ( 295) (8026) 

depoıınnd• • • • •v· v .. 2. inci keşide 11 Birincikanun 937 dedir. 

Dok/oı 

Hafız Ce . al . 
>llHA ı-1 ffSllDI 

~ . Miitelta .. ,., 
Daltılı~ ıırde 61ıecteD 90Jlrw 

Puardaa tıetk• ::;., tsıantıulda Dlvıı:ı 
1aat f2.D tan 1 JS) .,..,, btJ51Jaf kahJceatnct. 
yolunda (104) auın er saıı. cumartest gtUı 
ııuıaıanıu k•tıu.I ed ~tıer1 tıaklkl rukar•.YI 
le,rt 1&tı&h •11.&-12" eJJ&lll t'I it' &eJetOD 

mahsuatllf· Mu:::: ııOU. 
1239&. Ksf1ık &eJ 

İstanbul Levazım irnirlıgıne baglı m.~ B •• •• k • k • 40 000 L• d 
esseselerin ihtiyacı için 30 ton .. ~e§l uyu 1 ramıye e ıra ır • 
mercimek 2. 12. 937 pe11embe gunu sa
at 15130 da Tophane t~tanbul Levazım Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10. 000 liralık bUyilk llaamlyelerle .(10.000 
~ • ı•v • t at-a komısyonunda kapa- ) 1:-1.L :ı.: d "k'u A ... amır ıgı sa ın ... •e 20.000 '"~ l&A a et mu a1at •ar~,. 
lr :zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin Şimdiye kadar binlerce kiıiyl senginedeıı bu piyangoya ittirak edinia.. 
bedcli 5400 lira ilk teminatı 4o5 lir~~ ~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~
İste~ilerin kanuntv~~abrile beraber~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
teklif mektuplarmı ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vcrmelerL <265) 

(7763) 
Sahibi: ASIM US 
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Bavranı · yaklaşıY,Or . , . . 
Son ~ltlıınıOe&"e borakmayınız . . ~ 

Paltolarınızı Muşamb:a 
Pardesü Mahto · : · 

ve Kostümlerinizi 

Her yerden ucuz ve temlnath yalnız Oalatada · · 

ElbJse mağazasından tedarik ediniz .. 
Taksitle dahi muamele yapılır. Taşradan gelen mektuplara 

6 kuruşluk pul konulmahdır. 

Vevlet Demrryolları ve Limanları işlrtme 
· . . Um~m idaresi ilanları 

Muhaıi:mıen bedeli 1328 lira olan idaremizin Eskişehir talebe pansiyonu tale
belerine kılmaıı idaremizden verilmek üzere diktirilecek 111 takım elbise ile 

{ . 
47 adet paltonun diktirilmesi 13-12-937 pazartcs_i günü saatJ.S de Hayda.rpqa- · 
da · gar· bması içindeki Satınalma Komisyonu tarafından· açık eksiltme ile yapı
lacaktır. 

Bu ~şe girmek . isteyenlerin )canunun tayin ettiği ,vesikalar ve 99 lira 60 
'kuruşluk ·muvakkat teminatlarile birlikte eksı1tme günü saatine kaoar Komiıyo -
·na m'Uiacaatlan lizııridır: Bu işe 'ait şart nameler liayd~rpaıada 'satmalma Komi~-
'°nu. tarafından parasız olarak dağıtıl maktadır. · 1 ı · ı" (8016) · 

$/cuı, 

""""' ,-,,,., .,. .. :.5~ 

·~~~ 
~~ :...·...;. li. •• ~:j: ~. ,. . -~ . . . . . . . 

1 

. .. 

.... ... 
aı 

'··· i••• .... r:: ·: 
' . ı • 

i 1 
' . . . ~ 

O MÜR 
• l 

SOBA L A .. R l 
• 

de 

.VERE Si YE 
! ··: -······::::: -· • ···-.:z··-.. ··n••••·..-ı---·· .... : ......... • •

.. fi'!§§ scs• ... -·.-i!fissss .. •s-••Hssesssssssssf!SWHSS9!!!1!!!!iiicssciliie ....... scessss • 

: ••• • ...... :11::::..... .::::. iiii=:: ... :::::::::.1::11 ... ::::1::: •• :a:.r. !P.i.. IHE:r::r:iilı· 

# Arada büyük. fark· var ~ 
Pertev Çoc:uk Pudra.."'&: ~imdiye kadar hiçbir benz.eri tarafmd.ın tak. 

lid-edilememiştir. Bu pudrımın, en bilyük meziyeti bilhassa çocuk cild: 

leri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bu. 
tunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASfNI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler d(, ku!lanmaktadırlar. Vücudün dti

valarmda ve koltuk altlarının pişiklerine karşı ?undan daha müessir bir 
pudra henüz keşfedilmemıştir 

• 01\'U DtGER ADI (TALI< PUVRAJ hırı ile karıştırmayınız. 

1 ~· ....... ' ·. 20335 
GAZETEMiZE vERECECINIZ iLANLAR VE tlAN iŞLERiNiZ 

tÇfN BU NUMARA YA TELEFON EDiNiZ: 

Adres: f staııbul Ar.lıaraCB<ldeıi 
V AKIT Yutt:!u · altında No: 105 

....... !'elefon: 20335 ------------·· 

Dekalüınen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

• m 
Devalrft Resmiye, Mektep, SDnem;:n0 Tftyat 

Gazino, Lokanta ve IKoraatlf'ilane 

Sayın Direktörlerinin nazarı dikkatine: 

Çakmak~larda KUçilk Yeni handa 13 No. da her nevi Hnzır ve ısmarlama: Meşhur D t N O S 

.dalye, Koltuk, Portmanto, Portatif Masalar ve sinema koltukları SAGLAll, GARANTİ ve R 

FİYATLARLA Satılmaktadır. Avrupa Hezaren Sandalye 175 kuruştan ve koltuğu 275 kuruştan iti 

TOPTAN ve PERAKENDE SATIŞ HER YERDE D 1 N O S MARKASINI ARAYINIZ 

TELEFON : !3371 

VADELi 


