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Çiıııentonun 
devletleştirilmesi 

\'azan Asım Us 

Südetler müzakereye 
devama karar verdiler 

(Ynzısı 6 ııcı sayfamızda) 

Bir müddet e\'\'el memlekette çl- ıııı1ıııııııııı111ıııııımllJltıl!lıJ11rıııtflfll...,.rtlllırıu.utılfllnı-.. 
mento istihsalinin dc\'letleştirilecc-

ği hakkında gazetelere bir ha,·a<lls Atat ü r k' 1 e 
aksctmi~U. inşaat ile meşgul olan
ların yüksek fil nt Ue dahi çimento 
tedarikJnde zorluğa uğradıklan için 
bu iş ile hUkftmetln clcldi surette alA
kAdar oltluj:,"U anlao:ıhyordu. nundıın 
sonra gene gazetelere lklnd bir ba
,·ııdis nkset ti: .. Hilkiımct hariçten çi

mento itlıııllrıe mUsnndc etmiş. Me
sele bu şckilclc hnllcdllml, ." denll· 

Aırnavıat Kırall 
aırasu ınıda 

Hindistan hava 
kumandanı 

Slr Jubert J6 Lafer 
şehrimizde 

•• 
Bize kulrrsn hnrlçten çimento it

haline müswulo ederek buhranı lza.
Je etmek mc~elc)i csnsmdan hallet
miş olmaz. Olsa oba mu,·ııkknt bir 
tedbir olur. Asıl me eleye gelince, 
çimentoyu lıer tarafta ucuzlntmnk
tır. Bu da şimdiye kndnr geçirllen 
tecrübelere göre ancnk devlet eliyle 
olacaktır. Şu hnlde <lc,·let crgeç bn 
çimento l~inc el koy:nıağıı mecbur 
knlncnktır. 

Geçen yıl şark ,·ilfiyetlerindc bir 
tetkik seyahati yaparken şöyle bir 
lıAdlsc He kıır~ılnsnu!"tım: Çimento-., . . 
nnn torhnsı Trnbzonda. 1 ıı Jmnıo:tu; 
Trnhzoıulan Erznruma. hu bir torba 
ı;!mcntonun naldlycı-1 içln t28 kuruş 
, ·criliyor<lu. Uu suretle bir torba çi
mento inşaatta bulunan Erznnım

hılnrn 2!lf) kunışa mal oluyordu. 

Ankara. 8 (A.A.) - Arnavutluk 
kralının tahta çıkışının onuncu yıldö. 
nümü mUnasebetile, Atatürk ile Zogu 
arasmda aşağıdaki telgraflar teati o. 
lunmuGtur. 

:Majeste Birin~ Z-Ogu 
Arnaımtluk Kralı 

TiRAN 
Majcstenizin tahta çıkı§ınm onuncu 

yıldönümü milnasebctile, en hararetli • 
tcbıl:dcrimi ve ~ahsi saadetlerile ru5il 
Arnavut milletinin refahı hususundaki 
temennilerimi arzederim. 

K. Atatilrk 

Eksclôns Kemal Atatürk 
Re~sicünıhttr 

ANKARA 
Ekselftnsınız tarafından §ahsım ve 

Arnavut milleti hakkında liıtfen izhar 
olunan samimi dostluk hislerinden fev 
kalade mütehassis olarak, derin teşek
kürlerimle birlikte şahsi saadetini?. ve 
asil ve şanlı Türk milletinin itilası hu 
susundaki temennilerimi arzeylerim. 

Zogtt 
l\:ımınnlln.ııı J nbert de 1.ınfcr 

Bunun için Erzurum muhitinde O 
. ti nıııııııı11ıııııııııııı11111ıııınmıııı1111111t1ın ııııunııırımıııııııuııııılll (Yazısı 3 Uncu sayfamızda) 

hır çimento fabrikac;ı ,-ucuda gc r- ·---------------
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rnret olnrnk 1:örü1Uyorclu. Fnknt an- Bu·· yu·· k Ka terı· na ı·ıe 
lnşılmnz bir garabet olmak llzorc 
memlek~timlzde tröst teşkil eden çi· 

nıento fabrlknlnrmm böyle bir te- M • A t t 
~chbUse engel ol<luk.lan söyleniyor- arı n uan e 
du ! 

Her halde şnrk 'llllyctlerlnl imar 
etmek için memleketin garp mınta
knc;ından ornlarn kıulnr çimento gö
türmek tahammül edilemez bir zor
luktur. Esn..-;cn fakir olan bu dlA
~·etlerln huna maddeten imkAn bn· 
lnmayncakları açıktır. Şu hnlclc or
tada başkn hiç bir sebep olmru;a bile 
rnlnız hu vaziyet memleketin hayati 
ihtiyaçları hnkmımdnn çimento me
seJcc;.i ile clc,·lctçe nlAkıutar olmnnm 
lüzumunu giisterir. Zira çlmento)-U 
her tarafta ucuzlatmak yalnız bir 
imar i<:i <lc~lldlr. Ayni znmandn çi
mentonun ucuzlamaı;;ı mesken klra
lnrmı düşürmek ftlhnrl;rlc hayatı da 
ucuzlntmak, her sınıf halk tahnka
larmın mndcli refahına yardım et
mek demeL.'ilr. 

Dl~er taraftan cumhuriyet hilldi
m~tinln gerek şimendifer \'e liman 
i':'forimlc, gerek <Uğer lmnr siyn~et

lerimle mın·nffnkı) eti <le gene çi
mentonun ucnuı mal edilmesi, yani 
devletleştirilme 1 ile nıUmkUndUr. Çl-

'Soaq Sa. 16 Sü. l) 

~ş~ acoso, ~ölflllYID maıceırası, 
Dlh1tDıras, cnnaıvet yalırDı;g ır@man 
sa'1'faı0aııron©Ia yaışaıyaın meifo 
lhllYIMDaır <dl<e~ID©!Dr. 

Bül}ük Katerina 
Aşk uğruna her şeyi göze almış olan bir kadındır 

Mari Antuanet 
O da gönül acısı ile beraber hayatın her 
iztırabını çekmiş güzel bir kadındır . 

Selami Sedes 
Bu iki kadının hayatlarını 1\ URUN okuyu
cularına yarından itibaren anlatacak •.. 

1 

Hatay Meclisinin mühim kararları 

Sapka milli serpuş 
kabul ediliyor 

Türk Istiklal Marşı Hatay Marşı 
olarak söylenecek 

bir görünüı 

(Yazısı 6 ıncı sayfamızda) 

Istanbul Beledlyesloln başardığı mühim iş 

Beled~qe seçim defter-
leri dün sabah asıldı 

Bu devrede Şehir Mec isi 
Belediye seçimi hazırlıklarmm ilk 

safhası ta.mamlanmı~. defterler diln 
vilayet hududu içindeki kazalarda 
nahiye taksimatına göre asılmıştır. 

azaJarının sayısı 
artı or 

Seçime esas olacak def terlerin hazır ,...._ 
lığına daha geçen sene başlanmıştı~ -
Her eve birer beyanname verilmi§, bu 
beyannameler aile reisleri tarafından 
doğru bir şekilde doldurulmu§, sonra 
mahalle bekçileri ve zabıta memurları 
tarafından toplanmıştı. Bütün kaza • 
larda bu işin sonu alındıktan sonra 
bu beyannamelerdeki soyadlarına gö. 
re defterlerin tanzimine başlanmıştı. 

Mülkiye, tıbbiye ve diğer yüksek mek .. 
teplcrde tahsilde bulunan gençlere Be· 
yoğlu kaymakamlık binasında açılan 

kursta bir kaç gün defterlerin nasıl 

doldurulacağı öğretildikten sonra. 
bunlar kazalara taksim edilmişti. Bu 
gençler hurufu heca sırasilc defterleri 

(Sonu Sa. 5 Sü. 4) 

Erenköyündeki cinayet 
Laz Hasan karısını öldürdü 

._aşıkım da yaraladı ' 
DUn ErcnköyünJe kadın yüzUnd ~n 

cok feci bir cinayet işlenmiş '\'e cina
yete kadın kurban gitmiştir. 

Yaptığımız tahkikata gö re hl\dlse 
şöyle olmuştur: 

.... "'Zyatağında B. Kemalin köşkü
n Un b ir odasında oturan LA.z Hasan, 
gene Lt\z Hasan admda birinin ka
rısı Fatma ile metres hayatı yaşa· 

(Sonu: Sa. 6 .Sü. 5) 

q>ünfec~ p~~: 
6-1 ... .-. __ 

Yakınhk ve uzakhk 
İngiltere ile Fransnnın nm ını a.yırnn l\lnnş denizi dar bir geçit

tir. Fakat bu kndn.r kısa bir mesafe ile bh1birlerinden ayrılan iki mll
lct nrnsındnki efklir, ahHik ,.0 fidnt fnrklnrı hcnıcn henıen Atlruıtik ve 
Pasifik denizleri knllar geniştir. 

J:~a en herke çe nuılfun oJa.n bu hakikati birkaç zn.mıındıınbcri 
liurnn'un ikinci UtnnnnWı (Anclre l\lııurois) den naklen lngillzler 
hakkında yazılan yazılar ne gUZel \'e ne açık gôstcriyor! 

l\fcşlıur Frnn ız edibinin Frnnsız gençlerine verdiği bu nasihat,. 
kr t~lnde Türkler için de ahnncnk ibret der lcri \ardır ''C bu dersler
(]cn bllhnssıı. mekt.cplcrlmizde Türk gençliğinin terbiyesini Uzcrınc 
alınış olan öğretmeolerimiz istila.do edebilir~ 



işaretler: 

Sivrisinek ve bir gece 
"Musso1iniye nişanlarımı 

niçin iade ettim ? ,, 
Kqhur Pranm tl,.UO tnuharrlrlerlnden Maml llernftayn nktile 

kendiaine verilmit olan İtalyan nipıunı Musoliniye iade etmiıtir. Aslen ya
hudi olan mubarriria bu •reketine sebep ltalyada Yahudi aleybtarhp bat-

Yazan: Sadri Ertem 

Y.enildSyden Tarabyaya manan P. 

falt üatiindeyim. Bir yammda denb ı. 
hk bir nefesle aoluyor. Gizli aiızlar 
•uki lraranhla dahmf bedenleri ile 
l&l11l UflOyorlar. Dalsalar kabarıyor. 
Sahilhl tqJan uatttne hoplamak lati. 
yor. Sonra nıfeı 'kesilmit pbi olu. 
yor, aular çekiyor, sakinlqiyor. Ba
san bir sandal fosfor bir is illtOnde 
Ue liyor. IWı kırmızı, klh yetil ca. 
.all."'ıü c«Ssteren acayip hayvan silOetli 
motiSrler, lrilçiik vapurlar akıp Pli· 
yor. 

&ir yanımda denizi seyreden pence. 
rel.r, çatılar, duvarlar, qaçlar, ko. 
JUlap, JroyaJqa yaprak ..... dal mı, 

bir duvar keııuı mı oldulu belli oL 
mayan ıecenin clekons kad_. kademe 
Jlbellyor. 

J>enltrelta behkçr11rm ..ıer1 ...._ 
clyor. Kandaa baAD lıir paellA me.. 
9ko1lk lnUtlll. ,.... lılr •clyolnm 
,.,.. rllsstrJua -.,... 
a.~ı 
- .. sise\ .,...... Bitin latan

.... IOD'dan 'baJ'le oJ&.. 
aa..ı '* ldDJL ıraıra btem JITL 

,..,... ·- .... 1-1'• ......... ,...: 
- Olmw, 1lala lm1rla ,.... 

Cla"I !ataabal ..... isinde ı• 
1dlomttndta fu1a ,aa 'ftl'Cbr. 

1200 1dJcnltnllk 1ılr JWls ... 
llD bir ucu Haydarpapda, UıiDcl 6blr 
11CU JCa711ricle aibayet baJur, 

lmnbulda 1200 kilometre ;rol yap. 
•k b1dm ÜbnnllD ermtJOCtil mOthlt 
lılr ralamıdır. 

Yine cltliln"1oıam ı 

Haydi 1200 kilometrelik yolu yap. laması otmqtur. 
tık... Fakat bu ıehrin manildlrlenmiı Hanri BernttaJD kendisine verllmiı olan Sen Morl• Ye Sen Luar nL 
tırnağa benzeyen bu clllh caddeler- pnnu iade ederken llusoUnlye bir ele bir telpf candermlttlr. Telpafmda 
dm bqb ne kadar çok akiği, cedL töyle diyor: 
ii vardır. llFJmeJAn& 1923 de 'beni Romada 

Yme diltUnUyonım ı çok lyl bir tekilde kaııtdaddar. 8ehrtn 
.. _Belediye bll ltlerl ne ile yapar? btltiln btıytlk tıyatrolan o abam be
Her halde ya1nu ceza knmekle, nim pl,ealerimden birini oyna4ı)ar, 1&· 

verp tarh etmekle bafaramu· natklr ve muharrlrlerbı en meeJıur. 
Belediyenin bbde acayip bir talil lan da bana bir slyafet verdiler. ZL 

vardır, ltabOzdUr. Tarihi olmadıp yafette bulmwı bir nazır Ala beni al· 
pbl. maU memmlan, mikleri de yok. mı IUUllIDll& 1eJ&mladJ. 
tur. Liman phrin içindedir. Fakat 0 gllııdenberi eaerlerim blltb ltal· 
kin belediyenla değildir. Şehrin lima.. yada her gün temsil edildi ve o gtt.ı 
nında ve banliylsUnde nakliye itleri meu:'eketlnizin halkmdan. ediplerin. 
vardır: ye bu it klrbdır, fabt 1'fı 'klr- den, teflerinden, hattf. bizzat alsdeD 
da .da belediyeoln hlslm yoJstur • .._ aevgi teuhürleri gördUm ve bunları 
rbı elektriii vardır. Fakat beledl)'t asla muıtmıyacaPn. 
a7dmhlın utıClll delilt üamdsr. 8iz IJaDa 0 ıtm. ltal)rul Jaıallllmm 

Beledlyelerlmis mUatah.ıt dellt. L en bily\lk payelerinden biri olan Sen 
deta memuriyette, mUatehlik birer mU. Jlorlll 99 Sen Lbar nlpna hlllll1l m. 
-.edlr ... Belld bir can belediyeleri. vanmı verdllılz. Bu stm de mU.11de 
mlz mtntahail otur. edin ben sise bu ıılpm ilde ecıe,m.. 

Bir Jambam dlreliu da,.adaD: ÇllDk8. yeni icat ecJUmtı bir D'kcWk 
JrartıJd lahUde pm1da,aa Jtlldarma n""iDa haıya vataDdaflarm 1ebepala 
daldım. Botum ec!elılJat taıbal.M .... yere mahk6m ederken ben _. ..... 
npn kalp IDICeralanm ...... pw bu nipm tqıyamam." 
oldmD. KePur t.l,atro muJıarriı'i, bu ili· 
ırabt bir ftSdtı bmlm daJaa fM1a dllıe Jlakkmda qnca, frana1IC& 

dlltOn!M!M mlDI oldu. Bir altdllnek Pa.rl Sur pretealDde bir de makale 
'lmlalmma &bade • .,,. llllJıdı. -.ntmtftir. "NlpnlarmıJ B. Kmo. 
Vı blrJras l&u ucmıma )'lllÜJlnma llnlıe niçin iade ettim!,, bqbpu ta. 
apluuhtmı 4UJClam. llJUl bu yammd& B&Drl Benıftayn. 

Birkaç .... selhıl mttulum, IÖ)'le diyor: 
p1dini t15yle, böyle hatırladılım aıv• Kulloliııl usun .aman 1iJu1 bir cltl· 
rlsinelder anki Boğazın bu psel k&. ıtınUcll. lt ve eaer lllılbl bir adam o
pni festival lçbı .eçmitJerdL larü ta)'UI takdir bir çehre t&llclı. 

YOrilmtle bltJ•dnp •• YırlUmlen DUQ8IÜll clahllde ,aptliı itlerin harL 
\lr arbdap rutladım. Bana .dedi 1d: kul&de olduiunu telllm _. lçbı 

.. _ Bls tiftlllneldere Jrarp Mil (bir fqilt) _.,.. lillmn yoktur. 

.------- Yasan ------..... 
Methor Framız nyatıo 

Muludriri 

Hanr• ISernıtayn 

clblnJlk ... mtdanmm -~ llmlolbıl. Jıercllmerce llrtUdeaell bir ___ _._...._ ______ • llvrlalnelı: Jr.arpamda laeplmls 1*er memlelretl tutup Jnu1arlmlt.lr• O, a. 

Kıı mevsimi ftyatla-
1114 te zlllt J&pıldı 

Sinema w ~yatıolar4an alman 'NI"' 
cUertn lndlrllm..ı Umr1De bu gibi yer 
lariD dtlhullJe tıcNtleriDde teuillt,.. 
pdmuı icap llllJordu. Alleak ldnema 
ft tl,.ıroeallr baUJı4u ene1 tart. 
Nerbd ....... IDdlradtJa'dlr. Zaten 
ba lll4lrme ,.. t• • ettJltaden 
halk ..... hlo f~ JQktu. l'üat 
llnema IDIVllml J'akJlflr Jlkl1 11Daa 
llD-uadlı' ,_ tarifellrlld tMltk et
tirmek .... Be;Jatl• ıra,..bm, B. 
Dmllf llllraaut etmlflerdb'. 11gn1t .. 

dua ooltm• e1JerlDc1ekl tuifeta ... 
.. -.eldlda -- .,.. ol4Dla sa. ........... 

Dnlltla halk Jehlne ftl'll Nllmlr l'llM1I,.. fedaklrblm linfllaa ve tt 
,.. ftJaUarmcla hlQbJr tadı" pter. 
w ..... blll-nda baJNte clltUJmtlt, 
- ıtbl tatifelerin tudik edilml1ff8il 
mdBerlDe blldirllmlftlr. 

KaJlll&)lam ldnemllarm pçc llllL 
ld tarlfellrlnl bulılurmq. banlar ... 
rbl4e IOll teDzUAt Jwımuma göre bir 

- IDd!rmller yapalll. tarlf.ıer ,.ı 
1-ttuı tudlke gelince kendfllntn tell. 
Wt ettlil nkamJU' tl..mdea tarife. 

tudik eetmfttlr. 

811' m. llDe1Dacılar bir le8D8ta. 
<;; Jlllllllmllllll' film ~ llerl ... 
~~--,,...._ tarifenln tudikini tate-

~--·- oevabl aJmqlardJr. 

t&nJye ...,...._ Jiıw'ID lıaklld ma•mde: bl,.uk bir 
ClblDJlk -- mtla lllblp olama. IOQa1llt oJm1111;v. 

yanlar .tm.laelllerl aldatlll'Ü pcenla .. .,..,..,. ..... lıalıl~ll lılr ,. 
atat a-••••~.Nı•11111 .. r..ı;r1ta1. Gkiicritit
aJdatmlk kolaydır. Odana karanlık- Bu~ ile !iıgtltere, l· 
ta prinb, peııcerelerinüi branhkta idil de qn a,n, btlJllk hatalarda 
apna, alm.laelder a)'dmhla •t1oua bulmrmueJanbr. Bu hatalanm tamire 
eclerler. Jralkmlllırdlr ama, faJdum-

Şlmdi ben ftt8nljonm: 11114 .. ki 1931...mne p11u1J9 kadar ben 
livrlalnelf imha edemlyoru, cıaa kar. Da.OQe c1elıa. ulılbl bir A:mıpab 4l. 
11 tOrlO. tOrHl akıllar bulmaya pbp.. 19 babrdım. Yuıımlll"'• Roma -
yonıs. Blblrlill e111'k de .ıvrllbaelde. BerU11 mlllfttlıu1enblrl 111111oum 1n1. 
rt e1a1IJttdnek • .,ar .. AlmanJl.1& ~ lola clelll: 

Belki bir u lvbl Abmqi. ile bir ir 

Andr~ Morova' 'a alr 

Ingilizlerin bamteli 
it Ja&J1ıtnı4a Te ll1uette taıtıtılerden Ulıumundan faıla mua1-

1ea Tt ut't plb aramamalıdır. BvveJ4en hazırlanmak Jıuuauau bil· 
ttlıı blttlıı llamal etmemekle beraber onlar lnıanlann latUıball enel
den orcanlM edebllecelı:lerlnt, yahut mukadderatın akla celmez lh· 
tlmallerlnl cGrerek ve 4Qşilnerek her '87• ene14en huırlanabnecekle
rlnt dOşQıımesler. Bundan batka herhangi bir lştl .. ı olanlara prek 
saman ve ıerek metb içinde bir dereceıe kadar hareket HrlMetW 
venzıek lıterler, 

Eter s!zln tıserlnlade bulunan vallfe tnclllller Ue bir mukavele 
yapmatı icap ederse lnllllsler 7a11lı bir imza vermedllderl tak41rde 
sadece b!r centJmenı acrement (yanı efendice söıletme) Ue iktifa 
tdlıdl. Zlra bu tal:dlrde bir dn h&tlaeler Ue kartı kartıra gellndlll 
saman tnımsıertn vaatıarındaa çok cl&Jıa llll'lde IOılerlDI tuttukla,. 
nnı görOnlnllz. 

Bllhaua fnıtllzler ile mOnue•ette bulunurken onlan &llfDladık
lan bir tarzda çahtmata mffbur etmeaellc1lr. Oyle vul7eUer olmq
tur ki lnslllder ltendtlerl ile mUıakerede bulunan ecnebUerl memn11n 
etmek tızere cumartesi tatili için Itır evlerine hareketlerini blrkao 
1aat geclktlnnlşlerdlr. Patat bu mllddet zarfında çahpıı Jnglllller
den hiç bir zaman lyt it çıkrnamıtur. Zira o 1&&tte allıJeıUta 1uıa
ıuı4& unHt Hpe\lerl dolu oldut• halde arabalarda bekledlttnı dil· 
"1Uen t11slllılerl11 aerbeıt bir ttttr ile it görmelertnı tmkln yoktur. 
lyJe zamanlarda lngUtılerln Blmrll halleri Jblerlnden bellidir. Be
nebi mD•erectıere yapacaltlan mlsaa4eler de göuQl hotlulu ile ol· 
naaı Böyle aık19ık vaziyette. yapılan 'müzakereler U..ilDclea blrbo 
dn ceoUtten ıonra lnılll~lerln kalbinde kalacak olan .. ,. tadece 
1111Ul bir tinden ibarettir. 

itte iMi stbl ahvalde cumarteet ctlnllnden paaartesl dnt1ne kadar 
alM harbup bir Itır evlıae btr davtt wkul>uluna buau memnanl1etıe 
kabul •~lı Orada bir park lc;ılnde gezinti yaparken ltlıılll de 
•oaqablftnllds 'fe Myle ;yerlerde tnclllılerln tıo da Jttll ...,. etra
fmda ll1V tle red4tttalll'f ttlr teklltt llo dakika lctnde nıu otmealer 
•rta4e ıaw .uı batlf&1'•i~1 tUldert çok 4tf• ıoıllmlftlb'. 
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GaroP 
Doşundokce Y~ni buğday siloları 

No,<talama Biri Diyarbakırda diğeri 
davası Erzurumda kurulacak 

Bazı meseleler vardır ki, hiç hal
ledilemedikleri için, vakit vakit, gü. 
nün işi haline gelirler. Eski bir hasta
lığın yeniden uyanması gibi, etrafa 
bir çekişme ateşi verip, bir kaç gün 
sürdükten sonra, yine dalıp giderler. 
Şu noktalama davası, bunlardandır. 

"Noktalama., Ustilnde son günlerde 
kuv,·etıe duran Nurullah Ataç oldu. 
Fransız muharrirlerinden birinin de 
buna dair bir kitap neşretmesi dava· 
nm yalnız bize mahsus bir şey olma. 
dığın ı gösteriyor. 

O rans:ıda ki, bir zamanlar 
bir nokta ile bir virgülün 
yeri. bizim Beyazıt meydanı kadar 
be!h idi. Zaman, demek oradaki düze. 
ni de bozmuş. 

Bir kaç yıl önce Chemzemaniyet) çi· 
!erden bıri de tutmuş koca bir kitap 
yazmış ve bu koC'a kitabına bir tek 
nokla, virgül koymamıştı. Yalnız ese· 
rinin son formasına bir sürü virgül. 
bir alay istifham işareti ve bir milyon 
nokta doldurmuş. altına da: 

- İşle ben bunları hazırladım. Siz 
kitabın ıstediğiniz yerlerine alıp ko. ı 
yunuz. demişti. 

Bı.mu oriJinal bir marifet sayan a.. 
dam, bizim divanları görmüş olsaydı, 
bu külfete katlanmazdı sanırım. 

Me!clcnin ikide birde taze!enmesi· 
nin sebebi şudur: Çoğumuz. şu nokta, 
·ı i rgJl gibi işaretlerin dildeki vazife
sini b!lmiy0ruz. 

E .;;cr bu işaretlerin bir nota gibi ya. 
zıya ses verdiğini, yazının sesi oldu. 
ğunu bileeydik, hiç şüphesiz onları u
luorta kullanmaktan çekinirdik. 

Dil, başlıbaşına fikri üade edemez. 
Kon•ışmada ona sesin yardımı gerek
tir. Sr,zUn manası. ancak o söztı çıka. 
ran sesle tamamlanır. MeeelA.: 

- P öf! .. Sesini çıkardıktan sonra: 
- Ne güzel kokuyorsun! 
Divcmroiğimlz gibi, nokta 18.zımge· 

len yere virgül, taaccilp işareti gere· 
ken yere istifham koyamayız. 

Her şeyden evvel 31!11U ö~nelim: 
Noktalama işaretleri, yazının beste 

kısmıdır. Fikrimiz, dil ve onlarla be· 
ı.cndikten sonra, üade edilmi§ olur. 

Esk iden "sarfı nahiv,, kitaP.larında 
"tenk.• ,, diye bir babil!I geçer ve bu 1. 
3aretlerin, yazıdaki yerlerini örnekler. 
le gösterirdi. 

Son zamanlarda mekteplerimiz. bu 
işe, galiba lazımgeldiği kadar önem 
vermiyorlar ve emek harcamıyorlar. 

Gittikçe artan karışıklık, beni böyle 
dU§Undlirüyor. Bilmem haksız mıyım? 

~~ 
~ S? 

---~~~--~------~--~~~ 

llü ya ile ticaret 
antu~ması 

İtalya ile aramızda yeniden imzala· 
nacak t icar et anlasma.sı müzakereleri. 
ne yaknıda başlanacaktır. 

Bu maksatla İtalya.dan beklenmekte . 
olan ticaret heyeti bu ayın 14 Unde 
şehrimize gelmiş bulunacaktır. 

Müzakerelerin tstanbulda olması 
mevzuubahis olduğundan lktısat Ve. 
kaletinden ~hrimizdeki alakadarlara 
bu husmıta icap eden hazırlıklar ya
pılması için emir gelmiştir. Türkofi.8, 
bıınnn i~in piyasada raportörüne tet. 

• kikler yaptırmağa başlamıştır. 
İtalya ile yapılacak olan ticaret an. 

laşması müzakerelerinde memleketi • 
mizi Hariciye Vekaleti genel sekreteri 
Bay Numan Mencmencioğlunun baş

karılığrnda teşekkül edecek bir heyet 
temsil edecektir. 

Zayi 
2556 numaralı çift yük arabası Jl)l. 

ka:nı zayi ettim. Yenisini çıkaracağım.. 
dan eskiainin hükmü olmadığı illn o. 
lunur. 

Kasımpaıa Nalıncı yokuıu 

34 No. da Ahmet Dolan 
(26620) 

Toprak mahsulleri o:isi kuruld~k. 
tan sonra yapılan tE:tkıkler netıcesın
de memlekette mevcut buğday siloları 
nın ihtiyacı karşılamıyacağı anlaşıL 
mış olduğundan Vekaletin de muva. 
fakatıle en mühim buğday merkezle
rimi7jn başında bulunan Diyarbakır 
ve Erzurumda iki büyük ve modern si· 
lo yapılmasına karar verilmiştir. Bu 
iki silo şarki Anadolunun en mühim 
zahire ambarı mesabesinde olacağın. 
dan bu husustaki inşaata büyük bir 
ehemınivet atfedilmekte, projeler de 
buna gÖre hazırlanmaktadır. lktısat 
Vekaleti bu husus için icap eden bütün 
fedakarlıkları yapmağa karar vermiş, 
bulunduğundan siloların tamamile ij1.. 
tiyacı karşılayacak bir şekilde ve as
ri teçt.izatı havi olarak yapılmasına 
son derece dikkat edilecektir. 

lktısat Vekaleti bundan başka lz
mirdc de ofisin mühim bir şubesini 
kurmağa karar vcrmiŞ'tir. Ofisin lz. 
mirdcki şubesi yalnız hububat ile de. 
ğil, afyon işlerile de meşgul olacak · 
tır. Buraya da icap ettiği takdirde 
i'erde yeni ve büyük bir silo inşa edi· 

lecekti". 
Ofisin lstanbuldaki merkezi bu ayın 

15 ~ine doğru çalışmağa hazır bir va. 
ziycte getirilecektir. 

Buradaki devir işleri bir iki gi.ine 
kadar iknıal edilecek ayrılmış olan ü. 
çer kişilik ekipler Samsun ve Derince· 
ye gönderHerek bankanın ofise devre· 
deceği işlerin bir an evvel bitirilmesi. 
ne ~ahşı!acaktır. 

Radyo 
sün den 

gürültü
şikayet 

Geee ondan sonra 
st·sslzce çaltoaeak 
Bilhassa son zamanlarda muhte

ı : ! semtıc:·dekl polis karakollarına, 
bazı klmsel:-rln radyolarını son ker
t "'sine kadar açarak civardaki evler
~~ oturanları rahatsız ettikleri yo
lunda devamlı ş1k~yetlere başlanmış 
ve bu işte ehemmiyetle duran emni
yet il rektörlUğU lilzumlu kararı itti· 
baz l'tmiştlr. 

Em .. lyet cl lrektörlüğüniln kararı

na göre radyolar geceleri saat 22 
c::::ı r.Jnr:ı , eh arı ra hats ız e tmiyecck 
şekilde kullanılacaktır. Kahve · ve 
gazinolardnki radyolar da bu hUk· 
me tAbidir. 

Bu hususta dUn kendisini gören 
bir arkadaşımıza emniyet direktörü 
B Salih Kılıç demiştir ki: 

- İstanbul hnlltının vııkitıı, vnkit
r.lz bnğırtılnn radyo gürül ... ~riııdcn 
müteessir olduldarını bize yapılan 
milteaddit şlkAyctlerden anladık. Bu 
ştkayetlerln devamlılığı ve cokluğn 
ı·ar~ısında vaziyctl t etl·' '· ed '"'rek' 
~lrc~k yerlerde buna tahamr:ıuıun 
lmk~nsız olduğunu gördUk. vatan-

.ı; ı: rın rn,., ".t ve hu zurunu bozan bıı 
vaziyeti ısır ... için ev balkının işlto
ce~i d ~~ .... rc.:o Ayar c:c::rek radyolr " J• 

nı bcalmalarına karar verdik. Bu ka· 
rarımızı da "clcdlrc riyanctine ya7.-

dık." 
Bundnn sonra bazı gazetelerde, 

şebrln scyr'"efer scl~mett nolctasın· 
dan ihdas olunan çlvl11 geçitle rin ya
nm rl::ı. C".' \ '<'' ""' bulunclur~l :ın poli'3 
noktalarının kaldınlmasındnn şik!\ · 
yet edlldtğ' · :ı temas eden emniyet 

dlrektöril: 
- çur.kil ,demiştir . PoJlı:;ler halkı 

karşıdan k:ırşıyan geçmeğe alıştı
rınr ava lrnr' r l:cnu lmuşlardr. Halk 
alıştıktan .. ~ r i~e buna tuzum gö
ro:memlş \"e bu memurlar başka. va
zifelere verilmişlerdir. Mütemadiyen 
yorulmamıza Ye çalışmamıza rağmen 
~eyrieefer i: !c ri üzerinde 1'::.:nn lntl
zan' <ı rzlık ve kazalar oluyor. Biz y:ı
- t nrın sokakta. yUrümeei i şi Uıerln
de uzun uzun meşgul olduk. Halkın 
şehtr nizam atının nelerden ibaret l 
olduğunu bilmesi , .e bu nizamlara 

Bir taraftan devir işleri ilerlerken 
diğer tar:ıftan ofis namına Ziraat 
Bankası mübayaata başlamıştır. Al. 
man resmi buğday mübayaatı teşki· 
!atı ikinci reisi de eehrimize gelerek, 
ofis umum müdürü B. Hamza Osman 
ile temaslarda bulunmuş, ofisin teş

kilatı ve bu yıl ihraç edeceği buğday 
cinsleri hakkında malümat ve izaha! 
almıştır. 

AFYON İŞLERİ 
Af yon işlerine gelince, Af yon işleri. 

mızde Cencvrede teşebbüs edilmış o~ 

lan mevzuat dahilinde inkişaf etmek
tedir. Ofis, bütün şubelerinin azamt 
faydalı olmasını temin etmek için sis· 
tematik esaslar dahilinde çalışmak u. 
sultinü kabul etmiştir. 

Afyon işleri her sene inkişaf gös. 
ternıiş, gerek ambalaj, gerekse satış 
işleri son derece düzenli bir §ekle so· 
kulmuştur. Bunun neticesi olarak af
yon alıcıları ve bilhassa müstahsil bn 
setteki vaziyetten çok memnundur. 

Ofis bütün memleketteki afyon sa. 
tışmın daha kıymetli bir hale getiril. 
nıc:si için Ankarada yakında bUyük 
bir afyon fabrikası tesis edecektir. 
OFIS TEŞKİLATI NASIL TEF*l'İŞ 

EDİLECEK 
Ofisin bütün teşkilatını teftiş etmek 

en mühim meselelerden birini teşkil 
etmektedir. Bunun için ofis, umum 
müdürü R. Hamza Osmanın gösterdiği 
lüzum üzerine bir de teftiş nizamna· 
mesi hazrrlanması milnasip görülmti§· 
tür. 

Hindistan hava 
kumandanı 

Slr Ju bert JU Lofer 
şehrimizde 

1ngilterenin Hindistan hava kuv-
vetleri umum kumandanı mareşal Sir 
Jubcrt dö Lafer dün tayyare ile şeb. 
rimize gelmiştir. 

İngiliz kumandanı, Yeşilköyde baş.

ta ingilterenin Ankara büyük elçiliği. 
hava askeri ataşesi binbaşı Elm Hörst 
olmak üzere koloni erkanı tarafın. 

dan karşılanmıştır. 
Hindistan hava kumandanı, şeh -

rimize geldikten sonra, sefaretin mo • 
törile Boğazda bir gezinti yapmış, 

sonra Park otele gitmiştir. 
Marepl Sir Jubcrt dö La fer ga. 

zetecilere vaki olan beyanatında "U. 
mumiyet itibarile yolculuğunun gayet 
iyi geçtiğini, havanın muhalef~ti do
layısile yalnız Belgrata inmeğe mec. 
bur olduğunu, oradan BUkre§e, Bük. 
reşten de istanbula kadar tam ma. 
nasile güzel bır seyahat yaptığını,, 

söylemiştir. 

Hindistan hava kuvvetleri kumanda. 
nı Şehrimizde bir gün kaldıktan 

ıonra, doğruca Hindistana vazif~ıi ba. 
şma gidecektir. 

Kendisini buraya getiren ve bura
dan Hindiıtana götürecek olan tay
yare, Hin.distan umumi valisinin tay _ 
yaresidir. Son günlerde İngiltere müs. 
temlekat nazırın şehrimizden geçe. 
rek Hindistana gideceği yolunda 
çıkan rivayetin, Hindistan hava ku. 
mandanının ayni tan"lde vazifesi ba
şına gitmesinden galat olduğu anla. 
şılmakta.dır. 

~~vlenme 
Konya Saylavı Bay Naim Onatın 

kızı Bayan Mediha ile Bay Hayri Hü
seyin Baııerin evlenme törenleri dün 
ak~am Tarabyada Tokatliyan otelinde 
yapTlmış ve iki tarafın dostlarından 
bir çok davetliler hazır bulunarak ye· 
ni yuYayı §en bir hava içinde kutla. 
mıştır. Ga1.etenıiz de iki tarafa saa. 
detler diler. 

riayet etmesi yohın.:a nz ~ok her? ~
sc bir fikir \'e örnek verilmiştir. Ar
tık bundan ötesini halkımızdan bek-j 
lemek lAzım;eUyor." 
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Yün pakete
rinde iht ıkar 
ıoo liuruşa sahlan 
paketler nlç:u 80 
Şal. kazak, ve sair örme işleri için 

kul!anılan lspanyol yününün paketi 
İstanbul piyasasında 100 k..ıru§a satıL 
makta idi. 

Son zamanlarda bir çok yerlerde ay
ni paketlerin 90 hatüı 80 kuruşa ka· 
dar satıldığı alakadarların dikkat na. 
zarını çekmiş. ve piyasada tetkik ya. 
pılmıştır. Neticede şimdi 90 veya 80 
kuruşa satılmakta olan yün paketleri
nin eskiden 100 kuru~a satılan paket· 
lt:rden ylizde 20 hatta 30 noksan oldu. 
ğu görülmüştür. Bu suretle bir kısım 
açık gözlerin hariçten gelen yiln pa. 
kellerini açarak içinden bir miktarını 
çaldıkları ve bu çalman parçaları yeni 
paketler yaparak bir kazanç yolu keş· 
fettikleri anlaşılmıştır. 

Oda, halkı bu şekilde aldatanların 
vaziyetini esaslı bir §Ckilde tesbit et· 
mek için tahkikatını daha derinleştir. 
mıştir. 

Bu tahkikat neticesinde bir rapor 
hazırlanarak lktısat Vekaletine gönde 
rilecektir. 

Tütün mahsulü az, fakat iyi 
Bu yıl tütün rekoltesinin biraz nok. 

san olacağı sanılmaktadır. Noksanlık 
Marmara. mıntakasında yüUJe 30, E· 
ge mıntakasında da yüzde 20 kadar 
dır. 

Buna mukabil, bu sene şimdiye ka.. 
dar havalar kurak gittiğinden mahsul 
kalite itibarile geçen senelerden üstün 
olmuştur. Şayet 10-15 gün daha ha. 
valar ayni şekilde devam ederse köylü 
tabiri!e tütün değil altın toplanacak. 
tır. 

Çünkü tarlada henilz kırılmamış, ve 
toplanmamış olan yapraklar en iyi 
randıman veren yapraklardır. 

Mahsurun noksan olmasma rağmen 
ihracatın çok iyi olacağı kuvvetle u· 
mulmaktadır. 

Tıp Kongresi 
Dün kongreye mtl

htm tebliğler yapıldı 
Beşinci Balkan tıp kongresi dün sa. 

bah saat onda Yıldız sarayı konfe
rans salonunda Dr. Akil Muhtann baş. 
kanlığında olarak, ikinci toplantısını 

yapmıştır. 

Dünkü t~lantıda ilk olarak Yunan 
murahhas heyeti reisi ve Atina üni
versitesi kliniği profesörü Dr. Ben. 
zis ''Amigdalit Kriptik,, mevzuu ctra. 
fında ıayanı dikkat bir tez okumuş. 

tur. 
Bundan sonra, yine Yunan delege. 

lerinden Dr. Gontas "anjinler., mev. 
zuu üzerinde, Bükreş tıp fakültesi cer
rahi kısmı şefi, Dr. Jiyanu, hançere Ü

zerinde birer tebliğde bulunmuşlar. 

dır. 

Yugoslav başmurahhası Dr. Zit:ı 

'Markr.:Yiç ile yine Yugoslav murah. 
haslarından Dr. Çarvan ''çocuk felci,, 
üzerindeki tecrübelerini anlatmı~lar . 

Ordinaryüs profesör doktor Akil 
Muhtar özdem glükozun tıbbi müs. 
tahzar halin.de tesirlerinden bazıları 

Uzerinde değerli bir tebliğde bulun
muştur. 

1KtNCt CELSE 

öğleden sonra saat 15 de yeniden 
açılan celsede, Bükreş ünivenıitesi 
doğum kliniki profesörü Dr. Gcorgiyu 
kendi ihtisası dahilin.de gayet şaya. 
nı dikkat bir konferans verdikten son. 
ra, Yunanistan murah~sı Dr. Miha. 
lidis, Romanya murahhası Dr. Popet. 
su - Putzu, Türk murahhası ordinar
yüs prof~ör Dr. Tevfik Sağlam 
m'.lhtelif tıbbi hadiseler etrafında mü
him birer tebliğde bulunmuşlar ve 
kongre bugün saat on beşte tekrar 
toplanmak üzere dağılmıştır. 

Kongre azalan şerefine dün gece 
Pcrapalas otelinde 150 kişilik bir zi
yafet verilmiştir. 

COMHURtYET ABIDESiNE 
ÇELENK KONULDU 

[ Maı~kemeoeırdle 
Çif e cinayet 

davası 
Dün 7 ya~ıada bir ı, r2 

~ahit o arak dinl~o ti i 
Karısı Zebranın ustası Mchmeı ilt 

kendisini aldattığından şüphelenerek 
bır gece içtikten s:>nra dükkandan al. 
dığı ekmek bıçağı ile eve gelen ve ka. 
rısmt bıçaklayarak öldürdükten sonra 
kurtarmak isteyen kayın babas nı d~ 
öldüren ve ustası Mehmedi yaralayan 
garson Eminin muhakemesine ağır 
ceza mahkemesinde dün de bakılmış . 
tır. 

Garson Emin, karısının ustası ile 
münasebette bulunduğunu, Feriha, Be· 
dia ve Meliha adındaki çocuklarının 
bile görmüş olduklarını iddia etmiş 

ve Gürede bulunan 7 yaşında Melih~ 
kızın orada istinabe yolile ifadesi a. 
lınmıştı. 

Bu celsede kızının halaaile beraber 
mahkemede olduğunu gören Emin 
bir defa daha sorguya çekilmesini is~ 
tedi ve şahit mevkiine getirilen '.küçük 
çocuğa soruldu: 

- Baban evde yokkeny anan Meh_ 
met ile görUşilr müydü? 

- Bilmiyorum. 
- Hiç kucaklaştılar, öpUştUler mi? 
....- Görmed1m. 
Melihanm biltiln AOr'Ulan auallere 

cevaplan lbep bu şekilde oldu. 
ikincisi ancak Uç yaşındaki Feriha 

ise, ağlamağa başlamak ilzere iken 
dinlenilmesinden vazgeçildi. 

Neticede mahkeme maktül Zebranın 
kardeşi Makbulenin çağınlarak ifa. 
de$inin al:nmasına ve <> giln lüzum gö
rülürse tekrar dinlenilmek üzere 
Meliha çocuğun da celbine karar veri
lerek duruşma başka bir gilne bırakıl. 
dı. 

Tarlabaşı cinayeti 
Karısı Ervehe ile münasebette bu

lunmasına hiddetlenerek &ebzeci Saidi 
Tarlabaşında sokak ortasında tabanca 
ile öldüren ve cürmü mcıhut kanu.. 
nuna göre, afi.r ceza mahkemesinde 
muhakeme olunan Saidin durutmaaına 
ayni hakyeıinde dün de devam edil
mİJ ve mUdalaa phitlerlnden ~ki din. 
lenilmiştir. 

Zeki verdiği ifadede krsaca ıunları 
anlatm!Ştır: 

- Ölen Saidi bir kere görmüıtüm. 
Maksudun kamı ile daima görüşür, 
evlerine gider gelirdi. Fakat araların. 
da cinsi bir münasebet olup olmadığı
nı bilmiyorum.,, 

TercUmesinin tasdiki için müddei. 
umumiliğe gönderilen evlenme kiğıdı 
noterden gelmemişti. Suçlunun vekili 
söz alarak Saidin kansı ile banşmak 
üzere hatta amavutluk konsolosluğuna 
bile müracaat etmiş clduğunu söyledi 
ve bunun konsolosluktan aorulma&n 
- d' ı ıste ı. 

Mahkeme bu talebi mll'\ra!ık göre
rek hem bunun sorulmasına, htm de 
evlenme kağıdı tercümesinin bir an 
evvel mahkemeye gönderilmesine ka.. 
rar vererek .duruıma,,., 13 e l'' l .. 

.. bı ~· y u gu. nunc raktı. 

Bir sabıkalı tekrar hapse 
sokuldu 

Omrünün bemen yansıru hapisane. 
de geçirmiş sabıkalılardan Avni, 
son yediği 3 ay müddetini ikmal ede. 
rek evvelki gün iıapisten çık:mıı, fa
kat daha o gün yeni bir iş yaparak 
yakalanmıştır. 

Avni, o gün hapisaneden çıktıktan 
sonra, başıboş gezinmeğe başlamıı, 

Vefaya gelip bekçinin kultibesinde ol. 
madığını görünce, kilidi kırarak içeri 
dalmış ve bekçinin resmi tabancası i
le çamaşırlannı çalmıttır. 

Kaçarken yakalanan Avni dördün
cü asliye ceza mahkemesinde muhake
me oiunmug, aç kaldığı için çalmak· 
tan başka çare bulamadığını ıKSyleınit
tir. 

Avni, 7 ay mUddetle hapse mahkQm 
edilerek hemen tevkif olunmU§tUr. 

murahhas heyetleri dün aktam aa. 
at 18 buçukta, mii§tereken CUmhuri
yet abidesine büyük bir çelenk koy_ 
muşlardır. 

Çelenk Yugoslav, Romen ve Yu. 
nan dostlarımızın miııt rcnkleııile 
•U.lenmiftir, 



1-ırutıUN 9 EYLU~ 1938 

Tehlike Vize hafriyatı 
Edime, (Hususi) - Geçen ay or

tasında başlayan Vize kalası ve civar. 
da1tl höyükler hafriyatı arkeolog Mü
fit Arifin nezaretinde devam etmek.. 
tedir. 

uzan: Sıdney Horler -24- Çeviren: H. Münir 

Ledl tren Deyl, Granstonla haş

haşa kaldıktan sonra : 
- Filip, deui. Sen gülünç bir lıale 

gi r!yoı·su n ! 
Filip Granston, masanın üzerinde

ki kA.ğıtların bir kı::;mını bir tarafa 
iteı·ek: 

- Fakat bu söylediğin hiç de na
zik bir söz değil, diye cevap verdi. 

Granstonun buna mukabil derhal 
aldığı cevap şu oldu: 

- Nazik veya gayri nazik ... Orası 
mühim değil. Ren seni lkinci defa
dır bu kızla beraber görüyorum. Du 
ne demek?. 

- Hiç ... 
- Keşki sözlerine inanabilseydim. 
Kıskançlık, Ledi !renin gözlerinde 

parıl parıl yanıyordu. Zira Ledi tren. 
- herkesçe malüm olduğu gibi - Fi· 
lip Granstona delicesine tutkundu. 

Granston sükünetıe: 
- Henüz kavga edilecek zaman 

değil ... Hatta. münakaşa bile yapma
:nrzı mazur gösterecek bir devrede 
bulunmayoruz. Ben, Mis Brandeli 
görmek hakkına malik değil miyim? 

Granstonun sesindeki Ahenk, Ledi 
trene fazla lleri gitmiş olduğunu an
latmıştı: 

- Pardon, dedi. Pek kaba hareket 
• 

ottlm. Fakat bu Amerikalı kızlardan 
çoğunun ne olduğunu bilirsiniz de
ğil mi? Onlar Avrupaya sadece 
hoş vakit geçirmek, kendi halile meş 
gul yakışıklr erkekleri çileden çıka
rıp kendılerine eğlence etmek için ge
liyorlar. Beni sinirlendiren bu oldu, 
sevgilim. 

- Rinirlenmene lüzum yok. Zira 
;\tis Brandel hakkındaki düşüceleri
riz. bilsbütiln :ranhş olmakla bera
he r. kızlar hakkında böyle fikirler 
beRlemenizi de hiç beğenmiyorum . 

Daha fazla malfı.mat lstcrsenle. l\lls 
Brandelln bu sabah buraya sadere 
lıir iş için gcldit;inl de söyliyeylm. 
-lşiçlnmi? 

- E,·et. Bir esham meselesi... Fa-
kat benim bu sabah keyfim pek ye
rinde deı'.f;il. Onun için daha fazla 
münaka$a edemiyecc!im. 

G ranston un h ususlyetlerlni bllen 
Ledl tren. onun hastalığını da blldi
fi lçln ekseriya, geçirdiği buhran
lardan sonra birkaç gün Ustüste me
yus, ve i~teksiz bir halde kaldığını 

görmilştü. İşte şlmdl de gene öyle 
bir haletiruhiye içinde bulunuyor
du. 

- Çok fazla çalışıyorsun dostum, 
dedi. Meseıa. bugün neden işini bıra
kıp gczmeyorsun? 

- Çok fazla iş var, onun lçln çalı
şıyorum. 

- Bir kokteyl lçmeğe de mt çıka
mazsın? 

- Hayır tren. Şimdi bir yere gide
mem. 

Granstonun • sözlerindeki şiddet, 

tendislnl kflfl derecede aydınlatmıştı. 
Gitmek IAzımgeldiğinl anladı. Ayağa 
kalktı. 

Fakat giderken: 
- Bu akşam benimle yemeğe ge

leceğini unutmıyacaksın değll mt? 
dedl. 

Granston başını kaldırarak: 
- Ne dedin? dedi. 
- Bu gece benimle yemeğe gele-

ceğini unutmıyacaksın değil ml? de
dim. 

- Seninle yemeğe ml? 
- Evet. 
- Peka.ıa. tren. Fakat lokantaya 

gltmlyeceğiz, anlayor musun? Benim 
npartımanımda başbaşa yeriz, olmaz 
mı? 

Ledl tren mesut bir hava içinde 
gUJlimsedi. Granstonu tamdı tanıyalı 
onun apartımanma cla,·et edilmek 
arzusiyle yanıyordu. Birçok defalar 
bu arzusuna işaretler etmiş, fakat 
hiç birinde, bugilne kadar bir netice 
çıkmamıştı. 

- Milkemmel, dedi. Beni neşem

den deli edecek kadar mükemmel bir 
program. Saat kaçta? 

- Sekizde. 
·- Gecikmiyeceğlme söz ver1yo

rum. 

ı~onclrada blrçok Ledi trenl~r var-
1ır Onların g1irUnüşleri blriblrlnden 

farklı olabllir. Fakat hepsi ayni tip 
ın.:ıanlardır. Harp senelerinde gürUl
tiılil günlerin damahlarına aşıladığı 
taşkınlık hftH\. devam ediyor gibidir. 
l:ııııiar 1918 senesini 1938 senesine 
gN· rirler, yahut getlrmeğe çalışır
lar. Bu iki yıl arasında hiç bir fark 
gözetnı ezler. 

Diıtün pahalı yerlerde bulunurlar. 
Dünyada daima "arzu edildiklerine" 
kanidirler. Bilhassa bu kanaat on
ları daldan dala koşturur. Erkekler, 
bu cins kadınla evlenmezler. Onlar
la oynarlar. Onun için türlil felA.ket
lar. Bu iki rakam arasında hiç bir 
fark gözetmezler. 

KiBAR MUHiTTEN GÜZEL BİR 
KADI:-;'IN ÖLÜMÜ. 
KE~DlSt LONDRA GECE HAYA

TININ TANINMIŞ StMASI 1Dt. 

FAClALAR DOLU BİR MACERA
NIN TARiHİ. 

IlüyUk harflerle yazılmış olan bu 
satırlar, ilk görünüşte çok bir şey i
fade etmez. Fakat hika.ye aşağı yu
karı, diğerlerinin aynidir: Mum etra
fında uçuşan beşeri pervanelerin hl· 
kftyesi... Sonunda o kadar berbat bir 
şekilde kanatlarını ve vücudunu ya
lrnr ki, artık yaşamak tahammi.ll e
dilmez bir şey olur. 

Ledi tren Deyl nevinden bir kadı
nın, Fillp Granston gibi aklı başmda 
bir adamın üzerine neden bu kadar 
düştüğü hakkında birçok klmRcler 
mütalealar yürütüyorlardı: 

- Budala, derlerdi. Granston o
nunla asla evlenmiyecek. Filip Grans 
ton gibi bir adamrn tren gibi bir mah 
lUka itimat edeceğini mi sanıyorsu
nuz? 

Fakat ekseriya olduğu gibi bu ge
c~ de, efkA.rıumumiye yanılıyordu. 

(Arkası var) 

Trokyada ~illcillilk 
Edirne, (Hususi) - Lüleburgaz 

Kırkağaç köyünde toplanan kızanlık 
gülcüleri de Edirne Karaağacında ol
duğu gibi bir gülistan açacaktır. 

O köylerden inhisarların emrinde 
gülyağı ve mükemmel ustalar bulun
maktadır. Umum müfettişlik ziraat 
müşavirliği son günlerde mahallinde 
incelemelerde bulunmuştur. 

Edirnede bu sene çıkarılan gülyağ-

Geçenlerde Vize havalisiruie tetkik 
seyahatine çıkan umumi müfettişimiz 

general Kazım Dirik, Kırklareli vali. 
si Hasip Koylan ile birlikte kazı ye. 
rine gitmişler ve hafriyat işi ile ya. 
kından alakadar clmuşlardır. 

Bu seneki kazılardan mühim netL 
celer elde edileceği ümit olunmak
tadır. 

Namrun deresinde 
Namrun (Hususi) - Namrun kö. 

yünü ikiye ayıran Kapkapan deresi 
üzeriruie köprü olmamasından yağ. 

murlu günlerde gelip geçmekte müş

külat çekilmekte idi. 
Köyün Cumayakası tarafında otu

ranlar bir toplantı yaparak bir köprü 
yapılmasını kararlaştırmışlardır. 

Buna sarfedilmek üzere Bay Sadık 
Eliyeşil 500, eşi 100, Mustafa Mirici 
100 lira teberrü etmişler ve diğer bu.. 
lunan zevat da teberrüleıde bulunmuş
lar.dır. Teberrü mikdarı 1600 lirayı 

geçmiştir. 

Köprünün inşasına zafer bayramın. 
da başlanmıştır. 

Köprünün yaprl~ı teşebbüsü iş. 

lerinde köy muhtarı Bay Ragıbm 
0

kıy
m~tli mesaileri görülmüştür. 

Dört "öyde yeni oku1 
Edirne, (Hususi) - Bu yrl içinde 

Edirne vilayetinde yap:lacak on do. 
kuz köy ilkokulu binasmın, maarif ve
kaletinin paralı yardımı ile temelleri 
atılrp inşaat faaliyetine başlanmış

tır. 

Bu mekteplerden Kırklareli ile Edir. 
ne vilayetinin beş kazasmc!a altmış 

altı okul srrasile ve yeniden yapıla. 

caktır. • 
Ezcilmle, geçen salr günii Doyran, 

çarşamba günü Arpaç ve Musulca, 
dün de U zgaç köylerinde inşa edile. 
cek ilkokulların temelleri merasimle 
atılınışhr. 

larr pek beğenilmiş ve ziraat, 1ktısat • 
yüksek vekaletlerinin talcdir ve teşvi. 
kini görmüştür. 

Trakyamn en eslci bir varlığım sen 
yıllarda yeniden canfa.:ı.dırmaktadır. 

Gülcülük en yakın zamanda Trak. 
yada beklenen inkişafı gösterecek. 
tir. 

Fuarda Bergama gecesi 

~ i ' 

Bergamalı zeybel< ve ciritçiler fuarda 

Izmir, (Hususi) - İzmir enternas. 
yonal fuarında tertip edilen Bergama 
ve Ödemiş geceleri çok zevkli ve ne
şeli geçmiştir. 

Bergamalıllr zeybek elbiselerile ve 
atlarla İzmire gelmişler, gündüz kışla 
meydanında cirit ve kalkan oyunları 

oynamışlardır. 

Ayni gece fuarda Bergama akşamı 

yapılmış, gazinonun yanında ve ha
vuzun meydanlığında zeybek oyunla. 
rı verilmiştir. Halk, meydanlıkta tcp
lanarak hoş vakit geçirmiştir. 

Ertesi gece yapılan Ödemiş gunu 
<le aıa1calr olmuştur. Ödemişlilerin ge. 
cesinde Hariciye Vekilimiz Rüştü A. 
ras da bulunmuştu. 

lmrah'ya dair notlar: S 

Kalamışın kuma oturuşu 
!stanbuldan Im.rah .zirat hapisanesi. 

ni görmek için giden ziyaretçi kafile.. 
si, burada Kalamış vapuru ile bir ku. 
ma oturma hadisesi geçirdi. Vakıa e
hemmiyetsiz geçmesi itibarile hadiseye 
kaza bile demek doğru değildir. Hat. 
ta hadisenin eebep olduğu muvakkat 
heyecan bütün arkadaşlar arasında 

biraz da eğlenceli bir macera gibi kar. 
şılanmıştır. Bundan dolayı bu kaza. 
yı bir şikayet mevzuu yapmak hatırı. 
mızdan geçmez. 
Şu kadar ki kazanın ehemmiyetsiz 

olması mahiyetini değiştirmez. Ku. 
ma oturmak hadisesi belki de kayaya 
çarpmak olabilirdi. Yahut kuma otu
ran vapur buradan kurtulmak için ça. 
balarken bir tarafından delinerek su 
alabilirdi. H ülasa bugün biraz da eğ. 
lenceli bir macera gibi hatırladığımız 

bu hadise bir felaket de olabilirdi. O. 
nun için (Kalamış) vapurunun nasıl 
kuma oturduğunu, bundan nasıl kur. 
tulduğunu kısaca hikaye etmek fay. 
dadan hali olmasa gerektir. 

(Kalamış) tmralıya ilk yaklaştığı za
man bütün yolcular vapurun adaya 
nasıl yanaşacağını merak ediyordu. 
Zira burada ne köprü üstündeki, ne de 
Kadıköy ve Boğaziçi taraflarrruiaki 
iskelelere benzer bir yer göze görün. 
müyordu. Uzaktan görülen iskele alel. 
ade küçük bir istimpot, yahut motör 
ile yanaşılabilecek neviden birşeydi. 

Bununla beraber vapurdan adaya çık. 
mak için tahmin ettiğimiz gibi müşkii. 
lat başgöstermedi. Kaptan büyük bir 
maharetle manevra yaparak vapuru 
sahilde üç, dört metre uzunluğunda. 
ki tahta iskeleye yanaştırdı. İskele i
le vapur arasına konan küçük bir tah
ta köprü üzeriruien herkes dışa~a 
çıktı. 

öğleden sonra, vapur, yine bura-
dan kolaylıkla ayrıldı. Bundan sonra 
vapur İmralınrn Metebumu denilen ta. 
rafını ziyaretçilere göstermek üzere 
cenuba doğru istikamet aldı; ve yirmi 
dakika sonra Meteburnu denilen yerin 
karşısına gelmiş bulunuyordu. Bura. 
da Kalamış ile sahil arasında tahminen 
bir kilometreye yakın bir mesafe 

var.dı. Vapur sabahleyin lmralımn ta 
sahil topraklarına kadar yaklaşmış ol. 
duğu için tabii sahilden bir kilometre 
açıkta kuma oturmak, yahut kayaya 
çarpmak kimsenin hatır ve hayalin
den geçmiyordu. Onun için vapurun 
kuma oturduğu rivayeti ortaya çıkın.. 
ca birçok arkadaşlar buna inanmak 
bile istemedi: rivayetin muziplik için 
uydurulmuJ bir söz olduğuna hükme
dildi. 
Meğer muziplik sanılan rivayet bir 

hakikat imiş. Kalamış sahilin bir kilo. 
metre açığın.da gerçekten kuma otur
muşmuş. Vapur sahilden uzaklarda 
bulunmakla beraber, burada iki tarafı 
derin olan sular arasında adeta balık 
sırtı gibi bir tümse'klik teşkil eden bir 
kum yığını üzerine tesadüf etmiş. Va
purun burun taraf r hızla geçmiş, or
tası kum 'tiimseğine takılmış, kalını§. 

Bununla beraber, vapurun kuma o. 
turmuş olması iptida hiçbir tarafta te. 
laş husule getirmedi. lş ehemmiyetsiz 
bir hadise telakki edildi. Kaptan vapu. 
ru kumdan kurtarmak için manevra. 
ya başladı. Bu manevralar bir, iki sa. 
at kadar devam ettiği halde fayda ver
meyince, bilakis vapurun dümeni 
döndükçe arka taraftaki kumların da 
orta tarafa doğru toplanarak oturma 
hadisesini daha ziyade takviye ettiği 
anlaşılınca tabii olarak etraftan bir im.. 
dat aramak fikri zihinlere geldi. 

Fakat Kalamışda telsiz , techizatr ol
madığı gibi İmr.alı adasında da ne tel. 
li, ne de telsiz bir muhabere vasıtası 
yoktu. İşte işin bu fena tarafı anla.. 
şıldıktan sonradır ki canlar biraz sı

kılmağa başladı. Bu arada !stanbuldan 
M udanyaya giden Trak vapurunun yo
lunu adadaki motör ile kesmek ça. 
resi düşünüldii. Ve Bursa valisi Şe. 

fik'in himmetile bu çarenin tatbikine 
tevessül edildi. 

Fakat Kalamışın gayretli kaptanı 

yine ümidini kesmiyordu. Bir taraftan 
böyle etraftan imdat aramağa gidildi. 
ği halde, o, diğer taraftan vapuru ken. 

di kuvveti ile kumdan çıkarmanın. 

yollanru anyordu ve nihayet altı, ye
di saat uğraşmadan ıonra gece ıaat 

on buçukta bu yolu da buldu. Vapur 
kendi kendini kurtardı ve İstanbul yo
lunu tuttu. Gece geç vakit ziyan:tçl. 
leri yine btanbula yerlerine yetiftlr. 
di. 
Şimdi bu bikS.yeyi böylece naklet. 

tikten sonra alakadar ve va.zifcdar o.. 
lan makamlan vapurlanmızm kendi 
kara sulanmızda her vakit bu tekilde 
kazalara maruz .. kalabileceğini dU§il.n
meğe davet etmek istiyoruz;. 

Kalamıı vapuru kuma oturunca kap
tanın elinde1ô haritanın altımı ilç ıe.. 
nelik olduğu söylendi. Zannediyo.. 
nız ki 11ularmuzda ıeyir ve ıeyahat 
eden kaptanlarnnm:n bu kadar vasr. 
SIZ bırakılması doğnı değildir. Vası

tasızlık bu şekilde olduğuna göre, va
purlann herhangi bir maniaya tesa
düf etmemek için -elbette kaptanlann 
da alacaklan bazı t~dbirler olmak 
her ihtimale karşı bir kaza vukuunda 
etrafa habcT vermek için her vapur
da bir telsiz makinesi bulunmak 1!
zımdır. 

Sonra lmralı ceza mU~sesesini ga. 
rüp de takdir etmemek mtımkün olmu • 
yor. Fakat adanın gerek İstanbul, ge.. 
rek Bursa ve Mudanya ile hiçbir mu
habere rabıtası bulunmaması da bil.. 
yük bir noksan olarak görünUyor. Zt. 
ra bugünkil vaziyette insana mah. 
puslarla beraber buradaki memurlar dı 
adeta hapsedilm.i§ gibi geliyor! 

:A.. us. 

~~DDste 
• 

BİR SANDAL BATTl 

Niyazi kaptanın idaresindeki mO' 
tör Haliçte Yemiş iskelesi önUndeJI 
gecerken 6976 numa.•ahusandal• ~ 
çarpmış, batırmıştır. Sandalda. bu• " l cı 

lunan Safiye, Nezihe, Ahmet <lentz• 
düşmüşlerse de etraftan yetişen san• 
dalcılaı• tarafından kurtarılmışla~ 

dır. Motör kaptanı yakalanmıştır. 

BAŞINA DEMİRLER DUŞTU 

Kadıköyde Kurbağalıda yenldeıl 

yapılmakta olan havaga~ı deposund• 
12 metreden içi demir parçaları doJô 
bir çuval dUşmliş, aşağıda bulunaıı 

amele Omerln başına. isabet edere~ 
ağır surette yaralamıştır. Ömer hcf:1" 
tahaneye kaldırılmıştır. 

BİR ÜFÜRÜKÇÜ YAKALANDI 

Taksimde Cevizağacmda. 26 nuına 
ralı evde oturan MevlUt isminde bit 
adamın üfürtikçilliik yaptığı haber a· 
lınmış, dün cilrmü meşhut yapılara• 
Mevlüt mahkemeye verllmiştlr. 

ARABA ALTINDA KALDI 

Feriköylü 24 yaşında laman dUJI 
çift beyglrll arabaslyle YeşllkOyd~ 

soğan satarken arıı.baılrn beygirleri 
birdenbire Urkmilş, tsmall tekerleJı:' 

ler altına düşerek muhtellf yerlerin' 
den yaralanmıştır. 1smafl haataha' 
neye kaldırılmıştır. 

KOLU KIRILDI 

Ayvansarayda Ebe sokağında ottJ' 
ran 9 yaşında Simon Lonca civarın' 
da bir duvar üzerinde oynarken dilŞ 
muş, sol kolu kırılmıştır. 

Basın Kurumu fev
kahide toplantısı 

İstanbul Basın Kurumundan: 
7 eylül tarihinde toplanan Basııı 

Kurumu fevkalade kongresi, ekseriyet 
olmadığından müzakerede bulunula , 
marruş ve kongre 13 eylül 1938 u1t 
günü saat 13,30 a bırakılmıştır. 

Bu toplantıda mevcut aza ekseriyet 
telakki edileceğin.den sayın. ilyeleriJ1 
her halde gelmelerini rica ederiz. 

Ruzname: 

Meriyete girmiş olan Basın Birliği 
kanunu hükmünce ilk toplanacak olall 

kongrenin müzakere edeceği nizamna
me esaslan. 



IS- KURUN 9 EYLUL 1938 

l Trakyada yapılan hafriyat mühim neticeler verdi 
Umulmayan bir 

şampiyon! 
• ~~=~-!.~ 

T iMDE 
Gj8 YAPR1'K 

Beledıye 
cezaları 

Yazan • Niyazi Ahmet . 
Maktu fiyatın piyasada uyandırdığı 

tesir gazetelerde uzun uzadıya yazıL 
dr. Pazarlığın kalkmasının bir manası 
det, halkın hiç olmazsa eskisi kadar aL 
danmama!ll demektir. 

Diğer taraf tan belediye muhtelif 
eğlence yerleri için tesbit ettiği fi. 
yat listesine riayet etmiyenleri de 
cezalandırmaktadır. 

Belediye, bu gibi tedbirlere zaman 
zaman şiddetle başvurmuştur ki, 
1274 yılında Şehireminliği yapan ve 
sonradan Paşa olan Osman Bey, es
naf için bir ''cezaname., tertip etmiş. 
ti. 

Bakınız bu cezanamede neler deni. 
yor: 

"Narhtan ve tarifeden fazla fiyat 
isteyen ve alan esnafın fazla aldıkları 
meblat: hittahsil esha.bına iade oluna. 
ca'rı gibi bu fiili irtikap eden esnaf 
ve tuccann bir aydan bet aya kadar, 
ölçek ve tarhlara fesat bnıtıranlar 
ve eksik tartanlar üç aydan bir .sene. 
y~ kadar, mekülat ve meınıbab tah. 
lit ve lahit tıden üç aydan bir sene· 
ye kadar prangaya vazedilmekle bet-a. 
ber tağşiı edilen eşya halkın sıhhatini 
ihlal edecek neviden iıe kanun ce. 
z:a ahkamına göre başkaca cezalandı. 
nlacağı ve cürüm tekerrürü halinde 
mücazahn iki kat icra olunacağı ve 
bjr malı narhtan fazlaya satmak i. 
çin diğerine teıvikatta bulunan ve dük. 
k&nmı kapamak ıuretile ihtiyacatı 

nası tazyik eden ~nafın altı ay• 
dan iki seneye kada':r cemlandmlacak. 

.a 1lan .. 0 

Osman Beyin bu §iddctli "cezana. 
mesi,, esnafı tirtir titretmiJ ve hepsini 
korkutmuştu. 

Fakat bu vesikadan başka elimizde 
c.ezanamenin nasıl bir tesir bıraktığı 

hakkında malQmat yok. 

Osman Beyin bu cezanamcsinden 
bahseden vilayet mektupçusu B. Os. 
man Erkin, §U mütaleaları ilfive etmek. 
te idi: "Zamanına göre pek şiddetli 
fakat bugün için bile gerek esnai, ge. 
rek memur itibarile çok muvafık ve 
tatbiki çok şayanı arzu olan bu zabı
tai belediye talimatnamesinin ne de. 
reccye kadar tatbik olunduğu anlaşı. 
Jamıyor . ., 

Niyazi Ahmet 

- Şüphesiz muvaffak oldum.. Fa
kat karımın isteye isteye ve büyük 
bir sabırla kendini bu işe vakfetmesi. 
ne rağmen, daha etraflı ve şamil bir 
tetkike temel olacak resimler atama. 
dun. Sarih bir fizik hadisesi olan dü
tünce ise, daha kolaylıkla sesli dalga· 
rara tahvil edilebiliycr. 

- Öyle mi?. Ben, sanıyordum, ki 
düşüncesi tetkik edilen adam, sustu. 
ğu halde, kelimeleri talaffuz ediyor. 
muı gibi, bir vehim içindedir. 

- Hayır, böyle sanmakla yamlı. 

yorsunuz .•• Bu zannın yanlışlığını an. 
lamak için kendinizde tecrübe edebi. 
lirsiniz... Mesela herhangi bir cümle. 
yi düşününüz ... 

- Düşündüm ... 
- Nedir >.u cümle?. 
- Gün, artık saf değil. .• Diye bat-

layan "Rasin., in bir şiiri. 
- Bu şiiri düşünürken, ayni zaman. 

da söylenişindeki sesleri de işitiyor 

muydunuz? 
- Evet.. hala da işitiyorum. 
- Nerenizde if~tiyorsunuz?. 
- Durunuz, biraz dinleyeyim ..• Ağ. 

zımın içinde, daha bariz olarak dama
ğımın genzime yakm kısmında ..• 

- Şimdi de bir musiki parçası, bir 
tarkı düşününüz... Bunu yaparken 
ualarmızın, notalara uymak için, muh. 
telif vaziyetler aldığını f arketmiyor 
musunuz?. 

·Vize köyünde Şarki Trakya kra -
larından bir·nin mezarı bulundu Wanlalı koşu rekoru 

büyük farkla kırudı 
Türk Tarih Kurumundan: 
T. T. kurumunun Trakya bölgesin· 

deki hafriyatını idare eden Dr. Arif 
Müfit Mansel, orada çıkan bazı eser. 
teri İstanbul müzesine getirmiştir. 

Bu hafriyatın son günlerdeki neti. 
cesini Dr. Mansel T. T. kurumuna §U 

euretle izah etmiştir: 
13 ağustos 1938 tarlhindenberi 

Vize köylerinde yapılan hafriyat mil. 
him neticeler vermiştir. Vize kasabası. 
nın 3 km. cenubunda ve Anadere is. 
mini taşıyan küçük bir derenin kena
rında bulunan 55 m. kutrunda ve 9,5 
m. yüksekliğindeki höyüğün ortasın • 
da ve 3 m. genişliğinde, üzeri tonoz 
§eklin.de bir kemer ile örtülmüş bir 
mezar odası meydana çıkarılmıştır. 
Odanın kısa tarafları §ark • garp 

istikametindedirler. Şark tarafında mer 
mer çerçeveli bir kapı mevcuttur. 
Kapının önüne yekpare büyük bir 
taş vazedilmiş ve bu taş üç kuvvetli 
demir kenetle esas binaya raptedilmiş. 

tir. 
Mezar odasının içi klimilen alçı ile 

sıvanmış ve nakışlarla örtülmüştür. 
Altta mermer plakaj taklidi motifler 
ve bunun üzerinde ince uzun bir şe. 
rit şeklin.de, kırmızı bir zemin üzerin. 
de, Lotüa - Palmet motifini andıran 
nebati motifler ve ince, narin vazolar. 
la süslil birfriz bulunmaktadır. 

Kemerin üst kısmı, yani odanın ta. 
vanı mavi zemin üzerinde, beyaz ro. 
zetler ihtiva etmektedir. Burada yaldız 
1ı semanın gösterilmek istenildiği aşi. 

kardır. Mezar odasının içirtde, cenu. 
bu şarki köşesine .doğru, yekpare kal
ker taşından yapılmış ve üzeri iki ta. 
rafa meyilli bir taş kapak ile örtülmüş 
bir lahit mevcuttur. 

Taş lahidin üzeri dahi sıvanmış ve 
bilhassa ön cephesi nakışlarla tezyin 
edilmiştir: Bu tarafta bir kapı ve ka. 
pımn ağında ve solunda girlandlara 
benzeyen nebatf motifler göze sarp. 
maktadırlar. Bu fresk tezyinatı vu
zuh ve sadeliğinden dolayı Avgustus 
zamanındaki freskleri, bilhassa Pom. 
peyi üçüncil fresk ııslübunu hatır-

latmakta.dır. 

Fakat Vize fresklerine Romen fres. 
ki denemez. Bunlar kendilerine has bir 
''Trak uslUbu,, ilitiva etmekte ve bu 
bakımdan hususi bir ehemmiyet arzet. 
mektedirler. 
Odanın içinde, lahidin etrafında, 

pek mühim tunç ve toprak asar bulun. 
muştur. Lahidin baş ve ayak ucunda 
birer tunç şamdan vardır. Civar.da ise 
kutupları gayet sanatkarane işlen. 

miş muhtelif cesamette tunç vazolar, 
ağızlarında fitilleri muhafaza edilmiş 

olan kandiller, lengerler, tava şeklin • 
de uzun kulplu kaplar, bir el feneri, 

Yazan: Andre Moruva 
_ Azacık mühlet verin de kendimi 

dinliyeyim... Evet evet dediğiniz gibi 

oluyor ..• 
_ Şimdi, hançereniz ve s.~s~.niz ~ç.in 

pek yüksek olan bir notu duşunebılır. 

misiniz? 
_ zannetmiycrum. 
_ Bunu ben de beceremiyorum ..• 

niçin?. Çünkü düşünülen notlar, haki. 
katte düşünenin hançercsi içinde. te: 
şekkül ediyor ... öyle, ki şayet şımdı 
siz, derin bir tef eI<küre dalsanız, be
nim burada olduğumu unutsanız, ken. 
di kendinize konuşursunuz... Bazan 
dalgın bir adamın ağzından kopuk 
bir cümle dökülür .. Bazan bir hasta 
uykusuz bir gecede kendi kendine u. 
zlfil bir nutuk söyler .. Hülasa herkes, 
düşündüğünü sesle tekrar eder. Deli. 
lcr, bu hususta normal insanlardan 
üstün.dür. Sizin vatandaşlarınızdan Bor 
dolu bir do1ttor, kendi icadı bir alet
le mecnunların düşüncelerini kay.det. 
mişti. Kauçuk borular, ameliye mev. 
zuunun hançeresini, bir diyaframla bir 
'lnukayyjt silindire raptediyor. Bu, ha. 

cam sürahiler, muhtelif şekil ve eb'at
ta san camdan mamul tabak ve kase. 
ler, kilit, anahtar ve aplik ıgibi tahta 
çekmecelere ait tunç parçalar, birçok 
toprak küp ve vazo meydana çıka. 
nlmıştır. 

Bilhassa lahdin garbmda bulunan 
ağzı kül ile dolu büyük bir küp cali. 
bi dikkattir. Lahdin içinde ise ölil kıs. 
men yakılmış olarak bulunmuştur. 

Garp cihetinde olduğu anlaşılan 

baş tarafında üzeri altın yapraklar. 
la tezyin edilmiş ve nebatt bir mad
deden yapılmış bir çelenk zuhur et
miştir. 

Altın yapraklar ve aplikler bütün 
lahdin imtidadınca devam etmektedir. 
Bunların ölünün külü üzerine vaze. 
dilmiş bir kumaşı tezyin etmiş olma. 
lan muhtemeldir. 

Lahdin cenup kenarında kılıfı kıs • 
men muhafaza edilmiş uzun bir kılıç 
bulunmuştur. Biraz daha ileride ise, 
dört hançer durmaktadır. 

Orta kısımda, i.izerleri mahkuk tez. 
yinatı havi taşlar ihtiva eden iki altın 
yüzük, kabartma tezyinatı havi ayak
lı ve kulplu beş gümüş vazo bulun • 
muştur. Bilhassa bu vazolar gerek bi. 
çim, gerek üzerlerindelci kabartma tas. 
virlerden dolayı Antik sanatın birer 
şaheseri olarak zikredilmeğe Uiyıktır • 
lar. 

Lahdin şark tarafı, yani ölünün a. 
yak ucunda tunç ve demirden yapıl
mış bir zırhlı elbise ve bir insan ba. 
şını gayet .sanatkarane bir surette tak. 
lit eden bir miğfer bulunmuştur. Ta. 
mamile gümüş olan bu miğferin ön 
tarafı insan yüzünü taklit eden bir 
maske şeklindedir. Miğferin yanında, 

ağzı bezle örtülmüş büyük bir küp 
bulunmuştur. 

Bu zengin altın, gümüş, tunç, cam 
ve toprak eserler uslup bakımından 
M. S. 1 inci asrı ima etmektedirler. 

Bu devirde paytahtr Vize olmak 
üzere şarki Trakya krallığı mevcut 
olduğundan bu zengin mezarın bir 
krala yahut kral ailesine mensup bir 
kumandana ait olması lazım gelmek • 
tedir. Bu mezar gerek mimarisi, ge • 
rek fresk tezyinatı ve ihtiva ettiği asar
dan dolayı birinci asır Trak kültürü. 
ne dair pek canlı bir fikir vermekte 
ve Trakların vücuda getirmiş olduk. 
lan siyasi bir teşekkülün zenginlik, 
satvet ve ihtişamını gösteren mühim 
bir vesika teşkil etmektedir. 

Bu höyüğün takriben 25 m. cenu. 
bu garbisinde kazılan 4 m. yüksekli
ğinde ve 30 m. kutrundaki küçük bir 
höyükte ise, tam merkezde ve harici 
zemin seviyesinde, balık sırtı şeklinde, 
tuğlalarla örtülmüş yanyana iki mezar 
bu1unmuştur. 

sıl clduktan sonra, aletin kaydettiği 

ihtizazları okumak pek kolaylaşır. 

- Çok meraklı birşey... Fakat ge. 
çen haftaki konuşmamızda siz benim 
hançereme böyle kauçuk borular falan 
takmamıştrnız. 

- Hayır, sizin vaziyetinizde, göze 
p:k çarpacak ve itimatsızlığınızı sekecek 
olan böyle bir aleti kullanamazdım. 

Onu ıslah etmek lhımdı. Benim yap
tığım, işte bu tekemmülden ibaret
tir. 

- Nasıl yaptınız? 

- Teknik tef errüat ile sizi yormak 
istemem .. Yalnız şunu biliniz, ki te. 
ması, pek hassas mikrofonlar ve 'kau. 
çuk boruları da ince bakır tellerle te. 
min ettim. Bu teller, ihtizazları mu
kayyit plağa kadar götürür. Bundan 
sonra düşüncenin söylediklerini dinle. 
mem için bu plakı ~di bir gramofona 
koymak bana yeter. 

- Harikulade, mucizevi.. Daha <loğ. 
rusu iblisçe bir şey ..• Demek geçen 
gün benim zihnimden geçenleri bu 
uretle kaydettiniz öyle mi? •• Bunlan 

Şark • garp istikametinde olan ve 
bir ka.dına ait olduğu anlaşılan birinci 
mezarda altın yapraklardan müt~ek
kil bir çelenk, lenger, toprak ve 
cam muhtelif vazolar ve kaplar bu. 
lunmuştur. 

Ölü yine yakılmıştır. Daha küçü~ 
olan ikinci mezarda ise külden maada 
toprak iki çocuk heykelciği bulun. 
muştur. Bunlardan bu çifte meza. 
nn bir kadın ve çocuğa ait olduğunu 
istidtal etmek kabil oluyor. 

Ayni devreye ait olduğu anlaşılan 

bu mezarın, büyük höyükte metfun 
olan kral yahut prensin akrabası bir 
kadına ait olması kaviyyen muhte. 
meldir. 

Halen bu iki höyüğün 600 m. şar. 
kında bulunan ıbir üçüncü höyük kazıl
maktadır. Tranşeler eıüratle açıldı. 

ğından bugünlerde bir netice almaca. 
ğı ümit ediliyor. 

Höyük ameliyesi bittikten sonra, 
heyet, Vize kasabası içinde, ilerde 
büyük kazılara esas teşkil edecek olan 
sondajlar yapmağa başlayacaktır. 

Ayni zamanda Kırklareli civarında. 
ki höyükler dahi araştınlacaktır. Bu 
araştırmalar ~ylül eıonuna kadar de
vam edecektir. 

400 metre mAnla. 
lı koşuda Avrupa 
rkorunu Fransız at. 
leti Brlidan Gua. 
son bir müsabaka· 
da büyük bir farkla 
kırmıştır. Pek ta· 
nmmış bir atlet ol 
nuyan Prüdan'm 
bu muvaffa.kıyeti 
büyUk bir allika ile 
karşılanmıştır. 

Çilnkil sporcu, bilhassa 400 metre 
sahasmda daha iki. Uç sene evvel ihtL 
sas yapmağa başlamıştı. 

Sonradan bUyUk muvaffakıyet ka • 
zanan bir çok kimseler için olduğu gi· 
bl, Prüdan Gua için de mual!lmJerin. 
den biri • hem de Fransanm en tanın. 
mış antrenörlerinden biri- ''bu çocuk 
400 metre manialı ko§Uyu beceremez!,, 
demiştt 

BugU.n, bu antren.örün ismini zlk. 
retmekten bile utanıyorlar. 

Prüdan Gua, bu gün 24 yaşmdadrr. 
Bundan sonra, son defa tesis ettiği 
kendi rekorunu bile kıracağı umulu· 
yor. 

lstanbul Beleiliyesinlo başardığı mühim iş 

Beledi,lJe seçim defter· 
lerı dün sabah asıldı 

(Ba§tarafı 1 inci de) 
gece gündüz çalışarak tam ve mükem· 
mel bir halde doldurmuşlardır. 

Defterlerin mebus intihabında da 
kullanılabilmesi için mebus seçmek ve 
seçilmek esasına göre de ayn defter~r 
tanzim edilm.i§tir. 

Sessizce ve plinlı bir nekilde devam 
eden bu çalışmalar eV\·elki gece saba.. 
ha karşı müsbet neticesini vermiş, def 
terler dün sabah bUtün kazalara tevzi 
olunmuş oradan nahiyelere gönderile. 
rek asılmıştır. 

Defterler aym on dördüncil akşamı· 
na kadar asılı duracak bu mUddet zar
fında isimleri yanlış olanlar, yahut 
hiç olmıyanlarla diğer suretlerde iti. 
razı olacaklarlar kaymakamlıklarda te 
şekkül etmiı;ı olan intihap komisyonla· 
rma itirazda bulunacaklardır. Bu iti· 
razlar komisyonlar tarafından rcddo. 
lunursa keyfiyet daimi encümence tet. 
kik edilecektir. 

Kanuni itirazların müddeti ayın yir
mi sekizinci günü akşamı bitecek, bi· 
rindteşrinin birinci günü intihap san. 
dıkları açılacaktır. o .gün eehir oaştan 
başa donanacaktır. Teşrinievvclin on 

Çeviren: H. S. G. 

bir kere de ben dinleyebilir miyim?. 
- Elbette! 
- Oturduğunuz koltuğun şurasına 

burasına gizlenmiş mikrofonlar vardı. 
Biri, arkalığın.da, biri lambanın için. 
de, biri masanın altında idi. .• lyi ama 
ben bütün esranmı size açıyorum ..• 
Susacağınıza güvendiğimi söylemeğe 
bilmem lüzum var mı? 

- Susmak mı? .. Azizim Hikey, siz 
bu aletinizle bana artık susmanın 
mümkün olmadığuu öğrettiniz. 

Hikey, bu sözüm üzerine ayağa kalk. 
tı. Ben de onun gibi kallı:ınca hürmet
kar bir eda ile koluma girdi ve: 

- Tabii şekildeki sükilt bana ye. 
ter, dedi. Bugün için, dünyada düşün
celeri okuyacak, benden başka kimse 
yoktur. 

Onunla birlikte, salona girince, Sü. 
zanın o tehlikeli koltukta oturduğunu 
g<Srdüm ve bu görüş endişesiz olmadı. 
Karım ateşli ateşli konuşuyordu. Dü. 
şünme.diği muhakkaktı. Buna rağmen 
dnyanamayarak, onu o koltuktan kaL 
dırdım. Kadıneağız ,aşırmıştı: 

beşine kadar §ehir meclisi azaları ae. 
çilmiş bulunacaktır. Son yapılan tah· 
riri nüfusa. göre İstanbul nüfus ade • 
dinde tezayüt olduğundan belediye hu. 
dudu içindeki kazalardan bu sefer iki 
aza çıkacaktır. Halen 61 ba va.rdir. 

ÖnUmüzdeki devrede 63 aza bulu. 
nacaktır. Vilnyet hududu iç.indeki ka· 
zalardan gelecek yedi aza. ile §Chir mec 
lisi a:r.alan 70 olacaktn-. 

lntihap defterlerinin bu suretle tan 
zimi Istanbul ve Ankarada tecrübe e
dilmektedir. lstanbuldaki tecrübe mu. 
vaffakıyetle neticelenmie bulunmakta._ 
dır. Bunda Vali ve Belediye Reisi B. 
Muhittin Ustündağm pek bUyUk him· 
meti geçmiştir. 
BEYOGLU lNT1HAP KOMİSYONU 

İntihap kanununa göre dün sabali 
mahallelerden seçilen 90 kişinin huzu· 
rile Beyoğlu kaymakamlığında intihap 
komisyonu seçimi yapılmıştır. 

Komisyona Raif Güner, Mustafa. 
Şevket Yunt, Nuri Erginer, Mustafa 
Faik Aşkm, Zeki Alay Bek, Kfunil Noy 
man, Ekrem Tur, ishak Sungur, ıs: 
mail Hakkı Or, Hulki Or.a.n seçilmie., 
lerdir. 

- Divanda daha rahat eder&n ıev
gilim l 

Demeğe mecbur oldum. 

Bu tırada Hikey, yüzüme öyle tu. 
haf tuhaf baktı, ki kendi kendime, Sü. 
zanx oturttuğum yeni yerin, mükem • 
mel ve hain makine kulaklarla çevril. 
miş olup tJlma.dığını zihnimden geçir. 
elim. 

BE~li"Cl N'lUl~ ;-. 

Size anlattığım şu ziyafet gecesin
de Süzanın aklından geçenleri tesbit 
edip etmediğini "Hikey., e sorama.. 
dım. Bununla beraber, aramızda çabuk 
ilerliyen bir samimiyet, hatta malı. 
remiyct başlamıştı. Süzan, bahçivan 
tipli fakat yumuşak huylu Jertrot 
Hikeyle seve seve görüşüyordu. GU. 
zel çocuklarile oynamaktan da pek ho§
lanıyordu. 

Bana gelince, ben de bu şayanı hay. 
ret zekalı, orijinal adamla konuş.
mak için vakit buldukça, hakiki bir 
zevk duyuyordum. Sık sık evlerimizi 
ay ran küçüciık çimenliği atlayarak 
komşumun evine gider ve pencereleri 
açık Jaooratuvarına, mütecessis bir gö~ 
atardım. Eğer çalışmıyorsa, tecrübeler. 
ıe meşgul değilse, eğer konuşuyorsa 

hemen kapının zilini çalardım. Bazan 
okuduğunu gör.düğügm halde bile zi.. 
yaretten kendimi alamazdım. 
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Si yas ... vaziyet dolayısiyle 
B 'rço mem eketlerin hariciye 

nazırları Cenevreqe hat-eketlerini 
teh ·r ettiler Celal Bayar la 

Lon.dra, 8 (A.A.) - Tred - tlnyon 
lar konferansı, parlamentonun toplan. 
masıru isteyen beyannamesinde, mü-
tecaviz devletler tarafından yapılan 

kuvvet tezahürlerinin medeniyet 
için bir tehlike teşkil ettiğini söyle. 
mekten, ıon yedi aene zarfında lngi. 
liz hükumetini zaaf ve kararaızlık gös. 
termiJ olmakla itham eylemekte 
ve bütün bu vaziyetten mezkllr hil
kllmeti mesul tutmaktadır. 

Konferans, gönüllülerin İspanyadan 
geri alınması lı~kkındaki İngiliz pi!. 
nının Franko tarafından reddedilme
si üzerine Prenc hudutlannın aÇJl
masıru istiyor. 

Konferans, Çekoslovakya mesele -
ısinde sulhun taksim edilemez oldu. 
ğunu ilan etmekte ve Çekoslovakya 
üzerinde devletin inhilalini kabul 
için tazyikte bulunulmasına itiraz 
eylemektedir. 

Nihayet konferans, Almanyayı tah
rUdtçılıkla ittiham etmekte ve eğer 
Çekoslovakyaya tecavüz ederse, lngil. 
terenin Fransa ve Sovyet Rusya ya
nında bulunacağına dair Almanyaya 
hiç şüphe edemiyeceği ihtarlarda bu. 
lunulmasıru istemektedir. 

ÇEMBERLAYN LONDRAYA 
DöNDtl 

Londra, 8 (A.A.) - Skoçyada dost. 
larrnın nezdinde bulunan başvekil 

Çemberlayn, dün akşam oradan hare. 
ket etmi§ ve bu sabah Londraya gel. 
mlştir. 

Londra, 8 (A.A.) - Skoçyadan bu 
sabah dönen başvekil Çemberlayn, 
doğruca başvekalete gitmiştir. 

HALlFAKS CENEVREYE 
GtTMtYOR 

Londra, 8 (A.A.) - Press :Asso. 
et.atin, Çekoslovakya meselesi hak.kın
da yapılması muhtemel müzakereler 
esnasında arkada~larile sıla bir te
mas muhafaza etmek için Lord Ha. 
lifaksin şimdiki halde Cenevre seya. 
batini tehir etmiı olduğu resmen bil. 
dirilmektedir. 

Prag, 8 (A.A.)- Çocuklarınm Trap 
pav şehri mektebine kaydedilmelerini 
llıtiyen Hülsen adındaki Alman adacı. 
ğı sekenesinin çıkarmış oldukları ih· 
tilaf sebebile zikri Eeçen şehirde bir 
grev patlak veA"liştir. Alman çocuklar 
mekteplere gitmemişlerdir. Bu yüzden 
tedrisat yapılmamıştır. 

Nurenberg, 8 (A.A.) - Havas A. 
jasınm istibbarına göre, Henla.yn, 
Hitlerle yaptığı uzun bir milHlkattan 
sonra Praga hareket etmiştir. Henlay
nm öbür gUn tekrar Nurenberge geL 
mesi muhtemeldir. 

MORAVSKA HADİSELERİ 
TAHKİKATI 

Prag, 8 (A.A.) - Çekoslovak maka· 
matı, Moravska, Ostrava hA.diselerin. 
oe mesuliyetleri derkar olan polis me-

murları hakkında icap eden kanuni ted 
birleri ittihaz etmiştir. Bu husustaki 
tahkikat devanı etmektedir. Mücrim. 
ler şiddetle tecziye edilecektir. 

Bu hft.diseler dolayısile nazırlar bu· 
gün Beneşin nezdinde içtima etmişler. 
dir. Nazırlar vaziyeti tetkik etml§ler, 
ve vujyet icabı ittihazı lftmn gelen 
tedbirler hakkında görUşmilşlerdir. 

Saat 16 da Hodza, Kunt ile Roşu ka· 
bul etmiş ve kendilerine bu hnsusuta 
yapılan tahkikatın neticelerinden ve 
şimdiye kadar ittihaz edilmiş olan ce. 
zai tedbirlerden ve tahkikatın hlta • 
mmda. almacak ayni mahiyetteki ted. 
birlerden malümat vermiştir. 

" SÜDETLERİN TEBLlOl 
Prag. 8 (A.A.) - Sildetler fırkası 

tarafından neşredilen bir tebllğ ~le 
diyor: 

Sildetler f ırkasmın siyast komitesi 
halkçı Slovaklar mümessilleri, Macar 
muhtariyetçileri ve Polonya anlaşma· 
sı komitesi murahhasları &raSmd& 
milştcrek bir içtima aktedilmi§f;ir. Bu 
içtimada devletin zn.rurl ve acil olan 
rcf orm meselesi ve milliyetler 'işi hak.. 
kında tam bir itilaf elde edilmiştir. 

lcabı hale göre müzakerata devam e
dilmeğe karar veril.rn4.cıtir. 

Nurenberg, 8 (A.A.) - Hali hazır. 
da Nurenbergde bulunmakta olan ln· 
giliz sefiri, uzun uzadıya Fon Ribben. 
trop ile görUşmUştUr. 

LONDRADA GöRUŞMELER 
Londra, 8 (A.A.) - Saat 17 de 

Lord Halif aks beraberinde hariciye 
müsteşarı Kadogan olduğu halde Çem· 
berlayn ile görilşmüştür. Bu göriişme 
esnasında Van Sitar hazır bulun.muş. 
tur. İkindiden evvel Çemberlayn, İilZ"' 
kip, Makdonald ve Kinksey Vud'u ka. 
bul etmiştir. 

Paris, 8 (A.A.) - Daladiye bugün 
öğleden sonra İngiltere ve Amerika 
sefirlerini kabul etmiştir. 
HAREKETLERiN! TEHİR EDEN· 

LER 
Paris, 8 (A.A.) - Vaziyet milnase. 

betile bir çok memleketlerin harici ye 
nazırları Cenevreye hnreketıerinl te
hir etmişlerdir. 

Bone bu hususta henüz bir karar 
vernıemiştir. Gidip gitmiyeceği hak. 
kında yıınn bir karar verecektir. 

Paris, 8 (A.A.) - B. Bone bu. 
gün öğleden sinra Amerika, Polonya, 
sefirlerini ve tbnisauud arabistarunm 
veliahtrrun ziyaretlerini kabul etmit
tir. 
İNG~tz KABlNESl PAZARTESt

YE TOPLANACAK 
Londra, 8 (A.A.) - Kabine pazar. 

tesi günü toplanacaktır. Bu kararın 
Blakpul konferansı tarafından parlA· 
mentonun derhal içtimaa davet edilme 
si talebi ile münasebattar olduğu zan.. 
nedilmektedir. Hiikfünetin bu talebi is 
af ede~eğine pek de ihtimal verilme
mektedir. 

Çiıııentonun 
d l ti t. ·ı · Ç n-Japon harbı ev e eş lf} mesı Hankov, 8 (A.A.) - Japonlar garp 

_.. Baştarafı ı incide istikametindeki taarruzlarında muvaf. 
ıncııtonun devletleştirllmcsi böyle faktyet gösteremediklerinden Anking _ 
bir milli zaruret olunca ecnebi şir- den nehrin şimal sahiline takviye 
ketlerin ellerinde bulunan şlmendi· ·krtalarr gönderilmiştir. 
terler, rıhtnnlnr ve salroler gibi ge· Bu kıtalar Çinliler tarafından Tsi
no ekseriyeti ecnebi sermayesi ne ensharun şarlanda Şichpasihde tevkif 
kurulmuş olan çimento fabrikalan- edilmiştir. Bu mıntakada şimdi şiddet
nm de\'letçc satın alınması bir vazi- li muharebeler vukubulmaktadır. 
te olur. Öyle .zannediyoruz kt hU- Japonlar garp istikametin.de §İm-
kimet finlimüzc1eki yıl fçln<le bu vazı- di yapmakta olduktan taarruz neti. 

Abdllrrahman Melek 
arasında telgraflar 

Ankara, 8 (A.A.) - Hatay Başve.. 
kili Abdilrrahma.n Melek fle Başvekil 
Celfil Bayar arasında aşağıdaki telgraf 
la.r teati olunmuştur: 

Sayın Ceıaı Bayar 
Türkıiye cümhuıiıJeti hükUmeti 

Bt:ı§vekili 

Varlığını Türkün yüce varlığı için· 
de bulan Hataym bugünlUk mllll ka. 
binesin! teşkil ile eeref kazanırken bu 
mutlu gil.ııleri gösteren bilyük Türk 
milletine, Ulu Şefine sarsılmaz min· 
net ve şükran hislerimi iblağa delalet 
buyurmanızı rica ve en derin saygıla.. 
nmm kabulünü istirham ederim. 

Hatay Bqvekfli: 
Abdurrahman Melek 

'Bay Abdürrah.man Melek 
Hatm; Ba§Vekfli 

BAT.AY 
Başkanlığınızda Ha.tay kabinesinin 

tcşekkülll münasebetile ınu önderimiz 
ve Türk milleti hakkındaki duygulan 
üade eden telgrafnamenizi BilyUk Şe
fi.mlr.e anettim. IKabineııiı.in Ha.tay 
halkıru saadet ve r~faha eriştimıeğe 

matuf mesaisinde tam başarıya nail 
olması temennilerini tekrar buyurduk. 
larını arzeder ve kendi samlıni tebrik· 
lerimin kabulünü dilerim. 

B~ekfl: 
OeMZ Batjat' 

Nafiada yeni 
tayinler 

Ankara, 8 (Telefonla) - Devlet h&· 
va yollan i§let:me mUdUrlUğU.ne Şeref 
Lacin, yüksek mühendis mektebi me
zunlarından Kadri Vergi, Aydın su 
işleri mühendisliğine, Erzincan su iş. 
Ieri mUhendisi Ferit Ölçer Konya ova. 
sı sulama idaresi mtldürlilğüne, Aydın 
su işleri mühendisi lzmail Zeki Erzin
can aube mühendisliğine, Diyarbakır
Cizre hattı inşa.at başmüdürü Abbas 
Demir Zonguldak inşaat b~UdUrlU. 
ğüne, Zonguldak inşaat başmüdürü 

Adnan Özyol Diyarbakır • Cizre hattı 
inşaat başmUdürlUğUne tayin edilmiş· 
lerdir. 

Sıvas • Erzurum hattı inşaat başmU.. 
dürü Necati Demiroya işten el çekti. 
rilmiştir. 

Sıvaa • Erzurum hattı Erzincan kıs. 
mı inşaat başmüdür muavinliği veka· 
letine mezkür hat şube mühendislerin. 
den Ekrem Demirsan, Sıvas • Erzu· 
rum hattı inşaat başmüdürlüğü vekA
letine adı geçen hat başmüdUrlUğü 

Erzincan kısmı başmüdür muavini 
başmühendis İkbal Adil, Sıvas • Eı
zurum hattı inşa.at başmüdürü mua.. 
vinJ başmühendis Haydar, Aydın hat· 
tı tesisat işleri başmüdür muavinli -
ğine, Aydın hattı tevsiat işleri fen 
heyetinde maşmUdiir muavini Fehmi 
Ünnl Sıvas - Erzurum battı inşa.at ba;/ 
müdür muavinliğine, Malatya. su iş.. 

leri doktorluğuna Abdullah Demirli, 
İzmir fen memuru mahir Acar Seyhan 
su işleri mühendisliği fen memurlu· 
ğuna, Aydm su işleri mühendisliğine 
Sedat Arat, Trabzon - Iran transit yo. 
lu birinci mmtaka başmüdürlUğU a.m. 
bar memurluğuna Nail Özkurt, Sıvas· 
Erzurum hattı inaaat başmüdürlilğil 

memurlarından Şakir Öderin vazife. 
sine nihayet verilmiştir. 

fo Uo lmrşılaşmış buhınn(·nktır. cesinde ağır zayiata uğramışlardır. sinde Luanm cenubu garbisinde kain 
Jıu takdirde çimento fnbrikalan- Kiukiangdan Şanghaya her gün bin. Hoshan şehri 29 ağustosta kanlı 50_ 

nm kıymetlerini tnk<llr meselesine den üç bine kadar yaralı gönderil- kak muharebelerini müteakip Japon-
dikkat etmek lll.zınıgclc~ckttr; zira diği tahmin edilmektedir. lar tarafından işgal edilmiştir. 
ecnebi şirketler hemen daima scrmn- Hankov, 8 (A.A.) - Kiukiang - Nan Çinliler "pi,, nehrinin garp sahi. 
yelerint yüksek göster:n;.ektc hususi şang demiryolu üzerin.de, vukubul:ın line çekilerek yeni müdafaa hatları 
menfaat buluyorlnr. İstanbul elek· civanndaki Çin kuvvetleri 300 Japon tesis etmişlerdir. 
trik şirketinin scrmnycsl 70 milyon piyade askerini muhasara etmişler • 30 ağustosta Japonlar yeniden 
İsviçre frangı olnrnk göstcrildlf,>i dir. zehirli gazlar kullanarak (Pi) neh. 
halde 15 milyon liraya sntın alınmış Şiddetli muharebeden sonra yan rinin garp sahilinde bulunan bir Çin 
olmasını dnlnıa ibret nlrnncnk bir yarıya zayfot veren Japonlar tayya. bölüğünü imha etmişlerdir. Çinliler 
mlsa1 olmak üzere hatırda tutmnlı- relerinin himayesinde geri çekilmi§. ağır fedakarlıklarda bulunarak nehrin 
ym. lerdir. \ garp sahilini ellerinde bulundurmak. 

ASIM US Hank.c-v, 8 (A.A.) - Luan cephe. tadırlar. 

Hatay Meclisinin mühim kararl rı 

Sapka milli serpµş 
ka ul ediliyor 

Antakya, 8 (A.A.) - Anadolu A· 
jansının husust muhablrl blldirl· 
yor: 

Hatay Millet 1Iec11slnln d\lnkU 
toplantısında Halep ve Lazkiye hu
dutlarında Suriye memurları tara
fından bazı Hatay köyleri Uzerlne 
yapılan tnzr!ka nihayet verilmesi i
çin hUktımotln teşebbilslerde bulun
maın, mnstakll Hatay posta pulları 
bastırılması, Türk tstlklA.1 :Marşının 
Hatay marşı olarak kabulU, Aşarın 

kaldırılix: :ısJ. şapkanın mlllt serpuş 

Pazarhksız satış 
talimatnamesi 
Vekiller Heyet~olo 
tasdikinden çıktı 

Ankara, 8 (Telefonla) - Pazarlık· 

sız sa.tıu talimatnamesi vekiller heye. 
tinden çıkmıştır. Birinciteşrinin birin· 
ci gününden itibaren tatbik mevkiine 
girmi§ bulunacaktır. 

Talimatname esaslarına na.za.ra.n pa. 
zarlık.sız satış usulü yalnız gıda. mad· 
delerine munhasır bulunmıyacak, tu. 
hafiye, manif aturaya ait eşyalar üze
rine de tatbik edilecektir. Bilümum 
dükkaıılarda ve mesela bir bakkal dük 
kanında satılan her nevi gıda madde. 
!eri emtea alat ve edevatı bu grupa 
dahil bulunacaktır. 

Diğer taraftan seyyar satıcıla.r pa
zarlıksız satış mecburiyetinin dışında 
kalacaklardır. Talimatnamenin teba_ 
ı Uz ettirdiği en esaslı noktalardan bi· 
risi de ticaret erbabı satış yaptığı e§. 

yaların kıymetinin takdirinde tama -
men serbest bulunacaktır. Matlfip olan 
GeY etikette yazılı fiya.tm azlığı vey& 
çokluğu değil, etiket fiyatına. göre ha. 
reket edilmesi meeelesidlr. 

Bun.unla beraber bazı eşya, beledi· 
yelerce tayin edilen aza.mı fiyattan 
fazlasına. satılmıyacaktır. Etiket fi. 
yatlarmm belediye tarafından tayini 
meselesi bahis mevzuu olmamaktadır. 
Bu suretle kanun rekabetin daha çok 
teminini istihdaf etmektedir. Karama 
me bu günlerde Ankara, İstanbul, lz
mir belediyelerine tebliğ edilecek, ga. 
zctelerde de ayrıca ilan edildikten son 
ra tatbik sahasına. girecektir. 

Pek yakın bir zamanda bu usulün 
diğer vilayetlerimizde de tatbikine ait 
hazırlıklara başlanılmış bulunmakta. 
dır. 

izmirdeki 
güreşler 

5 - 2 mağlubuz 

c':ırak kabulll, tatil esnasında yent 
mUstaktl devlete alt kanu-lo.rın ne

şir ve tatbiki için hUklimete salAht
:·et verilmesi, birçok yerlerde orta
meklcpler r: : .ası hnl'::lnnda temen
.. . • " !. !rleri esas !:::::.rlyle kabule

dtlerek alA.kadar encUmenlere ve hU
ktımete havale edilmiştir. 

Hatay M11let Meclisi gene dUnkU 
toplantısında aldığı bir kararla Teş· 
rlnisani 1938 tarihine kadar mesai
sini muvakkaten tatil eylemiştir. 

Eren köydeki 
cinayet 

(tlst tarafı 1 incide) 

maktadır. lkl çocuk anası olan Fat
ma, kocası ile geçlnemediğlnl ileri 
sUrerek ondan ayrlımış, seviştiği Ha
sanla metres yaşamağa razı olmuş
tur. 

Fakat Fatmanın asıl kocası, bu 
vaziyete tahammnı edememeğe baş
lamış, birkaç defa karısına: 

- Sen bu sevdadan vazgeç .. demiş
se de Fr.tma kocasına kendisiyle ya
şayamayacağı cevabını vermekte de
vam etmiştir. 

Söylendiğine göre dlln Fatmanın 
kocası, karısını tekrar bularak bera
ber karakola gitmişler, Hasan Fat-
1 .ayı se- ltğlni, ondan ayrı kalmaya 
tahammUl edemediğini blr daha söy
lemiştir. Fakat Fatma: 

- Ben seni latemlyorum, seninle 
yntııyamıyacağım. Ilasanla ocvfşlyn

ruz. Onunla yaşıyncağım, demiştir. 

Bu P!:Szler, esasen c;lleden çıkmış 

bir halde bulunan Fatmanm kocası
nı bUsbUtUn kudurtmuştur. Karı ko
ca dışarı çıkmışlar, biraz nerlcdlkten 
sonra - •manın yeni sevgtllsl Has:- ; 
da onlara yaklaşmıştır. 

-· · 1un tenha bir yerinde Fatmanın 
kocası bıçağmı çekerek tık önce ka
rısının :·~;)rl:ıo atılıp enplam: ğa ba: 
lamış, kanlar içinde yere sererek 
öldUrmUştu!'. 

Hasan bundan sonra karısını e
linden kapan diğer Hasanın Uzerlne 
a~ılarak onu do. bıcaklamağa başla .. 
mıştır. 

Yaralanan Hasanın bağırması u
zerlne etraftan koşuşanlar olmuş, 
Fatmanxn kocası yakalanacağını an
layınca sUratle koşarak uzaklaşmış. 
trr. 

Etraftan yetişenler Fatmanın met 
resi Hasanı konuşamıyııcak derece. 
dede ağır yaralı bulmuşlardır. Ha
san derhal Haydarpaşa hastnhanesı. 
ne kaldırılmıştır. Katli dUn gece ya.. 
rrsınn ':ada::· yc.~:alnnnmamıştı ... 

İzmir, 8 (Husust) - Finlandiyalı- -------------
larla ikinci karşılaşma. grekoromen 
olarak yapıldı. 

56 klloda Niseııı, tzmirll Seplkl 
sekiz dakikada tuşla yendi. 61 kilo
da Halll meşhur Pigliyamaklye 20 
dakika mukavemet etti. Neticede 
hükmen mağlfıp oldu. 66 klloda Kas
kaJa Doğam 8,23 dakikada tuşla 

yendi. 72 kiloda serbest olarak An· 
karalı Cela.ı 1,10 dakikada Kimun
yenl tuşla yendi. 79 kiloda Pikkasö
ril Mersinli Ahmedi sayı hesabiyle 
yendi. 87 kilo serbest yapıldı. Her
men 3,31 dakikada lzmirll Mehme
dl tuşla yendi. 

lzmlrli Feridun ile Plgllyamaki 
l susI bir güreş ynptı!ar. 3,20 dakl· 
kada. Feridun tuşla mağıtıp oldu. 

Ağır silclette Çoban Pelladayı sa
yı hesabiyle yendi. Neticede 5 - 2 
mağlubuz. Gece fuarda ziyafet veril
di. Samimt nutuklar söylendi. 

lZMtRtN' KURTULUŞU 

tzmlr, 8 (Husust) - 9 Eylill lzml
rln kurtuluş bayramı !evkal!de par· 
lak olacaktır. On binlerce insan 
!zmlrde bayrama iştirak edecektir. 

CAMA DAM 
tzmlr, 8 (Hususi) - Camadam, 

: ::ıkaraya götUrUIUyor. 

KAzım Nami Dorunun 
kardeşi 

Manisa mebusu K!zım Nami Du. 
runun kard~i ve Konya askeri orta
okul elektrik işleri memuru Kemal 
Duru geçenlerde bir elektrik tesisatı. 
ru kontrol ederken merdivenden dü§
m~; ağır surette yaralanmı§tı. 

Kemal Duru Konya memleket has. 
tanesinde yapılan on günlük bir te. 
daviye rağmen aldığı yaralann tesiri. 
le ölmüştür. 

Sayın meb:..ısun ve ail~nln acısına 
iştirak eder, bz.ş sağlığı dileriz. 

Balo 

Türk Hava !{urumu Kadıköy şu· 

besi tarafından 10 cylfil 938 cumar
tesi akşamı sabaha kadar Fenerbahçe 
BclvU gazinosunda bir kır bnlosu ter. 
tip edilmiştir. 

Balonun ne~li geçmesi için muhte· 
lif numaralar ve sürprizler hazırlan • 
mıştır. Mehtapta müstesna bir gece 

geçirmek fmıatmı bulacak olan halkı. 
mızm ayni zamanda faydalı bir ga. 
yeye hizmet etmig olacakları şUphesiz· 
dir. 
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Ilkmektep öğretmenleri 
arasındaki tayinler l - !da.remizin Yavp.n ve Çamalt.I tuzlaları için memur, amele ve lüzu· 

mund& hafif yOk naklinde kullanılmak ÜY.el'8 birer t:onluk iki adet kamyonet 
oartnamesl mucibince açık eksiltme usulile satın almaca.ktır. llt mektep muallmeri a.ra.mıd& ye. 

ni yapılan tayin ve nakillerin bir kıs.. 
mmı dün vermi§tik. Bu gün de geri ka· 
lan kısımlarını n~yoruz: 

Tokattan: 
HA.mit Acarbay Ağrıya, Durm~ Ak 

tuğ Sam.suna, Nuri Yılmaz Tuncellne, 
Fahriye Ülker Siirde, Mahir Yiğit A • 
masyaya, Ha.tice Yıldız Bileclğe nak. 
}edilmişlerdir. 

Samsundan: 
Şemsi Yavuz lzmire, Ahmet Eren 

Kayseriye, Halil Aytekin KirveJıJ,re. 

Sıdıka Akın Kocaellye, Ahmet Etiz 
Malatya.ya, Ahmet Kenan Ankaraya, 
MelAhat Aral Tekirdağma, Htıantı Gak 
çe Bursaya, ŞUlaiye Doğan 1mı.ire, 
Kasım Doğan lzmire, Mahmut TUrk.. 
ten Urfa.ya, Maarure Yenel Sıvasa, A· 
tiye GUldoğan Ankara.ya, Fahreddin 
Ayt.ekin Kastamonuya, Meliha Kılıç 
Tekirdağa, Saf de Erdi Kayseriye, 

İspartadan: 
Hüseyin A vn1 Ktltahyaya; Stlley

tnan Savaş Burdura, Hayriye öztUrk 
Burdura, Meliha Okyanus Teklrdağı. 
na, Mehmet Erdem Balıkesire, GUJsUm 
GUJsel Gaziantebe. 

Karstan: 
Samiye Şeren Muğlaya, Met.e lstan. 

'liula. Ahmet Ulutao Erzuruma, Mua· 
tara Çaldıran Çanak.kaleye. 

Mardinden: 
Müşerref Özgltl Diyarbakır&, Rept 

Ergun Manisaya, Huriye Bingöl Uı
faya, Fikri Akdağ Seyhana, Hamdi 
Eroğlu Ka.yseriye. 
Muğladan: 

Pakize ÇetintUrk Aydına, Saime 01. 
<:ay lzınire, Hayriye Uz Amasya.ya, 
Musa Devrimci Mardlne, Asım Kebap. 
~ lzmire, Rukiye Kebapçı 1.zmire, Zeh· 
ra Pakk~n lzmire, Mev'ude özen b
ınJre. 

Mu~: 
Emin Dağlroğlu Bitllse, Mehmet öz. 

tekin Krrşehire, 
Mara§tan: 
Mehmet Saygılı Gaziantebe. Şükrü 

Xoka. Diya.rbakıra, 
. Ma.Iatyadan: 

Hayri 41tıok Ankaraya, Kamu F... 
rol Diyarba}tıra, Necmettin Kayseri· 
ye, Sabri üne! Diyarbakıra, Bekir Bö· 
lilkba§1 Çoruma, Srtkı Benol ~kişehi. 
re, Mukaddes Tunadur Diyarbakıra, 
Tuğrul Deliorman !zmire, Necmiye 
Dizgi Seyhana, 

Konyadan: 
Miirüvvet Önal Balıkesire, Silley • 

ınan Harpat lçele, Süleyman Emre 
Anknraya. Nizamettin Erdoğan Kay
seriye, İsmail Hakkı Öztürk Çoruma, 
Akif Kural Antalyaya, Ali Aydın Kil· 
tabyaya, 

Kayseriden: 
Hamdi Özcan Sıvasa, Halit Deniz 

Ankara ya.. 
Kırklarelinden: Belkis Tüzel Koca. 

eliye, Ahmet Dirilten, Nuriye Diril • 
ten İzmire, Fıtnat Altay !stanbula, 
Akif Beyazıtoğlu Tekirdağma, Meh • 
ınet Salih KUtahyaya, Macide Arcan 
lstanbula, 

Ordudan: Sabiha Özyürek Sam.su· 
na, Tahsin Okutan Giresuna, 

Rizeden: Sadık Kaynar Erzincana, 
Rıza Keskin Erzuruma., Yusuf Posof 
Çoruha, Naci Tiryaki Orduya, Muaz. 
tez Tiryaki Orduya, İsmail özer Tra.b.. 
7.ana. 

Siirtten: Sıdıka Başar !çele, Abdur
rahman Ünsal Diyarbakıra, Faik öz
ok Elnzığa, Abdülkadir Ayker Zon • 
gu)dağa, 

Sinoptan: MevlUt Dilzen Kayseriye, 
lıiuharrem Canboluya, 

Trabzondan: Radife Altan lstanbu. 
la, Hayri Işmok Zonguldağa, Musta· 
fa Kancalı Erzincana, Ömer Lütfü 
Vana, Behice !'ulaç Giresuna, Behiçe 
llaydnr Sıvasa, 

Vandan: LUtfüye Arkın 1stanbula, 
n.asime Akçur Jstanbula. 

Kocaeli den: Firdevs Yücel lstanbu· 
la, Emine Yenigüngör 1stanbula, Mü. 
Zcyyen Savor 1stanbula. Serap Yahn 
~ok:ıda, Feyz.Unnisa Vana, Mürüvvet 
GUrman tstanbula, Atıf Ara.cı Kon. 
Yaya, lbrahinı Başar Malatyaya, Sı • 
dık:ı Istnnbula. 

Sıv:ıstan: Hakkı Akyilz Giresuna, 
~~rnnı Gürpınar Amnsyaya. Sadiye 

unacar Amasyaya, Ömer Öngör Ma· 

latyaya Faik Tamer Denizliye, Nihat 1 Esldşehlre, Daim 'OlltebaJ. 'AfyoDA, 
Tamer Denizliye, Saba.hat Göksel IKo. Neriman GllnaY. F.dirneye. Hikmet 
ca.eIJye, Makbule Kaçkal Malatya~ Siyahi EskJ.aehire, Salim Gökçe Ma· 
Abdullah Hilıni Kastamonuya. nisaya, Hasan Hayri lstanbula, . 

Niğdeden: All Cingerll Kayseriye, Seyhandan: Khmı Erol Niğdeye. 
Galip Müftüoğlu Kayseriye, Mür.ey - Himit Güngör Niğdeye, uhlttfn ö.zdr 
yen Eren Seyhana, Müyeseer Özünerl m1r Niğdeye, Makbule Akal lstanbu. 
Ankaraya nakledilmJ.§lerdir. la, Egmem. Gökmen Maraea. NUzhet 

Yozgattan Saniye Ural Kocaellye, DemJr !çele, Nazmiy~ Peker hmlre, 
Cemil Ural Kocaeliye, Beklre Aybannı Sadettin Tagdemir Nığdeye, Turgut 
Iatanbul& Zehra Tilrksen Çoruma, A.kmut tçele1 ' 

Şevki Türksoy Çoruma, Asmı Ata.Y. Manisa.dan: Muhittin KitJnirotllu 
.Amalyaya, · Konyaya. Ali Altın Niğdeye, Cabit 

Tanju Ankara Saman Kayeerlye. Melih& Uyanık !&. 
Tuncelden: Ha.cer ya. •--·bula Mukadder GUn BaJıWire, 

SUm Karla. Hamdi Torul "4'oU , 
Münevver er Saadet Dinoer :lzm1reı :Mustafa Altm 
Ell.zığa, Az1s Tekin Malatyaya. Galip 
tnce Kastamonuya, Salim Düzen Kar, 
seriye, 

Urfadan: Melih Sarıçiçek Sıvasa. 
Samet Eğil Seyha.ııa. Nuri Ankan G&· 
ziantebe, Halil Altay Çanakkaleye, 
Şevket Söza.l Ma.ra§a, Zekeriya Erge:r.e 
Niğdeye, Cemil Savacı Diyarbakira, 
Xasım GUrgü Man.i,saya, 
Tekirdağmdan Fatma SUza.ıı Kırk. 

}areline, Didar Sürsal Mardlne. Ane 
Alperat Edirneye, Mua.llA. Esener le.. 
tanbula, Buri Gocu Boluya, hzet Baş· 
kut Seyhan&, Havva. Sezgin Zongulda· 

Bol uya. 
En\•er ö.zka:n Kayseriye, Nevzat 

Duyman Tekirdağa, SelA.ml Tilrkman 
1stanbula. Kemal Özg\ln Kocaellye, 
Muzaffer Kızılçellk EdJrneye, HAmtt 
Afacan Mala.tyaya, Makbule önal 
Trnazona, Fikri Günerl Sllrde, JJahrl 
Peker Kıraehire, Nezihe Erten tst.an· 
bula. 

Zonguldaktan: Mehmet GüçlUcan 
Trabzona, Hikmet Pulat Sıvasa, Arif 
Atalay Antalyaya. Ahmet Çakmak Bo 
luya, Hilmi Eter Antalyaya, Zekat 
Tükenmez Antalyaya. Semih& Balcık 

ğa. lstanbula, Nuri .Aksoy Kayseri.ye. Ali 
Kastamonudan: Hüseyin Kaya An. 1 Ufak Elağıza. Fikret ErtUrk Samsuna 

karaya. Nuriye Do~ Gaziantebe, Na Muh8.lTelD Aydemir Kastamonuya, 
ciye Doğueri !stanbula, ŞUJa'i Kaya Behlül Sönmez Muğlaya, Mustafa Uy
Zongulda.ğa, Zehra. Arısan lzmire, Sa. gur Muğla.ya, Samiye Gülen Balıkesi. 
biha Oran lzmire, Ferda.ne Erd.emsoy re, Sadi Yücetürk Boluya. Meliha öğ. 
Kırklareline, Nebahat Kocaeliye, retim lırtanbula, Kemal Turan lstan· 

KUtahyadan: Ali Soy kal Konya ya, bula, Zehra Eski§ehlre, nakil ve ta,ın 
Recep Ayn Balıkesire, Ahmet Güngl5r edflmi§lerdlr. 

-------------------1 
Türkiye 

Kızılay Ce~iyetinden: 
... 

Cemiyetimizce aşağıda yazılı bet kalem eşya satın alınacakttr, Taliple. 
rin hlnlarmda ya.zıh tarihlere bdar İstanbulda Yenipostanc civann • 
da Kızılay hanındaki aatq deposu direktörlüğüne kapalı zarfla tekliflerini 
~apmalan ve fazla izahat almak ve ıartname ile nilrnuneleri göıırnek üze. 
re mezkQr direktörlüğe müracaat etmeleri JUzumu ilan olunur. ' 

Miktarı 
5000 m2 Podösüet 1.5.9.938 Saat 11 e kadar 
4000 m2 Parlak kayı§lık deri 15.9.938 ,, 11 " " 9000 m2 Parlak zırhlı derisi ' 15.9.938 ,, 11 ,, " 

ı 7 500 m2 Çadır bezi 15.9.938 ,, ıs ,. .. 
400 ki. Urıan 15.9.938 ,, 16 ,, 

"' 
. 

Devlet Basımevl dlrekt6r1Uğlloden: 
!mtihanla bir ofset ustası alınacaktır. 

Ofset makinelerinde ustalık yapabilecek kabi)iyet ve iktidarda olduğunu 
ve bu tip makinelerde çalıştığını vesaik ile le isbat edebileceklerin Devlet 
Basmıe\'İ direktörlUğilne başvurmaları (6233) 

n - Muhammen bedeli beheri 24.00 lira hesabile 4800 lira. vo muvakkat 
teminatı 860 liradır. 

m - Eksiltme 17~ 938 tarihine rutlıya.n cumartesi gl1ııU saat 11 ae 
Kabata§ta leva.zmı ve mubayaat ıubeaindeld alım komisyonunda yapılacak. 
tır. 

iV - Şa.rbı.ameler param olaralt her gUn 8'5dl geçen eutiedm aJ.ma.blllr. 
V. - Eksiltmeye iştirak etmek fstlyenlerln kataloklan ile karoeer1 oekll 

ve dahllt takslınatmı g~ bir plan ile benzin sarfiyatını g&lterir fam! tek. 
11flerinl Jhale gününden r5 gUn evveline kadar inhisarlar tuz fen tubealne "fer

melerl ve tekliflerfnln kabulilnU mutazammm vesika almalan Jbmıd!r. 
VI - lsteklllerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte y1lzde 7,15 gben... 

me pa.ralarile bfrllkt.e yukarda. adı geçen komisyona. gelmeleri llA.n ohmur. 
'(6018) 

1- Idaremlzhı Papbahçe fa.brlkasmda fnp. edileoeJC ot Jahf aml>arı 1g1n 
prtnamesl ve 1nhf8lll'lar lıışa.at ıubeslnce intihap edilecek ntlmuneet mudb!n.. 
ce 80000 adet tuğla pazarlık usull ile satın almacalrtır, 

II - Muhammen bedeli beher bin adedi 16-17 lir& ve ımnakıCat t.nntnatr 
102 liradır, 

m - Pazarlık 10-&.-938 tarnıfne rutııyan cmnartad ltmtl Mat 9.80 a.. 
Ka.batqta levazım ve mtıba.yaa.t ıubeelndeki alım komi8Y.Olluııd& 1,1.ptla.alJL. 
tır. 

ıv: - Şartnameler parasız ola.ıU lier gi1n a&t\ geçen IUOOCSen aJmahlıtr. 
V - Eksiltmeye 1ftlrak etmek ıatlyenlerin teklif edecekleri tuğladan 8-

4 adedlnl tetkik edilmek tızere fnhfsarlar inşaat ıubesine vermeleri ı•mnm. 
intihap edilecek ntımune mubayaa.ya esas olacaktır. 

VI - İsteklilerin ı)azarlık için tayin edilen gi1n ve Ba&tt.e yüme '1,15 gtlven.. 
me para1arlle birlikte Y.Ukarda adı geçen konılaY.on& gelmeleri Dln oluımr. 

~(8180)' 

I - Şartname ve projeel mucibince Gaziantep barut deposunda yaptınla· 
cak bekçi evi inşaatı ve depo arazisinin tel örgtl ile çevrilmesi 111 25-8-938 
tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pa.mrlık usulile ekailtme,.. ton. 
muştur. 

II - Keşif bedeli bek~ evinin 1864.96 Ura tel lh'g{l Jain1n 248.26 lira Jd, ee. 
man 2US,22 lira ve muvakka.t teminatı 158.49 llradir. 

m - Eksiltme 24: 9938 tarihJne rastlıyan cuma.rtesl gilntl saat 111 ~ 
Kaba.taşta leva.mn ve mubaya.at §Ubesi alım komisyonunda yapılacakttr~ 

J.V - Şartname ve projeler 11 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar Jıeva· 
mn ve mubayaa.t §Ubesile Gaziantep b8.§mlldUrlüğündeıı alm&bWr. 

y - İsteklilerin pazarlık lçin tayin edilen gUn ve aaatte yU.zd.e 7,15 gUverı· 
me parala.rile birlikte yukarda adı geçen komisyona, lstanbula gelemiyecek 
taliplerin de Gaı.ianteP. BaşmUdUrlUğtlnde müteşekkil komiSY,ona müracaatla. 
n illn olunur •. (6246), ı 

M:uha.mmcn bedel Muvakka.t Eksiltmenin 
Cinsi Miktarı • }>eheri tutarı teminatı tekli matı 

L. K.S. L. K. L. K. 

Yazlık jel!tin 200 kilo -78.54: 314.16 23.!57 Açık ek&lltme 11 
Kı§lı jel!tin 200 kilo 
40 lık çivi 2000 kilo -.ı~.05 801.- 22.~7 Pa.zarbk 11.80 

ı - Şartnameleri ve nü.nıunesi mucibince satın alınacak 400 kilo jelltin 
açık eksiltmeye ve 2000 kilo çivi 2-9-938 tarihinde ihale edilemediğinden ,, 
yeniden ve pazarlıkla eksiltmeye konmuatur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat temına.tları hi%ıılarmda. g&ari1. 
mi~tir. 

rn - Eksiltme 26-9-938 tarihine rastlıyan pazartesi gtıntı hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta levamn ve mUbayaat §Ubesindeki alım Jromi8yo· 
nunda yapılacaktır. 

J.V - Şartnameler parasız olarak her gUn söztı geçen vu?;eden almab!Ie· 
oeği gibi jela.tin nü.nıuneleri de görUJebillr. 

V - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatlerde yttme 7,15 gU. 
venme paralarile birlikte Y,Ukarda adı geçen komisyona. gelmeleri ilA.n olunur, 

'.(62'7), 
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ŞEYTA~ JtUXT,ALAIU 
~~ 

ynnıının ve çığrışan ahalinin gUrUltUsUnU bastır· 
dr. 

Motör sesleri ahalinin de dikkatini celbetmiş· 
tı. ldam ipini çeken adam, seslerin geldiği tarafa 
bakarak: 

- Şuraya bakın yahu, dedi. Gelenlere bakın. 
Ve ipi bırakmasiyle, cesedin yere düşmesi bir 

oldu. 
Derken ünlformnh polisler, otomoblllerden in· 

meğe başladılar. 

Bunların arasında. başmemur Reykord da 
bulunuyordu. 

Polis görlinlir görünmez, vaziyet değişti. Ahali 
arasından birkaç kişi. pollse az tok mukavemete 
kalktılarsa da, çok sUrmeden itaate mecbur ol-
dular. 

Polisin gelmesinden bir snat sonra, ahalt ya
tıştırılmış. her şey yoluna girmişti. Fakat çiftlik 
de mahvolmuştu . 

Polisle birlikte gelen itfaiye otomobtllerl yan
gını söndür!llcğe snvaşmışlarsa da işfşten geçmiş· 
ti. 

Fakat bu sırada, müfettiş Bad unutulmuştu. 
O, şimdi ipler içinde yuvarlanıyor ve bir ta-

raftan haykırıyordu: · 
- Hey .. İçinizde bana da bir yardım göstere. 

cok yok mu? Durada yusyuvarlak duruyorum. 
MUfettlş Dadın muhafızları, onu fazla muka.-

ŞEYTANIN KUR li4IiARI il 

40, 50 kadar ada.m, çlftltğln kapılarında.ıı dı
ııarı fırladılar ve blr an lçlnde Ozborııun etratmt 
sardılar, 

Blr ses haykırdı: 
- Haydi, llnç edelim! Kendi afaçlarında.ıı bi-

rine asalım şu mel'unu! 
Hep bir ağızdan: 
- Mükemmel fikir ... Asalım herifti 
Ozltorn korku içinde, yUzUnUn rengi uçmuı ol

duğu halde: 
- Nedir bu? diye kekellyordu. Ne oluyoruz? 
Fakat onun hafif sesi, kızgın. kalabalığın be

~ecanlı gUrleyişlerl arasında kayboluyordu. 
Müfettiş Bad kendisini toplıyarak: 
- Cons, dedi. tş bUsbUtUn sarpa sarıyor. Bura

da. ellerimiz bağlı duramayız. GözUmUzUn önUnde 
bir de cinayet yapılmasına. meydan veremeyiz. 

Müfettiş Bad, bu sözleri söyler söylemez, oto
mobllln etrafını sa.rnn ahalinin arasına atıldı: 

- Bırakın, dedi. Bu ndamı kendi haline bı
rakın. Yapmak Uzere olduğunuz şeyin clnayet Ol· 
cluf;unun farkında. değil misiniz? İçinizde aklı ba.
şmda bir adam yok mu? Asılmak mı istlyoraunuz? 
Budalalar! 

Blr delikanlı bağırdı: 
- Biz asılmnk değil, asmak istiyoruz. Ozbor. 

nu asmnk! Çekil yolumuzdan! 
"' Ozbornu asncak olursanız, cinayet l~lem1e 



"' KURUN 1 EYi.OL 11.11 

l4itanbul Beledi" esi llaııları . 

, .Kese k8ğıdr ' 
Yapılabilecek kftğıtlar 

lstanbol Belediyesinden : 
Yaah ve uıılı lrii'ıtlann lce• kiğıdı olarak kuU~ılmama11na .Wr 

olan 3517 sayılı kanunun lbirinci maddesinin ikinci fıkrasının sonunda 
"ae,n rubtal almağ3 bağlı rNlbualardan yapılan kese üğıtlan hakkında 
7ukank:i fıkra hükmü tatbik olunmaz,, denilmesine göre bu kanun 
hükmünün gazete ve mecmualara ıamil olımdığı alakadarlarc:a bilinmek 
üzı?re ilan olunur. 

1-224 
225-325 
326-557 
558-770 
'171-960 

Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

9-9-938 
10-9-938 
12-9-938 
13--9-938 
14-9-938 

Belediye emekli ve öksUzlerlnin eylıll 938 üçer aylıkları yukarda gösteri· 
Jen gUnlerde ve cUman ınra sayılarına göre verileceğinden aylık sahiplerinin 
cU7.daııları ile Ziraat Bankasına mtlracaatlan. (B) (6258) 

Keşif Bedeli 138M lira olan Zinclrlikuyu mezarlığının iç yollarının bir 
kmmile mezarlığa girecek §OSeden ayrılan yolun katranlı şose yapılması kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 26-9-938 pazartesi günU saat 15 te daimt encümende yapıla. 
ca.ktır. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka bu iş için fen 
itleri mUdürlüğilnden alacakları fen ehliyet vesikasile 1039 lira 80 kuruş ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarf· 
lannı yukarda yazılı günde saat 14 de kadar daimt encümene vermelidirler. 
Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B) (6260) 

Karaağaç milessesatı için lüzumu olan ve hepsine 816 lira 50 kuru§ !bedel 
tahmin edilen 23 kalem donanma elektrik malzemesi açık eksiltmeye konul. 
m03tur. Listeaile şartnamesi levazım mUdilrlilğUnde görülebilir. 

İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 61 lira 24 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 26-9-938 pazartesi gilnU saat 14 
buçukta dalnıl encümende bulunmalıdırlar. (6256) 

Merkez muhasebesinde 40 ve 30 lira ücretli münhal daktiloluklar vardır. 

m ••••• .............................. 
. ~ 
: 14 Eylül ÇARŞAMıSA Günü çıkıyor : 
• • • • 
5 1938 Resimli Hafta 5 • • • • 5 32 - 48 sayfa içinde bilhusa kadmlan alakadar edecek 7azılan, en süzel lükiJ• •• E 
: romanlan ihtiva ettikten batka 1 

: 1000 kelime ile 5 • • 5 Kendi kendine ltalyanca 5 

,_ .... 
Kız 

Erkek ~ 

: derslerini vermi7e batlıyacakbr, bu dersler a:vn bir kitap f9k1ine eolmlUilecıek : 
: tarzda netnclilecektir. : 
• • : Bütün mlnaaile tam" dolrun bir mecmua olmak hedefini ddea : 
: 1938 RESiMLi HAFTA meanuaamı : 

5 Yalnız S Kuruşa satınalabileceksiniz i 
• • : Şimdiden bayilerinize aiparif ediniz. : 

: 1938 RESIMLl HAFTA YA ilin vermek arza edenler : 
• • • lıtanbul Ankara caddesi 105 numarada Kemalettin fren illa Blrotuna mtllacaat • • • : etmelidirler. : .............................................. , .................•.••.•. 

Saraçhanebaşında Horhor caddesinde..,_ 

. na, ilk, orta, ilse smıflarile fer ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi lisa.ııı ilk smıflardaıı 
eden ta lebe okulun husust otobUslerlle naklolunur. Kayıt için her gUn N.at 10 dan 17 ye 

n. .. bul olunur. tstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530 

Talipk?rden orta mektep mezunları tercih edilecektir. 
Talip olanların 12-9-938 pazartesi gUntl aaat 14 te yapılacak olan mfum

baka imtihanına girmeleri !Uzumu illn olunur. (B) (6257) 

, _______________ Telefon. 42517 ______________ .. 

Belediye hastanelerile mtleseeselerine !Uzumu olan 2625 kilo tereyağı açık 
eksiltmeye konulmuatur. Bir kilo tereyağma 125 kurut bedel tahmin edil. 
miştir. 

Şartnamesi levazım mUdUrlUğUnde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesika ve 246lira10 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu· 
bile beraler 26-9-938 pazartesi günll saat 14 buçukta daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (6259) 

Orta ve lise tahsili görmüş ve askerliğini ifa etmiş olup itfaiye funi.r mu· 
avinliğine talip olanların 1 teşrinie~l 938 de tedrisata başlayacak olan it. 
faiye okulunun Amir sınıfına iştirak ettirilmek fuere nihayet 25 eyliıl 938 
gününe kadar vesikalan ile birlikte itfaiye mUdürlUğüne müracaatları 18.zmı. 
dır. Genç emekli subayların tercihan alınacakları na.n olunur. (B) (6255) 

Beher metre murabbama iki lira elli kuruş bedel tahmin edilen Cihan
gir yangın yerinde Kazancıbaşı mahallesinin Sormagir sokağında 45 inci ada. 
da 78.20 metre murabbaı sahalı yUT.sUz arsa alakadarları arasında satılmak 
U7'ere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde gö· 
rUlebiJir. lstekliler 14 lira 66 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be. 
raber H-9-938 çarşamba günU saat 11 de daimt encümende bulunmalıdırlar. 

(B) (5969) 

Nlşantaşında Tramvay ve Şekayık caddelerinde 

El i li T . k i .d • B 
ANA .. iLK ·ORTA - LiSE kısımları 

Kız ve erkek öğrenciler için yanyana ve geni~ bahçeli iki binada ayn YATI teıkilib nnhr. Fransızca, lncilizce, 
Almanca kurlanna dokuz yaıından ba§layarak bütÜn öğrenciler ittirak edd>ilirler. Okul heraüa .. t 10 - 16 ara. 
ımda açıkbr. Kayıt itlerine: Pazartesi, Çarıamba ve Cuma günleri bakılır. 

lstanbul Komutanlıgı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Komutanlık Birlikleri için bağlı ev· 

saf ve şartnamesi dahilinde 5000 ki· 
lo sadeyağı satm alınacağından pa. 
zarlığı 12 eylfıl 938 pazartesi gllntl sa. 
at 14.30 da Fındıklıda Komutanlık sa· 

tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

1s.teklilerin belli gün ve saatte komis. 
yona gelmeleri. (6245) 

! ç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her tUrlU iltihapla.rmd&, 
cerahatlenmi§ fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

'- KURUNun .k.ltap §Ck.llndc roman tetriksaı - / Havadar, konforlu, ucuz. hususi 
hastahane 

Şigll cerrah! kliniği l&hlbl .,. 

ŞEVTANTN KUKJ,ATıART ·-s:, ·-.. operatörü 

Birinci c AF ER Pamte:ı 1 
sınd Mezun 

/ ŞEYTANIN KUKJ,AJ,ARI -----
blacakırnız ve bunun cezaı; ı idamdır. Zaten polis 
geliyor. KUi derecede tahribat yaptınız. Bu, size 
yetmez mi? Ben sizin lyillğinlz için söylUyorum. 

Ahallden birkaç yaşlıca adam, müfettiş Badın 
ıözUnU dinler gibi oldular. Fakat diğerleri tahrip 
auusuyla delirmiş bir halde, sanki en büyük teh· 
dide bile karşı koyncaktılnr. Bilhassa çöpcii: 

- Ona kulak asmayın! diye haykırıyordu . He .. 
plmlzl birden asamazlar. Onu atın aramızdan! ... 
İşimize bakalım . 

Bunun Uzerine altı, yedi kişi müfettiş Badın 
Ozerlne atılarak, onu bir tarafa attılar. İşlerin git· 
tikçe fenalaştığını gören komiser Cons, Amlrlnl 
kurtarmağa savaştıysa da, uzun boylu, iri yarı bl
rlal, komiser Consun başındaki şapkasını kulakla· 
rına kadar geçirdi. Bu suretle gözleri hiç yörcme
yen komiser Cons ne yapacağını şaşırmıştı. Şap
kayı gözlerinden cıkarmağa savaşıyordu. 

Müfettiş Bad bir tarafa atılmakla beraber yal
nıı bırakılmamıştı. t!ç tane gUçlU kuvvetli adam, 
onu kollarından yakalamış tutuyordu. 

Müfettiş Bad bu vaziyette kıskıvrak tutul
muşken, Ozbornun da ayni şeklide yakalanarak 
ıtırOklendlğlnl gördü. Bir şey yapamıyor, oldu .. 
tu yerden en şiddetli k~llmelerl kullanarak habl
re ıöylenlyor, gözrı Un önünde cereyan etmekte o
lan bu cinayetin önüne geçmeğe çabalıyordu . 

... 

Ozborn çiftllğe doğru götlirülUyordu. Müfettiş 
Dad e trafındakilere : ' 

- Siz bu gece yaptığınız işler için çok pişman 
olacaks ı :nz , dedi. Eğer, bir parçacık aklrnız olsay. 
dı beni tlinlerdfnlz. 

Fakat buna mukabil aldığı cevap şu oldu: 
- Sen sus . lşfmi ze karışma! 
Şimdi çiftllk binası da ateş almıştı. Bu alev .. 

le rin altında çiftlik muhiti Adeta gündüze dön· 
müştu. 

Ozborn, ht\IA., kendisini saran insanlar arasın .. 
da k endisini kurtaı:mağa çalışıyordu. Diğe r bir 
takım insanlar da bir ağacın en kalın dalına bir 
:ip takmakla meşguldüler ... 

Bu ipin hazırlanması bitti. 
l\lü fcttiş Bad olduğu yerde hA.lA., t epiniyordu. 

J"akat ipin ucuna atılan ilmeğin . Ozhornnn boynu• 
nn geç!: llmesl Uzcrine müfettiş Bnd kalın sesiyle 
h!r çığlık kopardı: 

- Hey, ne yapıyorsunuz? Budalalar! Ahmak .. 
lar; ne yapıyorsunuz? 

Fakat !şişten geçmişti . Adamlar, ipi diğer U• 

cundan çektile r ve Ozbornun ayakları yerden ke· 
sildi. 

Ozbornun cesedi bir saniye kadar kocaman 
bir rakkas gibi sallandı. Sonra ..... 

Sonra, yolun başından doğru, motör sesleri 
f cıltfldl. Motör sE'sleri daha yükseldi. O kadar ki, 

ca .... 

·-
en 
c 
C'O 
N ·-CD 

operatör TA YVAR 
Umumt, cerrahi, eli.mal. ıirir ve es 

tetik (gençleştirme) cerrahla! ve ka.. 
dm, doğum mUtehaııallL 
Ameliyathane masrafı almmaz. Dok 
tor hastalarına yüzde 30 tenzillt. 
Şişli meydanı No. 201, Telef:35.26l 

1 

"KURTULUŞ;. 
Biçki ve Dikiş dersanesi 

Müdiresi: Mm. Papuyan 

Haf tanın 4 gUnUnil 'kadınlara cUnd• 
Uçer saat Fransıs uıuliyle biçki Ye dikif 
dersi tedris edilir ve 4 ayda Maarifçi 
musaddak diploma verir. Feriköy Te
peüstü 116 No. Papuyan apartnnanı. 

4059 sicil numaralı arabacı ehliyet' 
namemi zayi ettim. Yenisini alacağı:ıo' 
dan hükmü yoktur. (26691) 

Cemal oğlu Hilaeylıl~ 

Sahibi: ASlı\f U,S 
Neıriyat Müdürü Refik A. ~ 


