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2inci 
TA B 1 

Bitler dünyaya ilan ediyorPreveze muzafferiyetinin 
Çek davasını muhakkak başaracağım yıldönümü 

Südetleri Çeklere ezdirmigeceğim Bugün Beşiktaşta büyük 
Çe os ovakya ingi tereye cevap verdi mera;im yapılacak 

• BugUn. Preveze. 

Bütün Avrupa 
silah başında 

1 

Londra, 26 (A.A.) - Fnuısız na- de ~ur Tilrk 
Zirlan saat 15 e doğru Londradan ay. Amirali Barbaros 
nlmışlardır. Hayrettinin An .. 

Paris, 26 (A.A.) - !ngiltereden 88- derya Dorya mağ 

razan : Asım Us 
İnglllz Dnşvekillıtln Godesberg'de 

Jlitle.r ile yaptığı ınülil.knt tahmin c
dllcliğl gibi iki tıırnf için açık 'c mu-
ncn bir anlıışnın neticesine '\' Ql'Dl[l.

dı. Alınan) a Çckoslo\ akyadnki Sü· 
det mıntalmsını illıak etmek istcyol'· 
du. Çcmbcı·layn lı'ransız Başvekili 

Dalndye ilo aralarında kararlaştırı
lan o Çe~osıovak hükCUnctine kabul 
ettiıilen formül dairesinde Wtlerin 
bu arzusunu tatmin cttl. Fakat buna 
mukabil bir şart ileri;re sürdü ki bu 
da SlldeUer mmta.kıısı Çekoslo\ akya.
druı ayrıldıktan sonra bu devletin 
J>cynclmilel bitaraf bir 'ııziyctc kon
ması ,,.o Ainum:ra da dahil olduğu 
Jı.nlde bü)'ük dedetlcrce bu bltnraflı· 
tın garanti altına alınması leli. Al· 
uıan dcdet rcisl lngUlz başvekilinin 
)>u teklifine karnşı bir mukabil teklif 
1ııptı: "Cekoslo,·akyadak:l Leh azlık
Jarmın Lebistana, l\lacar azlıklnrının 
dB l\facaristana verilmesi lAzımdır. 
.Almrull'a ancak bu azlıklar mescle
slnin hnlllnden sonradır ki bu mem
leketi garnnu edebilir." dedJ. 

İşte Bitler ile Çembcrlayn arnsın. 
dakl millAkat bu noktada durmuş

tur. Zira Wtlerin Almnn ailıkları 
hakkındaki talebi tatmin edildikten 
onra LcWstan llo l\Incarlstıııın ait o

lan azlıklar meselesinin hallini iste
mesi İngiliz Daşvekillnl, ilzcrlndc söz 

öylcmek için kendimle snlliWyet 
görmediği çok geniş bir Orta Avrupa 
mcsclesllc knrşılnştımuştır. Şukadar 
var ki Cemberlnyn Hitlerdcn ayrüır· 
kcn SUdetler hakkındaki Alman tek
lifini Çekoslomkya lıükfimctino teb
liğ etmek vnadıru vermiştir. Bu vna
dlnl de derhal yerine getirmiştir. 

Çekoslovakya hükftmetine yapılan 
bu lngillz tcbH[.rinln aIAkadnr mem
leketlerde uyandırdığı te1Akk1 ve 
tesir şöyle olmuştur: 

Prağ hUkfUneti SUdetlert Almanya 
lehine terketmeğe karar vcrnıJştJ, 

Fakat Hltlcrin Macar vo Leh azlık
Inrı meselelerini açması Uzerlne bu 
kararın tntblldnl Alnınnya tnrnfm· 
dnn teminat , ·erilmesi şartına bağla
dı: 

- Çckoslo\•nkyn. SU<Jctler mm taka
sını ancıık bir şartla tahliye edebilir. 
Bu şart da Almnnynmn bu mıntnka
fl işgalden sonra geri kalan Çcko!';lo
vnkya bndntJnrmı gnrantl etmc!-lfdir. 
Aksi tnkdlrde Çeko lovnk ordnsn Al
ma.nyaııın işgal ordulnrma karşı mU
t'laftıAtta bnlunnca~"tır." 

Dedi. Şimdi Çcko lovnkyn ordusu 
c!crbcr 'Vnzlycttc olnrnk Almnnya 

taratın<lım gelecek böyle bir lş,.al 

'(Ponrı: Sa. ~. sa. u 

at 15 te tayyare ile hareket eden Fran.. lup ettiği gündür. 
ıBız nazırları, sa.at 16.37 de Parise var. Bu §erefli ve ifti.. 
mışlardır. hara değer gUnUn 
Başvekil Daladiye do~ca harbiye yıldönilmü bugün 

nezaretine ve &ne de hariciyeye git. Beşiktaşta merhu. 
miştir. mun tnrbe& etra. 

Londra, 26 (A.A.) - Saat 12.35 e fında ve denizde 
doğru aşağıdaki tebliğ n~redilmig.. parlak merasimle 
tir: kutlanacakt!r. 

"Bu sabah lngil~·ve Fransız nazır. Merasime aske. 
lan arasında. yeniden yapılan bir top. rl kıtalar, mektep. 
Jantı neticesinde bUtün noktalarda tam Jer. bütün deniz 
bir itilif hasıl olmu§tur. ve esııa.f te,eekklL 

ÇEMBERLAYNlN MESAJI lcrı ietir&k edecek. 
Londra.26 (A.A.)-BaşvekllÇem- tir. Vali bir nutuk 

'(Sonu: Sa. .t, sa. 5) eöyllyecek, bunu General G<ımelin 

--------------------------- diğer lld kişinin 

Lehlilerle Çe ler arasında 

Çok şiddetli müsa
demeler oluyor 
Yüzlerce ölü ve yaralı var 

Varıova, 26 (A.A.) -Alman Ajam:r 
bildiriyor: 

Karvin maden havzasında Lehli iı· 
çilcre karşı Çek tethişinin artması il· 
zerine Olsa ovasında Tc~en bölgesinde 

vaziyet gittikçe daha vahim bir fCld1 
almaktadır. Pat Ajansının bir haberine 
gCSrc, Çckoslovakyadaki .Leh grupunun 
§efi doktor Voli ikametgfilıında göz hap 
sine alınmıştır. (Sonu: Sa. •• Sti. 3) 

Mussolloi'nin dUnkft nutku 

Bu hafta ortaya yeni bir 
Avrupa çıkması lazımdır 

Verone, 26 (A.A.) - Stefani ajan. 
aı bildiriyor: 

duktan sonra yüz bin kadar tahmine. 
dilen bir kalabalık önUnde söylediği 
nutukta demiştir ki: 

DilBa 

nutuktan takip e.. 
decektir. 
Prcvae~. 

'.f'.Crtn!!ne l!ft .J'I! ~r 
fle dJ~ bazı ya. 
zılar 6 DCJ ve 1 
nci Bahif elerimlz.. 

ra .. nı 

B. Mussolini. 47 bln siyahgömleklL 
nln, askerin ve muhtelif te§ekküller 
mensuplarmm geçidinde hazır bulun. 

Muhasımlarımız, son günlerde aCL Şehrimizde yapılan merasimde Eminönü Halkevi Baıkam ve dinleyieııter 
(Sonu: Sa.•. sa. 3) (Yazısı 10 uncu sayı/ada) 

Pazarhksız satış nasıl yapılacak 

Ticaret Odaıınd.aki dünkü toplantıadan bir görünüı 
lYazııı 5 inci at:uıfa4a) 

--~~--~~~---~----~~-------------___, 

(j)iinluüt peşinden- : -- ,,_, - ,_,, ,_.., -
Plak harp silahı 

fjimdl evlerde, sıılunlntdn neşeli şarkılarla herkesi eClendlren 
~rılon pltlğmm bir glln bJlrp sllAhı olarak JruJlanılablleccğinJ kim 
Jıntıra getirirdi? .eıcğer bıızı memleketlerde 1arın lçln harp proJelerl 
yapan askeri mütehassıslar bu batır ve hayalden geçmcıeıı lhtlmale fU 
tarzda Mr hakikat şck.İi vermcğe çıılışı7orlarmış: 

Harp halinde cephclcrdekl ateş eden top ve tUfek g&rlllttllerl~ ha
vad9 uçr.n tayyare sesleri, sair bunlara benur hareketler ve sesler gra. 
moton plWarma almacak, sonra bunların sesleri oparlörlerle dtifo
mau cCJlhesinln muayyen noktıılarına aksettlrllecelmıiş. HJç bir kuv• 
vet hnlnnmaynn han yerle"lo t.anrnız rolmhohıyormuş ıtfht 2Hm<'ril&
eckmfş llaylellkle düşman erkAnıharbfyesl ah1atılac-ak. eonra htç 8Cf'l 

çıknm3 an ve şUpbe edllmeyen 1erlcrden kU\ vctU taarnızlara geçlle
cek.uıişl 

.\ • rupa gazetelerinden alman bn haberleri duydukça kendi kendi· 
mlze (1UşUn6yonız: "Acaba yeniden bir umumi harp olursa insanların 
blrlblrlcrfnl öldUrmderl !cln allAb ola.rAk !Jı:nUanılmayacalc d&ba ne 

. Y&r?" dqormı.. UAS&N KU!lgAll 



Çek - Alman ihtil8fının başlangıcı, 
malıiyeti ve sebepleri nelerdir·? 

Amerika'd3 bir 
kasırga fe.aketi 

120 Kiti Oldü, Binlerce 
Y arab Ve Kayıp Var 

Amerlkada elli senedir görillme
mlt bir kasırga geçen gün Yenidilnya-
71 aıuıst etl. Bu fel&ketin blllnçoau 
flmdlkl halde 120 ölll, binlerce yara
h olarak teeblt edlllyor. 

Fırtına11 Amerikalılar evvelden 
haber almışlardı. Çünkü gUnlerden
.berl şimall garbi sahlllerlnde balık
cıiar uzağa açılamayorlar, gelen ge
miler oralarda denizin bllyllk bir fır
tına Jle çalkandığını haber verl7or
lardı. 

Buna kartı Amerikanın Florlda 
Ahlllerınde tedbir alıyorlar. Fakat, 
kasırga blr4enblre istikametini de
lfttlrlyor ve ll'lorldanın cenubundan 
seçerek Nlru lngland, Long A7land 
Ye Kannektlkat üzerine botanı;ror. 

Bu havallde bllyUk bir mıntaka 

dahUlndekl biltUn şehirler bir gece 
fırtına ve 7atmur gtlrilltQaQ ile u1a-

7or. Bardaktan boşanırcaıına ;ya
tan yağmur luıa bir zaman zarfında 
aaddelerl kaplıyor, evleri basıyor. Btı
J11k bir şiddetle eıen rilzı&r ağaçları 
kGktınden çıkarıyor, birçok binaları 

11kıyor. Ayni zamanda, fırtına tehir
lerde tramva:r tellerini ;yere •ererek 
Ti binalara delerek 1anrınlar çık· 
maaına aebep oluyor. 

Fırtına ertesi gtln de devam edl· 
J'Or. BUttın bir mıntaka felAket al
tında kaldıfl için yardım kunetlerl 
göndermek çok mn,ktıl olu;ror. Çin
ki btıtQn ~nıı 7ollan auıar altnada 
kalmlf, telgraf hatları kesllmlştlr. 

Nlha7et o gDn akpma dotru fırtı
na duru7or. 

l'elikete utra7an mmtatadan J'&r
imıa devam edllmektedfr. ilk ka7-
~olunan zarar milyonlarca doları geç 
mektedlr. 110 kitinin öldUIQ teablt 
edUmlftlr. A7r1ca, Port Cefferson l 
ile Brlcport arasmda ltleyen bir fe
ribot (tren vagonlarını ;rolculan ne 
:beraber karaya taşıyan vapur) kay
bolmu,tur. içinde 20 kiti bulunan 
Yapurun ıulara kapılıp battığı ıan
nedlll;ror. 

800 balıkçı ka71f1 da ka;yıptır. 10 
J»lnden fazla alaç devrilmiştir. Sular 
J>lroot 7erlerde 1,6 metreyi bulmut
hr. NeY70rk elvan da fırtınanın te
llb1 altında kalmıttır. 

Bastın 2.600 kiti imdat kunetl o
larak Mferber edllmlş bulunuyor. 

Bundan Uç eene enel de Amerlka-
8& gene bir kuırga fellketl olmut,I 
!&kat tlddetl bu derece:rl bulmamıt
lı. 

Çekoslovakya Cumhuriyeti dah3 başlan
gıcında ihlilaf~a karşı.anmış bu:unuyor ju 

Çekoslovakya ve Südet me
ıeleıini daha iyi anlamak İ· 
çİn maziye bakmak, Çekle
rin ve Südet Almanlannın 
tarihini kısaca gözden geçir
mek faydalı olacaktır. lhti· 
lif neden, niçin çıkmıttır? 
Hata nerededir? Bu suallere 
cevap vererek . yazılan bir 
makaleyi aynen tercüme edi· 
yoruz: 

B tR çok cihetlerden ne olaca. 
fmı pek bilmedifimlz bu. 

gUııld1 vaziyet içinde kat1 olan bir 
feY varsa o da ıudur kl, bundan on 
ay evvel SUdetlerden bahsedildiğini 

binde bir Fransız lgtirdi. Bugün bu 
meselededen bahsedildiğini herkes işi. 
tiyor, fakat ne demek oldufunu bl.. 
len onda bir bile değildir. MeselA, sa. 
detler diyorlar ve bu kelime ile bir 
milletten bahsettiklerini sanıyorlar. 

Halbuki SUdetler bir dal ailalleafdfr. 
Çekoalovakya meeeleet hakkında 

1938 eylUUlııde bir Franamıı ne kadar 
az ffklr sahibi oldufunu g&ltermek 
için bu ki.fidir eamrmı. 

SUdeW Almanlar ne lstl)'Ol'larT 
Bunlan ne zamandaııberl lstlyorlar! 
Niçin istiyorlar? Hele bunlan hemen 
hemen hiç kJmse bilmiyor. lıfeael&. 
geçen gt1n gazetelerde •stıdetlerill AL 
manyaya iadesi" nden bahaolunuyor. 
du. '"iade'' ne demek? "'almm11" bir 
eey yok idi 

1919 da, Ernest Lavla'ln lctar.I aL 
tında eu1h konferamma lltfrak etmlı 
olan Franm murahhu heyeti HllJD 

dan birine tead8feD dan ı'üt PftU!it 
Bu heyet orta Avnıpaıım yeni hudut. 
1armı çben konferana 1ttlrak etmle
tf. Yani bu zat bugOııH Çekoeiovak. 
yanın harltumı tayin edenlerden bL 
rl idi. Yaptıfı iti eöyle müdafaa ec1L 
yor: 

- Milliyet bakımmdan bir hudut 
çizmek blzlm için lmkln11r.dı. ÇUnldl 
eski Avusturya muhtelif uıısurlardan 
mürekkep bir halita idi. Çekoalovak.. 
ya yaratmak eski Bohemya krallıfmı 
tekrar canlandırmak demekti. -ı"ek. 
rar" demeye bile lllzum yok, çUnktl 
Bohemya hiç bir zaman haritadan 
ıllinmlt değildi. Meaetı, Fransua Jo
Rf •Avusturya imparatoru, Ma~ 
ristan ve Bohemya kralı" Unvanmı 

tqıyordu. 

Biııaeııaleyh, o zaman blzlm tek. 
tınerlmla kabul edllmlştl. Konferans. 
ta buna bir tek eey illve olumnq. 
tur. O da kUçUk bir Alman arazili: 
mutçln'dlr. ÇUnJdl buradaki ahali 
hemen hemen tamamlle Çeklerden i
baretti. 

Bugt1n kendllerlııden bu kadar bah 

fttlel Almanfan l>lr nllmallfl'll-

aedilen SUdet AJmanlarma gelince; 
onlar on ikinci asırdanberl Bobemya 
kralının tebaalı bulunuyorlardı; on 
yedfııct amdanberl de Avusturyalı 
olm111lardı. O halde, onlar da ancak 

Avuaturyaya tlbl aayılablllrdl. 
Meseleyi Bitler de iyi biliyor. onun 

f çin mahir bir manevra çevirdi: A. 
vusturya Almanyaya ilhak olunduk
tan sonra, ~yilk Almanya" nm le. 
hine olarak, bu ekalliyetlerin de kendi 
idarelerine kendileri sahip olmalarmı 
istedl. 

Buglhı meseleyi anlıyoruz. fakat 
çok geg. 

••• 
CI özlerimtzt taQh• çevtrellm. 

On fklDcl amrda Bohem)'&,.. J'L 
vae )'avae gelip yeıtqen bu ,Alman 
lardan daha o zamanlarda Bohemya. 
Jılann kralı il ncl Oakar tlklyet et. 
mitti. Bir tkl aene IOlll'a Avusturya 
hlklmJyetl altma dillen bu Alman. 
1ar eklerle yine fena bir mUnaaebat 
devam ettirmi§lerdlr. Daha 1866 da. 
Sadova'dan sonra. Almanyaya ilhak 
edilmelerini lstemeye bqladılar.1919 
da, Avusturya - Mavaristanm par. 
çalanı§llld nsonra bu "civar Alman. 
lar" istiklll duygusu ile canlandılar 
ve muhtariyet lstcmeye başladılar. 
Çekoslovakyaya bağlanmıı olmaktan 
iğbirar duyuyorlar ve milliyetlerini 
kaaznmak için bUyUk bir mücadeleye 
ablacaklarmı söyllyerek herkesi teh 
dit ediyorlardı. "Blzlm bu Umltlliz fi. 
ganlarmım Avrupa duyacak ve sulh 
bir gUn endieeye dUtecek .. dediler. 

Bunları tevsik edecek yazılı eeer. 
ler ortada. Bu vealkalara latlııacSen 
diyebiliriz kl, Çekoalovakya cllmhu. 
rlyetl daha 1918 tefrinlevvellnden iti. 
baren A1manlann arazi talepleri ile 
ka!1Jlaşmıı bulunuyordu. 

Kul itte bu. Baeka tllrltı c!e olabilir 
mi idi? BelkL .Fakat bugün artik tarl.. 
he kanfJDI§ bulunuyor, elimizden bir 
şey gelmez. 

Ondan IODJ'& ne oldufu da maıam: 
Almanya kendlslni ma11np hlllletttll 
mllddetçe SUdet Almanları Pra, htt.. 
k1lmetl önllnde boyun eğdiler. İçlerin.. 
den butlan lyt birer Çekoslovak VL 

tandaf olmayı kabul ettiler. hattA 
parllmentoya mebus aeçlldller. 

1920 de Stldet Almanlarmm bir 
tek muhalefet partili vardı. l'akat 
bu put1nln lideri '8ki mebus Lod.JID&ll 
U IODI'& llyuetten cekildl. EaaMD 
partln1n faallyeti niıbeten u zararlı 
mahiyette lcll. 

(lelc011lcnaJt1a AJmuılanm t9~ 
faallye~ geçmeytt ~vlteden. it.ijlf 
devletlerbıln Çekleri mUtemı4JJft 
terketmelerldlr. SQdet Almanlarmm 
nuyonat 1101yallat grupu, Bitler llrtL 
dara gelir gelmez teeekkUI etmfı ve 
u aonra lAğvolunmuetur. l'akat bu 
grup sonradan ••Alman SUdet partL 
el' 'lsml ile tekrar tegekkW etti u 
Almanya ıillhlandıkça lnıvvetlencll. 
Almanya Reni işgal edince bazı ta
leplerde bulunan bir parti haline geL 
dl ve nihayet. Avusturyanm Alman. 
yaya ilhakından bir kaç giln sonra 
Alman birliği ateşi ile feverana baş.. 
ladı. 

Ben o zaman Prağda idim ve Hen
layn'den bahl!ledlldiğlni ilk defa ola • 
rak işittim. Eskiden bir bani:ada me.. 
mur olarak çalıpn Benlayn sonra jfm.. 
nutlk muallimi olmut. nihayet nu. 
yona! 10ıyalfBt hareketinin bqma 
geçmfftl. Daha 193:5 te Çek htlk6. 
metl taraftan iken 1938 de Çek0810-
vakya Almanlarmm Bltlercl pft oL 
muıtu. 

• •• 

Avrupa 
e:<spres1 

Dün Ekapreate Prai Ve 
Berlin V qonlan Çıkmadı 
Son zamanlarda gecikerek phrt· 

mlze ıelmekte olan Avrupa ekapreal, 
dlln sabah vaktinde ıelmltM de, an
cak iki vagondan ibaret oldutu ıö
rUlmUştUr. 

Bllbaua Prat ve Berllnden ıele
rek Bel&Tatta bu ekspreae lltlhak et
mui muhtemel olan vaıonıar 1oktu. 
Bundan da ÇekOlllovakya ve Alman• 
ya arasında demlryolu mUaakaU.u· 
nın durduluna hll.kmedllmektedlr. ı. 
talya yoluyla ı.elen ekspres, Belgrat
ta mutat lıtaayonuou 7apt1~t.aıı sop
ra, daha taıla bekleme4_en 7oluııa 

devam etmlttlr. 
Diğer taraftan blr harp thtlmall 

dola;rıalyle Alman7a7a ve sair 1erı .. 
re giden mallarımıı için latenllei 
yllzde bef harp sigortası hn nmetl
mlzce fazla görülmüş, bunun yUzda 
bire lndlrtlmeal hususunda lca.P eden 
tetkiklere reçllmlştlr. 

Bntnn bunlar "luıı'l IUlh" un 1otı 
)'irml WIMinde g6rtl1en sincirleifl9 
netlcelerldh". Bunlara brp' ne yap. 
mak 11.mmcb. u yapılabilirdi! Yapı. 
lacak te1 laclece teellt1ften ibarettir. 
Fakat tlmdl 1lt yaplli&k lbım, ne 18. 
pdabHlr! Bunlara cevap be'klenlYof'. 

Venay muahedealnl imla etmlt o. 
lan milltler 'de maullyetlerlni mtıdrlk 
bulunuyorlar. 

AlmanyaDJn bqllnldl eeft Bla. 
mark'm: .. Bohemyayı kim ellnde b1J.. 
lUlldµrufla Avrupa~ hAkfm olv,. 
tekltndekl .natınl unutma11111 ve bu. 
gtınld1 fellketln toh~ ekmil o. 
labllir; bu, tflphala. l'akat. onun yap 
tığı, eski Alınan yaydni& 11~ 
tekrar ele amıaktan 1~. "Drans 
nah o.ten" (Şarka dojru) dllnJdl bir 
18Y dCU· Bunun ilk merhaleti yeni 
ve kuvvetli bir Kittelevropa ( qrta 
Avrupa) Utkil1 Ue b\I~· 

ı .. laaıpla mtıdabıl• ~ .. 
lanı.t .. Orta Amıpad& n~ 
tUtau tek 4lreil de OD& terkederek a,; 
nahtan eHne ftlll)'Ol'U. .. diyorlar. 

.....atf 8antralln lltlk'llbMı doJra., 
nulmıyaeafma c!alr l&de bir ftlt nm. 
bbW blzlm lıfajlııO battım wrmet m 
18e OD 1181ledeDberl, bin blf' mtlfkWlt.. 
la, bir mtldafaa ı.tlhktml balina ko. 
nulm111 olan Bohemya 1ı11clutlarmı AL 
mantara vermek te Oekler fçtıı odur.., 

Buna her eeYi tit pmeye çal•pn. 
lar 111 cevabı vereo*lerdlr: Bu vuL 
yete mani ol•tA• lmklm yoktu An
cak bu m .. ı .. dn katı mekilde halli 
iledir ki. Avrup&cla umumi bir lulh eL 
de edllelJWr. 

Temenni edelim ki bunda haklı oL 
ıunlar. Yine temenni edelim Jd, harbe 
m&al oI&rak btltUıı dipr harp teb1L 
kelerbd de Ullklıftın)Oi'il&. J'ab( 
hlo olm••a olnıdi,. kaür, 'Tauat. 
reht" (Y11Dllııfun haktı) Almanlarm 
aillacbklan tek 111 olduiuna c&'e. 
Franaaıım, kaybettlif kuvvtı...ın ne, 
tlcelerini dlltQnmetl Jlmn. - o. Le 
l'evre U"""'1J. 
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Temizlik mücadelesinde gazeteciler 
Hin• ale7hlndekl son talıttlerln 

"1ıılendlll ıırada bir gUn muhakeme 
eeı...ı bqlarken başmüddelumumt 
J>eyey c na7eUere kartı mücadele ba
kmımdan ıuetecllere düşen vazife 
lıaktında açık bir beyanatta bulun
muttur. 

J>eye7fn. Amerikanın !ıllşlgan htı
klmetl dahfllnde Haıtlnga şehri aha
Daladen olan btl1'k babası ( Ba;rrak) 
adı lle blr haftalık mecmua çıkar
JDQ& bqlamıttı. Deny bUyQk baba
• Ye onun lLl oflu ile torunu bu 
aeemua71 tam 60 sena yaeatm etır. 
flla1rat) inat dalma 16 000 n"ifuslu 
MI' tehir halkmın önUnde rehberlik .....-. 

h ltlltarla DeTeJ' 1ı:en4t.blt ini o-

larak ıazeteel tel&kkl eder. lşte bu 
sıfattan aldığı kuvvet ve salA.hlyet 
ile Nev7ork başmüddolumumlsl ci
nayetlere kartı mücadele hususunda 
matbuata dü'en vazifeyi izah ederek 
demiştir ki: 

- Eğer matbuat olmazsa 1938 se
nesinde polis vazifesini J'apamaz. Bi
zim en kıymetu yardımcılarımız ga
zetecllerdlr. Biz vazifemizi ifa nok
tasından eld~ ettiğimiz bUtUn muvaf. 
fakıyet1'erl gazetecilere medyun bu· 
lunuyoruı. Ben kendi hesabıma Uç 
s nedenberl Nevyorktakl gangsterler 
ne dolandıncılık ('ebekelerine karşı 
takip ettlttm cldalde ancak matbua
tın yardımı ile muvaffak olablldltl
ml ltlr&f edertm ... 

"Gazete muhablrlerlnln ifşaatı için 
kim ne derse desin, ben hiç bir vakit 
sıkılmı, olduğumu aöyleyemem. 111-
ter umumi menfaat herhanglblr flk· 
rln veyahut herhangi bir hareketin 
gizli tutulmasını iktiza ederse gaze
telerin ve gazeteci arka.daşların bu 
hususta yardımlaruıı temin etmek 
pek kolyadır. Ben ne vakit gUrUltUııtız 
patırtısız, kimsenin haberi olmadan 
bir iş idare etmek lıtemlt isem dal
ma bunda muvaffak olmutumdur." 

"Buna mukabll ne Yaklt JtGtQierln, 
suçluların, canllerln aleyhinde efkl
rıumumlye7I biraz harekete getir· 
mek llzımgelmlt ise gene gazeteci
lerden, gazetelerin en ktıçtıklerlnden 
en büyQklerlne kadar hepsinden aza
mi derecede mnzaharet gGrdQm." 

.. Eter ıaıeteler l)lzl tenkit eder
lerse, ne 111! Bir adamı methetmek· 
ten llerlleme bamleel çıkmaı. Tenki
de karşı hareket eden aldanır. Ten
kit dalma faydalıdır. tnıan bir itte
ki kusurlu taranan rörmedlkçe .... 
laha do ru gidemez. H&dlaelere bi
taraf göz ne bakanlar hAklml rln en 
17fıldlr." 

"'Gazeteler ve pzetecııer. gerek 
bana ve gerek polise vazifelerimizi i
fa hususundaki yardımı~ auçları ve 
clna;retlert netretmek ıurettyla ;ya .. 
parlar. Bu netlr me1eleıl adli muvaf
fakıyethı en esaslı unıurlarmdan 

biridir. Cinayetler dalma ıllk6ttan, 
karanlıktan, yalnızlıktan kuvvet a
lırlar. Cinayetleri karanlıktan me7-
dana çıkarınız, efk&rıumumlye önOn
de bunlann kötQlQklerlnt teşhir e
dlDlı, göreceulnlı kl bAı._lar derhal 
Yatama Jtablll;retlerlnl t,'Ybedecek· 
lerdlr!" 

.. Cinayetleri :ratatan te7 bqkala
nnın korkuıudur, rlyaklrlıtıdır, u
tanıaçlltıdır, alçakhlıdır. Cina7et
lerla lıttım&r ettikleri itte halk ara
ıındakl bu ttırlll blılerdlr. Onlan bu 
blalerln örtflBQnden ıoyunuı. meret•· 
na çıkannız, kendi kendine öltır. Na .. 
muılu insanlar aöı sö;rlemek cesare
tini gösterdikçe JdSt111er1n ve canlle
rln aeslert alçalır. Baiar. Bler tlzer
lerlne htlcum ec!lllrae o zamü geriye 
k&Qar!" 

..lfte bir ıotlmal hetet içinde ıM
nen bltllu teQ.tıtJara tal'ft bu pıtlca-

dele kunetl aadece guetectıerta n 
ıazetelerln elindedir!'' 

"Ben birçok b~ phal7etıeı t.l;t" 
nınm ti chıa1eu.-e kartı mat.bu&tla 
neşrl7atından. dQlaf1 tl-.,et.e4-r er. 
Bu zatlar ha1aU"'1Jlda htc l>lr u.nıaa 
bizim gl~l h•reket etmemıııerdk. 

Onlar btslpı bu .UılerlıAtlıln manaq. 
.nı anlı;ramazlar. Matbu1Ltm D"1i71t" 
tından ber vakit lıtlfacle •tınlt lalr .
dam ııfatlyle ban bllllslı alz rueı... 
ellerin ve ıuetelerlıı ıamamen. f~ 
rinde htlr ve 1erbelt olarak •etrlnt 
70Uansıda devam etqıelerlııl llterl&. 
Ancak ıerbeBt bir matbuattır ki ~ 
zaffer blr demokraal ld.,.._e ta 1 
halkı idare edeblllrl" 

Ne'9'7ork cinayet mahkemllf ala .. 
de •••teler Te ıuet.ee11• lal• 
ilk mlcadel19f hakkmda n teslert 
aöyleren b&f11ltld4elumUll f)eve7 he
ni• ıs Yatıncl& bir .et..,~ :rem 
4Unyada ganpterlerl~ Jaals ol4ukl 
n tetblt hnetle~ lartı tet ba
tına harektı1t eft'bllllleii! Jarp mem
leketlertncle 4• ıayret Te tatdfrler 
ayandınuffır. 



Cj.öcüp 1Jüşiüulii4~ 
~· ,_,, ~ ~ ~ ,_, --
Karışık h kta n 

illallah! .. 
GUnlerin tuhaf bir karar•ızlıiı var. 

Artık b!diıeler zaman rahmine dü1mU1 
bir varlık gibi geceler ve gündüz1erle 
bUyil)"Üp gövde ve ıekil bağlamıyorlar. 
Bakıyorsunuz, bugün orta.da ne fol, ne 
yumurta varken, dünyanın bir yerinde 
en olgun ve en dolgun bir mesel.e patlak 
veriveriyor. 

Fakat bunun ne olduğu, hangi kay. 
naktan fı§kırdığı, daha bütün etrafile 
aydınlanmadan, yine bakıyorsunuz, bir 

• baıka hadise ile karıı kar§ıyasınız. Hem 
de münakaşasına hiç hazır olmadığınız, 
Ustünde asla düşünmediğin:z bir hadi· 
·se. 

Şu son yılların gaz:etelerini alıcı gö. 
zile incelerseniz, görürsünüz ki, siya· 
aet, dünyanın en az ömürlü işidir. He· 
)'ecanları, gürültüleri, ihtimal ufuklarile 
birlikte, bu haberler, matbuat sayfala. 
rına vak'a kervanları halinde konup 
göçerler. 

Yerleri de ne çabuk de~işiyor ... Ba· 
kanınız, bugün birinci ısayfayı baştan 
bap kaplayan bir manşet haberi üç 
gün aonra, iç sayfaların en görlinmez 
yerlerine birer sığıntı halir..de çömel. 
mi§ler.... İşte "Habeş,, meselesi, işte 
''ispanya davası., işte Çin · Japon kav. 
gası... Bugün bunların hiçbirini eski 
ehemmiyetli kılıkları içinde görmüyo. 
ruz. 

Çekoslovak davası, ıonbahara rast
ladığı için mi nedir, bir günü bir günü. 
ne benzemiyor. Smıııdan sınıra nutuk· 
lar savruluyor. Şimdiki devlet adamla
n da, eski zaman ~valycleri gibi kı. 
hçlanna .anlmadan önce laf düellosu 
yapıyorlar. Her gün yeni bir korku sıt
ması çeken insanlık öyle bunaldı, 

.. oldu, olacak r,, ııigalan öyle canımız:a 
tak dedi ki, artık: "Ne olacaksa, biran 
evvel olsun da kurtulalım!,, cümlesini 
ağzımızdan düıürmüyoruz. 

iki gün evvel, ajanslar, radyolar, 
telgraflar, hulba bütün haber vasıta .. 
lan: "Harp bir emrivakidir!,, diyorlar· 
dr. O günün öğle üstü muhantbe on gün 
geriye atıldı. Bugün, yine ortalık allak 
bu'lak !... İki devlet daha • Romanya 
ve Yugoslavya .. asker topluyor. Kılıç 
ıakırtıları, top arabalarının galdır gul
durlan i§itiliyor. 

Bu ı;:idi~le muharebeden defi!, ama, 
galiba sinir illetinden harap olacağız! .. 

Arnavut Maksudun 
Muhakemesi 

Geçenlerde Tarlabaşında işlenen ci
nayetin kahramanı Arnavut Maksudun 
muhakemesine ağırcez:ada dün devam 
edilmiı, müddeiumumi mütaleasını ser. 
detmiı ve ceza görmesini istemiıtir. 

Suçlu vekili Esat müdafaa i~in müh· 
Jet istemi§, bu istek kabul edilerek du· 
ruıma perıembc günü öğleden sonraya 
bırakılmııtır. 

.... -o---

Pcnıste 

BİR SARHOŞ YARALANDI 
Kadıköyünde Uzunhafız.da oturan 

Devlet Demiryolları amelesinden Ka· 
mil, cumartesi gecesi ahbablarından bi. 
rlnin Kayrgdağında yaptığı sünnet dü
fünilne gitmiş, birçok rakı içmiştir. 

Sarhoı bir halde sabaha karşı evine 
dönen K~mil, kapısını açarken yere 
yuvarlanmıı başından ağır surette yara 
lanmııtır. Yaralı sıhhi imdat otomobili 
ile hastaneye yatırılmıştır. 

OTOMOBİL KAPISI AÇILINCA 
K.Wıköyünde oturan Naciye, pazar 

ıUnU kocası ile birikte htanbula inmiş, 
Aksarayda ziyaret e~tiği bir akrabala. 
nndan otomobile binerek dönmüşler· 

dir. Fakat 2909 numaralı otomobil 
~nkara caddesinden geçerken 9 ya· 
ımda Bahaettin kar§ısına çıkmış, şo. 

för Ani fren yaparak otomobili dur~ur
mu§tur. 

Birdenbire durma neticesinde şiddet 
le .araılan otomobilin kap.ısı açılmış, 
w Jıfaclye içinden fırlıyarak boylu bo. 
yuna caddeye düşmüştür. Naciyenin 
dudakları parçalanmış, tedavi altına a· 
lınarak tahkikata baılanmııtır. 

·Köy okulları için yeni 
hükümler 

Eğitmenlere köyde mühim vazifeler veriliyor 
Kült\ir Bakanlığı köy tedrisatına bil 

yük bir ehemmiyet verdiğinden önü. 
müzdcki yıldan itibaren köy okulları 
için yeniden bazı mühim hükümler tes
bit edilmektedir. 

Bundan başka köy eğitmenlerin va. 
zifelerini de teabit etmiş ve bir kanun 
haline getirmiştir. Bu kanunun bazı 
mühim maddeleri şunlardır: 

1 - Eğitmenlerin çalıştıklan okul
ların birinci 9ın1Uarında talebe sayısı 50 
yi geçmemek üzere, 9, 10, 11, 12, 13 
yaşındaki çocuklar alınır. Sayısı elliyi 
geçen birinci sınıflara 9, 1 O yaşındaki 
çocuklar kabul edilmiyeceklerdir. 

2 - Birinci sınıfa alınan çocuklar, 
üç yıl okutulacak ve bu müddet zar 
Lında yeni talebe alınmıyacaktır. 

3 - Uç yıl sonunda birinci maddede 
gösterilen §ekilde yeniden talebe alı. 

nacaktır. 

4 - Eğitmenler haftada en az iki ge 
ce bulundukları köyün yetişkin tale
belerini de okutacaklardır. 

Eminönünde 
~ . 

bir ·kaza 
Bet Amele Yıkılan Bir Bina 

Altında Kaldı 

Dün belediyece Eminönünde yapılan 
istimlak neticesi yıkılmalarına başlanan 
binalardan birisinin çökmesile 5 a· 
mele ağır aurette yaralanm~ hastane· 
ye yatırılmışlardır. 

Çöken bina' belediyenin son defa 

istimlak ettiği sıra dükkanlardan ikin
cisidir. Zaten harap olan bina birkaç 
ıündenberi arka arkaya yediği yağmur. 
Jarla büsbütün esnemişti. Tanzifat a
meleleri dün binayı yıkmağa başlamış· 
lar, bir taneıi saçakta kazma sallarken 
dükkan çökerek aşağı yuvarlanmıştır. 

Bu ıurete tanzifat amelesinden Yu. 
ıuf molozların altında kalmış, Mehmet 
ile Şemsettin ellerinden, Hüseyin al
nından, Ali de ba~ından yaralanmıştır. 

Yeti~enler tarafından hemen kazı. 
lan toprak altından Yusuf baygın bir 
halde çıkarılmış, diğer yaralılarla bera· 
ber ı;ıhhi imdat otomobiline bindirile· 
rek Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl. 

mıştır. 

Hadise etrafındaki tahkikata devam 
edilmektedir. 

tlkokulların Kadrosu 
İlkokul öğretmenlerine ait ikinci 

kadro kültür direktörlüğü tarafın. 

dan hazırlanmıştır. Yeni kadroda 
bilhassa mülhakat köylerine tayil}
lcr yapı1'.r.ış, lstanbulun emrine veri. 
len öğretmenlerin bir kısmı da yeni 
kadroda münhal olan okul öğretmen. 
tiklerinde yer almr§lardır. 

Eminönüncfeki binaların kaldırıl. 
masına gcrmi verilmiştir. ı..:öprünün 

Eminönü tarafındaki iki başında bu. 
lunan kulübelerin etrafı tahta perde. 
lerle çe\Tilerek yıkılmasşna başlan. 
mıştır. Bektaşhanı da yıkılmakta. 

dır. Yenicami helalarının yanma isa. 
bet eden Evkafa ait dokuz dükkanın 

• S - Eğitmen bulunduğu köye, köy 
kanununa tevfikan Kültür Bakanlığınca 
verilen planlara göre, bir okul binası 

yaptırır. Bu binanın her türlil işlerin. 
de köylüler ve ustalar birlikte çalışır. 
Okulun eşyasını muhafaza eder. 

6 - Eğitmen bulunduğu köyiln ve 
okulun her türlil terbiye işlerile ilgi· 
Iidir. Bu işlerin temizlik ve sağlı~a ait 

olanlarını köylüler ve talebe ile bir1ik· 
te bizzat yapar. 

TARIM İŞLER! 

1 - Eğitmenler bulundukları köy. 
terde tarım işlerinin fenni bir şekilde 
yapılması için köylülere rehberlik ede
ceklerdir. 

2 - Eğitmen ziraat direktörü veya 
memuru tarafından verilen plana göre, 

bulunduğu köyün zirai durumunu kayıt 
ve tesbit eder. 

Bunun semeresini istediği vakitte kaza 
ziraat muallimlerine veya vilayet zira. 
at direktörlüğüne verecektir. 

Permenaftan bir 
kızın saçı yandı 

Taksimde Abdülhak Hamit caddesin
de oturan Matmazel Karolin pazar gU.. 
nü Beyoğlu caddesindeki meşhur ka· 
dın berberlerinden birisine giderek, uç 
lanna permenant yaptırmış, fakat a • 
meliyat esnasında Karolinin uzun sarı 
ıaçlan hemen yarısına kadar yanarak 
dökülmüştür. 

Dün müddeiumumiliğe müracaat e -
.den Karolin kısacık saçlarını göstere. 
rek berberiA yaktığını ve kendisinden 
davacı olduğunu söylemiştir. Müddei
umumilik berber hakkında tahkikata 
girişmiştir. 

Tramvay Şirketinin 
Yeni Bir icadı Mı? 

Arabalarda lamba
lar niçin yakılmaz 

Evvelce, Elektrik Şirketile alakalı 
bulunan Tramvay Şirketi, son zaman.. 
larda masrafı azaltmak için yeni bir 
usul keşfetmiş ( !) ve tatbike geçmiş 
bulunuyor. 

Şirket, tramvay arabalarındaki ıam_ 
baları mümkün_ olduğu kadar geç yak. 
tırmakta ve üstelik te arabalarda bun 
lardan üç tanesi ''bozulmuş" mazere. 
tile hiç kullanılmamaktadır. Esasen 
bir araba içinde 6 ·lamba vardır ve bun 
larm hepsi y.:mdığı halde kafi ziya 
neı?redemczkcn şimdi de üç tanesinin 
sönmesi, gece yolcularını kör kandil. 
le seyahat eder bir hale sokmuştur. 

Belediyenin bu yeni icatla alakadar 
olacağını ümit ediyoruz. 

paraları verilmiştir. Bunların da hed. 
mi başlamıştır. 

Scliinik bonmarşesinin istimlak işi 
için Nafiadan 42 bin lira, Tekkollu 
Cemalin bulunduğu köşe için 9 bin li. 
ra istenmiştir. Bu paralar gelince o. 
r.ılnrm da istimlak işleri tamamlana. 
caktır. Bahkpazarı sokağının ağzın.. 

3 - Eğitmen bulunduğu köyde fi
danlık yetiştirir. Fidanlıktan istifade 

ederek, köy kanununa dayanarak köy 
için birer hektardan aşağı olmamak il· 

zere birer koru veya meyva bahçesi 
tesis eder. Köyün meydanının ve 8okak 

}arının ağaçlanması için kılavuzluk e. 
deceklerdir. 

4 - Ziraat Bakanlığı tarafından veri 
len Aletlerle köyün yağmur vaziyeti 
ni tcsbit edeceklerdir. 

5 - Bulunduktan kl:SyUn hususiyet
lerine göre istihsali arttırıcı, ıslah edici 

ve kolaylaştırıcı vasıtalardan köylüniln 
istifadesini temin edeceklerdir. 

Bu yıl muhtelif viHiyetlerde açılan 
köy öğretmenleri 561 mezun vermiştir. 

Yeni mezunlar önUmüzdeki ay ba. 
tından itibaren Kocaeli, Edirne, Kırk

lareli, Ankara, Afyon, Kars, Erzincan, 
Gümüşhane, Erzurum, Tunceli, Eski· 

'ehir villiyetleri köylerine dağılarak 

tedrisata başlryacaklardır. 

Bir !<adın 
mendili 

Az Kalsın Bir Cinayete 
Sebep Oluyordu 

Ne}et ve Osman adında iki arkadaı 

pazar günü gczmeğe gitmişler, dola§ır
larken Osmanm cebindeki güzel bir i. 

pek mendil Neşetin merakını tahrik e
derek sormuş, aynı zamanda kendisine 
vermesini de söylemiştir: 

Fakat bir kadın yadigarı olduğunu 
ileri sürerek vermek değil ya, dokun .. 

durmak bile istemiyen Osmanın hareke 
ti, Neşeti kızdırarak bıçağına el attır-

nu§ ve altalta kavgaya başlamıştır. Bir 
cinayet işlemeden yetişenler tarafından 
yakalanan gençler ikinci sulh ceza 

mahkemesine sevkedilmişer, ve Neşet 
12 gün müddetle hapse mahkum eHil· 
miştir. 

iki Sarhoş Mahkemelik 
Oldu 

Dün gece sabaha karşı saat 5 sırala
rında sarhoş bir halde evine dönen Tak
simde "artistlere iş bulma., acentesi 

sahibi Emin Bulur, cadde üzerinde Da. 
vutpaşalr Hüseyin ile karşılaşmış, iki 

sarhoş şiddetli bir çarpışn:adan sonra 
ağız kavgasına tutuşmuşlar, işi yum

ruğa bindiren Emin cebindeki rakı şi • 
şesini kaptığı gibi Hüseyinin ba,ına in

dirmiı, o da kendisini yumrukla gözle· 
rinden yaralamıştır. 

Her ikisi de yakalanarak cürmümeş. 
hut mahkemesin~ verilmişlerdir. 

daki Cambazoğlu nanı 36 bin liraya 
alınmıştır. Yıkılması bir müteahhide 
verilmiştir. 

Yıkılma işine belediye imar müdU. 
rü Ziya ile itfaiye müdürü lbsan ne. 
zaret etmektedir. Bir kısım binaları 

itfaiye yıkmaktadır. 

3-KURUN rt EYLUI.: 1938 

Toprağı kim 
işleyecek? 

Yazan: Sadri Ertem 
Ankara treninde iki adam konuıu. 

yor. Biri anlatıyor: 
••- Biz, diyor, her §eyden çok zira-

ate ehemmiyet vermeliyiz. Çiftçilik, 
topFak mahsulleri bizim memleketin 
belkemiğidir. Tarihin her devrinde A· 
na.dolu büyük, hububat anhan olarak 
yfi.dedilmiştir. Anadolunun meyvaları 

dünya edebiyatının şaheserlerine mevzu 
olmuştur. Çiftçiliğe ehemmiyet vermi
yoruz .. Toprak bizi atar. Toprak ken. 
dini sevmeyeni beslemez. 

Bu nutka benzer gilzel s8zleri söylı"'.. 
yen zat, arasıra heyecanlanıyor, gözlil· 
ğilnil çıkarıyor, onra kendinden bahse
diyor: 

- Efendim ben yeni tohumlar getirt. 
tim, tarlalan suladım. Susu.sz; yerlerde 
yeni kuyular açtırdım. Bereketli, bere
ketli mahsuller aldım. Toprak, toprak. •• 
Ne verimli bir anadır. 
· Toprağa dokunan el altrn tutarı .. 

Mesleğine bu .ka.dar derinden alika 
duyan adama hürmet hissi duydum. 
Toprağa alaka göstermeyenlerden nef
retle bahseden adamın gözlerine bak. 
maktan korkuyordum. Onlann içinde 
bir cehennem panldıyordu. Gözlerine 
bakamadığım adamın seri bir hareketle 
beni ve başkalarını kompartımanın 

pencerelerini açıp birer sigara külü sil. 
ker gibi c1ışan fırlatmasından korku
yordum. 

• • • 
Toprakla meşgul olmayanlara ate§ 

pilsküren adamın sinirleri dilrclmiş, 

tatlı bakışlı bir aile babası halini almış· 
tı. Sakin sakin anlatıyordu: 

"- Büyük çocuğumu Alm.anyada 
tahsil ettirdim; şimdi kimyagerdir. L5.
boratuvann.da çalrşryor. 

lkinci hukuku bitirdi. Avukat olmak 
istiyor. 

üçüncü çocuğum bu 6ene liseyi bitir. 
di; Mühendis Mektebine girecek. Ya. 
şım elliyi geçti, artık gözlerim açık 
olarak ölmiyeceğim.,, 

Ben düşünUyorum. 
Mesleğini çok seven bu toprağa sa

hip olan çiftçinin işini kendinden sonra 
kim yapacak? BüyUk şehrin malı olan 
mühendis mi, avukat mı, kimyager mi? 

Miralay Hamdi Naci 
· Askeri Merasimle Gömüldü 

Ayın 17 sinde, İstiklal caddesinden 
geçerken kalp sektesinden vefat eden 
ve üstünde bir vesika bulunmadığı için 
kimsesizler mezarlığına gömülen, es. 
ki fırka kumandanlarından süvari 
miralayı Hamdi Nacinin cesedi, ev. 
velki gün mezardan çıkarılmış ve dün 
tekrar namazı kılınarak askeri me. 
rasimle Filirnekapıdaki Şehitliğe def. 
nedilmiştir. 

Merasimde bir süvari bölüğü, mer. 
bumun akraba ve arkadaşları ile 
kalabalık bir halk kütlesi hazır bu.. 
lunmuş, mezarı başında kendisinin me. 
ziyetleri ve hatırası nnılmı~Il'. 

--<>--
Lise Ve Orta Okullar 

Lise ve ortaokullar önümüzdeki pa
zartesi gününden itibaren tedrisata 
başlıyacakları için okulların bütün 
hazırlıkları önümüzdeki hafta içeri. 
sinde tamamlanmış olacaktır. Diğer ta.. 
raftan yeni açılan okullar için Kültür 
Bakanlığı laboratuvar tesisatı koya.. 
caktır. Bu tesisat için bütçede ayı'L 
lan para ile muhtelif laboratuvar mil
esscsclcrinden filat ısmarlanmıştır. 

--<>-
Göçmen Nakliyatı 

Devam Ediyor 
Bulgaristan ve Romanyadan gel. 

mesi mukarrer gö~men ırkdnşlarımL 
zın nakliyatına ehemmiyetle devam 
olunmaktadır. Vatan vapuru dün U. 
çüncü seferini yapmak üzere Kösten.. 
ceye hareket ctmi~ir. On güne ka 
dar bu vapurla dördüncü kafile de gel. 
miş bulunacaktır. Şimdiye kadar yal.. 
nız Köstencedcn limanımıza 6000, Var 
nadan 4 bin, Edirne yoluyla Romnn
yadan 1000 k~şi olmak üzere 11 bin 
göçmen gelmiş bulunmaktadır. Gele.. 
cck 8-9 bin göçmen daha vardıra 
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1 . ·ı f b ı·k t Lehlilerle Çek- Bütün Avrupa ngı tere se er e ı yap ı rer çarpışıyor ·ıAh b d 

Bcrlin. 26 (A.A.) - D. N. B. ajan f Dostlarım; (B~ tarafı 1 i~) Si a aşın a 
81 tebliğ ediyor Bununla beraber bir had vardır. Bu Varşova, 26 (A.A.) - Pat AJansı {Baş tarafı birincide) 

Saat 20,15 te Hitler daha 1933 ten 1 hadde herhangi bir şeye feragat ede. bildiriyor: haı·el .. etine knI"şı koymak lc;in bckle-
evvel iktidara gelmek için yaptığı 1 meyız. Çünkü o nırıan bunu bir zaaf Gazetelere Moravska Ostrava ve Çek ror. 
mücadeleler sırasında en buhranlı an ~dak~i e;ierler. Ben kendi hesabıma ek Siyejininden verilen malumata göre. t\lmanl a, çekosıo,·akyayn on gün-
larda nutuklarını söylemiş olduğu spor s~riya feragatte h• :unurum. Fakat bu- seferberlik emrinin bütün Moravya ve lük bfr mühlet ,-cl'dJ. nu mühletin nltı 
sarayına gelmiştir. rada dh iltri gi.demıycğim. Silezya.da hasıl ettiği panik Çek ma. günü geı;uıiı;.tir. Geriye dört gün knl-

Spor sarayı dolup taşıyordu. Hitler Ztn AvusturyacaVi pilebisit benim kamlarımn sık sık verdikleri hava tehlt mıştır. Almanya Prağ biikfımetinhı 
coşkun tezahüratla karşılandı. ne kadar haklı :;hlııP,\lmu ve ne kadar kesi emirleri yüzünden daha ziyade art- istediği teminatı rnrmel..sizin Südet-

Göbbels, toplantıyı açarak bu ta Avustury; mcse1 •!s:.1·rı cezri bir hal maktadır. İhtiyatlarla jandarma ara· lcr mmtnkasmı i';'gale tcşcbbils eder· 
rihi anda Alman milletinin kütle ha tarz: i-;tcmediğıni ı C:stermiştir. Biz sında musademeler kaydedıliyor. Bir- se Çckos•.n·ak oı·dulnl'ırun, netlC'e~ı 
]inde şefi etrafında toplandığını söy. şim:li haH!c!ilınesi ıı., ımgelen ve mu· ç.:>k Lehli tevkif edilmiştir. Moravska ne olm·sa olsun, sllnh ile mukave-
lemiştir. hak~ak halle<liıecek ol"" son mesele kar Ostravadaki kahve ve lokantalar tama. met edeceğinden şüjphe eclileıucı:. Bu 

Bunu müteakip Hitler kürsüye çık. 4Şısın~byız. - Sürekli 31kışlar • men b§tur ve :nağazalar önünde büyük takdirde Alma.oyanın işgal teşebbüsü 
mış ve aşağıdaki nutkunu söylemiş. Avrupa.da üzer:nde hak iddia ~tti • bir müşteri kalabalığı görülmektedir_ bir Alman. Çekoslornk harbinin lıa-;;-
tir: ğim yegane arazi budur. Fakat bu böyle Gece tehlike vaziyeti dolayrsile sokak. laması demektir. 

Geçen 22 şubatta. Rayştag mebus- bir hak iddiasıdır ki, bundan asla vaz- lar tam bir karanlık içindedir. Fakat Alman ve Çekoslova!i. ordu· 
larmm önünde, ilk defa olarak bir geçmem ve eğer Allah isterse, bunu mu Siyezinde Olıa hudut nehrine giden laı-ınm çarpıı:ması tne\"zii hir harp 
prensip talebini mevzuu bahsettim. vaffakıyetlc başaracağım .• ~ :rekli al yolar telörgülerle çevrilmiştir. halinde kalamaz. Bir kero Alman· 
Bu talep, hiç bir münakaşa gctünnez kı~lar - Diğer taraftan gazeteler askeri ma- ya ile Çokoı.lornkların çarpışmaları, 
mahiyettedir. işsizlik orada çok vahim bir hale kamlarn Çek ordusundaki diğer millet· J

4
ch \'e Mncnı· azlıkl.:m yüzünden ola.-

Millet benim o sözlerimi işitti ve gelmişti. tere mensup askerlere karşı hakiı bir cn.ğı iı,:in ayni zamanda :\taNu· \'C Jıch 
anladı. Fakat bir devlet adamı anla- A~t:k Almanlar çubuk sahibi bile o· itimatsızlık gösterdiklerini yazıyorlar. oı·dulaı•mm da Çekoslornkya üzerine 
mamrştL O adam bertaraf edildi ve o famıyorlar. Böyle bir hal daha ne kadar Siye ~ i civarında zorla celbedilen Ma. tan.nıız etmeleri tnbilclir. Bt>yle bil' 
zamanki vaadimi yerine getirdim. zar.lan ötvam edebilir? Almanyanın bir car ihtiyatlarını sevk~en jandarmalar harbin neticesi Çckoslovak~;anm A'f-

İkinci defa alarak bu ayni prensip. kö§esinde bir vatan haini hapsedildiği istasyonlarda hiçbir kimsenin araba· met edt'ceğinden şüph:! edilemez. Bu 
ten Nüremberg kongresinde bahset.. veya haJri!tat kürsüsünden devlete ba- lardan çıkmasına müsaade etmemekte. ise l>ngünkii Anupa. mü,·azenesinJ 
tim. Millet yeniden o sözlerimi işitti kare.ler savuran birisi nezaret altına a. dir. kö!ı:ünclcn sarsacak bir şeydir ve cler-
ve anladı. lındığı zaman, İngiltere ve Amerikada · bnl bu mUyazenenln sarsılmasında 

Bugün yeniden milletimin karşı. büyü!: bir ga:c.yan başlıyor. Fakat yüz- Mu s o: inini n kendilert için tehlike g<>ren de\'let• 
sına çıkıyorum ve mücadelemizin bil- binlere.! kiş1 rvlerinden kovulduğu, on ler hareket geçer. 
yilk devirlerinde olduğu gibi ona doğ- b:nlerc~ ki;ıi öldii. üldüğü zaman demok d Ün k Ü nutku 

. rudıın doğruya hitap ediyorum. Bu. ratla. ırı kı:t bile kıpırdamıyor. B:z on 
:rıun ne demeü olduğunu siz bilirsiniz. larm ne hak"r insanlar okluklarmı öğ-

Dünya hiç şüphe etmesin ki, şu an- re:1tlik 
da söz söyliyen FUhrer değildir. Söz Yaşadı~ım . z devre içinde, Südet hal 
söyliyen Alman milletinin bizzat ken- hnrn korkunç viiz:yetini anhyan bir ~ek 
disidir. Eğer ben Alman milleti na- büyük devlet ve bir tek adam var: O 
mma. şu anda söz söylüyorsam ağzım. da büyük dostumuz Btlito Musolini-
dan çıkan her sözün bütün milletimin dir .• Şiddetli aJkışlar • Onun bu hare-
düşündiiğüni.in ve duyduğunun tam ve ketini unutamryacağız ve eğer günün 
mutlak bir ifadesi olduğunu bildiğim birinde Italya için de böyle bir vaziyet 
içindir. Ba.ska devlet adamlarının ria zühur ederse /11r:ıan milletininkar~ı-
ayni vaziyette olup olmadıklarını dil- sına çıkarak, ondan da aynı tavrı takın 
şünmeleri fena olmaz. masını istiyeceğim. Ve 0 zamankenclini 

Son aylar içinde. son haftalar için_ müdafaa edecek olan iki millet değil, 
de bizi pek ziyade meşgul eden mese- iki milletten mürekkep bir tek blok vü 
leleri hepimiz biliyorsunuz. Bu Çekos. 
Jovak meselesi olmaktan ziyade bizzat 
Beneş meselesidir. Bu isim, bu anda 
milyonlarca ,insanı yeise veya kırılmaz 
bir azme sevkeden keyfiyeti nefsinde 
toplamaktadır. Nasıl oldu da bu me. 
sele bu kadar hakim bir vaziyete erir;ı. 
ti.? .. 

Hitler bundan sonra Almanyanm 
harict siyasetini izah edeceğini söy

lemiş, dUnya barış ve silA.hlanma için 
projeler tekli! ettiğini, fakat bunla
rın kabul edilmediğini söyliyerek de
miştir ki: 

"- Tam iki sene bütün bu red ce
vaplarına katlandıktan sonra, n1ha
yet Alman ordusunun en mütekS.mil 
bir hale getirilmesini emrettim. Bu· 
gUn alenen lltn ediyorum: Şimdiye 

kadar dUnyanuı hiç görmediği bir si
lA.hlanma yaptık. Beş sene mütema
diyen sUA.hlandık. Bu maksatla mil
yarla ·e milyarlar sar!ettik. Alman 
mflle\..ı bugün şunu bilsin ki, yeni or
dunun en müteka.mıı siHlhlarla mü
cehhez olmasına itina gösterdim. 
Dostom Görlng'e, Alman topraklarını 
aklı beşerin alablleceği her türlü ta
arruzlardan masun bulunduracak 
bir hava teşkllAtı vUcuda. getirmesi
ni emrettim. Işte bu suretle Alman 
mllletlnin bugün iftihar edebileceği 
ve bUtün dünyanın da kendisini gös
terdiği vakit hürmet edeceği bir or
du yarattık. Dünya Uzerlnde mevcut 
olabilecek en mlltekamn hava müda
faasını ve gene tanklara karşı en 
mil.tekıl.mll mUda!aa tertibatı vücuda 
getirdik." 

Hitler lnglltere ile deniz ve hava 
anlaşması yaptığından bahsetmiş, 

Fransa ile harp istemediğini söyliye
rek şöyle devam etmiştir: 

iki mesele daha hallolunmaksrzm kal 
mrşh ve bunlardan yana kaydi ihtirazi 
dermeyan etmek mecburiyetindeydim: 
On r.ıayon Alman Rayhş hudutlarrnın 
dıırnda, tamamen Alman olan toprak
larda yaşıyordu ve bu topraklann sa
kinlt.r:, Almanyaya avdeti istiyorlard. 
Btt ''on milyon., .. kamı, az ~ey değildir. 
Bu rakam, Fransarın mecmuu nüfusu
nun dör.te biri den.ektir. Fransa kırk 
aene müddetle Als<ıce • Loraine'de bir 
iraç milyon Fransızdan nasıl vazgeçme
diyte, bizim de hem Allaha kar51, hem 
ıcunar• karır, bu on milyon Almanın 
Rıybı'a iltihak etmelerini istemiye 
halrkımrz v.11C::, - Şiddetli alliışlar -

cut bulacaktır. 
Bu oyuna nihayet vermek zamanr 

gelmiştir. Çekler şu anda. koskoca 
rnmtakaları boşaltıyorlar, şehirleri 

ve köyle ri ateşe veriyorlar, Alman o
lan herkesi ve her şeyi gazlar ve bom 
balarla imhaya çalışıyorlar. Sonra da 
bu Day Bcnes Prağda oturmuş ve İn
giltere ile Fransaya güvenerek başı
na hiç bir felAket gclmtycccğine ka-
naat getirmiştir. Binaenaleyh, arka
daşlarım, açık bir lisan kullanmak 
zamanr gelmiştir. (Şiddetli alkışlar). 

Herhangi bir kimse bizim göster
diğimiz sabn gösterirse, bizim harp 
istediğimiz iddia olunamaz. Çlinkil 
netice itibariyle, vaziyet nedir? Be
nes yedi milyon Çek'in başındadır. 

Halbuki burada, benim karşımda 

yetmiş milyonluk bir millet var. tn
glltere hUkiımctlne, son ve kat'i Al
man teklifini bildiren bir muhtıra 

verdim. Bu muhtıra, B. Benes'in e
sasen van.dettiği noktanın tahakku
kundan başka bir şey değildir. Tek
liflerimin mahiyeti çok basittir. Aha
lisi Alnıan olan ve Almanyaya ilti
hak etmek istlyen arazi, derhal Al
manynya ilhak edilecektir. Fakat B. 
Bence bir veya iki milyon Almanı kov 
mağa muvaffak olduğu zaman değil, 
derhal, hemen şfmdl... rn!ddetli al
kışlar). Çekoslovakyadaki lisan va
ziyetini dakik bir surette nazarı dik-' 
kate alan bir hudut intihap , ettim. 
Bununla beraber Benese göre daha 
munsiflm ve malik olduğumuz kuY
vct ve kudretten lstltade etmek iste· 
miyorum. Onun için her şeyden önce, 
en bUyük kısmı Almanlarla meskün 
olan bu arazinin Alman hAkimi)eti ı 
altına konulacağını söyledim. Fakat, 
hududu kat't olarak tesbit etmek işi
ni, bu mıntakanın sakinlerine bıra
kıyorum. 

lkinciteşrinin birinde Benses bu top
rakları bize verecektir. 

B. Beneş dünyanın kendisine yar. 
dım edeceğini umuyor. Kendisi de, 
diplomatları da ümitlerini böyle bir 
müdahaleye bağladıklarını gizlemi _ 
yarlar. Çemberlaynin istifa mecbu -
riyetinde kalacağını, Daladiyenin or. 
t:ı.dan kaybo!acağmı ümit ediyorlar. 

Beneş ve hempaları ümitlerini Sov
yet Rusyaya da istinat ettiriyorlar 
ve daima, taahhütlerinden kurtula. 
caklarınş sanıyorlar. 

Benim bi rtek cevabım var: !ki a. 

(Ba§ tarafı ı incide) 
nacak fikirlere cereyan vermişler -
dir. İtalyan milleti te§lkilatsız ve ruh
suz değildir. Gerek fikren. gerek mad
deten kuvvetle mücehhezdir. 

B. Çemberlayn'in Çek meselesinin 
pasifik bir surette halli için yaptığı 
gayretleri teslim ve takdir etmek la. 
zımdır_ Alman muhtırası, Londrada 
tasvip edilen hatalardan uzaklaşma -
maktadır. Çekler yalnız kendi kuvvet.. 

lerine güvendikleri takdirde, netice. 
sinde şüphe olmıyan bir ihtilafa gir. 
menin zahmete değmiyeceği.?ıi her. 
kesten evvel. teslim edeceklerdir. AL 
man. Macar. Leh olarak üç cephesi 
olan mesele tam şekilde halledilmeli. 
dir. Muslihane bir tarzı hal bulmak 
için önümüzde bir kaç giln daha var. 
dır. Bu tarzı hal bulunmazsa, bir an. 
laşmazlığm önüne geçmek in.san kud
retinin üstünde bir iş olacaktır. 

dam biribiryle karşı karşıyadır: Bir 
tarafta B. Beneş, diğer tarafta da A. 
dolf Hitler. Biz biribirimize benzemi. 
yen iki şahısız. Beneş umu.mi Harp 
esnasında dünyayı dolaışken ben na. 
muslu bir Alman askeri sıfatile va. 
züemi yaptım. Bugün de bu adamın 
karşısına. milletimin bir askeri sıfa. 
tile yeniden dikiliyorum. (iddtli alkış. 
lar)_ 

Çekoslovakya bu meseleyi halletti. 
ği, yani :ırazisindeki ekalliyetlerle on. 
lara zulüm etmeksizin anlaştığı anda, 
Çekoslovakya devletiyle artık alaka. 
dar olmıyacağımı B. Çemberlayne ay. 
rrca temin ettim. 

Fakat Alman milletine şunu da be. 
yan etmek isterim ki, Südet Almanla. 
riyle meskun araziden yana sabrım 
artık tükenmiştir. 

Şu halde Bcneş şimdi harb -ıcya 

sulh hakkında karar vermek mevkiinJe 
dir. Ya benim teklifimi ·kabul c.:~r .. k 
Almanlara hürriyet verecektir, yahud 
da biz Qraya gidip bu hürriyeti bizzat 
alacağrz. 

Bu ama azmimizi ilan ediyoruz. Bu 
azmimiz her müşkülden ve her tehli 
keden daha kuvvetlidir ve binaenaleyh 
her müşküle ve her tehlikeye galeb~ ça 
lacaktır. Hiç bir ıey bizim kararımşzş 
deği~tiremez. Bay Bene§ intihab etsin. 

Uzun alkı~lar. (Emret seni takib 
ediyoruz) avazeleri. 

• • • 
İNGlLTEREDE SEFERBERLİK 
Londra, 26 (A.A.) - Harbiye ne

zareti, haya ve sahil müda faasr efrat 
ve subaylnrınr sila.b altına çağıran 

bir emirname neşretmiştir. Resmi 
mahfillerde umumt bir seferberliğin 
bahis me~znu olmadığı tasrih (:dll
mektedlr. 

Londra, 26 (A.A.) - Hükfunet, 
gerek ihtiyat tayyareciliğin müdafaa 
kuvvetlerini. gerek harp ihtiyat filo. 
!arının Ye Londrayı tayyare hücum. 
larma kar~r müdafaa edecek balon ba. 
rajlarının seferberliğini emretmiştir. 

ihtiyat bombardıman kuv.·etleri he. 
nüz seferber c•lilmemiıtir. 

Site kim bugün .Fransa seferber bir 
baldcd.r. !':Lmanyamn l\facaris • 
tan ve Lehistan ile birlik • 
te okoslo\·akyaya taaı•ruzları ih
tinıalinc karşı huzrrlanıru~tır. Sov• 
yet Rusya Lehistana vcrcllğl 

bir nota ile ÇekosloTakya•ya 
taarnızlaı-ı lhtimallne karşı hazır

lanmıştır. Sovyet Rusya Lehistana 
verdiği bir nota ile Çekoslonıkyaya 

kar~ı bir taarruz yaptığı takdirde 
Sovyet "fe Leh ademi teca.,·üz muahe· 
desinin hükümsüz kalacağını bildir
miı;ıtir. Daha sonra Yugoslavya ile 
Romanya Jiüçük İtili\.f anla~ruası mu
cibince l\.facartstanın Çekosıo,·akya 

hudutlarına tecııvUz etmesi ihtimali· 
ne kar!;lı sofcrber olmuşlardır. Şu 

halde Almtınyn iJc Macaristan ,;e Le· 
his(an tal'ıtfmdıın ÇckosloYakya tize· 
rine yapılıwak taarruzu .Fransa, 8ov· 
yet Rusya, Romanya ''e Yogoslavya
nın müdafaa bareketlel'i takip ede· 
cektlr. 

Böyle \'1\Lİ.} ette lngilterenin bitıı

raf kalması çok şüphelidir. O da ta

bii menfaati olnn Frnnsnıun yanında 
bulunacaktır. Ililh:ıssa İtalya Alman 
• Leh • ~lncnl'istnn cephesine iltllıak 
ederse 1nglltca·c bu ceı>heyc muarız 
olan tam.rta olacaktır. Nihayet belki 
Amerika da bunlnr arasına gcçecek
tiı·. Hül~htı 1011 umumi harbi bir kc· 

re daha tekeı·rür edecektir. Çekoslo
,·aJ.:J·ada yckünu bir buçuk milyon
dan ibaret olan ı,eh \'c Mncnr azhk
laa•ınıt şu ,·ey abu şekilde hir idare 

,·eı·mek 11,:iıı A nupada en a~ağl on 
beş, yirmi mil~·on in~an ilkcektir. İn· 
şanlık <il<>ıııi hatır ,.c hayale ;;clınc· 

;ren ;\eni sefalet manzaraları güre· 
cckttr. 

Acnlıa .\ \ rupayı bu ıuiithiş felA· 
ketten k11rtRr111Rk if:in hiç hJr finlft 
yok lllUrhll''..' 

lllze knlm·;ıı, l.ın ümit uudır. HltJer 
Sudet AlınanJarım harpsiz olarak bii· 
~·iık Alman)a hudutlat·ı içerbino nl
ma~ı tt'mln ettiği halde. hununla ka.
nant et ıni~· cı-ck . lat·nr ,·e l.ch azlık. 
hırını da it) ırmak. daha doğrusu 

mutlaka Çckoslo,·akyayı Avrupa ha. 
ritasrndan silmek için hasbi gilzc a
lırsa böyle bir harp cihan efkarnımu
miyt\.<;i değil. hlzzat Alman milleti 
ta.rafından da hoş Jtörülmlyeecktir. 

Onun h.;in nihayet Alm:ınyaıun Sil· 
detler meselesi ile l\~acar ,-e J,ch az. 
hkları meıorelcsinJ biribiıin<len n)'lr· 

rnağı kabul edeceği tahrn1n oluna
bilir. 

Bir kere Siidet Almanlan mesele· 
si balledilJrs~ ondan sonra bir "Al·· 
ruı>a Konseri" ile dlğ r Or!a Avrupa 
mescklcı•i, im ara:ia l\laC':ır ,.e Lt'h 
azlıkları işlerine de yeı;-il masa üze
rindo bir tes\'iye şekli bulunabillr. 
Alm&nlann n•rdlkleıi on günlük 
nıiihlet Çekosıo,·akl:ı ı· için olduğu ka· 
dar Aln• 0 .,Jıır i~in de ('lü~lin,·c den-e
sidir. 

ASIM US 

Fransız nazırJarı 
(Baş tarafı ı incide) 

berlayn Fransız nazırlarının muvafa... 
katile Hitlere şah.d bir mesaj gönder. 
meğe ka.rar verm~tir. Sir Horace Vil
son bu maksatla bu sabah Londradan 
hareket etmiştir. 

Berlin, 25 (A.A.) - Röyter ajan. 
sının muhabiri bildiriyor: 

Hitler saat 17 de Sir Horace Vilson'u 
kabul cdecelüir. İngilterenin Berlin 
büyük elçisı Henderson'un Sir Vilson·a 
refakat edeceği zannedilmektedir. 

PARLAMENTO YA:lIN TOPLANIYOR 
Londra, 23 (A.A.) - Parlamento 

ayın 28 inde toplanacaktır. 
Londra, 26 (A.A.) - B. Daladiyc, 

Bone, Koroen, ve General Gamclen, 
Başvekalet dairesine gitmek üzere sa
at 10.25 te Fransız scfarethanesinden 
11JTılmışlar ve saat 10,30 da mezkur 
daireye vasıl olmuşlardır. 

Londra. 26 (A.A.) - Baz[ husust 
istişareler lc;ln davet edih:::ıiş olan 
General Gamelen Başvekili ziyaret 
ettikten sonr::ı mUdafaa nazın ile gö. 
rUşmUştUr. 

ASKERi GÖRÜŞMELER 
Londra, 26 (A.A.) - Fransa Ge· 

nelkurmay reisi Gamclen, İr.giliz 
Genelkurm=ı.y Reisi ve diğer İngiliz 

askeri şefleriyle göri.iştük!en sonra, 
saat 18 de tayyare ile Fransaya dön
milştilr. 

~1ESAJ VERİLDİ 

Berlin, 26 CA-A.) - Çemberlaynin 
Hitlero şahsi mesajını getil'mekte O· 

lan bariclye nezareti mUşa-rlrlerinden 
Horaca Vilson, tayyare ile saat 15.35 
de Berlin tayyare meyd~nma inmiş
tir. 

Vllson. yanında lnglltı'~renin Ber
lin btiyük elçisi olduğu halde saat 17 
de baş..-ekAlete gitmiş ve Çemberlay
nin mesajını Hltlcre tevdi ettikten 
sonra saat 17.40 da oradan ayrılmış-

tır. 

Londra. 26 (A.A.) - !nglllz siyast 
mahafilinde, Bitlerin muhtırasına 
ÇckosloYakyanın cevap verdiği bildi
rilmekle iktifa ediliyor. Fakat bu ce
vabın muhtevlyatt hakkrnd:ı hiç bir 
şey söylenilmiyor. 

ALMAN GAZETELER! ÇEI\:OSLO
VAKYA YA HÜCUM: EDİYOR 

Bcrlln, 26 (A.A.) - D. N. B. Ajan
sı, neşrettiği bir notta. Fransız ve 
lngiliz matbuatına şiddetle bUcum et
mekte ve Alman mubtrrasına. karşı 

Çekoslovakyanın itirazlarına muza
haret gösterdiklerinden dolayı, bu 
gnzotelcri tahtiye eylemektedir. 

D. N. B. diyor ki: 
Alman tekli!leri katidir. Meseleyi 

kesip atmak Prağ hükumetlnc aittir: 
Ya sulh, ya harp. 

Katil karısı 
(Hikayeden mabaat) 

hali toplanmış bakıyordu. Stella, ka. 
Inba.Iığı yararak dükkflnın öni.ine ka. 
dar sokuldu. Bu sırada icerdcn sedye 
ile bir ceset çıkarıyorlardı. Bu. Fred 
dl idi. Polislerle çarpışırken ölmliş
tü. Ondan sonra, Ste1la, Toniyl po. 
lisle rln arasında, eli kelepçeli, oto. 
mobile bindirirlerken gördil. Arka. 
sın dan: 

- Toni ! Toni ! diye bağırdı, fakat 
Polis otomobili yıldınm gibi kaydr, 
uzaklaştı. 

Ste\Ta bitkin bir halde, başı önün. 
de, yürümeye başladı. Ayakları onu 
kendisi pek de rarkmda 9lmadan, e. 
ve doğru götürüyordu. Başını kaldr
rıp kendisini kapının önünde g6rUn. 
ce evvel!ı tereddüt etti. Fakat sonra 
bir defa glı"erek Toninln son batıra. 
larınr ~örmek istiyordu. 

Yukarı çıktr. Anahtarla kapıyı aç
tı. Yine portmantoda o kadın kUrkU. 
ın asanın üzerinde de eldh•enler du. 
ru yorn u. Kadın içerde miydi?. 

Du sırada, oda kapısı açıldr. Stel. 
lanın karşısma güzel bir lnz cıktı. 
Gülümseyerek: 

- Stella sizsiniz, değil mi? dedt. 
Ben Canct ... Toninin kardeşi... Ağa.. 
beyim biraz evvel çıktı ve sizin itin 
gnlirsc beni beklesin. dedi. .. 

Stella oracığa yığıldı kaldı. Biltlin 
olup bitenleri şimdi anlıyordu. Bir 
kıskançlık deliliğine kapılarak çıkıp 

gitmemiş olsaydı belki kocasının ba. 
şına bu felA.ketin gelmesine mftni o. 
1aeaktr ... 



lzmirden gelen 
misafir 

1§i İçkiye Vurunca 
Tevkifhaneye Gönderildi 

Birkaç ay evvel tzmirden gelen Galip 
oğlu Ali adında birisi geçenlerde bir 
münasebetle Ethem isminde birisi ile 
taruşmı§, işsizliğinden, yalnızlığından 

bahsederek kendisinden yardım rica et. 
miştir. 

Aliye tam bir arka.da§ itimadı ile 
bağlanan Ethem yardımını esirgeme. 
miş ve hatta daha ileriye giderek karı
sının kız kardeşini de Aliye nişanlamış 
ve elbiselerinden bir tanesini giymek 
üzere kendisine vermiştir . 

Fakat dehşetli surette içkiye düşkün 
olan Ali, iş butmağı düşüneceği yerde 
aradan birkaç gün geçince elbiseleri 
golı..rüp Bitpazarmda 14 liraya satmış, 
parayı da Beyoğlunda bir gecede ye· 
miştir. Ertesi gtin pejmürde kıyafetle, 
içten bir sa:nimiyetle kab'.11 edildiği eve 
gelen Ali daha ertesi sabah dışarı çı· 

karken nişanhsmın bir yorgamru bera. 
ber götürmüş, bunu da 2 liraya satarak 
yine içkiye vermiştir. 

Nihayet ev halkının polise müraca
ati ile yakayı ele veren Ali dün adliye· 
ye sevkedilmiş ve birinci sulh ceza mah
kemesinde hakim Reşidin huzuruna Çt
karılmıştır. 

Ayyaş sorgusunda demiştir ki : 
- Evet bunların hepsi de doğrudur. 

Çaldrm ve sattım. Çfüıkü ben içkiyt'.' 
müptelaynn. Bir gün içmezsem yaşıya. 
mam. Bana öyle' bir ~ey yapınrz, ki. bu 
iptiladan kurtulayım .. , . 

Hak:m Reş:t Ali:ııi tevkif ederek tev· 
kifhancye gönde rmiştir. 

( 1'ısa tıcıhe __ rı_e_r __ ) 

• I.ondr:ı dan şehrimiz ticaret odasına 
dün bir mektup gelmiş, lur firmanın mem
lekctımııdcn kuşyeıııı ve ceviz almak iste
ğinde olduğu bllılirilıniştir. 

• Kapl:ın H ınrıkinisUcr cemiyetinin dün 
y:ıpılııııı~ı 1111ıkarrer olan umuml heyet top-
lan tı~ ı ck~ı>nyet olmadığından başka -bit 
gLjnQ. lnınkılııııştır. 

• \'umurla Ciyalları yeniden düşmeAe 

başlamıştır. Uiin piyasadan aldığımız fiyat 
20 liradır. Bu fiyat çift sandıklar içindir. 
Eski fiyata nazaran 1 lira düşmüş bulunu. 
yor. 

• Deniz ticaret ve limanlar umum mü
dürlüğünce, Irak transit eşyasına, hmir ve 
Tr:ıbzon limanlarında vapurlarda ambar 
masrafı ücretinuen yüzde 30, humaliye üc
retinden yüzde 25 tenzilat yapılması kn
rarlaştırılın ıştır. 

• ÇekosJo,·nky:ıdan şehrimizdeki nlaka
d:ırlara selen bir mektupta, halen faaliyet
te bulunan büyük bir dokuma fabrikasının 
ııatılnıııan hazır bir vaziyetle olduğu bildi
rilmiştir. Bu hususta malumat almak iste
yenlerin Çekoslovakya ticaret odasına mü-

racaat etmeleri Jazımgelmektedir. 
• brnlr &irnriiklcrinde bazı tetkikat yap. 

mak üzere bir mjjı.Jdct eo;wİ\tzmire silmiş 
o!an. gilm~üklcr um~ım mCldürü B. Mahmut 1 
1'icdım dun şehrlınıze gelmiştir. 

Mister Spenser, bizi dinlerken bU. 
yUk bir hayrete düştü. Fakat bu ihti
yar adamın hadiseler karşısındaki 

intibak kudreti de gözümden kaçma-
dı. Hikeyi, icadından ötürü çekiştirmek 
göy le dursun, alkışladı bile... '\' alnız 
vekarlı bir sesle: 

- Bütün bunlar pek güzel profe. 
ıör; fal:at sene bitmeden evvel, icadı
nızı bize resmen bildirmeniz lazımdır. 
Böyle bir istihbar ve nüfuz vasıtası 
ru yalnız kentli elinizde tutmak necip 
bir hareket olmaz. Makineyi görebilir 
miyim? .• 

Hikey, bir "psikoğraf,. aletini de 
birlikte getirmişti. Üniversite başkanı. 
nın gözleri önünde söktü ve Spenser 
hiç sesini çıkarmadan profesörün ça. 
lışışmı seyretti ve Hikey, işini biti
rince: 

- Bahsettiğiniz meseleye gelince, 
bundan Mister3 Filipi haberdar etme. 
nin, tedbirlice bir iş olacağmı zannet
miyorum... Bununla beraber, bir ke
re de bu gibi şeyleri biz.den daha li. 
yakatle muh~!:eme edebileceğini um
duğum karıma danı~sak iyi olur .. Son. 
ra, profesör Hikeyin icadı da onu ç.~k 
alfikadar edecek .. Gelin hep beraber 

ona ıidclim.. 
Misters Spenser, s6y1ediklerlmizden 

en kUçUk bir hayrete bile düşm~di. 
- Evet, evet... evet... evet.. dedi. 

Ne günlere kaldık! .• Ne günlere kal. 

c~hQııniln meseneneırB : ......... ______________ ._.. _________ ._. _______ ._.. ____ ._ _____ ____ 

' 
Kadın çorapları 
Bir fabrikatöre göre bütün kabahat çorap 

. giyinmesini bilmeyen kadınlarda ... 
Kapm çorabı aile bütçesinde, ev ki. 

rası kadar mühim bir mesele oldu, va· 
kıa bu mesele harpten sonra, kısa etek 
modasından sonra bütün dünyayı meş
gul eden bir meseledir. Fakat o mem
leketlerde ince kadın çorapları daha da. 
yanıklıdır. tnce çorapların dayanmadığt 
bir memlekette bu meselenin aldığı e. 
hemmiyet daha büyüktür. 

Son günlerde kadrn çoraplan, günün 
meselesi haline girmiştir. Bu mesele 
hakkında alakadarlar nezdinde görüş· 

m:ler yaptık; öğrendiklerimizi aşağıya 
yazıyoruz: 

Bir Çorap Fabrikatörü 
Ne Diyor 

Çoraplar neden dayanmıyor? Bu su
ali her §eyden evvel çorabı yapan bir 
fabrikatöre sormak lazımdı. Memleke· 
timizin büyük çorap fabrikalarından bi
rinin müdürüne bu suali sorduğum za. 
man, JU cevabı aldım: 

- Doğrudur. Bütün kabahat fabrika· 
törler.de ... Geçen gün Sanayi Umum 
müdürü Bay Reşat, Ticaret Odasında 
bizi bir toplantıya çağırmıştı. Bay Re· 
şat. büyük bir asabiyetle bütün çorap 
yapan fabrikatörlere çattı. "Çoraplar 
fena yapıhyor, bu işi ıslah edin,. .diyl! 
bağırdı. 

Hepimiz sustuk. Çünkü çorap neden 
fena yapılıyor? Bu mesele uzun bir mil· 
nakaşaya ıebebiyet verecekti. 

Başta Sanayi Umum Müdürü ve ga. 
zeteciler olduğu hal<le, meseleyi bir ta. 
raflı dü~ünUyorsunuz. Acaba yalnız ka· 
bahat fabrikatörlerde mi? Bitaraf dil~ 

şünmek için, biraz da çorap giyen ba
yanlarımızdan bahsetmek lbım ... Ço. 
rapların dayanmamasındaki aebepler. 
den biri de, bayanlarımızın ince çorap 

giy.ememesidir. Çorap giyebilmek yemek 
pişirmek kadar bir meseledir. Her kadın 

çorap giyemez. Çorap giymek 
aşağı yukarı bir marifettir. Çorabın en 
büyük düşmanı, manikürlü tırnakhrdtr. 
Manikürlü tırnaklılar, dikkatsiz olursa, 
.çorap giyen kadınların, çorabı pek az 
zaman sonra hatta bir iki sat içinde yrr
tıhr gider. 

Çorabı Eldivenle 'Giymeli! ... 
- Çorap derdine çare nedir? Bana 

bu suali soranlara şu cevabı veriyorum. 
Ve biraz evvel de söyled:ğim gibi, ço· 
rabın en büyük düşmanı, manikürlü 
tırnaklardır. Çorabı, bu düşmandan 

muhafaza etmek için, el.divene ihtiyaç 
vardır. Eldivenle çorap giyildiği zaman 

Yazan: Andre ıVloruva 
dxk ! .. Madam Nasıl profesör Dümu
len !.. Azıcık olsun bize alışmağa ba: . 
ladı mı? .. Geçen çarşamba günü ver." 
diği çay ziyafetinin pek parlak oldu
ğunu öğrendim.. Evet.. evet.. evet .. 
evet ... Ha! ... Şu Vindbag davası hak
kındaki fi'krimi soruycrsunuz değil 

mi? .. Bu meseleden bilhassa "Filip., 
gil!ere hiç bahsetmemek lazımgeldiği 

kanaatindeyim ... işi öğrenirse, zaval. 
lı kadıncağız!.. Sonra ömrü oldukça 
ıztrraptan kurtulamaz... Hayır! Ha-

yır!.. Ben, reisle buna dair konuşu

rum ..• Daşka bir çare buluruz ... Siz 
işi bana bırakınız profesör Hikey ! .. 
Öyle değil mi pr.of.csör Dümulen ? .. 

Planı, o mu, yoksa reis Spenser mi 
kurdu bilmiyorum; fakat bu üstadane 
pli.in, tam bir muvaffakıyetle netice. 
lendi. 

''Tröst,, ter meclisi ayda bir kere 
"Lakcviyevv,, de toplanırdı. 

Hadiseni!1 cereyan ettiği ğüııden 

ıonraki ilk toplantıda içtimaın &onu
na doğru, reis Spenser, hiç bir mu. 
kaddemeye lilzuın görmeden ttmmu.z: 

çorap derdi de halledilmiş olur. Bu da 
bir mesele değildir. Bundan başka, ço. 
rap giyerken, biç acele etmemek lbnn. 
dır. Vapur vakti kaçıyor, sinema za
manı yaklaştı, diye alelacele, eldivensiz 
çorap giyen kadınlar, her ay ev kirası 
kadar çorap parası da vermeğe mah· 
kumdurlar. 

ince Çorap Mı Giymeli, 
,Yoksa ••••• 

Fabrikatör, çorap derdinden bahse
derken pek cid.di davranmamıştı, eldi. 
venle çorap giymeli gı"'bi garip tavsiyeler 

de bulunmak &uretile, ba..~sin asıl candama 
rına dokunmamıştı. Meseleyi e5asmdan 
halletmek için, diğer çorapçılarla gö. 

fUştük. , '(' 
Ortaya atılan ,hal çaresi şudur: 
ince çorap giymemek ... Son günler

de Sanayi Birliğindeki toplantılarda, 
bu .davayı müdafaa edenler çoktu. 

Memleketimizde, zengin, fakir, her 
sınıf ve tabakaya mensup kadınlar en 
ince çorapları giymektedir. Hatti a· 
mele kadınlar bile, pazar günleri en in
ce· çoraplarını giymektedir. Halbuki 
ince çorap, hergün çorap değiştiren, a_ 

rasıra sokağa çıkan, kadınlara mahsu9 
lüks bir iştir. 

Her gün işe giden bir amele kadının 
veyahut bir yazıhanede, dairede, Jabo. 
ratuvarda çalışan iş 'kadınlarının ince 
çorap giymesi manasızdır. Halbuki İ§ 
hayatile alakadar kadınlar da en ince 
çorapları giymek suretile büyük mas
raflara girmektedirler. Çünkü çalışan 
kaclınrn, sabahtan akşama kadar hare 

nihayetinde tekaUtlüğünü istiyeceğini 
resmen bildir:ii \•e meclisten, kendi 
yerine, tini versi tenin en kıdemli hoca. 
sı olan profesör ''Filip,, in seçilm.esl
ni istedi. Bu isteğine de Filip' hakkın
.da sitayişli cümlel~r ilave etti. 

Meseleye ne şuretle evvelclen ha. 
zırlandrğı pek de anlaşılmayan ihtiyar 
"Higgins,, Spenserin teklifinin pek 
yerinde olduğunu söyledi. Muhalifler, 
eğer vardıysa bile, aralarında k.cnu

şup anl3;şmağa vakit kalmadan kıskıv. 
rak bağlanmışlar, itiraza v.:..kit ve im. 
kan bulamamışlardı. Çünkil . galiba 
bir içtimada böyle bir teklif yapılaca. 
ğını "Higgins,. den ba§ka hiç biri öğ
renememi§, ihtiyar da dilini tutarak 
onları karanlıkta bırakmı§tt. 

Namzetlik müzakeresinde Vindba
ğın adı bile geçmedi. Reis Spenser, 
iJi ·çarçabuk bitirmek için, teklifi. 
ni reye koydu ve üç müstenkife karşı 
dokuz reyle profesör "Filip., Vestmut 
üniversitesi rektörlüğüne seçildi. 
Universitenin intihap tarihinde, hiç
bir zaman bu kadar büyük bir ekseri-

ket ~tmesi, ince çorap giymesine m4ni· 
dir. 

Bu vaziyet kz.rşısmda biraz katın 
k~dın çoraplarını tamim etmek la 
zım .. 

Halk Çorabı Mı? 

Son günlerde, Sanayi Birliğinde top
lanan fabrikatörler, çorap derdine ça· 
re arıyorlar. Bulunan çarelerden biri 
de şudur: 

Halka mahsus lilk~ olmryan biraz ka
lın iplikten çorap yapsınlar ... Böyle ço. 
rap yapıldığı zaman, Maarif Vekaleti, 
kadın muallimlere ve talebeye; ve ka. 
.dın memur ve işçi bulunduran mUesse
seler de bu çorabı tavsiye etmelidir. 

H. A. 

Bir Geçinme Kavgası 

Nurosmaniye caddesinde her zaman 
yanyana simit satan 55 yaşında Hik· 
met ile 65 yaşında LQtfiye, dün kavga 
ederek mahkemelik olmuşlardır. 

Daima simitleri 60 paradan satan 
.satıcı kadınlardan Hikmet nihayet re. 
kabet hissine kapılarak: 

- Taze, taze, 40 paraya! diye ba
ğınnca Liltfiyenin bütün müşterilerini 
kendisine çekmiştir. Buna fevkalade 
hiddetenen Lutfiye, Hikmetin üzerine 
atılarak bir hayli dövmüştür. 

Cürmlimeşhut uçuncü ceza mahke. 
mesine verilen 65 yaşındaki kavgacr 
kadın suçunu inkar etmiş, fakat 25 lira 
para cezasına mahkum edilmiştir. 

Kabahat Ölende Mi? 

Topkapı haricinde Tepebağmda 16 

yaşında Sabahattini bıçakla öldüren 14 
yaşında katil Ahmedin muhakemesine 
Ağırcezada dün de bakılmış ve suçlu 
vekili müdafaasını yapmıştır. 

Vekil demiştir ki: 

- Müekkilim suçu tahrik lizerine 
işlemiştir. Kendisi oyundan dönüyordu. 
Sabahattin karşısına çıktı. Elinden to. 
punu almak istedi ve üstelik dövdü de 
zaten çocuk olan müekkilim gençliği
nin heyecanile birdenbire kendini kay. 
bederek bıçakla vurmuştur. Astl kaba
hat ölen.dedir .. , 

Duruşma karar için başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Çeviren: H. S. O. 
yetle karar verilmemişti. Bu netice, o. 
nu lıazırlayan adamın maharet ve 
nüfuzunun da büyüklüğünü göstere
cek parlak bir muvaffakıyetti. 

Reyler sayılıp netice anlaşıldık

tan sonra, fakülte reisile "trost,, aza. 
lan, hep beraber Mister "Filip,. e 
intihabım müjdelemeğe gittiler. 

''Filip,, gillerin bu" müjde kaflmn
daki sevinçleri sonsuzdu. Haber, or
talığa yayılınca, bütün üniversite bu 
seçimi sevinçle karşıladı, bir bayram 
gibi kutladı. Eski Romalıları andı • 
ran profes<:ir "Vindbag,, güzel yüzünü 
ansızın kaplayan bir sarılıkla, yeni 
reis Filipin evine ilk ko§anlar, ilk 
tebrik edenler arasında idi. 

Tabii, hadisenin birdenbire oluşu, 

herkesi biraz şaşırtmıştı. Fakat Spen
ser, Hikey ve benden başka bu işin 
neden böyle çabucak bitirildiğini hiç 
kimse bilmiy.cr ve hele bütün bu 
hadiselerin ''psikoğraf,, -sayesinde 
başarıldığı kimsenin aklından bile 
geçmiyordu. Biz de dilimizi tuttuk. 

(Arka31 var) 

Pazarhksız satış 
nasıl yapılaca ? 
Yarın Ve Öbür Gün Esnafa 

İzahat Verilecek 
Pazarlıksız satış kanununun tatbika

tına önümüzdeki ayın birinden itibaren 
fiilen geçilmiş olacaktır. Bunun için pek 
u bir zaman kaldığından bir taraftan 
belediye diğer taraftan bu işe memur 
edilmiş olan iktısat Vekaleti iç ticaret 
umum müdürlüğü hummalı bir faaliyet 
devresine ginniş bulunmaktadır. 

Dün Ankaradan şehrimize gelmiş o. 
lan t; Ticaret Umum Müdürü B. Müm. 
taz Rek sabah öğleye kadar iktısadi 
bazı dairelerde bu hususta tetkiklerde 
bulunmuş, bu arada Vali ve Belediye 
Reisi B. Muhittin Üstün.dağı makamın
da ziyaret ederek kendisile pazarlıksız 
satış mevzuu etrafında uzun bir göriış· 
me yapmıştır. 

B. Mümtaz Rek bundan sonra prog
ram mucibince Ticaret Odasına gelmiş 
saat 15,30 da bütün mümtaz tüccarların 
belediyeden alakadarların ve matbuat 
mümessillerinin davetli bulunduğu bir 
toplantıya riyaset etmiş, pazarlıksız sa. 
tI§ kanununun tatbikatına dair esaslı 
surette izahat veren bir nutuk söyle. 
miş ve ezcümle demiştir ki: 

Pazarlık, alıcı ile satıcı arasında, ni· 
hayet emniyetsizliğin ifadesi gibi gö
rünmektedir. Filhakika, her pazarlık 
sahnesinde, müşteri, beyan edilen fiya
tı hakiki fiyattan yüksek görür ve bu. 
nu, ekseriya hayret verecek nisbctlerde 
tenzile çalışır, fakat, satıcının beyan 
ettiği fiyat ta, hakiki fiyattan, ekseri· 
ya yine hayret verecek nisbetlerde yük 
sek olur. Bu mekanizma dahilinde alım 
satım meselesi de birbirinden, mühim 
nisbette uzak olan bu iki fiyatın bir 
noktada birleşmesi için, müşteri ile sa
tıcı arasında bir nevi çekişme manzara· 
aı arzeder. Bu manzara, filhakika, az 
evvel söylediğim veçhile, alıcı ve satıcı 
arasında bir emniyetsizlik ifadesi gibi 
g<Srünmcktedir. 

Bunun i~indir ki, ahla.ki kökleri ol· 
mıyan bu itiyadın tahakkümünden kur. 
tulmak, memleketimizde hemen bütün 
vatandaşların şedit bir arztist.ifüi t-tlta. 
btil etmekte ve herkes tarafınaan \&ı.. 
nunun tatbikatına geçilmenin tehaliikle 
beklendiği görülmektedir. 

Burada toplanmaktan maksadrmxz bir 
taraftan alakadarlan pazarlıksız .satı~ 

kanunu ve tatbikatı üzerinde aydınlat· 
mıye çalışırken, .diğer taraftan, gittik
~e sahası genişleyecek olan bu tatbikata 
dair derpiş edeceğimiz meseleler üstün. 
de bizzat tenevvür etmektir. 

B. Mümtaz Rek bundan sonra giye
cek maddelerinin pazarlıksız satış ka· 
nununa göre nasıl satılacağı hakkında 
izahat vermiş, bunları satanlar ile alan
ların dikkat edecekleri noktaları teba. 
rüz ettirmiştir. 

Pazarlıksız satrş kanunu etrafındaki 
toplantılara bugün ve yarın .da devam 
olunacaktır. na 

Bugün sabah saat 10 da gıda ır.ad. 
deleri satan esnaflar, kasaplar ve bak
kalların iştirakile bir toplantr yapıla· 

cak, B. Mümtaz Rek tarafından pazar
liksız satış kanununun tatbikatı etra. 
fında malumat ve izahat verilecektir. 
Öğleden sonra da yine bir toplantı yapı· 
lacak, bu toplantıda hazır bulunacak 
tüccar terziler, mobilyacılarla sair es
nafa aynı mevzu etrafında izahat veri· 
lecektir. 

Yarın saat 10 da halıcılar, kilimciler, 
tespihçiler, öğleden sonra hazır ayak
kabı satanlar, lastikçiler toplanacaktır. 

BUGO!'\ KALKACAK YAPURLAR 

(Tarı - 12 Kııradenize), (t;ğur - 9,30 
İzmite), (Trnk - 16 Mudnnyaya), (Tay
yar - 19 Karabigaya) (Etrüsk - 10 Mer
sine) knlkncaktır. 

GELECEK VAPURLAR 
(Aksu - 12.30 Iforndeniztlcn), (Bursa -

14..30 Barlından), (Trak - 11.35 Mudnnya
dan), (l\ocacli - 17 lmro:ı:dnn) gelecek
tir. 

l>ünkü hava 
Ha\'lı; yurdun Karadeniz kı:n1nrı ile Do

ıtu Anadolu bölgesinde bulutlu ve mevzii 
yai?ışlı, Egenin cenup kısımları ile Orta 
Anadolu ,.e Akdeniz kıyılarında bulutlu 
ve pek mevzii yağışlı; diğer yerlerde bu
lutlu sermiş, rüz.:t.lrlar şimall istikametten 
Ege kıyılanndıı kuvvetlice, di.fer bölgeler .. 
do orta kuvvette esmiştir. 



e -JWRUR 'Jfl EYLOL ım 

Preveze Körfez nıuharebesi 
nasıl kazanıldı : 21 - Eytüı - t5ss 

2 7 EYL'OL ... TUrk deniz tarihin
de bil) ük bir m uzafreriyetin 

ka anıldığı gUndUr. 27 Eylill, Türk
lerin en bil) ilk amirali Barbaros 
Hayretti.nin, meşhur amiral Anderya 
DorJ ayı Prevczcde kahhar bir hezi
mete, bozguna duçar ettiği gündür. 

Bütün dünya tarihlerinde tabiye 
bakımından pek buyuk bir kıymet 

Terilen Pre\'eze muharebesi 1638 ıe
nesinde cereyan etmiş, Barbaros 
Hayrettin kendisinin ku vvetlne beş 
altı misli faik bir kuvveti görülme
mi bir şekilde dağıtmış, tarihte ebe
di bir nam bırakmıştır. 

Bu emsalsiz deniz harbi nasıl ol
muş, Anderya Dorya nasıl yenilmiş
tir? Ben bugün büyük Türk amirall
nin aziz hatırasını sa) gı ile anarak 
Türklere ebedt bir iftihar \'esilesi ve 
gö Us kabartıcı bir şeref kazandı

ran meşhur Preveze muharebesini 
ya m ya başlayorum: 

Barbaros Hayrottln 1638 senesinin 
7az aylarında Akdcnfzde büyük bir 
evclnna çıkmıştı. Başında bulunduğu 
'52 parça sefineye C zalr korsanları
nın iO parça sefinesi iltihak ettikten 
aonra Akdenlzde Venedlğe alt yirmi 
beş P.Jrca ufak, büyük adaları zap
tetınlş, itaat edenleri haraca bağla
mış, ctmeyenlerlıı de kalelerini tah· 
rlp etmişti. Bu zaferden sonra do
nanma Rumeli sahilinde Kızılhlsara 
muvasalat etmiş, ağırlaşan gemiler 
bozulmuş, ltindekl efrat sUratll gt .. 
den gemiler naklolunmuştu. 

Gemiler, Kızılhlsar llmanının Ka
ran.da denilen mevkilnde yağlanmış, 
mtihimmııt ve zahireleri tamamlan
mıştır. 

Filo \.kdcnlze acılacağı ııırada Ot
ranto boaazını gözetlemekte olan 
kors n reislerinden Sallh Relı 30 
paı ça ısofınesi ile çıkageldi. Burada 
.birkaç gun daha yatıldı. 

Bu sıralarda Papa Oclincıı Poltln 
teşviki ile Venedik, Ceneviz, Malta, 
hpanya, Portekiz hükumetleri bah
ren bir ehlisalip fırkası teşkil etmiş
lerdi. Bu donanma, Amiral Anderya 
Doryanın başkumandanlığında bulu
nuyordu. Filoyu teşkil edeu kuvvet
lerden 1 kalyon, 62 kadırga Cenevl
zln, 10 kalyon, 70 kadırga Venedl
fin, 30 kadırga Papanın, 10 kadırga 
Sen Jan şövalyelerinin, 80 kalyon is
panya ve Porteklzin, 4 9 kalyon da 
dl -:.er ufak tefek hilkümetlerln idi. 
800 parcayı gecen bu tılodakl düş

man kuvveti 60.000 muharip, 2.500 
topa baliğ oluyordu. Yalnız kalyon
ların adedi UO idi. Bunlardan on ta
ae 1 fevkalA.de büyük Karaka tabir 
D unan ~ '\enli gemllcrdl ve bir Ka-, 
rakada 2.000 muharip bulunuyordu. 
:Venedik. kuvvetlerine Vensenzo Ka
pello, Papa kuvvetlerine Antonyo 
Grlmanl, İspanyol kalyonları Franko 
Doryanın, Venedlk kalyonlarına A
leksandr Kondelmlyaro kumanda e-
41yordu. 

Türk donanması ise yalnız 122 par
ea ufak gemiden mürekkepti. Bun
lar da kadırga ve cektlrme ne'i inden 
kürekle müteharrik sefinelerdl. 

600 parçadan mürekkep ehlisalip 
Conanması Korfoda toplandı. Bu ıı
ra a TUrk donanması Ağrıbozda bu
u uyordu. Diışman Filosunun Pre

Te eyi zapta teşebbüs edeceği haber 
alınınca, Barbaros 20 kıtadan mü
re kep küçük, fakat silratll giden 
Sö Ullll filosu kumandanı Turgut 
Ret e dü manın harekA.tı harbiyesi· 
D1 ve me~cut ku\-vetlerinl öğrenmek 
,.. ifesinl verdi. 

GönUllU filo hcIIJcn hareket etti. 
Ar adan bUtun donanma da kalktı. 

ller ye önderllmlş olan keşif mosu 
Zan a ada ına kadar gitti. Yolda hiç 
bir ü man gemisine rastlanmadı. 

at bi.raz dolaşınca 40 parçadan 
m ı ek kep ccktlrl nevinden bJr düş
man karakolunun dolaştığı haberi 
alındı. Turgut Relı daha ileriye so
k'lllma;rı tehlikeli aördUğünden he
•en ıert döndtt. 

hak etmek Uzere uzaklaştı. 
Haçlı donanma 23-24 EylUl günle

rini Prevezeye asker ihracı ve Türk 
bataryalarının susturulması ile ge
çirdi. 26 günll Preveze boğazının 

cenup kıyısına muvakkaten teslı o
lunmuş Türk bataryalarını bombar
dıman eden haçlI kadırgalar üzerine 
zayıf bir kuvvetimiz tararuz etti. Bu 
hilcum karşısında başta meşhur An
derya Dorya olmak Uzere biltiln dUş
man kumandanları bUyUk bir telA.şa 
dUştUler. Türk donanması ile kara
daki Türk askerlerinin ateşi arasın
da kalmaktan korkarak hemen de
mir kaldırıp Korfu adasına kactılar. 
Bu haber Türk donanması Modon ö-

nllnde fken bUdlrlldf. Kalnmata &-da
sına uğrayan Türk mosu burada tat
lı au ihtiyacını temin etti ve düşma
nın Prevezeye tecavUzilne mukabele 
bllmisll olmak üzere Kefalonya ada
sına taarruz edlldJ. Karaya çıkarılan 
askerler vasıtasiyle adanın her tara
fı tahrip olundu. Bundan sonra doğ
ruca Prevezeye gelindi. 

Türk donanmasının iki Yürilk ge
misi düşman sahlllne gidip keşifler
de bulunmak vazifesini aldılar. Bu 
gemiler birkaç nefer esir alıp geldi
ler. Esirler sorguya çekildi. Düşman 
tllosu hakkında yeniden daha esaslı 
maınmat alındı. Haçlı filo Pre\'eze
den kaçtıktan sonra cenuba doğru 

inmiş, Ayama\·ra adasının garp ta
rafında bir adacığın altına, demirle
mişti. 

O gün akşam üstüne doğru haclı 

donanmadan bir kısmı limanın lkl 
mil ağzına kadar yaklaştı. Arkasın
daki cesim kuvvete güvenen bu mo 
Türk donanmasını limanda mahsur 
bırakmak lsteyordu. Ehlisalip kuv
vetlerinin böyle limana kadar yak
laşmaları Ye ateş etmeleri karşısın
da Türk donanmasındaki bazı ku
mandanlarla askerler dehşet içinde 
kaldılar. Bir Türk, on düşmana be
deldi. Fakat limanda harp hic de ar
zu edilir bir şey değildi. Muharebe 
çekinilmez bir hale girmişti. 26-27 
gecesi bUyük Türk amirali Barbaros 
Hayrettin kendi gemisinde büyUk bir 
meclisi harp aktedeceğlni komutan-
lara tebliğ etti. 

1 

Meclis kısa bir zamanda toplandı. 
Komutanlar arasında istikbalin ye
nllmez komutanlarından T~rgut 

Reis, Sallh Reis, Seydi AH Reis bulu
nuyordu. Barbaros toplantıya gelen
ler tamam olduktan sonra arkadaş
larına hitap etti: 

- Cinevlz dukası Anderya Dorya 
!le karşı karşıya bulunuyoruz. Türk
lerin bu meşhur düşmanı bizi yen
mek, Akdenizde dalgalanan Tilrk san 
cağını söndürmek için Uzerlmlze gel
miş, saldırmaya Amade... Biz ise li
manda mahsur bulunuyoruz. Böyle 
bir vaziyette ne yapmaklığı~ızı tav
.ı,.e ederain.Js. K•ndl ftkrtml aöJ'l ... 

meden evvel ılzln düşilncelerlnlzl öl
renmek istiyorum. Siz Türk devleti .. 
-:;~n komutanları ve siz gönüllU kuv
vetlerin relslerll Fikrlnlzl açıkça 

söyleyin bakalım! ... 
Komutanlar ve reisler düşman kul' 

vetint pekA.lA blllyorlardı. İhtiyat fi
lo komutanı Turgut Reia şöyle cenp 
verdi: 

- BUyUk kumandanımız! T11rk 
her zaman denizde ve karada kendi
sine kat kat talk düşman kuvvetlerl
le çarpışmış ve her carpışmadan mu
zafer c;ıkmıştır • Emredin • ısım -
dl demir kaldırıp limandan açık de
nize çıkalım .Düşmanla çarpışalım! 

Bu sözler karşısında bir iki komu-

Preveze muharel>es!nden b!r sahne 

tanın sükOt ettiği görilldil. Bunlara 
ne düşündükleri aoruldu. Şöyle dedi
ler: 

- DUşman bizden çok fazla ... Li
manın haricine çıkmayıp burada 
kalalım. Karaya top ve asker ihraç 
edelim. Boğazı ve düşmanın işgal e
debileceği noktaları işgal ve muha
fazada bulunalım. Bu tedbir, daha 
makuldur ..• 

Bu sözler mecliste heyecan uyan
dırdı. Uzun müddet müzakere cere
yan etti. Büyük amiral henüz fikrini 

söylemiyor, yalnız konuıulanları din.
leyordu. 

Vakit hayli ilerlediği bir aırada 

Barbaros söz aldı ve kat'I bir lisanla 
ou emri verdi: 

- Komutanlar! Harp mukadder· 
dlr. Hıristiyan devletlerin kurdukla
rı bu donanma bizimle tutuşmaya 

gelmiştir. Burada limanda kapana 
sıkışmış bir halde tecavüze maruı 

kalmadansa hercebadlbat Umandan 
çıkıp takdire rıza göstermek daha 
makuldur. 

Biz, ezici UstUnlUğüne rağmen dUş
mandan kacmayacağız. Blllkls onu 
muharebeye mecbur edeceğiz .•••• 

• • • 
Barbaros, düşmanı muharebeye 

mecbur etmekte haklı idi. Ehlisalip 
filosunun maksadını çok tyl b111yor
du. Kendisi Akdeniz sularında dolaş
maya başladıktan sonra şu meşhur 

Anderya Dorya ile diğer hırlstlyan 
kumandanlar birer dellğe sığınmış
lardı. Kaptan paşa olup da İstanbul 
tersanesi de emri altına girince hıris
tlyan devletlerin yüreklerine derin 
bir sızı çökmUştU. GönüllU filosu ile 
Bahrlseflt sahlllndekl bütün şehirle
ri yakıp yıkan, haraca bağlayan Bar
barosun lstanbulda inşa ettireceği 

muazzam donanma ile her tarafı la
tlll edeceğini, Akdeniz ticaretin!n ö
leceğini pekA.ll blllyorlardı. 

İşte Barbaros daha korkunç btr 
hale gelmeden onu mahvetmek, na
mını ortadan kaldırmak istiyorlardı. 

Barbaros düşmanlarının kendisi 
hakkındaki bu dUşUncestnden dolayı 
ergec taarruz karşısında kalacağını 

btuyordu. F.alk blr kunetln t.a.arn-

Yazan: Yekta Ragıp Onen 
sundan evvel kumandanlarının ve le- men Anderya Doryaya ıöndererek 

ventlerinin maneviyatlarının tam ol· 
dutu bir aırada kendisinin taarruz 
etmesini daha makul buluıuştq. Bu 
itibarla limandan çıkmak kararını 

vermişti. 

NA.maflOp amiralin bu kat'I emri kar 
ıısında bUtün kumandanlar boyun 
eğdiler. Sıra talimat vermeye gelmte
tl. Barbaroı ou emirleri de tebliğ et-
U: 

yardım istedi. 
Anderya Dorya Türk donanmuı ... 

nın limandan çıkıp kaçacağını tah· 
mln ederken böyle üzerine yürUdUğU.
nü haber alınca müthiş bir ıaşkın.lı
ta dUştU. 

122 parça gemi ne aoo parça 
gemiye nasıl taarruz edlllrdl T An
derya Doryanın bütün maneviyatı bir 
anda kırıldı. Yanındaki komutanlar
la mUtemadlyen görilşilyor. takat bir 

- Gemller hemen tıfmdl muhare- tilrlU karar veremiyordu. 

bere hazır bir hale getirilecek. 
- Komutanlar sancak ve fors çek· 

merecekler. 
- Direkler a•alıya alınacak, 

- Anahedef dDşmanm kadırga Te 
c;ektlrileridlr. 

- Kalyonlara çatılmıyacak, bun
lara uzaktan top ateşi edilecek, ele 
geçenler olursa yedeğe alınmayıp ya
kılacak. 

- Harp başlayınca ve menzile gl
rlllııce başlardaki toplar hep birden 
ateı edecektir. 

- Harp esnasında kuvvetler toplu 
bir halde bulunacaktır. lcabında en 
yakın gemi diğerinin stiratle imda
dına koşacaktır. 

- Asker harbe teşvik olunacak, 
her kumandan hareketi dikkatle ve 
büyük bir itina ile takip edecektir. 

- Ocak gemilerinden teşkil edilen 
ihtiyat mo muharebeye doğrudan 

doğruya karışmıyacak, hattımızın sı

kışan yerlerinin imdadına koşacak
tır. Düşmanın arkası sarılmaya gay-
ret olunacaktır ..• 

- Sen Salih Reis!... Sağ yanımda, 
ıen Seydi Ali Reis sol yawmda bulu
nacaksınız. Sen Turgut Reis ihtiyat 
tlloya kumanda edeceksin! 

Barbarosun verdiği bu emirler 11· 
zerine komutanlar derhal gemilerine 
&ldlp aldıkları emirleri kısa bir za
manda tatbik ettiler. 

• • • 
Şafak sökUyordu. TUrk donnnmnsı 

komutanın tabel ve nakkaresini çala
rak demir aldı ve umandan dışarıya 
tıkıp sekiz mtl açıkta demirledi. 

Burada birleşen bütün Türk kuv
vetleri bir şlblh nısıf daire şekllnl al
dılar. Bu harp nizamı idi ve bu ni
zam üzerinde Korfoya doğru tekrar 
kalktılar. Gözeliler, haçlı donanma
nın Ayamavra adasının İncir llma
nında yatmakta olduğunu haber ver
diler. Donanma derhal o tarafa şltap 
etti. 

Cenup rnzg!rı gece haçlı kalyon
lardan bir kısmının geride kalması
nı mucip olmuştu. Venedlk kalyon 
filosunun komutan gemisi olan Ve
nezya kalyonu. Nero Anaburnu aaht
Unde rnzd.rsız kalmış, yelkenleri şlş
medlğlnden A.tll duruyordu. TUrk do
nanması görllnUnce bu kalyonun ku-
1ll&11da.n..ı 7M•llndalrl plopeyt b .. 

Uç saatılk bir tereddütten aonra 
Anderya Dorya emrindeki gemilere 
demir kaldırmalarını blldlrdi. Blltlln 
gemiler kısa bir zamanda harekete 
ıeçtller. Şimale doğru ou harp :ni
zamında aeyre başladılar: 

Kalyonlar önde, kadırga fUosu or
tada, ihtiyat mo da arkada idi. 

Artık harp ceklnllmez bir hale gel
mişti. Bu sırada düşman kalyonları 
yolkenlerlnı şişirmiş, tıerleyordu. Bu 
cenup rUzgl'ırı lıarbın Türklerin aley
hine olarak tecelll etmesine sebep o
la bllirdi. ÇilnkU devba kalyonlar. 
kürekle götürUlen kucUk gemileri ctf
ner, parcala) ablllrdl. Bu rUzgA.r, elle
rınde yalın pal3.Iarı, top başlarında 
ateşe hazır 'azl) ette bulunan Türk 
muharlplerlnl yese düşürür gibi ol
muştu! 

Tarihlerin ka} dettiğlne göre Bar
baros bu ' zlyet karşısında Kur'an
dan iki A> eti bır kılgıda yazdırıp ge
misinin lkl yanına a mış, bu suretle 
Allahtan )ardım ve inayet dilemiş, 

bir yandan da muhariplerin manevi
yatını kuvvetlendirmek teşebbUsUnde 
bulunmuştur. 

Öğleye doğru rüzgft.r ansızın kesil
di. Bunun üzerine bil)uk kalyonlar 
oldukları yerde kaldılar, blrilJirlerl
ne çatıldılar. 

1 ürk kadırgaları rilzgA.r kestılnce 
Anderya Doryanın kadırgaları y ti~ 
meden evvel kalyonları topa t ak 
için AkdenJzin mavi sularuıı l rak 
birer yıldırım gibi aktılar ve ndaht 
mesafesine girince uzun menzilli top. 
larla ateşe başladılar. Türk gemile
rinde boru, nagara, nefir çalını) or, 
Allah, Allah sesleri semalara YUkae
llyord u. 

Türk kadırgalarının ateşine kal
yonlardan da kesif ateş açıldı. Fakat 
bunların namluları kısa. olduğundan 
Tilrk kadırgalarına o kadar zarar ve
remiyorlardı. BllAkls uzun menzilli 
Türk topları düşman kalyonlarında 
rahneler acıyordu. Şimdi harp devl
sa kalyonlarla kadırgalar arasında 
başlamıştı. • 

lhtiyat filonun gemtıerl de Venez.. 
ya kalyonunu sarmışlar, boyuna to
pa tutuyorlardı. Anderya Dorya ar
kadan kalyon hattına yetişince aahll 
ile Türk donanmasının arasında gir· 
mek ister gibi bir manevra yaptı. 
Ayamavra adasına doğru gitti. Baı-
baros, bu bu) ük amiral hasmının bu 
manevrasını görünce dilşman kadır
gaları Uzerine atılmak istedi ve mü
kemmel bir manevra ile Doryanın ge
Intlerl ile milvazl bir rotaya gelip sey
re başladı. Dorya bundan bir netice 
çıkaramayacağını anlayınca geri dö
nüp ilerledi. Yeniden kalyon hattının 
gerisine iltica etti . 

Anderya Dorya öğleden akşam ha
va kararıncaya kadar bu manevraıı· 
nı birkaç defa tekrarladı. Fakat her 
defasında tetikte bulunan Barbaro
sun harikulA.de manevraları sayesin
de istediğini yapmaya muvaffak ola
madı. Barbaros dUşmanın bir yandan 
manevrasına mani olurken, bir yan
dan da onları kalyonların arkasına 
sığınmadan evvel yakalamak, harbe 
dahil etmek lsteyordu. Anderya Dor
ya ise Türk kadırgal:ırı yaklaşırken 
kaçıyordu. Türk kadırgalarınm ak
şama kadar devam eden top ateşi )11-

zUnden kalyonlar delik detlk olmuş
tu. Barbaros bu vaztyet kartısında 

bütün gemilerine ou emri verdi: 
- BütUn kuvvetinizle dilşman hat

tına taarruz edeceksiniz. Kalyonlan 
yarıp kadır alarla muharebeye tutu
sacaksınızl 

(Devamı 7 aci49) 



Preveze 
muharejesi 

(Baştarafı 6 ıncı da) 
BUyUk amiralin emri bir müddet 

ıonra hemen tatbik edildi. Türk ka
dırga.ları ateşler aacarak kalyonlara 
yaklaştılar. Biribirine çatılmış gemi
leri yararak arka tarafa aığınmış 

Anderya Doryanın kadırgalarına sal
dırdılar. 

Kalyonların yarılması, gerideki mu
harip kuvvetin maneviyatını sarsmış, 
hele Anderya Doryayı fecl bir hale 
düşürmUştU. 

Zayıf Türk donanmasının bu em
aalslz manevrası muvaffakıyetle ne
ticelenince düşman muharipler btı

yllk bir korkuya kapıldılar. Artık 

kimse Anderya Doryanın kumanda
sına cevap verecek veya itaat edecek 
halde değildi. Ehlisalip cenga.verle
rl, Ti\rk denizcilerinin Rampaj mu
harebesinde ne kadar mahir olduk
larını biliyorlardı. Gemilerinin uçla
rında ve luç taraflarında ellerinde 
palaları ile birer tunçtan heykel gi
bi dikilmiş, rampayı bekleyen asker
leri görünce kararı firara tebdil etti
ler. Zaten cenup rUzga.rı da çıkmış, 

handiyse fırtına. halini alacaktı. Ka
ranlıktan istifade ederek şişen yel
kenlerle gemilerin rotalarını Korfo 
latlkametlne çevirdiler. 600 ehlisalip 
g~mlsinln kUçUk 122 TUrk kadırgası 
önünde perişan bir halde kaçışı gUrU
lecek bir manzara. idi. Akdenlzln ha.
kimi olduğunu iddia eden Anderya 
Doryanın kaçarken iki eline iki gül
le alıp bnşına vurduğu meşhurdur. 

Anderya Dorya kacarken takipten 
korktuğu için fenerlerini yakmamış
tır. l>Uşman gemllerl kacarken hepsi 
kendisinin sonuncu olduğunu zanne
diyordu. Hatta. bunlar birlblrlerlni 
ıaşkınlıkla topa tutuyor, adalara ve 
kayalıklara ateş acıyorlardı. Korku 
düşmanın yereğine o kadar derin bir 
surette işlemişti ki 70 m1llik bir ka
cıştan sonra hAJn. takip edlldiklerinl 
sanıyorlardı. Bu yüzden Poy kıyıla
rına düşüp karaya oturan gemiler gö
ıilldU. 

Ttırk gemllerl bu kat'l muzafferi
yetten sonra takip yapmamıştır. E
ter bu takip yapılsaydı Preveze mu
harebesi 600 gemillk ehllsallp do
nanması lcln bir imha. harbi olurdu. 
l:Junda gecenin bastırması, y.elkenle 
kacan gemilerin peşine kürekle dU
eUiıneı:ıl, fırtınanın tıkması başlıca A
millerdendlr. 

Gece sabaha kadar harp sahasın
da tutuşmuş olan gemiler cayır cayır 
yanmış, harp sahası karanlığını giln
dUze cevlrmlştlr. 

:Muzaffer Türk denlzcllerl bu su
retle, şehrılyin yapmışlardır. Sa
bahleyin ise denizin üzeri bir ormana 
benzeyordu. Bir gün evvelki muaz
zam donanmadan eser yoktu. 

Venezya kalyonu ile Türk kadırga
ları arasındaki muharebe de akşama 
kadar devam etmiş, kalyon delik de
lik olmuş, geldiğl yere dönememiş
tir. 

Bu muharebede Türk donanması
nın kayıbı yoktur. Dir kısım kadır
salar hasara uğramıştır. İnsan zayi
atı ise 800 yaralı 400 şehittir. Buna 
ınukabll düşmanın yedi kadırgası ba
tırılmış, 2 harcası zaptedildikten 
aonra muharebe sahasında yakılmış, 
ç kadırga, 7 barça, 12 fırkate zap
tedllmlştlr. Düşman cem'an yekün 
36 gemi zayi etmiştir. Gece kaçışı 
esnasında biribirinl batıran ve kara
ya vuran gemiler de yirmiden fazla
dır. 

Bu sırada Barbaros 82, Anderya 
Dorya 70 ynşında idi. Tilrk muharip 
kuv\'etl 6.000, düşmanın ise 60.000 
idi. Donanma geceyi harp sahasında 
geçirmiş, ertesi günü Prevezeye git
miştir. Andcrya Dorya ise kırık dö
kük gemilerle Kortoya iltica etmiş
tir. 

Preveze muharebesi Türk tarihin
de ne kadar şerefll bir mevkie ma
ltkse fennlhAbiye bakımından da o 
dereco ehemmiyetli bir yeri haiz bu
lunmaktadır. 

ÇünkU, Barbarosun düşman hattı 

brbllll Jararak muzaffer olması llk 
defa orada tatbik edllmfş, sonraları 
bu tabiye fnglllz donlzrllerl tarafın
dan da zafer için bir nümunel lmtl
a&l olarak alınmııtır, 

Büyük Türk Ami
ralının mezarı 

Cumhuriyet devrinde layık 
olduğu şekilde 

tanz.ım ediliyor 

Meşrutiyet devrinde mezar taşlan. 
Bunlar bugün okunar.:ıaz bir haldedir .. 

B ARBAROSUN mezarı Osman
lı sattanatı devrinde seneler

ce bakımsız kalmış, cl\'arına garip ve 
biçimsiz binalar yapılmış, türbe gö
runmiyecek bir hale getirilmiştir. Bu 
ihmal yetişmiyormuş gibi yedi ile se
kiz rakamından birini ters yazarak 
ancak imzasını atabilen AbdUlhamit 
devrinin cahil paşalarından Beşiktaş 
muhafızı Yediseklz Hasan paşa ken
disine büyUklUk payesi vermiş Türk 
amiralinin türbesi önüne büyük bir 
makbere yaptırmıştır. 

Bar barosun 
sancağı hakkın
da ı ıvagefler 
B ARBAROS UN mezarı üzerin

de, gemisine cektlği aancak 
bugün bir cam mahfazada mahfuz 
bulunmaktadtr. Bu sancak yeşil at
lastandır. Dört yüz seneden fazla bir 
ömre malik olan bu sancağın ca.m 
mahfazaya alınışının tarihi vardır: 

Meşrutiyet devrinde türbedar olan 
zat, bu sancağın günden gUne muhte
lif yerlerinden yarıldığını görmüş, 

hllsntı muhafazası için alAkadar dai
relere müracaat etmişse de aldıran 

olmamıştır. 

Türbedar bir gün Evkaf idaresine 
ba.şvurmu': 

- Rica ederim. Şu sancağı güzel 
bir mahfaza içine alın. Çünkü bir 
ltalyan bana musallAt oldu. dedi kl: 
"Sana on bin altın vereyim. Bu ıan
cağı bana ver. Aynlnl yapar, ben 7e
rlne korum, kimse sancağın değişti
rildiğinin farkına varmaz". Benken
disini kovdum. Fakat o peşimi bırak
madı. On bini, yirmi bine, sonraları 
otuz, kırk, ellJ bine kadar cıkarttı. 
Bunu camdan bir mahfazaya alın, bu 
suretle nakli gUç bir hale ıellr n 
hem de muhafaza olunur. 

Türbedarın bu şikAyetl nazan dlk
kR.te alınmış, sancak cam mahfaza.
ya alınmıştır ki bugün de ayni mah
fazada bulunmaktadır. 

Sancak hakkında diğer bir rivaye
te göre ,hakikaten bir İtalyan altmış 
bi.o sarı Türk lirası vermiş, fakat tür
bedarı kandıramamıştır. HattA tür
bedar sancağın bir gece aşırılması 

edlşesl karşısında gece gUndUz türbe
nin içinden dışarıya bir adım atmaz 
olmuştur, 

Meşrutiyet devrinde tUrbenln etra

fı açılmak ist.enmlş, türbenin bahçe

sinde bulunan mezar taşlan yerlerin

den çıkarılmış, araya harpler girin

ce bu tanzim işi de yUzUstU kalmış. 

::\lezar taşları duvar diplerine ııra

lanmrştır. O zamandan bu zamana 

kadar geçen devirde de taşların Uzer
lerlndekt yazılar gittikçe kaybolmut

tur. Bugün bunların ekserisi okuna-

ma~ bir haldedir. -~~ 

Meşrutiyet devrinde türbenin ha

rabldcn kurtulması için bazı şikA.yet

ler olmuş, bunlara esaslı olarak ku

la& veren bulunmamıştır. İhtifalci 

ziya merhum da lılrkaç sene Preve

veze, n uharebcslnln senel devriye
sinde ihtifaller yapmış, o muhterem 

zat ölilnce bu da yllzUstü kalmıştır. 

Faltat mllll !bldelerlmlze, gecmlş

tekl bUyliklere ve onlnı'!n eserlerine 

tam df-t;erlnl veren cumhuriyet bU

yükl"ı l, bir zamanlar Akdenizi titre

ten Amiral Barbarosun mezarının da 

imar ve ihyasına dikkat nazarlarını 

tevlrmlşler, bu kahramanın tUrbesl

nln şanına !Ayık bir şekilde tanzimi

ni emir buyurmuşlardır. 

Sayın Valimiz Bay Muhiddin 'Os
tündağ belediye bütçesine türbenin 
etrafının tanzimi için elli bin liraya 
yakın tahsisat koydurmuş, tUrbe el

varıiıın imar projesini hazırlattırmış,_• 
bu seneki ihtifale yetişmek Uzere ba
zı tanzim işlerini yerine getirmiştir. 
Bu arada Yedlsekiz Hasan paşanın 

mezarı kaldırılmış, diğer mezarlar 
tanzim edilmiş, ağaçların etrafına 

bordur covrllmiştlr. Gelecek ıene 

civardaki bUtUn binalar U. iskeleye 1 
kadar açılacak, türbenin etrafına 

fevkalA.de gUzel bir park yapılacak
tır. 

B. 'OstUndağ, Barbarosun ruhunu 
taziz etmekle ne kadar büyUk bir vic
dani haz ve sürura nail olduysa TUrk 
denfzcilerlnl de o derece mesrur ve 
bahtiyar etmiştir. ı 

Barbarosun vaıtyetl aratıında her 
gece kabrinin baş ve ayak ucunda f 
iki kandil yanması vardır. BU 
ytlk amiralin bu vasiyeti de cum
huriyet devrinde yerine ,ettrllecek, 
gemisinin fenerleri yanacaktır. 

Barbaroaun tancağı ca.mek 
f a.zaya alınmadan evvel 

GazevatıHayrettın 
Paşaya göre ... 
Preveze muharabesi 

B ARBAROSUN harplerini teı
blt eden bir eser bugün Uni

verl!ite kütüphanesindedir. Bu eser
deki hAdiseler Barbaroı tarafından 

anlatılmış ve yahut Barbarosla bir
likte muharebelerde bulunmu' reis
ler ve kumandanlardan dinlenerek 
tesbit edilmiştir. 

Kanuni Süleyman tarafından böyle 
bir eser yazılıp gelecek nesillere bı
rakılması istenmesi üzerine Barbaros 
ye.kınlarından Sinan Reise başından 
geçenleri anlatmıştır. Müellif, hAdt
ıelerde ne noksanlık ve ne de fazla
lık olmadığını bilhassa kaydetmek
tedir. Yüzlerce sayfa tutan eserde 
Barbarosun Pre\·eze muzafferiyeti 
şöyle anlatılmaktadır: 

"Evvel bahar gelip yetlştlkte Barba
ros gene seksen pare gemı ile taşra 
çıkıp gazaya teveccUh eyledi. Rama
zan bayramın Gellboluda eyledi ve 
talebe! Ulumdan olan fukaraya Te 

dahi eramil ve eytama ~ok hayır, ha
senatlar eyledi. Andan kalkıp Eşkl
roz adasına gelip anı fetheyledl. An
da iken bir haber geldi ki Anderya 
Dorya. 30 pare gallte ile Mısır hazf. 
neslıı beklermiş, dediler. Ol zaman 
kırk pare donanma gemtslnio Uzerl
ne Salih Reisi 11eruker tayin edip 
gönderdi ve etti: 

- Var Mısır hazinesin al. Andan 
Boğazdan lçerO koyup cene ıellp ar
dJllMlan J•tlttl'a. 4~ 

t- ICURUJI rt EYLOL 1131 

Pı·eveze muhare
besi ne gün oldu? 
Kurun'wı 23 eylW uynmda Bay tb. 

rahim Hakla Konyalınm bir makalesini 
okudum. Preveze muharebesinin dört 
yüzllncil yıldönümllnde yapılacak tören 
münasebetiyle netredilen bu makalede 
yapılan teklif dikkatimi celbetti. 

Muharrir tarihlerden birçoğunun Pre 
veu muharebesinin yapıldı&ı ıün hak
kında ihtilafa dil§tüklerini aöylüyor. 
Hakı"katen bazıları banıi ayın hariıi ıU· 
nil yapıldıpnı eöylemezler, bazılan da 
cemaziyelulinın ilk cünlerine tesadüf 
ettirirler. Hammer iae muharebe ıünU. 
nil 28 eylül.;1538 olarak teabit eder. Bay 
lbrahim Hakla bu arada Muradinin 
maıu:um eserine milracaat ederek (pr· 
rei ihır cemu) kaydını cörmiit ve bu.. 
na istinat ederek Preveze muharebeai
nin 5 CemaziyeWur 945 e tesadüf eden 
29 birinciteırin 1538 de bt't netice 
verdiğine kanaaat cetirerck ihtifal &il
nilniln tashihi !mumuna kail olmuıtur. 

Bahsin eheınıniyetini cBrerek bu. 
nunla ben de me1&ul oldum. Neticeyi 
yazıyorum: 

Bundan bet altı yıl ance bastırdıtım 
(Barbaros Hayrettin Pap) adh es• 
rimde Preveze muharebesinin 28 eylül 
1538 de yapıldığını yamuıtım. Sonra 
3 cemaziyelfila 945 hicriaini tekrar mi.. 
IAdiye tahvil ettilimde 27 eylill 1538 
çıktı. Kitabm buraamı lcendi elimle tu

hihe çalıımıı ve ileride de böyle bir ha
taya düımemek için tarih yıllan admJ 
verdilim bir eser nqrederek hlcr1 tak. 
vimlerl. bir gün bile bata etmeden mi· 
lldiye tahvil için tarih merakhlarma 
takdim etmiftlm. 

Yeniden ve Bnce Topkapı uraymda. 
ki Guavatı Hayrettin Papyı bir kere 
daha tözden ıeçirdim. 

Hakikaten Bay tbrahim Hıklcmm 
yazdıfı gibl (Gurre-i Ahır cemu) kar 
dı nr. Fakat bundan batka daha iti. 
nah yuılımt olup yalııu Prevese mu
harebesi laanunı ihtiva eden •e yine 
Muradinfn bir eHri daha bulunu"°" ki 
aynı beyitleri ihtiva eden eayfaımı aç. 
tıftm zaman 38 ııd varakt.a ıu YUl)'I 

ıörilyoruaı 

(Gurreyienel cama idi kim cıl 
Saldı lenger buldı liman içere yol 
Hem dokuz yüz kırk bet idi tarihi 
Geleli Pata üzere onlar, ~ ahil 

O halde Topkapı sarayında bulunan 
biri 34579, diğeri 1291 numaralı Mura
dinin bu manzum eserlerinden hanpsi 
doğru idi? 

Yukanya kaydettifim beyitlere bir 

Salih Relı varup Mısır hazine ge
milerini bekledi. Uç gUn sonra hazine 
gemilerine rastgellp ah~ bof aza ge
tirip lçerilye aalverdi. Anda Hayret
tin paşaya kavuştu. Anderya Dorya
dan ıual etti. Kavuomadın mi, dedi. 
Salih Rela; yok pqa, bir ıey görme
dim, dedi. Anderya beklemesine bek
ledi. Fakat HayretUn paşanın Akde
nlze donanma ile çıktığın lstlma e
dtcek bir bat soluğu almadı. Vene
dik körfezine gitti. 

Paşa, lstendll adasına haber gön
derdi. Senede on bin Venedlk altını 
vermeyi kabul ettiler. İki ıenellk 
cizye 21 bin altını alıp oradan kalk
tı. 

Paşa Eğrlboza geldi. Anda az kalıp 
anda kalkıp Prevezeye celdller. 

Paşanın bir yUrUk kanpavyuı 

Tardı. Karakolluk olmak llzre anı 

daim yanından ayırmazdı. Şöyle ki 
uçan kuşe hükmederdi. 

kere daha baktım (evvel) kellmeaiala 
yerinde önce bafka bir kelime belki de 
( ihır) kelimeai varmıı • .onra yantap. 
fm farkına vararak bunu ıılmitJeı " 
aarih olarak (evvel) kelimesini 1U111119 
lar, fakat 1291 numaralı kitapta bu 1re. 
lime tashih edilmeden oldutu &ibi lral
mıı. Bunun aksi de olabilir, hepd ,_.. 
lıt da bu doğrudur denebilirdi; et• 
bunu teyit edecek bqka naikalar ol. 
taydı_ J 

Kanun! devrinde devletin ftl ....,,,,_ 

memurlannclan olan CeW Zade 14uata
fa•nın Tabakatül memalik •• Derec:a. 
tül meaalik adlı eaerini açtım. Zaten ba 
zat diler miivenibler cibl ftkalua 
tarihlerini ihmal etme.a ve devletin Ne

mi muhaberatını idare ettili dbetle pıo 
len muhabere raporlanm c&erek -
dofru malOmatı verdilindea muteber 
membalardan uyıhr. Kanuni soıe,m.a 
ile Yanboluda bulun.dutu .uda (21 
cemaziye11Ql1 g45) de Preveae saferi 
mUjdeü celditinl ve bu haberi cetirea. 
ler araamda Barbar09Un otlumm beo 
lundutunu kaydeden CcW Zade. PN.. 
veze mubarebellnin (J anwdycltll 
g45) cuma cUnU kuınıldıpu aarih,,. 
kat't olarak yunuftır. Bu tarib iM 9 
J1dm 27 eylill 1538 rflnOne eeadüf • 
mektedir. Peçevi tarihi lıer u bda 
hangi ay oldutunu IBylemiyona da aa. 
ma gilnll oldutunu kaydediyor. SoJall 
Zade tarihinin de, Celil Zadenin .,.... 
difi tarihi lcitabma reçirmif oldutuna 
c8rdilkten IODJ'8 Venedik menbalana. 
dan iltifade ederek (Dorya •• Barba
ros) adı ile laymetlJ bir _. JUIDll .. 
lan Franaıs amirallerinden Jnriyen 41 
11 Gravyerin eserine milracMt ettim. 
Orada da (27 eylW 1538) de Prevese 
muharebesinin Barbaroe Ha)'l'ettin Pa. 
.. tarafmdan kuanıldıfı teabit em,,,,... 

lnıilia menbalanndan (& Hamil
toa • Currey) in Sea - woı...e. ol tbe 
Mediterranean (London U~21) ...ıt 
de: Preveae muharebalnln (Z7 eylll 
1538) de yapıldıpu kaydediyor. , 

itte bunun içindir ld Muradlnla 1291 
nwmnya kayıtlı e9eriııl IDopya edea 
hattatın bir zuhul batau olarak (evvel) 
yazacafı yerde (Ahır) yudıfı netice
•in• vardım. Yuma eeerlerı. me1l'1I 
olan kiımeler bunun birçok ftD91!Hne 
tesadüf ederler. Hattt Dtip Çelelımia 
meflıur (Tufetül Kibar fl eefaıilbihar) 
adh eserinde de Oruç Rehin SenjUI 
f(Svalyeleri eline elir dUttOIG byde. 
dilirken yine böyle bir bata eseri oJanlı: 

Hızmn eair düttUlll bydedilmit " 
bu hatalı nulhadan kopya edilen diler 
nuahalara da bu bata tirayet etmif, bua
lardan birisi HU lttilıu edilerek talJr. 
dildiğinden kıymetli eeerin matw m-. 
balamıda da bu hata tevali edip 
miıtir. Gerek hocam Bahriye ICebelıl 
tarih muallimi merhum Ştlkrtl ..,.. 
Eafari Bahriyeyi OananiYlllh* w 
gercbe ıon samanlarda yanlan dltes 
eserlerde, hep bu hata yilzllnden OraC:a 
değil, Hıun yani Barbaroe Ha)'l'ettl. 
nin Rodoa fôvalyelerinin eline eelr dlt
tUğilnil yazarlar. Bunu tubilı etmek 
için Gazavatı Hayrettin Papya ball
mak. hatt1 Kltip Çelebinin eMrini ~ 
ru dikkatle okumak Wid.lr. 

' • 
Deniz U..i tarill Blı... Fil 

Feni KURTOOLU 

9 oturak safi kerestesi incir ağa

cından idi. Mezknr eşkar.padlyanın 
reisi bir babadır gazi dtlaver idi. Anı 
gönderdi ki varup kAfir donanması
nın karakoluna rast geldi. Düşman 

karakolu kaçmak karar eyledi. Ol KURUN - Bls de 1111lllltmatı ~ 
yelim: dahi ytlrllklillğlne gQvenllrdtı. Hay-

rettin paşanın tokanpavyuı tutup ltalyan Ansfldopedtllnl tet1ı:Dr 
retirlp paşaya teıllm eyledl. içinde bir ıtenç,. 28 nd cildin 227 nd • 
24 kA.flr var ldl. Paşa bunlardan aında okumu1tur ki 25 eylillde 
sual eyledi, kA.flrler ketmeylemedl- haz:ırlı'ldan baflamıt. 26 eylül~ ilk 
ler. Blı donanmadan aynlalı bugtln pııma olıiıuf. 27 eyltllde de harp 
ıeklz gtındnr. Bir haber geldi ki Bar- barosun plebe9lle bitmlıtlr. Bu 
baroea donanması Prevezededlr. Ol lar, orada yuddıtma c3rp. 
aebe.ı>tea but ıönderdller ki Tar bak DolyDm Cencnadül aıtlıl ha 

ı(Dwwı ....... ı. ..... Omla YıliJJllll .... "-· 



• • • 
~iki AT KomlJWJGr14e bl. .. 
Küteme ald 11 tetrllllenele 

Jllblı ..WdL 
bıUW mahtem..ı nlel Robenpt. 

ywlıa donu Bermaa. mlddelumuml 
..,._klJe-TelıTlldl • .halamı hepat Ja. 
lmbeadl. 

ltobeap!Jv, lhtfW mahkemetlnbı 
IWeoell htlkmlln aaoak idam. olabl· 
....,. ... IGJ'lemlttl. 

.... ••ıu llarl Alltumıet: 
- Bealm -1l&dım olnrl&r fakat 

lıblmlm olamularl dedi. 
llallkemed• bir Sin enel Mil 

Jlul Aatauetla ankatla11111 t&71a 
: ~ Lasard Ut ~---.o.•. 

drj'. 

Dft•dN7 •OSJ&11 &141. Blrtao 
lotade tetkik edtllp mldafaa ha. 

mlanaoak ..... tettıdl. lmkAnmdı. 
1larl Aatuaneıe muhakemellln telll
~ 11tem..ıaı IOJledller. ODl&rm 
Jaacın Joha letedl. ReddedUd.t. 

.Ankatıar mahkeme haaunma oıt 
'*1vı IAl&a m ... ıeaıa ae o14utu. 
M IJllmlJorlardl. ......,..,..1a41: 

- Kocu• milleti aldatmak unll 
• iDi Olrettlıalat 

- llYet, mtııeı aldandı, fakat &J
~ıaa ae bealm •• de kocam~ 

- llUletl kim aldattı! 
.....,.. menfaati oJaalar; b!lla 

m•futtml• 1oktu. 
l«IU.U al4atmakta klmta mea.... 

p.blll blslm menfaatlmlsl 
Jllslm meafaatlmls milleti 

114id1Miık 4elU. milleti tenvir etmek. 

" 3 
Sarıköy nahiyes· 
g ü zell e şiy or 
8 kilometreli.k b.ir yol, iki köprü Gt1zevatı Hay 

ve muhtelif banalar yapıldı rettin paşa 
lllnk6J, {Bulalt) - S&nka,ü lJl ~ betm• ~ ı.n.r. 

bir p1.,..a w tuUJtt sa- garpmü.. laltınlmJlbr. Vali B- Btem AJlmbm 
tldlr. lklllm)Jm Jll'dmalan ve lpıetlerlle 

NllllJe lllıllirellne bit kUometn u. tGycDltlk plJPaalan da p aegtlt. 
mmlutunda muatuam bir J01 ,apı. oe Oıırlemektedir. 
m&ktachr. Yobm Pllilllll 8 metre o. Bu cQmledezı olmak U... köJJer .. 
lup bunun clOrt metreet kaldmml& de köy konaklan 71ıp11*akt&4Jr. 
döeenmekte ve JirmlsUne kadar bL Yedi klyllıı konaiı bltmfattr. Ulu. 
tlJ'llm•tne ~. Bittik .. Jar ~de bir okul bip. olUDDlUf. 
teD 80lll'& ttıpt nwm1n1n vaUmls B. tur. 
Etem Aykut tarafmc1aD ,_,,ım.. Sıhhi büJmdın - mlblm o1llL 
tencD1erlndea rica dlecektlr. JavuJarm aptarma bilezik pe1ıme 

Bmıdall bafka bu 101 tl8eırlDe & ~ de ll)'lk olan ehemmiyet ftl'IL 
bet ederı Jmlmda altı hblk ... mu.tedlr. Bmımı. lçln köy Jmyu.1a.ftDI. ___ _______ ....,. Wlellk ~.Her köyde umu. 

Tarla yüzünden 
kopan kavga 
Oa Bet Kiti Aiır Surette 

;J' aralandı 
Jlmıl Anl""1111 llNl1tpaı..._ 

duran kilott 4ua kitabına f1l •taı. 
lan Tuclı: 

.... 18 t.epbdenel Balıkesir-Kayapmm tlldere köy. 
"Sabalım saat. d6n batulll1M1a ltllerl ile !ıllmıet1er kG)'lWerl arum. 
"Bana acı AJJabıml da bir tarla meeeı.indan ka'Vp çık-
~ gösterblade ..... tçln mıttır. ~ '! 

akıtacak ~afllll blmll'IL ı..a.. Uylfllerl, lld lene ene! 
"A llah•'BD'vwı1r.,. kaylerlDe alt meradan pun k6J i&li. 
Bir mektup da Bqan Jlllsabete 4ıtmm olmak U... kÖJ tarlall pp. 

7Ud1. llUllar W O gmWanbeli ekip blgme 
C6ll&& tollanm b&lla4ı, 8&Çl&nm le bqlam ... lrdJr. 

keatl. llarl Aaıuuat duvara da7amp l'abt Mhmetler ke,ltıı&m Jlutafa 
bekledi. Vsu uu .~ G&tlD De_ ldn.cllli'I Rfmmet.. 1111 ,... 

Nlba1et geİdller. Atiıt ·ln\irW • rlD ~~ltlM Mi 
Bir arabaya blııdlrdller. YoWLrllt4 mette. -W JDldı*ıi'W iralannia 1* 
balıktı. JaııdUID&Jar clol&IQ'Orda. lhtlW bahiDmaktuhr. 
KOprllb&f)anna top koymqlanlı. 0..-Bin t-.. ııın,!llerl her• 

Kontord me1clalmıa pldller. 100 ne1d libl. hep birlikte tar1aJI ekmek 
bin kiti topl&lllllıttı. e... glutJderl merada JllJmet1eı' kıs. 

Gl1otlnl görllace blru eeadele4l. JUaden tarlamn ken4llerhıe alt o14u. 
Soııra •otukkanlJlılııu topladı, bua- tunu lddfa edea16r w aJCrabalarmc!aa 
matlara cıktı •• Oell&dm ,-amalı ba. I bir ook 1rlm91ler eUetlD4e lllAh ft 
tm4an Grtldııl almak istedi. llarl IOpalarla banda gabpnlana tmrıe. 
Alltuanet Irk.ildi, cell&da oarptı: rlne hlcam etnılllerdlr • 

- Affederalııla dedi, malına 7ap. 1kl kGJDn kayıtllerl uum«ül bY 
madım. pda on '8le Jlkm ,anlı wıdlr. A. 

811 IOD alztl olclu. iır' yaralı olan1ardlD 1*dareclm Ali. 
Otle tıatU. oıı lkl11 ceyrek ceoe ta. Mutafa ft SlleJmlllla. KIQetls 

fuı keelldl. k6Jllnden de PalqaYUf, 8*111et. oa.. 
!ıladlen mnarlılma tatuıs c•e. man, Mehmet w Be* hutane11 ae;. 

4lıı1 attılar. Bir glD aoı'kta kaldı. Nl- tlr1lmJtl.erdJr. 
hqet mesarcılardaa biri blllnmlJ'en Kavga gllçlWde butlrıJımltu'. HL 
bir 1ere ce•edlnt gömcll. cllae bükmda1d tabktbt cJerln1eltl. 

- Bmt - rllmettıedlr. 

mi ..... W& ,.pdmaktadJr. 
....... lrOJll ........ iki Up. 

rll, Jr&:r ........,., deı tOO .... bL 
clmm ,.,... ...... lllliht.a1' Ac1em 
lan. keyde IJI iller N'Ull ..... 
reken gayreti ~. 

Ba.fus B8'eybı, A~ 
alq, Bavuçça. Milakça w Armut11I 
köyleri llluhtarlan da köylerfıulel ,._ 
pı1an köy konak1armm lnlaatmd& tok 
çahpııflardı. Bu k6y muhtar ve k6y 
kurulları blrlblrlerlle mntelanit bir 

18kllde b.tlktmetm - ft direktif. 
terini yerlae pt1nrıektecUrlw. 

• • • 
GGneyTelefon Hattı 

tkmal Edildi 

B&itbi-'lfrelce m~\UN. 
taadıtmı ~ Kmcµtu - GllD. 
19 ~telefon battl'tıaoaı edlL 
mit ft muhabare19 beti•~· 

Rapnm en uzat ve arp JDJDtab-
11 olan ft 8-8" ko,11 thttva eden bil 
mnıtakuTQ da merkeze bafJanmua, 
lmlbat bümUndan çok mUbhndlt'. 
Bu h1l8Uta ciddi emek l&l'feden :ıaa. 
c1anna toınutanmns JOsbe11 F.eJd A. 
Jadatm çahpıtn balkga takcDr dL 
mittir· 

Yeni Bit lataayon Biauı 
:Yapılacak 

Bli.rba- Kobbu ~ 
bir lataaJQD blauı Japtlrdmuı Na;. 
fi& Vülletbıce mmmıu g&ilbnUf ve 
n.ntryeDari ieletme lclanllble emir 
~ 

HEKiM Meme 
e~ OTLERl larında 

ve emzik çocuk~ 
görülen peklikl r 

BuyUk yqta bulunınlınn çektikleri 
peklllderle çocukların Çoktiklcri peklik
lerde olduğu kadar .Ut çoculdarile bl· 
raz büyücek çocukların çektikleri pek
Wder arumda bile buı aynhldar 15-
rWebWr. 

Sllt çocuklarından mlkeat pdalan 
mf lllltle temin edilen ÇCl..-uklar olma· 
ama ı&re bunlar ya doifudan dolnıya 
ananın meme aildile veyahut emzikle 
verilen anaaildilnclen pyri allcllerle btl
yiitilldllklerl gibi her ildalle kanpk o
larak da bilyiltWebillrler. Bayle ayırt 
ettikten sonra almacak tedbirleri de bu· 
na ıCSre dll§Uıunek icap eder. 

Meme çocaldarmm .,.Wlrledı Ya sa· 
hlrt veya bakUd olurlar. z.blrt olm. 
Jara muvakkat .demek daha c1otııı olur. 
unlar da Pta mfktanmn ve verilen ma4 
4eleriıı poeaJanmn uhpdan ilerl ıe 
leblllrJer. Eler mlkdan artmlır ve po
..ıan fUJa olan maddeler veriline pe!t
Wr de ortadan kalkar. Jtflcle ve banak
larda butahia .ıt bir eqel g8tCUmeyen 

,.-.. ... ---..... Jlbı&plLi ,.. 
1'ltii-.1ıa cllP~)#,,_,,_, 

ma1ssurun &ıfbıe pçmek için tlYl• ı... 
alt bir i1ls tatbik olunabWr. 
Ecauıeden (Jaktoa) dallen teker· 

den on gram alınır. Ya nde bynatı. 
Jan veya ecsaneden teduik edlleD 
temls audan da )'Us snm ümr. Bu-. 
J'& tedarik edilen OD cram laktN 'ko: 
narak buit b1r tekerli IU elde ecımr. 
itte bu sudan bir IJd ~Te ıa.tılz W
rillr. 



Maskeli haydutlar 
Altın yüklü bir treni soydular 

RADYO 
27 - EYLC'I. - 938 - SALI 

AKŞAM J>H()(;RAMI: 
Saat ıs::rn Dans rn11<1ikhi (PlAk). 19 Kon

feran5: Eminönü Halke"i nnmınıı: EliC 1\ıt
ci: (Halk ' 'e rMim). l 9,30 Karatlt'niı it'ce
ıl: Hüseyin l>ilıın~r. 19,jj Borsa haherleri. 
20 S:ıat n~·nrı, Sıız:ın '\"e arknllaşlar tara
fından Tiirk musikisi \'C Jı:ılk ş:ırkıl:ırı. 20, 
~O Ajan, lı:ıhcrlcri. 20,, 7 Onıcr flız:ı Doğ
rul tarahnı\.ın :ırnpçıı sÖl lcv. 21 Saat aya
rı, Orke~lra: 1 - Grcjlh: l\lü,·i ııljcrycn. 

2 - Glinka: Yal~ rantezi. 3 - Sındin~: 

Frühlinıısr:n·!lcn. 21,30 Cemal Kiımil Ye ar
kada•ları tarafınrl:ııı Tıırk rıııısikisi ve halk 
earkıları. 22, 10 lhl\ a raporu. 22, 13 Fasıl 
ıııız he' eti: < kuyanlnr: lhralıin1 llyıııin, A
li BülbıH, lklrııa. 22,55 Son h:ıhcrlrr Ye 
erte!Iİ ı;ünun programı. 23 Saat :ı) arı, h. 
tiklı\l marşı, Son. 

28 - EYi.('!. - 938 - ÇATIŞ.UtnA 
AKSAM f>Jl(U;ll \MI: 

Snat 18,30 L>an!l ınu~lkl~i (l'!Ak). 19 Kon
feran~: F:ılih Jlnlkcvi n:ırnın:ı. ncşat Ek
rem Kuçu (EYii~ a clehi ile Bursa "crnhn
ti). 19,30 K:mşık mmikl (Plak). l!J,jfı Bor
aa haberleri. 20 S:ınt n~arı, Xccmctıin Hmı 
Te arkadaşları tnrRfınılnn Türk• musikisi 
"'e hıılk şıırk1ları . 20,40 Ajan~ haberleri. O, 
'7 Omer Hıza ılollnıl lnrnhndan arapç:ı 

&Öllev. 21 Snal nyarı, Orkl'stra. 21,30 Xc
z.ihc Ul ıır 'c arkııılaşlnrı lar:ırın.tan Tiirk 
mmıil.:1~1 ve h:ılk şnrkıları. 22,10 ll:ıYa ra
poru. 22,10 D:ıriitlnlirn nııı~iki hcycti: Fah
ri Kopuz ,.e nrk:ıılaşlnrı t:ır:ıfınılan. 22,~ı5 

Son haherll'r H' crlcsi Jıiinıirı progr:ınıı. 

23 Saat ay:ırı, lstil.li'ıl ııı:ır~ı, ~on. 

Ya~an cı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Opua ı•e ırrıf onik korıurler: 

180 kilo ham altın 
haydutların eline geçti 

IF'ransada Marsilyada Avinyon hat· 
tmda haydutlar altın yüklü bir treni 
durdurmuşlar \'e içindekileri tehdit e
derek 180 kilo tutan ham altın kütle
ler'ni alıp gitmişlerdir. 

Bu hadise, Fram:ada bundan evvel 
birkaç ker e vukubulan bu şe1cildeki soy. 
gunculuk h1diselerinin hepsini geçmek 
tedir. Bundan önce Niste ve Eksde hay

dutlar, ayni suretle, hareket ederek elle 
rinc binlerce lira geçirmişlerdi. Fakat 
Marsilya trenindeki bu soygunculuk 
hakikaten mübalağacıhkları ile meşhur 
olan Marsilyalılara has bir şekildedir. 

Vaka şöyle cereyan ediyor: 
Kongodan getirilmi~ olan altın küt 

leleri Marsilyadan gece saat 1,5 da tre. 
ne yüklenmiş ve A vinyona doğru yola 
çıkarılmıştır. Tren, her gece o saatte 
hareket eden ufak bir marşandiz tre. 
nidir ve o gece hemen h~men yalnız bu 
altınları taşımaktadır. 

Trende altınları muhafazaya memur 
bir iki kişi vardır; onlardan başka tren
de yalnız makinist ve muavini ile ateş· 
çiler bulunmaktadır. 

. 
Saat 2 yi çeyrek geçe tren, hattın 

tamir edilmekte olan bir kısmına geli
yor. Burada makinist trenin "üratini 
biraz kesiyor. Fakat bakıyor ki tren 
onun istediğinden daha fazla yavaşla. 
mıştır. Hayret ediyor. Frene bakıyor. 
Tam bu sırada tren birdenbire duruyor. 

Makinist ve diğerleri trenden aşağı 
iniyorlar. Ne var? diye bakınırlarken 

yirmi kadar maskeli haydudun kendile. 
rine doğru tabancalarını uzattıklarını 

görüyorlar: 
- Eller yuka:-ı 1 Davranmayın 1 Ya

kar.z 1 
Hrpsi ell~:ini yukarı kaldırryorlar. 

Yalnız makinist itiraz etmek istiyor. 
Eunun üzer'r.-: haydutlardan biri ateş 
ediyt•r ve aJe:n· eHnden yaralıyor. 

Haydutlard:ın birkaçı trene atlıyor

l~r \'e drıfr:.ıca altın varillerinin bulun
du(;ı· vagona gidiyorlar. Bu müddet 
zarfında cli:erleri makinist ve arkada}
larını tehdit ederek yerlerin.den kımıl. 
damalarına mani oluyorlar. 

Altınlar trenden indirildikten sonra 
adamların binmesine müsaade ediyorlar 
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Trenin soyulduğu 

ve tren U7:aklaşıncaya kadar tabancala
rile tehdide devam ediyorlar. 

En yakın istasyonda hadise polise 
haber veriliyor, ve derhal tahkikata gi
ri~iliyor. 

Haydutlar henüz tutulmamı~tır ve 

Çeviren: 

V DR ·GOIL. 

. ... 

nol<tada tahkilCat yapılıyor 

hangi §ebekeye mensup oldukları öğre
nilememiştir. Fakat, anlaşıldığına göre 
haydutlar bu baskım evvelden ve bil. 
yük bir planla hazırla~lardır. Tren 
Marsilyadan hareket ederken haydut. 
lann bir adamı gizlice binmiş ve loko

motifin arkasındaki vagona yerleşmiı 
tir. Lokomotif, tamir edilen yol Uzerin 
de biraz yavaşlayınca vagondaki adam, 
elle işliyen freni sıkmış ve daha yavaş· 
latmıştrr. 

9. llrük~oı 1: Jlomantiklcr. 
9. I.ondrıı (ilce.): Promenad. l\lozart. 

9.10 Berlin: Fin \'e lsvcc musikisi. 
9.30 Bre~lR\": hkandina\' mu,ikisl. 
9.30 Pıırh (PTT): J.e Bon Rol Daşrobtrl 

(Housscl). 

1Hikaye1 

KAT ö ~ iKA 
Halbuk~ bu freni herkes işletemez. 

Çünkü, trenin süratine göre ayar et. 
mek lazımdır. Bu da gösteriyor ki hay. 
dutların bu işte kullandıkları adcım 

trencilikte mütehassıstır. Lokomotifin 
ne kadar süratle gittiğini tayin etmiş 
ve freni ona göre kullanmıştır. 

ıo. Tıırino grupu: Fidclio. 

Oda mıuikisi: 
6.30 J>rağ; i.t:ı ncrlin; 7.:ıo Pıırh (PTT) 

IUi Bükrcş; 11.30 Frıınkhırt; ıo.:ıo ~ırn~
burtı: J0.5:i \'ar~o\'a; 11.15 Fndıo Pario;; 
ı 1.30 Bcrlin. ' 

Ptur! ııe. konf r.ronslar: 
9.10 ~lıinih: Ücr Erhrör~ıer. 
9.15 Jladio Paris: l.'Af(rıındie. 
9.15 Soltcns: Jl:ınıunlcho (Picrrc T.oti). 

ıo. l'roc;I I'arizicıı: ı:scalcs. 
ıo. Roma ımıpıı: Komedi. 
10.15 Brüksel 2: Germlnal. 

Hafif mu~iki: 
l.20 Rnrlıo Pari!\: 5 Frankfut: il Faılio 

Pari~; i.20 Prnl!; 8.30 \'ıırşO\·a; !l.10 \'ı

yanıı; !l.t:ı Biikıc~: !l.:ıo Slrasburg; 10.10 
Ynrşo,ıı: 10.30:'\ııpoli;11nııcl:ıpcşte;11.20 
Prağ; 11.JO Almı:n i,ı:ı~yonl:ırı. 

Kabart ı•t ıınrutltltr: 
~.iı5 llcroın(ın,ıer; !l Jlriik~cl 2; 10 1.on

dra {~:ış.); 11.30 Post l'ıırisicn. 

Dam nıusil:i~I: 
6 \'ıır~o\lı; 7 . .0 llihcr,ıırn t; 9.30 J\o

Jonla: 10 l.alııziı:: 11.20 llih crsıım; 11.30 
Napoli ı:rupu; 11.40 1.ondra (Rcc.); 12.ıo 
Budap"~tc; 12.15 nomıı. 

Al Kapon Kumar Zarı 
imal Ediyor 

Meıhur Amerikan gangsteri Al Kapo 
nenin birkaç yıldanberi hapisanede ol
duğu malümdur. Hariçteki işlerini ha· 
piııanedcn karısına gönderdiği mektup
larla idare eden Al Kapone rar.ira:'lc için 
de boı durmamak için kumar zarı ima. 
Jine başlamıştır. Hususi bir rcj:me' tabi 
tutulan haydudun hapisanecle kendine 
mahıua a~çııı vardır. Memurlarla malü
mah d.:ıla :lfode imal ettiği zarları polis 
rnusadere ettiği için Al Kapone polis a 
leyh:ne dava açmıştır. 

28.000 Metre Yükaekliğe 
Çıkmaya Hazırlanıyorlar 
Amerikalı tayyareci Stekens, bir ba-

lonla 22000 metre yüksekliğe çıkarak 

d ünya yüzünün rekorunu kırm ı ştır, 

P rofesör Pikarın havalarda yaptı~ı tet_ 
ki1der.den istifade eden iki Leh alimi 
bu ayın nihayetinde 28000 metre yük. 
ıekliğe çıkmak üzere Lehistanın Zako. 
par §ehrinden hava!anacaklardır. Bine
cekleri balonun yüksekliği 120 metre 
olup 124000 metre mikabı hava abbi. 
1eccktir. Bu baton için 300 bin zlati sar 
ledilmişt:r. Leh alimleri teşebbüslerinde 

muvaffak olurlarsa meteoroloji ilmi çok 
lıtifade edece'ktir. 

T oni a ğzında uzun bir Hava~ ai
gıı.rası ile içeri ı; i rdl, Cigarayı ağzın. 

dan çıkıı.rmaı.laıı, dişlerinin arasrn. 

dan karısına: 
- Bak sana kimleri getirdim, de

di. 
Blr eli ile, ıı.rk:ısından kapıyı a . 

cık tutuyordu. lçdi DaYld, Himl \'C 

Freddl girdiler .. 
Bunlar Toni'nln !'n iyi arkadaşları 

ldl. Dahıı. doğrusu, "iyi,, arkadaşları 
değilse bile, Toni'nln konuştuğu tek 
Uı;; kişi idi. 

Stella bllhnssa hunlardan Fretldi 
yl hiç ı;evmezdi. Çünkü bu adnm ona 
Tonl'nin kntll old11ı!11ıı11 söylemişti. 

Stclln ile Tcınl C'vlcncli üç sene ol_ 
muştu. Ertesi gtinil bu mUnn~ehetlc 
C\'lNindc hir ç;ı.y hazı)·lnmışlardı. 

Ton!, :ırkndnşlnrı oturduktan sonra: 
- tşte, clPdl. hu gec<' burndn ynrın 

Stell:ı.ya gctlrcc<'ğ'iniz hcrliycl0.r için 
toplanmış bulunuyorsunuz. Ynlnız, 

huna knrar ''eJ·mck lcln cncltı. Stclla 
dan lç"ı;elc isteyin ... 

"Fnkıı.t, SC'n niçin bu ıtkşam böyle 
neş,,siz duruyorsun, Stclla? 

Hakikaten-. Rtelln o ~ece P"k ne. 
~eli J:"flrünmllyorılu. Halbuki gUIUp 

si>yl"ınel{ onun tıdcti idi. Du durg-un 
hal ona belki Tonlyl Fredcli ile he. 
r aber görmekten ileri ge'liyordu. 
Çiinkii. l•'rerldi. Stcll aya kocasının kn . . 
ti! olclıığ-un ıı silyllyen ıtcl ;ımdı. Fakat 
Tonl de seYdiği için hu hnldkat! öğ. 
ranmesl .. onu kocasınclnn değil, Frccl. 
ctldPn nefret flt ti rm işti ... 

Stelfa nrasıra: 
- t ç sene oldu evleneli, diye dU. 

şilntlyordu. Tonlyl hAlA. ~c,·iyorum. 

A<'aha hep sevecek miyim? 

Onu fi"' mrnıck mi istiyordu! E
nt, belki, f\_iit1ktl hlr kntil karısı ol. 
maktan tiksiniyordu. 

• • • 
Rtf'lla mlsarirlMine Ylskl \'Prlp bl. 

raı kon11ştııktan sonra. y::ınrlakl ye
melc odasına geçti. Korası J:!;rlm<'dcın 
orııda yemek yemi~. ı:;orrnyı kaldır. 
mnııııştr. Onu knlılırınaya başladı . 

l çenlen Ton! ile nrkarl:ışlarının 

koııuştukla1·ın ı işitiyordu. E\'\'elA. 
aldırış etmedi. Sonra kulağına gelen 
bazı sözler uic-rine C'lindekl işi bıra
karak. durdu cllnJccll. 

Tonl: 

- Siz önden glclcr~i:ı,.tiz, hlriıılz kn. 
pıyı, biriniz köşe haşını tutarsınız .. 
Den içeri girer, adamı korkuturum .• 
diyordu. 

Tonl yine bir soygunculuğa mt cı
kıyord u?. Slcll~ on4nla, Nevyorkun 
kibar hırsızlarını.lan biri olduğunu 

bilerek HlenmJştl. Fakat onu dalma 
ötekilerden farklı görUyor, bir gUn 
n amuslle çalışmaya. bnşlıyacnğun u. 
mit ediyordu. Çünkil, romanlarda o
kumuş, fil!mlerde görmUştü: Ilu gibi 
adamlnr sonradan karılarını sefnle. 
te terkedip gidiyorlardı. Stellaya 
öylo geliyordu ki namuslle yaşama
sını bilmeyen adam sevmesini de bil. 
meı ... 

Fakat Tonl Stcllayı çıldırırcasına 
soYlyordu ve onun için Stella koca
sından pclc şlkftyctçl dP.~ildl. 

·tÇcrdo konuşmalar devam ediyor. 
du. Tonl: 

- Kuy11mr.unun dUkkA.nına nrkn. 
dan ela girilebilir, diyordu . 

Stella bunu işitince. o aralık alıp 
içmek Uıere olcl 11ğu viski bardağı 

elinden clüştU, yerdeki taşlar UzerJn. 
dn hinblr parça oldu. 

Toni hemeıı yemek odasına koş. 
tu. Telı\ş bir şey kırıldığı için değil. 
StC'llanm orada, yanılıaşlarmda ol. 
duğunu anlnmaı;ı üzerine idi: 

- Canın sıkıldı galiba, Stella, de. 
dl. Biz claha bir müddet lrnnuşaca
ğız. Hadi sen bir sinemaya git. 

Stclla, kocnsınclan nyrı sinemaya 
gitmryi sc,•ıııczcli. Fakat bu sefer, 
Tonlnin ıl ccliği olsun cliye: 

- Peki, deci!, glclcriın. 
• • • 

SinC'mada hlr hırsız, polis filmi 
oynuyordu. Jlırsızlnr tqıl\t Tonl ve 
arkadaşları gibi; polisler de hcr .. ün 
Tonl için tehlike teşkil eden t\eY. 
york pollslcrlnih ayni. Ye film blrgün 
oıılHl'ın da başına ı;elccC'ği gibi, hır. 
sızların polisin pençesine geçmesi ile 
bitiyor. 

Stf'lln hemen eve koştu. Kocasını 
bir tarafa çcl\C•cck, nrknclaşlarından 
ayrılmasını, o gece için düşündükleri 
soygunc·u 111 J;:tan 'azgeçmcsi ni yana 
yakıla riı'a edeı·ektl. O, ııe mücevher 
istiyorı.lu, ne altm, ne elmas kcnı.11-
slııl se,·en kocasıııın namuslu bir şe. 
kilde ynşaınnsmı istiyordu ... 

lçerl girdiği zaman birdenbire 
rengi attı: 

Porttnımtoda bir kadın kUrkU a. 
sılı idi ... 

Knımıın önündeki masanın tizerln
dc de bir kadın eldiveni vardı. 

lçcrdcn do bir kadın sesi geliyor. 
du ... 

Bu kadın kimdi? Demek Tonl bu 
kadının geleceğini bildiği için Stel_ 
laya "hadi sen sinemaya git,, demiş. 
ti. 

Yavaş yavaş kapının yanma git. 
U. Kulağını ıceri Yerdi. Ton!: 

- Sen ne iyi, ne gUzel bir kızsın! 
diyordu. Uzun ınUddot senden uzak 
kaldığıma öyle müteessirim ld ! Op 
bakalım Ton ini! 

Stella, içerclcn gelen öpUı;me sesle_ 
rint de duyduktan sonra artık du
ramazdı: Kapıdan çıktı gitti ... Apart 
manın merdh·enlerini inerken kalbi 
mUthlş çarpıyordu. 

Stella, Toniyl tammndan en·el, bir 
barda garsonlu le ederdi. Tonl buraya 
her akşam başka bir kadınla gelir. 
dl. Bir akşam onu görmUş, ertesi ak. 
şam yalnız gelmiş ve onı.lan sonra 
artık Stclladan ayrılmaz olmuştu . 

Kız. evlenmek üzere işini bırakır
ken barın sahibi: 

- Bilmem ama, kızım, demişti. 

Ilu gibi adamlara gU\'enllmez. Den. 
co pek iyi iş yapmıyorsun ... 

Şimdi Stcllnnın geldiğini ı;Bren 

ihtiyar Con onu: 
- Gel l>nkahm. Stcl, diye karşıla... 

dr. r\e haber? 
Tonlden ayrıldın mı yoksa~ 
- Sus! Bana çabuk bir viski nr .. 
Stl"l!a Yiski viski üstüne içiyor, 

sorulnnlarn hiç ccYap vermiyordu ... 
Çiinl{U nrtıl< kendinde dcğ'ilcll. Ne 
yaııncnğını, ne olduğunu bilmiyordu. 

"' llf. lf. 

Bu sırada bara lkl ı;cnç girdi. Kar 
şılaştıkları ,bir arkadaşlarına nnlnt
mıya lınşlndılar: 

- Renin Ton! nihayet yakayı ele 
vermiş ! 

- D eme?! 

- Ya! Şimdi. Köşedeki kuyum. 
c11nun dUkkı\nını ı:ıoynrlarken .... Fn. 
kat kabahat Tonide: Arkadaşlarına 
knııı Ye köşe bnşınr tutturduktan 
<;ok sonra. gelmiş. Polisler Freddl 
ile Dn\'l<lin orada bcklemeslnclon 
şUphelcnınlşlcr. Pusu kurmuşlar. 

Tnm Himi ile Tonl gelince elense et
mişlcır ... 

- Vay ennmn, luza bak nasıl ka. 
çıyor! 

Bunu söyllyen genç, arkadaşları_ 
na hardan dışarı ok gibi fırlayan 

StC'lla'~ ı ı;östcrlyorclu. 

Stclla derhal hflcllse mnhalUne 
gitti. Kuyumcu clUkl<l\nının öııUne n-

(Sorıu: Sa. 6, Sü. 5). 

Bundan başka, haydutlar altınların 

hangi vagona ve hangi varillere yükle
tildiğini de biliyorlarmış. Çünkü, va
gondaki birçok variller arasından 81 ve 

67 numaralı varilleri almışlardır. Hal
buki altınlar da yalnız bu iki varildedir. 

Bütün bunlar maskeli haydutların 

büyük bir teşkilat olduğunu ve bu soy 
gunculuğu uzun müddet düşijnerek ha. 

zırladıklannı gösteriyor. 

Mısır Kraliçesı 
Yakında Bir Ç~cuk Dünyaya 

Getirecek 

Mısır Kraliçesi Feridenin yakında 

bir çocuk dünyaya getireceği haber ve

rilmı-ktedir. Bu haber meşhur kadn 
hastalıkları mütehassısı olan Italyan 
doktoru Grossi'nin Cenovadan Kahire
yc çağrılmasından çıkarılmaktadır. 

Doktoru Cenovadan alan "Esperia,. 
vapuru Napoliye uğradığı zaman da 
profesör Romano Kalzolari vapura bin. 
miştir. Çün'kü profesör de Kral Faruk 
tarafından çağrılmıştır. 

Kral Farukla Kraliçenin evlendikleri 
tarih de gözönünde tutulacak olursa 
yakında Fısır tahtına bir prens veya 
prenses geleceği muhakkak sayılabilir. 
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1 Jk 'l'Urk Dil Kurultaymm toplu.. 

dıfı gQn olan 28 eyliU Dil Bayramı. 
'bandan evvelki alb yılda olduğu gibi, 
4i1n. de yurdun her tarafmda ve ev. 
velce tertip edilen program dahilin.. 
de parlak merufmle kutlammt ve Dil 
Kurumu sekreteri İbrahim Necmi 
Dilmen tarafmdan Ankara radyOIN 
vuıtulle ftl'llmı eöylev her tarafta 
ve blltb halkevlerinde dinleıımi§tir. 

lbrahim Necmi Dilmen'in 
söylevi 

8aJDl yurddqlanm. 
B1J1Uıı a1tmcı Dil Bayramı gtiııtt. 

dllr. 
Altı J1l 6nce bugi1D.. Birinci TDrk 

J>ll Kmult&JI toplamıııttı. DolmL 
bahçe ar&)'Dml bO.yttk merasim aa. 
lommda.. o kunılUfUDdanberi bot. de. 
..... fakat tantanalı bayramlq. 
maJardaıı bqb bir feY görmemit a. 
zameW kubbelerin altmda.. CUmhu.. 
r!Jetbı ve lııJallbm feyzi )'eD1 bir ilim 
bJnalmuı U)'Uldırm\1b· Bqta, Tllrk.. 
lutfbı dl.hl kurtarıcw Atatürk oldu. 
iu halde, )'Ul'dun btttttıı btlyttkleri, bil. 
ttın devlet. dil. yazı, edebiyat adamlan 
orada idi. Bepainin yQzlerinde iııkL 
llp Wı parlıyordu. Yepyeni ve bil. 
yt1k bir inkıli.bm ilk adunmı atma. 
la davet edilmlııı olan bu binden faz.. 
la kafa adamı, orada, gUnlerce, ye. 
Dl dolan bir t1lldl güneşinin panltL. 
lan altmda, dtlfündnler, konuetu
ı.r. 

!'Urk lııbllp ta.rihin1n yeni ve par. 
Jü bir ahifeeini açan bu toplam§ID 
mamm pek btlyflktn. Burada ha&ITlL 
DID dnrim. kendi bqma bir tek ha. 
rebt clejildi. lstikW 11avqmdanbe. 
rl llUı1lp giden bttyilk milll inkıllplar 
..n.tniD bir cephesi idi. 
' Tllrk milletini düşkün ve bitkin im. 
paratorlufmı anbnca ıUrWdendiği u. 
prumdaa kuvvetli bir elle tutup .kur. 
taran bllyllt milli deha, topraklarmıı. 
m dtlpwı ellerdm geri aldıktan son.. 
n. bir daha b8yle bir felikete imkAD 
'bıraJamyacat inkıllplan tahakkuk 
ettirme savqma ~J. 

Bu fnkıllp hamlelerinin en önem.. 
U bir cepheei de milll dil ve milU ta. 
rlh iberinde toplanıyordu. Bu hatt.. 
bt, 1928 de .harf ~biyle başladı. 
Bununla yıllarca Ç&lı§!ldığı halde o.. 
bmuı, ~ gllçlilkten kurtulmL 
)an ecll bllctlt bir yazı yerine tiç ay 
içinde okuması yazması öğrenilir u.. 
d 'ftt medeni bir yam kazandık. 

1931 de ATA'l'ORK'ibı yüksek hL 
mayeıl altında kurulan TUrk Tarih 
Kurumu. Türkltlğlbı tarihte ve tarih
ten &ıcedeld haklld yerini göstererek, 
bir çok hurafeleri ortadan bldırdı. 

itte bu lnkıllptardan sonra, ATA.. 
a'ORK. yeniden dil sahaama dönerek 
btaı eliyle TDrk Dil Kurumunu ya.. 
nttı ve 26 EylUl 1932 de onun yük. 
lek hJma.yeai altında ilk TUrk Dil K11-
n1ta11 toplandı. 

Bu ·karultaym programında, dilL 
-.isin J'biYlbdl dilleri aruuıdaki ha.. 
.... JWlnln ortaya konması ba§1ı 
~ madde olarak yuılı idi. Yine bu 
JllUifamda Tilrkçenbı en yeni, en me. 
dllll llatlJaçla.n karaılıyabilecek bir 
telrlmtııe erdirilmesi büyük bir hedef 
olarak~ 
Kıa g&oenler, bu geniş program 

madde1erlnl anlamadılar. Bu koca 
fDplantıdan ÇJbcak teyi. kimisi dL 
ifa füirletmeslne de bakmıyarak sa.. 
cleoe tuftyeeL Jdmial de bir l\lgat ve. 
7& snmeı" kitabı yazılması gibi basit 
1ılr IMilde gördnler. Bl1yllk ve genli 
1ılr tntıllbm dil berinde açacağı ye.. 
at utuı.n g&mek her gözlhı yapabL 
lloetl lılr it delildi. 

l'abt blltibı Tnrk lnkılAbınm te. 
DllmiDf atan Btlytlk DlJıl ATATURK, 
• mJallbmm lıakikt hedefleııini deı 
lllllJmdu. lltlkW aavqmda milyon. 
Jarca Dmitaizln yUreğine damla damla 
tlmit iblrl akıtan Yüce Ba§kuman.. 
aan. bu bilgi savaşında da yUz bin.. 
1erce miltereddidin yüreklerine yeni 
baJue ıllklan 11açıyordu. 
· O g&ilyordu ki mesele, dilimh.dt 
yabancı sanılan bir kaç bin keliıne. 
ldıı defletirilmeaiyle halledilebilecek 
bdaı- huit deflldlr. O anlıyordu ki 
TDrt dWnf fakirlettirmet değil, zen.. 
ıfıılettirmek, ilkel basitliğine götür. 
met delfJ, en genif kWtur mefhumla. 
na erdfnnek lAZlDldır. O biliyordu ki 
ll:tkoe, llmltidflegeldlft gı'bf, Ural • 
AJta1a ~~mm ~~y~besine 
mmaae, !ndo - Oropeen ve Semltik 
dU aUelerlnclen ayn bir dil delil. yer. 

D i ı b a y r a 111 ı 
Yurdun her tarafında parlak 

bir merasimle kutlandı 
yUzüniln bütün kilittir dillerine ana 1 daki birliği gösterecek karşılqtırma ı 
kaynaklık etini§, zengin, a.stL bilyilk cetvelleri de yapılmaktadD". Bunlar 
bir dildir. kelime karşılqtmnalariyle birlep - ) 

Bllttın.bu görtlt, anlaYlf ve bilitle- rek lndo - Öropeen dil ailesinin ana 
ri bir araya getirerek, yurdumuzda Türk diline yabancı bir zllmre olma.. 
ve ilim dUnyaamda, Türk dilinin ha. dığı maddt delillerle ortaya konula. 
kild mahiyetini ortaya koyacak ilınl caktır. 
delilleri toplamak, Kunıltaym ve Dil Kitaplarda saklı duran dil varlıkla. 
Kurumunun üstlerine aldıkları büyük nnı ortaya çıkarmak ve dilimizin (Llt-1 
Ddevi teşkil ediyordu. re) 10.gatl tarzında bir kamusunu vtı. ' 

İ§te buglln, altıncı yıldönümüne er. cude getirmek üzere de kUtUphane-
diğimlz kurul111un ana hatl&n... lerde bulunan yazma ve basma eser .. 

Bu hedeflere varmak iÇin, yapıl. ler ve 10.gatler taratılmaktadır. Şim. 
maaı gerekli olan işler nelerdi! diye kadar taramaya verilen 285 eeer. 

Bir kere dilimizin fimdiye kadar den 110 u taranmıştır. ötekiler de ta. 
aa.klı duran h&kikt varlıklarını bulup ranmaktadır. 
ortaya çıkarmak li.znndı. Halkın ağ. Bu taramalar bitince fişlerin kon. 
zında konuşulan, yer yer manası an.. trolU, kaynaştırılması ve Büyük Tilrk 
laşılan on binlerce söz vardı ki Os • Kamusunun ortaya konulmuı için de 
manlı devrinin yazı dilinde yer ala. ayn bir prognım b&Zirlanmalrtdır. 
mamııtı. Bunları halkın konuşma dL BUyUk TUrk Kamusu, Tllrklye türk. 
linden birer birer toplamak, her biri. çesinin btltU.n dil va.rhklarmr, yalnız 
ni inceden inceye eleyerek, dile yapa- bugtlnkU manalariyle değil, geçmle. 
bilecekleri hizmetleri belirtmek ge. teki bOtün mana değişmeleriyle ve her 
rekti. birinin kitaplardan almm11 anıekle.. 

Sonra, Türk dilinin büttln lehçele.. riyle birlikte koynunda topbyacalt. 
rini birer birer incelemek, bunlarm tır. 
kitap sahifelerinde sakladıkları dil Elde edilen dil varlıklarına ve bun. 
varlıklannı da ortaya koymak lL larm incelenmesiyle dilimizin hakiki 
zundı. mahi,etl Uzerlnde varılan kanaatlere 

Gerek halk dilinden, gerek eski. ye. dayanarak. ilk ve orta öğretim okul. 
ni lehçelerden toplanacak dil hazinele. lan ders kitaplarrndaki terimlerin 
rini inceledikçe dilimizin varlıktan bi. türkçeleştirilmesi işine de giriıııilmig.. 
rer birer kendini göstermeğe bqla. tir. 
clı. Türkçenin fakirliği iddiasının ne Geçen yıl hazırlanan 4 binden fazla 
kadar boş, ne kadar manasız bir saç. terim, öğretmenlerden gelen mütale. 
ma düşünce olduğunu anlamakta ge. alara göre diU.eltme ve eklemeleri ya. 
cikmedik. pılarak bu yıl den kitaplarına girmit-

Yalnız 'nlfklye içinde halk ağzın. tir. Bunlar, matematik, fizik, kimya, 
dan söz derleme işi, Kuruma 150 bin.. biyoloji, zooloji, botanik ve jeoloji 
den fazla kelime fi§i getirdi. Bunlan terimleridir. 
bir araya getirmek üz.ere basılmakta Bu terimler, dilzelbne. ve ekleme. 
olan (Derleme Dergisi} nde ıimdiye teriyle birlikte (Türk Dili) belleteni. 
kadar li).gatlere girmemig 25-30 bin nin bir arada ~ıkaıı 23-28 sayıam. 
lıalk sözü bulwıacaktır. da toplanmııbr. 

Halk bilgisi üzerindeki derleme işi ÖnilmilT.deki yıl içinde de coğrafya, 
de 15 bin kadar fiş getirmiştir. Bu kozmoğrafya, tarih ve etnoğrafya, fL 
fi§ler, kelime ,fişleri değildir. Halk lozoft ve psikoloji, edebiyat, huk1ık 
fnanlan, görenekler, masallar. bilmece.. terimleri br()fU.rler halinde öğretmen.. 
ler, miniler, türküler, destanlar, te.. lerin mütalea ve denemelerine sunu.. 
kerlemeler, atasözleri gibi folklor ma. lacaktır. 
teryelleri bu fitlerde topianmııııtır. tş. ~ve orta öğretim terimlerinin ar. 
lendikçe bunların her birinden bir çok kası almdıktan ve gelecek mütaleala.. 
kelime çıkacakbr. ra ve yapılacak incelemelere göre ge.. 

Ayrıca bir de sentaks derlemesi ya. rekll düzeltme ve eklemeler de ta. 
pılmıı, bundan da be§ bine yalcın fiı mamlandrktan sonra hepsi bir (terim. 
gelmletir. Bunlar da halk konUflDa _ ler dergisi) nde toplanacaktır. 
larmda cümle kuruluşunun türlü §e- BiltUn bu toplanan ve tizeriııe çalı. 
killeri üzerinde bizi aydınlatacaktır. şılmakta olan dil varlıkları, dilimi. 

Tilrk dilinin lehçeleri üzerinde tam zin limdiye kadar bilinınemiı olan ha. 
incelemeler yapabilmek için. bunlara kiki mahiyeti l12erinde yeni ve mU • 
ait lQgat ve gramer kitaplarma bq.. hlm bir kanaat uyandırmqtır. 
vurulmuştur. Lehte liigatlerinden şiın.. "Gilnet • Dil Teorisi" acb altmda 
diye kadar Yakut. Altay _ Aladağ, lengiiiatik tarihinde yer alan bu kL 
Çuvq, Uranha. ~ _ Kırgız. Baııı- naat, yalnız dil etildlerbıhı verimi ol 
kurt Gagavuz, Votyak Jt\gatleri dili. maki& kalmaz. Tllrk tarih tezinin de 
mize çevrilm~. bunlardan Yakut lii.ga.. bu teori tir.erinde bllyilk bir tesiri var ... 
tinin basdmasma da bqlanmıştır. dır. 

Radlofun Tilrk Lehçeler lQgati ile Türk tarih tezi, yeryüzün.de neoll-
Zaharofun Mançu 111gati de tercüme tik medeni~tin ilk doğduğu yeri Or .. 
edilmektedir. ta Asyadaki TUrk ana yurdu olarak 

Kaşgarlı Mahmudun Divanii LQ. göstermi§tir. 
gat..it.Türk adlı değerli eserlerinin el. Dil teorisi de öu noktadan hareket 
de bulunan üç tercilmesi biribirleriyle ederek ilk medeniyetin ifade edildiği 
ve hepsi de asıl eserin Arapçasiyle kar dilln türkçe olduğunu göstermft, göç 
şılaştınlarak son aekll hazırlanmak. yollariyle yeryUztlnUn her yanına ya. 
tadır. Bu tercüme tamam olunca ay. yılan bu medeniyetin vardığı ·ttlkele.. 
nca basılacak ve alfabetik bir de en. re ait dillerde bu ana dilin izlerini ara 
deks yapılacaktır. mıştır .. işte bu aramada eski millet.. 

BütUn bu tercüme lugatlerin vere. lerin dillerinde geniş TUrk dili var. 
cekleri dil malzemesini Türkiye Jeh. lıkları görülmüştür. A vrupanm en 
c;esfnin lilgatleriyle ve Tarama Dergi. eski halkı denilen Kelt veya Selt1erin 
ınideki dil varhklariyle birleştirerek Türk Kalaç kabilesinden başka bir teY 
büyük bir (Türk Lehçeler Liigati) yap olmadığını Avrupalı bilginler de tes .. 
mak üzere program hazırlanmış, işe de liın etmektedirler. Bu ismin izleri, 
başlanmıştır. yalnız eskiden Galya denilen şimdiki 

Hüseyin Ki.zım Kadirinin Büyük Fransa, ve ıimalt ltalyada, Büyük 
Türk LOgatinin henüz basılmamış o. Britanya adasmm Gal kısmmda de.. 
lan Uçüncü ve dördüncü ciltleri de ba- ğil, Galiçyada ve Orta Anadoludaki 
ınlmaktadır. Galatyada da görülmektedir. F.akt 

Gramer kitaplarından Yakut. Ça. Etrilsklerin kendilerine verdikleri 
vaş, Altay gramerleri ile Radlofun Turçki admm Türk demek olduğun. 
"Türk Dil Morfolojisine Giriş" ve da şüphe var mıdır! 
Bmgm ''TUrk istifham Zamirleri" e. Doğu Akdenizbı bir 1uammm adı 
serleri de dilimize çevrilmiştir. olan Thyrrenien denizinin leminde 

Bunlar ve Uigat mal:r.emesi incele.. Turan kelimesi kendini g6aWmtyor 
nerek (Mukayesell'l'UrkLehçelerGra.. mu? TUrk Avarların isimlerini tbra
meri) için materyel eetvelleri hazır. nt ve İber kavimlerinin adlarmda buL 
.faıımaktadır. muyor m1J1U? 

Dlllmlzln graıııer varlıklarlyle ln.. Amerika ,..ıt dfUerlncle c!e Tart dL 
do - Oropem dillerin grameri arum- H mater,allertntn bulmıUfU g6ç 1a. 

hasmın yalnız garbe ve cenuba değil, 
ıarka doğru da alabildiğine geni§ledi. 
ğini göstermiyor mu? 

Türk Tarih tezinin öz kardeşi olan 
Türk Dil Teorisi, bu esastan aldıfı 
kuvveti, dilin ve dillerin orijini ib;e. 
rindeki görlillerle artırmaktadır. hı. 
11an dilinin orijini üzerinde bugüne 
kadar ileri silrillmüş teoriler arasın. 
da en kuvvetlisi. söz dilinin işaretle 
anlatılabilen maddi ihtiyaçların il8. 
tünde manevi bir inan kaynağını ifa • 
de için kullanıldığı yoiundaki görüş. 
tür. 

nk insanlann inan kaynaklan u. 
zerinde yapılan araştırmalar, bunun 
en çok Gtıneııı tu.erinde toplandığını 
ortaya koymU§tur. İlk tapılan tote. 
min güneş olduğu anl&§tlmca, aöz 
dilinin ilk kelimesi de bu totemin adı 
olacağında tereddüt edilemez. 

İtte ''Günee - Dil Teorisi" bu nok. 
talardan hareket ederek, ktlltttr dille.. 
rinin ana kaynağı güneş anlamlı bir 
ana kökte bulunacağım görmii§tür. 
Bu ana kök bir (ağ) le&iyle ifade e.. 
dilmektedir. 

(Ağ) au kökUııdeki ana gUnee an.. 
lamı, giineşte bulunan veya tasavvur 
edilen külli anlamlarm her birine ya.. 
yılarak, "ıgık, hararet, hareket, au. 
ıes'' gibi maddi ve "kuvvet, kudret, 
hakimiyet, zekl, sevgi, hayat, faali. 
yet, kelam" gibi manevi mefhumla. 
rm hepsini içine almıştır. 

Ana kökte toplanan. bu anlamların 
ince f arklarmı ifade için konsonlar, 
turlU roller alarak gruplanmışlardır. 
Bir takımı -(y, k. g, h) ve (v, b, p, 
t, m) gibi- ana kök manasını temsil 
ve te§his rollerini yapmışlar, bir ~kı.. 
mı -(n, ı, ı. c, ç, a, j, 1) gibi- ya.. 
kın veya uzak saha anlamlarını ala. 
rak fikirlerin biribirleriyle bağlanb. 
larmı yaratmıoıar. bir takmıı -(t, 
d) gibi- yapıcılık. yaptırıcılık, ya.. 
pılmış olmakhk anlamlarını, bir takı. 
mı da -(r) gibi- tekarrilr ve temer. 
kllz manasını il.zerlerine almı~lardır. 

Konaoniara verilen bu anlamlar, 
hayaU bir tasavvurdan ibaret değiL 
dir. Bunu şarktaki Hunıfiliğe veya 
eski lbranilerdeki Kabalizme benze. 
tenler, acınacak bir kısa görürlilkle 
kendilerin gülünç mevkie dU§ÜrmÜ§ 
olurlar. Türk dilinin kelime kurulu111-
nu analitik bir görüşle inceliyenler ise 
bunun delillerini kolaylıkla bulurlar. 

Bir tek misal olarak fiil sıygalan. 
mıza bakalım: Mesell (yapmak) işJ. 
nin olmuş bitmiş olduğunu göstermek 
için (yaptı) deriz. İşte burada yapıl. 
mıe olmakbk anlammı gösteren (t) 
dir. 

Yine bu işin daim! surette vukuw:ıu 
göstermek istersek (yapar) deriz. Bu 
rada da yapmanın tekarriir ve temer. 
kllzU manası (r) ile ifade edilmiftir. 

Yine bu iıin pek uzakta. olan meç.. 
hul biri tarafından yapıldığını anlat.. 
.mak istersek (yapıldı) ve (yapılır) 
sözlerini kullanırız ki bunlardaki en 
uzak saha anlamı (1) ile gösterilmi1-
tir. 

Görillilyor ki konson anlamlan ha. 
yalden değil dil realitesinden çıkanı. 
mıv~. . 

Ana kökle konson anlamları Uze. 
rine kurulmuş olan ''Gttııeş - Dil Te. 
orisi" nin hedefi de yanlıı anlaşılma. 
malıdır. Bunun muhtaç olduğumuz 
bir takım kelimeleri TUrk aslmdan 
gelmiııı sayarak almak için ileri siirtıl. 
düğUntt zannedenler aldanmışlardır. 
"Güneş • Dil Teorisi'' kültUr dillerL 

nin ana kaynağını bulmağa yarıyan 
bir karşılaştırma metodu ve bir ke. 
mnenin anlamıyla olan ilgisini orta. 
ya çıkaran bir analiz sistemidir. 

Bu iki büyük vazifeyi teorimizin na.. 
sıl batardığını göstermek için, bir mf. 
sal alalım: 

(Dlrecteur) kelimesi herke11in 
fraııs=a diye bildiği bir kelim~r. 
Franaız va Lltin etimoloji to.gat1eri 
bu kelimeyi Jatince (Direktor) kelL 
meeinden gel.mi§ olarak gösterirler. 
Onlara g5re bqtakf (d) BODradaıı ka
tılm1' "fikri kuvvetlendirmeğe yan.. 
yan" 'bir 8rnekttr. Latincede kelime.. 
nln ulı (regere) fiilinde ve (rec.. 

tum) ismlndedir. Kelimenin !ndo • 
öropeen dillerindeki müşterek ve fa. 
razt kökU (ergo) veya (reg) dir ki 
düz hat üzerinde bir hareket manası. 
na gelir. Sondaki (tor) veya (teur) 
ise, bu işi yapanı gösterir ?ir aonek. 
tir. · 

işte Avrupa etimolojisinin varabil.. 
diği bilgi bundan ibarettir. 

Şimdi (Güneş. Dil) metoduyla ke. 
limenin en eski kökü denilen (ergo) 
veya ( reg) sözünü inceliyelim: 

Burada iki konson görUyoru.ı: Biri 
(r), öteki (g). Batta bulunması lL 
zıın gelen ve asıl "hareket" anlamı
nı tqıyan anakök, kelimede dil!llmU,.. 
tllr. 

(R) konsonu bu hareketin tekarrür 
ve temerküzünü, (g) ,konsonu da bu 
tekarrtlr ve temerküz kendi ilzerinde 
vaki olan süje veya objeyi gönerir. 
Bu halde (reg) muhayyel kökünilD 
türkçede k&rlllığı (erek) ve ( ergo) 
farazt kökünün tUrkçede kaqılıjı 
(ergi) olur. 

(Ermek) kelimesi, her TUrkUn biL 
diği gibi, "bir maksada varmak" mL 
nasınadır. Bundan gelen (erek) ve 
(ergi) IKideri de kendisine doğru yU.. 
rünillen makaadı ifade eder. 

Görülüyor ki Avrapa etimolojisL 
niıı dilleri zorlıya zorlıya hayalen bul. 
duğu kökler, hakikatte kök değil, L 
na Ttırk dilinin canlı kelimeleridir. 

Bunun !>at tarafma gelen (d) ele. 
manmm rolü de doğru hat tır.eriııde 
yapılan hareketin bir yapıcı tarafın.. 
dan tanzimini anlatmaktır. Fransu:.. 
ca (dfriger) bu manaya oldufu gibi 
(dircet) kellmesi de türkçe (doğnı) 
kelimesinin bir değişiminden baıka 
bir şey değildir. 

(D) ko.naorıunun yapıcı, yaptmcı 
anlamı tllrkgede "sahip, Allah" an. 
lamlarma olan Udi) kelimesinden do.. 
ğar. 

Sondaki (tor} ve (tör) ekleri de 
türkçe (etmek) fiilinin (eder) aıy. 
gasından ibarettir. 

Böylece kelimenin bütün unsurları. 
hı Türk dilinin canlı kelimelerinde 
bulunca (Director) ve (Direkteur) 
sözlerhıiıı tttrkçe (Doğrutur) kelime ... 
siyle bir olduğunu kolaylıkla an.lanı;. 
Gerçekten de direktörün vaztf esf'Slr 
maksada doğru yapılan hareketin dof. 
nıca f crasmı teminden ibaret delil 
midir? 

Arapçada bunun k&r§llıfl olan (kla. 
re) kelimesinde de manayı kuran ele. 
manlar yine (d) ve (r} elmıaıılan. 
dır. 

İşte (Gfuıeş. Dil) analizleri bu yol. 
dan yürüyerek lndo - öropeen ve Se.. 
Jnitik dillerin ana kaynağı türtçe oL 
duğunu göstermektedir. Bundan bq. 
ka (Güne, - Dil) metodu, bir kelime.. 
nin neden 111 veya bu manaya geldL 
ğini de ortaya çıkarmaktadır ki bu 
muvaffakıyet bugüne kadar hiç btr 
dil teorisine nasip olmatnlftır. 

Fransızca (Diriger) kelimesinhı 
••tanzim ve. idare etmek", (Direct) 
kelimesinin "doğru", arapça (idare) 
kelimesinin ''çevirmek va döndür ... 
mek" ve tanzim etmek'' anlamlarma 
gelişini Güneş _ Dil Teorisinin yardı. 
mı olmadan anlatmak gilçtü.r. Fakat 
Güneş • Dil analizi, bunların batla. 
nnda ''hararet" anlamlı bir ana kök 
olduğunu, (dl elemamnm onu yapanı. 
(r) elemanmm da onun bir etıje ve. 
ya objede tekarrllt1bıt1 anlattıfnu 
gösterince hepainin de "bir hareketin 
bir allje veya objede tekarrftr va te. 
merldlzü" anlamın geldiğini meyda.. 
na çıkarır. 

"Gtbıq - Dil'' teorisinin bu verim.. 
Jeri 6nftnde, f'ıkri taassup bulutlariJ. 
le örtUJnMmif olan bir dil bilgininin 
kanaat edinmese bile dii§tinme ve a. 
rama ihtiyacı duymamasına bizce lm
kAn yoktur. 

Önilmilsdeki yıllarda teorimfabl e. 
sularım ve verimlerini Avrupa diL 
leriyle de neşrederek ve arsrulusal dil 
toplantılannda anlatarak, 'nlrk milli 
dehasmdan doğan bu bUyU.k haJdkatı 
dünyaya tanıtmağa muvaffak olacaiL 
mızı umuyoruz. 

BUttın bu bap.nlan ve bl1tDn yan. 
na bağlı ümitleri, TUrk dDe!Üfl, mllII 
dehayı aziz fa}ısiyeUnde toplayan U. 
ıu önder ATATORK*e tıorçludur. 

Dil baynmnmm tutıarken, omm 
biltttn Tftrkltlğiln sevgilisi olan yllbelı 
varbğma et\ deriıı saygı ve §i1kranJL 
nmm sunar, mu Tanrıdan ona adı.. 
hat, afiyet. aadet ve muvattaıaJııetJe 
dolu umn- &mtıtler dilerim. 
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Resimli Hatta 
Beı kuraıla ılıt tam bir ho.fta. meıoul 

edeblllr. a11nl ıamanda erılnlı için aldı· 
"ınıı, uubek f lyatlı ev tıt mecmuaları· 
na lhtiycıç giisttrmeı. 

RESiMLi HAFTA 
&irinci sayJSmm büyük bir rağbete 

mazhar olma..,mı, tam bir "ev meema· 
a.tıı,, oloJ1)na borçludur. 

Resimli Hafta 
S kuruşla 36 sayfayı 
dolduran güzel, renkli 
bir kapak içinde bir 
HAZDNIE 

dir. 

Askeri Fabrikalar 
ilanlan 

300 Ton katod (Elektrolit) l>alıar 
alınacak 

Tahmin edilen bedeli (216,000) lira 
olan 300 ton katod (Elektrolit) bakır 
askeri fabrikalar umum mildürruğil 
merkez aatınalma komisyonunca 12-
11-938 cumartesi günü saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 

lstanbul Valiliğinden: 
Bugün 27 • 9 • 938 Salı günü büyük Türk Amirali Bar· 

barosun dört yüzüncü yıldönümü kutlanacağından teşrifata 
dahil zevabn ve matbuat er kanının ıaat 9,45 de Betiktaf· 
ta Barbaros türbesini teırif buyurmaları rica olunur. 

KIYAFET: 
Koyu renk kostüm. "B." "6887" 

Orman Koruma Genel Komutanhğından: 
1 - 23 • Eylül _ 38 cuma gtinU kapa h .zarfla ihalesi icra edilecek ola.n la. 

tanbulda Sirkecide Demirkapıda yapılacak orman koruma ambar inşaatı için 
teklif edilen fiatlar gali göründüğünden yeniden pazarlıkla mUnakasay~ 

konulmuştur. 

2 - llk pazarlığı 30 - EylUl - 38 cuma günü saat 10 da Galatada Topçu.. 
lar caddesinde 176 numaralı orman koruma genel komutanlığı ambarı bi~ 
smda Istanbul satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Muhammen keşif bedeli 25814 lira 58 kuruştur. Muvakkat teminatı 

1936 liradır. 
' - Şartname ve projeler komisyonda her gün görillebilir. 
5 - İsteklilerin mezklır gUn ve saatte komisyona müracaatları illn olu. 

nur. (6809) 

Beyoğru TahsllAt MUdUrlUğUnden: 
Muazzez ve Şükranın Tarlabqı Maliye gubesine olan vergi borçlarından do. 

layı Beyoğlunda Cihangir mahalle ve sokağında eski 6, 8 yeni 8 sayılı ''sağ 
tarafı: Mehmet Bahattin arsası, sol ta rafı: Hacer ve biraderi Osman arsas1. 
önü: Tarikiim, arkası: Fatma Zehra ile Mehmet Sabri ve Hasan Hakkı ve 
Mediha arsası ile mahdut" 77 metre murabbaı miktarında apartımanın ipotek 
fazlası tahsili emval kanunu hlikUmlerine göre açık arttırma suret.ile sa.tı. 
lacaktır. 

Taliplerin ilk ihale gUnU olan 17-10-:938 tarihinde pazartesi günll saat 15 
ten sonra Beyoğlu kazasmda mUteeekkil idare heyetine % 7,5 pey akçelerlle 
birlikte müracaatları illn olunur. (6859) 

Ceni2 · Levazım ~:s·,atınaıma. 
· Komisyonu ilanları 

ı - T&hmin edilen bedeli 17232 lira 60 kuruş olan 154.000 kilo nohut 13 _ 
Teşrinle\'Vel • 938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 11.30 da kapalı zarf. 
la almmak Uzere münakasaya konulmuştur. 

ıt - KURUN n EYLOC 1938 

, .......................... .. 
T.. C. Z 1 R A A T B A N K A S 1 

Kurulu• tarlhl: 1888 
Sermayeal: 100.000.000 Tllrk Lirası 

Şube ve ajanı adedt: Z62 

Zirai Te Ucarl ber aed banka muamelelerl 

Paı a biriktirenlere28,8001ira ikramiye verecek 
'Ziraat Bankasrnda Kumbaralr -ve ihbarsız Tasarruf besapla.nnda 

<m az 50 lirası bulananlara senede 4 defa cektlecek kur'a ile a,a.ğıdakl 
plru.a gHre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 

' •• 600 " 
' " JIO ,. 

'o " ıoo " 
100 " 10 .. 
uo • 40 .. 
110 • IO .,. 

4.000 Lira 
1.000 " 
1.000 .. 
4.000 .. 
ı.ooo .. 
4.100 .. 
ı.ıoo .. 

DiKKAT: HeeaplamuJaJd paralar bir sene tçtnde lJO Undan AfL 
ğı dlşmi7enlere lkramJ7e ÇJktılJ takdirde % 20 fazlae17Je yerlle. 
~ektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl01, 1 Blrlnclkl.nun, ı Mart ve ı Ha
ziran tarihlerinde cekllecekUr. 

Şartname (10) lira (80) kurut mu 
kabilinde komisyondan verilir. Taliple 
rin muvakkat teminat olan (12050) 1i 
rayı havi teklif mekt:.ıplar.m mezkfır 

g e saat 10 na kadar komisyona ver 
mclerı ve kendilerinin de 2490 numa 2 - Muvakkat teminatı 1292 lira 45 kuru§ olup şartnamesi her giln komis. 
rah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki yondan almabillr. lıtanbul 3 üncü icra Memurıunundan: lıtanbul 5 inci lcr.a Memurluğundan: 
vcsaiklc mezkur gün ve saatte komiı 
yona müracaatları. (6792) 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gUn ve saatten bir saat e\'Veline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon ba§kanhğına vermeleri. (6788) 

Bir borçtan dolayı mahcuz Te paraya 
çevrilmesi mUkarrer ne parçadan mllrek
kep oda takımı 30-9-938 tarihine milsadif 

'KIRIKKALE VE KÜÇÜK YOZGAT. __ llİlll ____________ ... ____________________________ __ 

TA YAPILACAK iNŞAAT 

cuma ınna saat 9 da Taksimde Stadyom 
karşısındaki Gnmnş apartımınının önilnde 
nçık artırma suretiyle satılac:ıAından ta
lip olanların yevmi mezkQrda mahallinde 
hazır bulunacak memura mnracaat eyleme
leri iJAn olunur. (26820) 

Bir borcıan dolayı mahcuz olup paran 
çevrilmesine karar verilen 280 lira dele. 
rinde Ye 241 adet iskemle, piyano Te sai
re açık artırma suretiyle 28-9-938 tarihin• 
mQsadlf çartamba ıınnn saat 15 de Beyol
Junda İsliklAl caddesinde Hnlay lokanta 
n blrahantsfnde satılneaklır. Almak isle· 
yenlerin mezkt\r mahalde gösterilen saatte 
hazır bulunmaları ilAn olunur. (26821) 

Keşif bedeli (466.358) lira (34) ku. 
ruş olan Kırıkkale ve Küçük Yozgat. 
ta yaptırılacak inşaat askeri fabrika.. 
Jar. w:mıım mildUrlUğü mwka aatıa:al
ma komisyonunca 10-lC>-1938 pa.. 
zartesl günü saat 15 te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (23) lL 

ra (32) kuruş mukabilinde komisyon. 
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi. 
nat ola.n (22.404) lira (34) kurup 
haVi teklif mektuplanm mezlı:Q.r gUıı. 
de saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 sa. 
yılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde ya.. 
zılI vesaikle muayyen gUn ve saatte 
Komisyona mürac:ıallan. (6698) 

Tahmin edilen bedeli (18.000) Ura 
olan 200 ton yerli kUkUrt askert f ab. 
rikalar umum mUdilrlUğU merkez sa
tm alma komisyonunca 7-10-1938 
cuma giinü saat 15 de kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname para.sız 
olarak komisyondan verilir. Taliple. 
rln muvakkat teminat olan (1380) U. 
rayı havi teklif mektuplarım mezldir 
günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 n~ 
ına.rah kanunun 2 ve 3 maddelerin... 
deki vesaikle mezkQr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (6620) 

1320 lira muhammen bedel ile 600 
metre çekme demir boru "3 parmak 
kutru dahilisinde" ve bu borulara 
mahsus 120 adet filane ll-lo-938 
salı günli saat 14 de Salıpazarmda as. 
keri fabrikalar yollamasmdaki satm 
alına komisyonunda eksiltmeye konu. 
la.caktir. İsteklilerin 99 lira muvak.. 
kat teminatı her hangi bir malmUdür. 
lilğilne yatırarak makbuzlle beraber 
2490 numaralı kanunun emrettiği ve. 
saikle beraber mezlı:Qr gUıı ve saatte 
komisyonda bulunmaları. (6786) 

1320 lira muhammen bedel ile 600 
metre çekme demir boru ••3 parmak kut 
ru dahilisinde•• ve bu borulara mahıuı 
120 adet filang 7-lo-938 cuma gU.. 
nü saat 14 de Salıpazarında askeri fab 
rikalar yollamasındaki satın alma ko 
misyonunda eksiltmeye konulacaktır. 
İsteklilerin 99 lira muvakkat teminatı 
Mr llad Wr -1 IDil:lilrJüfUııe yatı 
raraJc makbuzile beraber 2490 numara 
1ı kanunun emrettiği vesaikle beraber 
mezkt1r giln ve saatte komigyonda bu 
lunmalan. (6786) 

lstanbuLVakıflarDirektör/üğü ilanları 

K:ıymeti 

Lira kuruı 
269 63 

80 13 

66 67 

Pey puuı 
Lira kurut 
22 28 

08 

5 03 

Yenikapıda eski kltip Kasım yeni Ya
lı mahallesinde Sepetçi sokağında eı· 
ki 71 yeni 34 No. Iu tamamı 180 M2 da 
bulunan ananın 1/2 hissesi. 1ı7 ı 

Tahtakale Rilıtem pa§Cl mahallesinde 
Büyük Çukur han üst katta 26 No. lu 
odanm 3/9 hissesi. 4697 

Tahtakale RUatem paıa mahallesinde 
BUyUk Çukur han Ült katta 3 No. lu 
odanın 3 /9 hiasesi. 4653. 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

6 ıncı keıide: 11 :Jirinciteırin 938 dedir 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
• Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikTa

miyelcrle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mük~fat vardır. 

Yukarıda ya.zıh emlakin mahlUl hisseleri 2394 No. Ju kanun ahklmına tev· 
!ikan milzayedesiz clarak satın almaları hakkında hiaaedarlanna tebliğat yapıl· 
mrJ ve satın alacaklarına dair imza eyltmiılerse de kanuni müddet zarfında m:i· 
racaat etmediklerinden bilmilzayede satılmak üzere 15 gün müddetle açık art
tırmaya çıkanlmıftır. 

Adalar - Anadolu - Yalova hatbnda 1-1~938 tarihinden itibaren 
sonbahar tarifesi tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmı§tır. 

İhalesi 10-10-938 Pazartesi gUnil saat 15 te yapıla.:aktır. lateklilerin ta· 
tanbul Vakıflar Bagrr.iJdilrlüğü MahlUlit kalemine müracaatlan. (6771) • 

.......................................... ~. 

-
-a. 
ID -a. 

'° ..., ·-

-
- KURUNun kitap şek.llııde .roman t.cfrlksaı -
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kendisiyle beraber calışmnklığımızı tekllt etti. Ev· 
\'eltı, biz bu fikri beğenmedik . Fakat Peters ağzı
mızdan girip burnumuzdan cıktı. Dizi kandırdı. Bi
ze, nasıl zengin olacağımızdan bahsediyordu. Nl
ha~ et önlimilzde bir hakikat halinde g6rdUğU

müı, bir serveti reddedemedik! Ah ne apdalmt
şı7. ~ .. 

Ambros Krey\'in burada eliyle başını yumruk-
ladı. Biraz durduktan sonra deYam etti: 

- EvvelA. Peters işe başladı. MUessesenln iş 

kısmında akıl kabul etnılyecek, lUzumsuz masraf
lar yapmağa başladı. 

Ells, handls kısmında faaliyete get,;miştl. Hiç 
yeni havadis nrmeyor, Ye mütemadiyen diğer ga
zetelerin bizim gazeteyi atlatmasına çalışıyordu. 
BUtlln diğer gazeteler çok mlihim baYndlslerdc mü
temadiyen bizi atlattılar. Elis bundan başka, bazı 
ma.hzurtu yazılar yazarak, gazete aleyhine altı, ye
di tane daya atılmasına sebep oldu. Partrlc'e ge
lıncc. o dahi gazetenin satış şebekesini feke uğrat
mış ve um.umt tiraj, Uçto bir nlsbetlne inmişti. Mc
selA. "Eko" gazetesi, bUtUn tevzi istasyonlarına en 
geç olarak geliyordu ve bu zaman bittabi diğer 
gazeteler satılmış oluyor, yeni bir gazeteye ihtiyaç 
kılınayordu. MUrettlpbane kısmında müthiş bo
zukluklar b&Jgösterm1ştl. Yazılar yanlış çıkıyor

du. DlltOn bunları Peterı idare ecllyordu. 

DÖRDUNCO MAHK'OM 37 
·dan geçerek, herhangi suretle takip edilmesi lh
tlmnllnl ortadan sildikten sonra, yavaşladı. 

Kendi garajı önUne goldlğl zaman doğruca 

ıcerl daldı . Ve otomobl11 her zamanki yerine koy. 
duktan sonra e\'I göstererek: 

- lşte! dedi. Benim evim burası ... Gördlln ya .• 
Polisler bizi takip etmedi! 

Ambros Kreyvin cevap vermedi. ÇUnkU bayıl. 
mıştı. Bununla beraber, Con'un onu ayıltması cok 
uzun sUrmedl. Otomobllden çıkardı . Krcyvin, uy. 
Jrnsunda gc?.en bir adam gibi onun pcştnden geli
yordu. Asansöre bindiler ve birlikte yukarı cık
tılar. 

Con, Krcyvln'J, nzerlnde mikrofon tertibatı 

bulunan masaya yakın bir koltuğa oturttu. Mikro. 
fon çiçekler arasında gizli duruyordu. 

Krey,1n koltuğa yığıldı. Zorlukla nefes alı. 

yordu. 
Con bundan sonra: 
- Burada kendini emin hlssedebHlrsln, dedi. 

'Yazıhanede hlc kimse, benim oturduğum bu dal• 
reyi bllmeyor. Blzl takip edeblleceklere izimizi 
kaybettirdlğlme eminim. Halam da dısarı çıktı. 

Bu ,·aztyette yalnızız. 
Kreyvln bir müddet Conun yüzüne baktı. Söy

lcd:ğt bUtiln sözleri mikrofon vasıtnsfyle alıp tes
bıt edecek olan diktafonu harekete getiren dnt~e
ye bastı Ye: 
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Ereğli kömürleri işletmesi 
Genel DlrektUrlUğUnden: 

Kinıyager aranıyor 
KömU.r nUmunelerini biz.zat almak ve kömU.re müteallik bil<ıınum tah. 

!illeri yapmak üzere bir kimyager alınacaktır. Taliplerin muhtasar tercU. 
mel halleriyle ve talep ettikleri ücret zikredilmek suretiyle Zonguldakt& le· 
letmemize yazı ile müracaat etmeleri . ........................................... 

Nafıa Vekaletinden: 
Diyarbakır - Ciae hattının 39 + 6 50, 67 + 4~ ve 77 + 700 UncU kilo. 

metrelerinde Kunıça.y, Salat.çayı ve Batman çayı il.zerlerinde yapılacak 1X60, 
4X60 ve 5X100 metre açıklığındaki Uç demir köprUnUn inşa, nakil ve mon. 
tajlan kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

1 - Mtınakasa 11-11-938 tarihine tesadüf eden Cuma gUnU aaa.t 15 de 
VekAletimiz demiryollar İ.D,'laat dairesindeki münakasa komisyonu odasında 

yapılacaktır. . 
2 - Bu köprlilerin nakliye ma.sra.flarlle beraber muhammen bedelleri mec.. 

muu 1.100.000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı •6.750 liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme eartnam.esl, Bayındırlık l~lerl genel p.rt.. 

namC8l, Uç adet köprü neması, ray inbisat tertibatı eeması, devlet demlryolla. 
n ray tipi, telgraf hattı konsolları eemasmdan ibaret bir takım mUna.kasa 
•vra.kı 50 lira mukabilinde demiryolları inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

'5 - Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma, eksiltme 
" ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur olduklan evrak ve vesikalarla 
ehliyet vesikalarını ve fiat teklifini hn. vl kapalı ve milhUrlü zarflarım eksilt. 
me ~artnamesi ile mezkr kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 11-11-
938 tarihinde saat He kadar Demlryollan in.Şaat dairesindeki mUnakua ~ 
mlııyonu reisliğine numaralı makbuz mukabilinde vermeleri l!zımdır. 

8 - Bu münakasaya gireceklerden lAakal elli metre açıklığında. bir demJr 
köprü imal ve montajını ya~ olmak eartı aranacaktır. 

1. - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak isteyenlerin re.. 
teranslarile diğer vesikalarını bir isti daya bağlıyarak mUnakaaanm yapıla.. 

~tarihten en az sekiz gUn evvel Veklletimlz.e mU.racaat ederek ehliyet ve.. 
alka.sı talep etmeleri lA.zımdır. 

8 - Münakasanm yapılacağı tarih ten en az sekiz gUn evvel mU.racaat e.. 
kek ehliyet vesikası talep etmiyenlerin bu müddetten aonra yapacaklan 
mtlra.caatlan nazarı ftlbare almımyacalrtır. (3937) (6802) 

l - Çcşıtıerı şart.ııamesine ekli listede yazılı ve kağıt Uzerine baaılmıe ya· 
n ve harf nUmunelerine uygun olmak p.rtile aatın alınacağı ve 11-8-938 
t&rilılnde ihale edileceği illn edilen MO kilo harfin muhammen bedeli de
liştirildiğinden yeniden açık ekalltmeye konınu§tur. 

II - Yen! tesbit edilen muhammen bedeli beher kilosu 2!SO ~ beM.blle 
875 lira ve muvakkat teminatı M.63 liradır. 

m- Eksiltme 5-10-938 tarihine rastlıyan çarşamba gUnU saat H te 
Xabataşt& levazmı ve mUbayaat tube.shıdeld alım komisyonunda yapıl&cak 

tır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözU geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7.5 güven· 

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. 
(6642) 

I -16-9-938 tarihinde ihale edileceği illn edilen 1000 adet portatif 
!çkl 8alldığınm muhammen fiatı ve bedeli ilfuılarda yanlış yazılmıştır. 

II - Beherinin muhammen fiatı 263.41 kuru§ hesabile mecmuu muham. ! 
men bedeli 2634,10 lira ve muvakkat teminatı 197.56 liradır. ı 

m - Muhammen bedeldeki tashihat dolayısile açık eksiltmesi 29-9-938 
tarihine rastlıyan ~em be günU saat 11 e talik edilmiştir. 

lstanbul Komutarılıgı 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Harbiyede teaia ediecek Orduevi bat 
lı kqlf plln n prtnamed cWılllndc 
yaptmlacafmdan açık ebiltme ile 
ihaleal 29-9-938 perıembe cilntl sa 
at 11 de yapılacaktır. Muhammen keflf 
bedeli 4915 lira 81 kuruştur. İlk temL. 
natr 369 liradır. Şartnamm 25 kurllf 
mukabilinde inıaat ıubeıinden alına 

')ilir. İıteklilerin ilk tec:Wıat makbus 
veya mektuplarile 2490 111.ytlı kanu. 
nun 2 ve 3 Uncu maddelerinde yazılı 
vesikalarile ihale gUnttııden evvel 
btanbul Nafia mUdUrlUğUnden alL 
caklan veıikalarile beraber belli gün 
ve saatte Fındıklıda komutıınlık aatm 
alma komisyonuna gelmeleri. (6823) . ~ 

NURKALEM ... ,.4--..* 
Ku11un K.lem Fabrikasında her 

nevi kalem imal edilmektedir. 

M ümaail ecnebi kalemlerine çok 
faiktir. 

Fiatlan ecnebi kalemlerinden 
,-0 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler : 
Süperyör 
Timıahh 

301 • 2 

1205 
Not 

En iyi dm 
Dafdelen U derece ıertllkt. 
1011 Marangos kalemi 
99 Taıçr kalemi 

Kopya kalemleri : 
299 Ulue 
701 - >;. Yumupk 
701 - B ,Orta Sert 
701 - C Sert Enlylclna 
71 - A. B. C. Uç dereceli 
702 - A. B. C. D. E. Bet rıenkll 
702 - A. B. Mavi • lamusı 
27 - A. B. C. D. E. Bet renkli 

iyi dııa 

ıs ıs 

1325 
1301 

Pasteller 
O Renkll 

12 Renkli 
12 Ren'kli iyi dDI 
24 Reı1kll iyi clna 

901 Xamuı • Mavi 
Stabilll 12 Renkli iyi ctns 

,. 24 Renkli iyi cins 
Dermetograf tıç renkli kalem 
311 Grafit Te renkli Minlen 
231 • 232 Kınnuı ve Mavi tebefir 
Çeıitlerimizi her kırt.aıiyeciclen 

iatiyebilirıiniz. 

Nurkafem Ltd. Şirketi 
lıtanbul, Sirkeci 

Mühürdar zade Han No. t . 2. IV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen eubeden alınabileceği ı 
gibi isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatt.P yüzde 7,5 güvenme ••••~ll!l!llHI!~~~---.. 
pnralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. Sahibı: ASIM US 

r64.2t) Ne~rlyat MüdilrU Refik: A. Sevengil 

- JWRUNun kltaP. ıek.llnde rom&D tetrlbaı -. . 

Kız, Erkek, Geceı, GlYıuseı 

Yuca ülkü liseleri 
Kayıt muanieleslne başlanmıştır iste
yenlere lzabname gönderilir. (Çarşıka

Tlyatro caddesi, Telefon (20019) 

Kültür Bakanlığından: 
1 - .2259 ayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre 11lt okul. 

larm • Uncll ve 6 inci ısmıflan için iki ciltten müteşekkil bir aritmetik kita.. 
bı yazılmaaı müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 27 teşrinievvel 938 de baolamak ve 26 n1aan 939 
çarpmba günü akşamı bitmek Uz.ere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 26 kanunusani 939 pereembe rü.. 
nU akpmma kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına mUraca.at ederek bu 
mUsabakay& girecekler defterine adlarını ya.zdırarak bir numara alaaktır .. 
dır~ 

4 - Mtı.sabakada blrlncillği kn.anan kitap aerls1 tıo yıl .ur. n. okul1arda 
okutulacak ve müellifine her yıl için 1000 er lira telif hakkı Tiırlleoektir. ı. 
kinci çıkan kitap serisini yazana bir def aya mahsus olmak ÜUJ'9 blrlnclnlıa 
müellifine verilenin bir yıllığı, ilçUncU, dördUncU ve ~inci çıkanlara d& bir 
defaya mahsus olmak Uzere dörder ylb lira mUkA!at verilecektir. 
~ - Müsabaka.ya gireceklerin eser lerinl üçer nüsha olmak üzere mılr1na 

ile ve klğıtlarm Yalnız birer yUzUne yazılmış olarak KUltU.r Balranlıfı ya. 
ym dlrektörlllUğUne makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri lL 
mndır. Kitaba. konulacak resim. eekll grafikler v~alrenlıı asıllannm yalnu 

ı 
bu nllshalardan birine ve diğerlerine konulmuş bulunması kMidlr. MU.saba.. 
kaya baaılmlf bir kitapla girenler de kitabm Uç nUshUIIlI verecek ft1& gOD.. 
dereceltlerdir. 

e - MUaabakaya g1renleroe eae:l" mO sveddeler:fle birlikte ~Ierl kabul ed.D. 
dlği t&kdlrde eeerlerin! 1lln edilen telif hakkı mukabilinde ve her tttrlft ta.. 
sa.mıf hakkından vu geçerek KUltU.r Bakanlığına tıç yıllık bir devre tçtıa 
terkettlklerfnl ve ldtabm o devre içindeki her basılı:şmm aon tuhlhlerlnlıa 
kendileri veya kendi mesullyetleri altında tayin edecekleri diter bir zat ta.. 
rafından yapıla.cağını ~Bter:ir noterlikten tasdikll bir taahhtıt leDed1 veril. 
mest de llmndır. 

T - Kit&plarda. bulunması llzmıgelen pedagojik ve teknik 'YUif1an ~ 
teren eartname Ue noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt ""'"""'ntn formtlUI 
KUltU.r Bakanlığı yaym dlrekt~rlUğünden a.lmablllr. 

Mektupla isteyenlerin bir ~luk posta pulunu d& birlf.kte ~ .. 
ri l!zımdır. (39S:S) (6865) 

· 1-.tanbııl Beledivesi _·· ııaııları . . ) . .._ . 

~elik muhammen kirası 30 lira olan UskUdarda Hayrettin ça'Vll§ maball~ 
sinde Debağlar sokağında 13 numaralı Hnyrettin çavu§ mektebi 939 11en~ll 
maymı 11<>nuna kadar kiraya verilmek il.zere açık arttırmaya konulmu,tur. 
Şartnameısl Levazım MUdU.rlUğU.nde görillebillr Isteklller 2 lira 25 kuraoluk 
ilk temfnat makbuz veya mektublle beraber 8-10-938 pazartesi gUnf1aat14ı 
buçukt& Da1m1 Encümende bulunmalıdrrlar. (t) (M18) 

Motörlü veM!t için a.lmacak olan ve hepsine 211!S lira :S:S lı:unıt bedel talı.. 
min edilen 52 kalem Elektrik mal7.emesl açık eksiltmeye konuimll§tur. ~ 
sile eartnamesi Levazım MüdUrlüğUnde görUlebilir. Istekliler 2490 numara.. 
lI kanunda yazılı vesikadan başka bu işle uğr~ğma ve ]rurulmuş ticaret.. 
hanesi olduğuna dair Ticaret odasından alacakları vesika ile 158 lira 67 kuruşlü: 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 30-9-938 cuma günU ısaa.t H. 
buçukta Daiınt EncUm.ende bulunrnalıdrrlar. (B) (6428) 

Beher metre murabbama 2 Ura 50 kuruş bedel tahmin olunan .Aba.rayda 
Muratpaşa mahallesinin Selçuk camii çıkma.z:t ıBOkağmda 3 metre ytl%1U 15 
metre murabbaı çıkmaz yol parçası satılmak üzere pazarlığa konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. lstekliler 2 lira 81 kuruşlulC 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 7-10-938 cuma günü aaat ı• 
buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (6724) 

~•"'1ııııtfllıtını~---·" 
E Yalnn 

EViNiZDE 
c1elfl 

CEBiNIZDE 
DORDt!NCtt MAHK'O'M J>önntmctt MAHXtnıf 39 blle 

- Blllyorum ,dcdl. Senin şimdi htıısettlğln oer• 
!eri tama.men anlıyorum. Slls'ln öldürülmesini, o
nan ardından Partrlcln öldUrUlmeslnl düşUnUyor

ıun. Bundan ıonra 'da sıranın sana gelmlf olma-
tından korkuyorsun. ZavallI adam! Her halde müt
hiş bir asabiyet buhranı lclndesln! 

:eu sırada Ambros Kreyvln'ln dolgun yanak
ları üzerinden iri yaş damlaları yuvarlanıyordu. 

Coll dUşUnUyordu. 

Bu adamı nneıl konuşturacaktı. Bu adnmın 1· 
cindeki esrarı nasıl dökUlrllp sactırabllE;cektl ! Ner
den başlamalıydı? Gene kız bunu da dUşUnmekle 

meşgulk~m Kreyvln kend1llğlnden konuşmağa baır 
lndı: 

- Dutun bunlar Mart P etersln hatasıdır, de-
dl. 

Con helecanını gizleyerek: 
- Anlat, dedi. Ne gibi batası oldu T 

Kreyvfnln bir vicdan Azabı içinde kıvrandığı 
belllydl. Yllreğlnde gizli duran ve kendini sıkan 
bUttin esrarı boşaltmak istediğini hissettiren işa
retler, yUzUnU bir sar'a gibi buruşturuyordu: 

- Çok zaman evvel ,dedi. Yani bundan tam 
ylrınt sene evveldi ... Petersln sözüne kapıldık ... Pe
ters delınin biridir. Yani iktidar sahibi olmak için 
çıldırmıtı bir adam ... Fakat, onu dinlemek gnfle· 
Unde bulnndufumuı için blıı 4• 7a ahmak. 7&hut 

------ ----- ----
dell tdlk. Bizim nemize IAzımdı? ÇUnkn Marpleyln 
idaresi altında hepimizin tok güzel işlerimiz var
dı. Peters, ıo müdürü idi. Ellı ,gazetenin tahrir mn
düril ldl. Partlc tevziat ve aatışla altkadar olu• 
yordu. Heplmlzln maaşları yüksekti. Hepimiz mem• 
nunC:uk. Hepimiz ..• Yalnız Peten memnun değil
di. Petersln sözüne kapılıncaya kadar bu hal böy
lece devam etti. Petera mevki sahibi, kudret aahl
bl olmak istiyordu. BUyUk blr gazetenin lt mUdUrtl 

olmak ona kdfl gelmiyordu. Bir gazetenin sahibi 
olmak istiyordu. Fakat parası yoktu. Bir yerden 
alabilirdi. Hepimiz birer yerden para alablllrdlk. 
Fakat bu alacağımız paralar kUI gelmiyordu. Bir 
Londra gazetesini Batın almak bir hayli paraya 
mütevakkıf. Ne kadar para ıa.zımgeldlğlnl tahmin 
edemezsiniz. Hele o gUnlerde bile fevkalA.de aat
makta olan "Eko" gibi bir ıgazeteyl satın almak 
cok nıUhlm bir işti ve Petera Skoyu aatın almak 
1stiyoı du. Onun sahibi olmak ihtirasına kapılmıt
tr. Fakat blllr misiniz Petera bir ,eyi arzu edip d• 
ona muhakkak surette mallk olmak istediği za-
man ne kadar merhametsizdir! Kendisinin delf ol
duğuna şUphe yoktur. Hem tehltkell bir deli! ..• 
:Marpley bir kere, bir sene için seyahate çıkmış ve 
gaze1 e.;> I bizim -dördümüze bırakmıştı. tşte bu es
nada Peters korkunç bir pltın dllşllndn. Fakat bu 
pltını bizimle teşrikimesai etmeden tatbik etme-
'1ne 1mkb 7oktu. ODUll lçln llllM1 bana. Part.rloe 
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