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F,..ansız hazırları dün Parise döndüler 

Çemberlayn Hitlere bir mesaj gönderdi 
lngiliz pa rlimentosu yarın toplanıyor 

Çekoslovakya Bitlerin 
muhtırasına cevap verdi 

Fransa Genelkurmay Reisi Gamelin 
Londraya gidip ln~iliz askeri şeflerile görüştü 

Büiün Avrupa 
sı1ah başında 

ıamn Asım Us 
İıı~lllz ~vclolmln Gode.sbcı·., Je 

Bitler ile J·aııuğı millAkat t,ahımn e
dildiği &ibi iki taraf için açık ve mu· 
•nen bir anlaşma neticesine varma
dı. Almanya Çekoslovak.ya.da.ki 8ü· 
det mıntakASllll ilhak etmek isteyor· 
du. çemberJayn 11 ransız naş,·ck.ili 

J)alad7e ile aralarında .kararlaştırı
lan rn Çekoslovak hiıkuınctJne kabul 
ettıbilM rormuı dlllnallatle ııttle6 
bu arzD&unu tatmin etti. Fakat buna 
mukabil bir şart ileriye sördü ki bu 
da SüdeUer mmtakaaı Çekoslovak.ya
dan ayrıldıktan sonra bu devletin 
be;ynelmllel bitaraf bir vaziyete kon
ması ve Ainıanya da dahil olduğu 
halde büJ ü.k devletlerce bu bltaratlı
im garanti altına alınmaaı idi. Al· 
lllAD devlet reisi tngillz başvekllinin 
bu tekHfioe karaşı bir mukabil teklif 
7aptı: "(Jekoslovakyadaki Leh azlık. 
Jarmm Leblstana, Macar azlıklannm 
~ Macarıstana verilmesi IAzımdır. 
,A.lmao7a ancak bu azlıklar mesele
.ıntn halliııden sonradır .ki bu mem
leketi garanti edebWr." dedi. 

Londra, 26 (A.A.) - l'ranaız DL 
sırlan saat 15 e doğru Londradan ay .. 
nlmqlardır. 

Parla, 26 (A.A.) - İngiltereden a. 
at 15 te tayyare ile hareket eden Fran. 
•ız nazırları, saat 16,37 de Pariae var .. 
mışlardır. 

Bqvekil Daladfye doğruca harbiye 
nezaretine ve Bone de hariciyeye git.. 
miştir. 

Londra, 26 (A.A.) - Saat 12.315. 
dofru qağtdaki tebllf neeredllmfg.. 
tir: 

''Bu 1abah İDglllz ve Fnmız nazır .. 
lan aruzda yeniden yapılan bir top .. 
Jantı neticesinde blltttn noktalarda tam 
bir. itillf lıasd plm.uft.ur. 
~fttHMllWt 

Londra. 26 CA.A.) -Bqvekll Oem
fS01111: Sa. t: Sil. 1) 

Leh ilerle Çe ler arasında 

Çok şiddetli mtlsa
de meler oluyor 
Yüzlerce ÖLÜ ve yaralı var 

Varıova, 2«5 (A.A.) -Allltan Ajamı 
bildiriyor: 

Karvin maden havzasm.da Lehli it
çilere karıı Çek tethiıinin artması U· 
zerine Olsa ovasmda Teten balgesinde 

vuiyet cittikçe daha ftbim bir tekil 
almaktadır. Pat Ajanımm bir haberine 
glSre, Çekoslovakyadaki Leh gnıpunun 
ıefl doktor Voli i'kametglhmda gCSz hap 
ılne almmııtır. (So1111: Sa. t, SIJ. !) 

Mussollnl'nlo dUnkD nutku 

Bu hafta ortaya yeni bir 
Avrupa çı ması lazımdır 

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

duktan sonra ynz bin kadar tahmin e.. 
dilen bir kalabalık önünde söylediği 
nutukta demittlr ki: 

)ı{ulıumılarmm, son gflnierde acı.. 

Preveze muzafferiyetinin 
yıldönümü 

Bugün Beşiktaşta büyük 
mera ;im yapılacak 

Dil Say 

Buglbı. Prever.ıe .. 
de mqhur Türk 
Amirali Barbarue 
Hayrettini.D AD .. 
derya Dorya mağ 
lüp ettiği gWıdür. 
Bu oerefli ve iftl. 
hara değer günilll 
yıldönilmü bugıiJı 

Beşikta.şta meı au. 
mun türbesi etra. 
fmda ve denizde 
parlak merasimle 
kutlanacaktır. 

Merasime aske'"' 
ri kıtalar. mektep.. 
ler. bütün deıııa 

ve eJ!lll8f teırekk iL 
~ !f_tfrak edece~ 
lir. Vili bit liut\il 
aöyJiyecek, bur.11 
dijer lld kişinin. 

nutukları takip e.. 
decektir. 

Preveze muzaf .. 

ile diğer bazı ya. 
zılar 6 ncı ve T 
nci l&hifelerimiz.. 
dedir. 

anı 
lfte Bitler ile Cemberlayn ara.sın· 

4akl mülAkat bu noktada durmuş
tur. Zira Wtlerin Alman azhkla.rı 

bakkınd.ald talebi tatoı.ın edildikten 
•<mra Lehistan ile Macarist.ana alt o
lan azhklar meseleshıba halUnl iste
mesi İngiliz Başvekllini, berinde SÖZ 

söylemek için kendinde salAhlyet 
sörmedlli çok geniş bir Orta Avrupa 
meseleslle karşılaş~. ŞUkadar 
var ki Çemberlayn Bitlerden apılJr
ken Sildetler bakkmdald Alman tek· 
lifini Çekoslovak1a hilkilllıettne teb
lll etmek vaadmı vermiştir. Ba vaa
dini de derhal yerine getlrmiştlr. 

Çekoslovakya hllkimetine 7ap1Jan 
bu lngWz tebliğinin aJAkadar mem- j 
leketlerde uyandırdıiı telAkkl ve 
tesir f67le olmuştur: 

B. Mussolinl. 4 7 bin siyalıgömlekll.. 
ilin, askerin ve muhtelif teşekkllller 
mensuplarmm geçidinde hazır bulun.. (Sona:Sa.t,S~V --~~~~~~~~~~~~~~----~----------~.......,... 

o>ünletin peş;ftClelı_: 

Prat bil.kim.eti Slldetlerl Almanya 
lehbıe terketmeie karar vermltti. 
Jl'akat mtıerln Macar ve Leh azlık· 
ları meaelelerlDI açması ttzerlne bu 
kararm tatblklni Almanya tarafın· 

dan teminat verilmesi şartına bağla-
dl: 

- Çekoslovak)·a SUcJetler mmtaka· 
mu ancak bİr şartla tahllfe ed~!ttllr. 
Bu şart da Alman,ranm b11 ınrntaka

JJ işgalden sonra sert ~alan Ç.ekoslo
vakya budntJannı p ... ou •tmtıetdlr. 
Abl takdlrdtt ~kMIOYa~ flf'dıacu U
maa7&11111 ~I ordıdarm• 1ra,.,1 me. 

e.faada -..ı.aacakur • 
~ .,...ti ~-1 ,.,•1r1a ord•t!IU 

..,ıtrbe• ... ..-,ette olarak .:\ lman;ra 
~ pa.cek bö7le bir ltgal 

ıtoaıı: Sa. .. sa. .,, 

Pc.zar lıksız sa ış nası• yapılacak 

'1'14ıiaret OdumcWd dünldl terfntaclaa Yr sörünüt 
a...,.ıiloıMlfll#lllll) 

- - - - -
Plak h arp silahı 



Çek - Alman ihtil8fının başlangıcı, 
maiıiyeti ve sebepleri nelerdir? 

Avr-upa 
·e~cspres] 

Dün Ekspreste Prağ Ve 
Berlin Vagonları Çıkmadı 

; . 
Son zamanlar6a gecikerek şehri-

mize gelmekte olan AYrupa ekspresi, 
dün sabah vaktinde gelmişse de, an· 
cak iki vngondmı t_,aret eldutu g~ • 
rUlmUştUr. Ameri 1~a'd3 bir 

ka51,ga fe.aketi 

Çekoslovakya Cumhuriyeti dah3 başl3n
gıcında ihlHaf~a karş1.anmış bu:unuyor ju Dllhasaa ·Prağ ,ve ·Berllnden gele

rck·Belgratta bu eksprese lltlhnk et- · 
mesl muhtemel olan Yagonlar yoktu. 
Bundan da Çekoslovakya ve Alman
ya arasında demiryolu mUnakaltıtı

nın durduğuna htikmedilmcktedir.. 1-
talya yoluyla gelen ekspres, Belgrat.
tn mutat istasyonunu yaptıktan son
ra, daha fazla beklemed.en· yolUI\a 
devam etmiştir. 

120 Kişi Oldü, Binıerce 
Yaralı Ve Kayıp Var 

Amerll·ada em senedir görUlme
mlş bir kasırga geçen slin Ycn~diln~ a
yı altüst eti. Bu feHlkelln blH.ı.nçosu 
,ımdlld halde 120 öliJ, binlerce yara
lı olarak tesblt ediliyor. 

Fırtınayı Amerikalılar ev-ı:eldon 

haber almışlardı. ÇunkU glinlerden
beri şimali garbi salıfllerinde balık
çılar uzagıı açılamayorlar, gelen ge
mller oralarda denizin bUyUk bir fır
tına ile çnlkandığını haber 'eriyor
lardı. 

Buna karşı Amerikanın Florlda 
aahillerınde tedbir alıyorlar. Fakat, 
kasırga birdenbire istikametini de
ffştJrlyor ve Florldanm cenubundan 
,geçerek Nlyu lngland, Long Ayland 
ve K:ınnektlkat üzerine boşanıyor. 

Bu havallde bUyUk bir mı.ntaka 

dahlllndeki bUtUn şehirler bir gece 
fırtına ve yağmur gUrllltUsil ile uya
nıyor. Bardaktan boşanırcasına ya
ğan yağmur kısa bir zaman zarfında 
caddeleri kaplıyor, evleri basıyor. BU
ytlk bir şiddetle esen rUzgft.r ağaçları 
kökünden çıkarıyor, birçok binaları 

yıkıyor. Ayni zamanda, fırtına şehir
lerde tramvay tellerini yere sererek 
ve binalara değerek yangınlar çık
masına sebep oluyor. 

Fırtına ertesi gUn do devam edi
yor. BUtiln bir mmtaka fel~ket al
tında kaldığı için yardım kuvvetleri 
göndermek çok mUşkUl oluyor. ÇUn
kU bütün tren yolları sular altında 

kalmış, telgraf hatları kesilmiştir. 

Nihayet o gUn akşama doğru fırtı
na duruyor. 

Felft.kete uğrayan mıntakadan yar
dıma devam edilmektedir. llk kay
dolunan zarar milyonlarca doları geç 
mektedir. 120 kişinin öldUğU tesbit 
edflmiştir. Ayrıca, Port cerrerson 

1 
ile Brlcport arasında işleyen bir fe
ribot (tren vagonlarını yolcuları ile 
beraber karaya taşıyan vnpur) kay
bolmuştur. İçinde 20 kişi bulunan 
vapurun sulara kapılıp battığı zan
nedflfyor. 

600 balıkçı kayığı da kayıptır. 10 
binden fazla ağaç devrilmiştir. Sular 
birçok yerlerde 1,5 metreyl bulmuş
tur. Nevyork clvarı da fırtınanın te
siri altında kalmıştır. 

BugUn 2.600 kişi imdat kuvveti o
larak seferber edllmlş bulunuyor. 

Bundan Uc sene evvel de Amerlka
ida gene bir kasırga felAketl olmuş, 
fakat otddetl bu dereceyi bulmamış
tı. 

Çekoslovakya ve Südet me
selesini daha iyi anlamak i
çin n1aziye bakmak, Çekle
rin ve Südet Almanlannın 
tarihini kısaca gözden geçir
mek faydalı olacaktır. ihti
laf neden, niçin çıkmıştır? 
Hata nerededir? Bu suallere 
cevap vererek yazılan bir 
makaleyi aynen tercüme edi
yoruz: 

BİR çok cihetlerden ne olaca. 
ğmı pek bilmediğimiz bu.. 

günkü vaziyet içinde kat'l olan bir 
gey varsa o da şudur ki, bundan on 
ay evvel SUdetlerdcn bahsedildiğini 

binde bir Fransız iştirdi. Bugün bu 
mcselededen bahsedildiğini herkes işi
tiyor, fak at ne demek olduğunu bL. 
len onda bir bile değildir. Mesela, SU.. 
detler diyorlar ve bu kelime ile bir 
milletten bahsettiklerini sanıyorlar. 

Halbuki Südetler bir dağ silsilesidir. 
Çekoslovakya meselesi hakkında 

1938 eylülünde bir Fransızm ne kadar 
az fikir sahibi olduğunu göstermek 
için bu kafidir sanırım. 

Südetli Almanlar ne istiyorlar? 
Bunları ne za.mandanberl istiyorlar? 
Niçin istiyorlar? Hele bunları hemen 
hemen hiç kimse bilmiyor. Meseli, 
geçen gün gazetelerde "SUdetlerln Al. 
manyaya iadesi" nden bahsolunuyor. 
du. "iade" ne demek? "alınmıg" bir 
şey yok kil 

1919 da, Ernest Lavis'in idaresi al
tmda sulh konferansına igtirak etmlg 
olan Fransız murahhas heyeti azasm. 
dan birine tesadilfen dUn rast geldim. 
Bu heyet orta A vrupanm yeni hudut
larını çizen konferansa iştirak etmiş
ti. Yani bu zat bugUnkU Çekoslovak. 
yanın haritasını tayin edenlerden bi. 
ri idi. Yaptığı işi şöyle mUdafaa edi
yor: 

- Milliyet bakımından bir hudut 
çizmek bizim için imkansızdı. ÇUnkil 
eski Avusturya muhtelif unsurlardan 
mürekkep bir halita idi. Çekoslovak. 
ya yaratmak eski Bohemya krallığmı 
tE:krar canlandırmak demekti. ''Tek. 
rar" demeye bile lüzum yok, çUnkU 
Bohemya hiç bir zaman haritadan 
silinmiş değildi. Meselft, Fransua Jo. 
zef "Avusturya imparatoru, Maca. 
ristan ve Bobemy:ı kralı" Unvanım 
tqıyordu. 

Binaenaleyh, o zaman bizim tek. 
liflerimiz kabul edilmişti. Konferans. 
ta buna bir tek şey ilave olunmuş. 
tur. O da kUçUk bir Alman arazisi: 
Hlutçin'dir. ÇünkU buradaki ahali 
hemen hemen tamamile Çeklerden i. 
baretti. 

Bugün kendilerinden bu kadar bah 

1 Devey-Hines davası 1 
-114-

Temizlik mücadelesinde gazeteciler 
Hinea aleyhindeki son şahitlerin 

dinlendiği sırada bir gün muhakeme 
celsesi başlarken başınUddelumumi 
Devey cinayetlere karşı mUcadele ba
kımından gazetccflere dUşen Yazıre 

hakkında açık btr beyanatta bulun
muştur. 

Deveyfn, Amerikanın l\Iişigan hU
k6metl dahllinde Hastlngs şehri aha
lisinden olan bUyUk babnsı (Bayrak) 
adı Ue bir haftalık mecmua çıkar

maya başlamıştt. Devc·y bil) Ul> baba
sı ve onun IL.i oğlu fle torunu bu 
mecmuayı tam 60 sene yaşatmıştır. 

(Ba)'J'ak) ismi dalma 15.000 nlifuslu 
bfr ~ehfr halkının önUude rclıberllk 
etmiştir. 

Bu lUbarla Devcy kl'ndbtnl fnıl o-

larak gazeteci teltıkkl eder. lşte bu 
s ıfattan aldığı kuv\'Ct ve sala.hiyet 
ile :Nevyork başmUddoıuınumlsi ci
nayetlere karşı mücadele hususunda 
matbuata dUşen vazifeyi izah ederek 
demiştir ki: 

- Eğer matbuat olmazsa 1938 se
nesinde polis vazifesini yapamaz. Bi
zim en kıymetli yardımcılarımız ga
zetecilerdir. Biz yazlfemlzl tra nok
tasından elde ettiğimiz bUtün ınuvar

fakıyetlerl gazeteciler e medyun bu
lunuyoruz. Ben kendi hesabıma ilç 
senc1enberl Nevyorktnltl gangsterler 
ne dolandırıcılık şebekelerine karşı 
takip ettiğim cfdalda ancak mııtbua
tın yardımı tıe muyaftak olabildlğl
ml IUraf ederim." 

sedilen Sildet Almanlarına gelince; 
onlar on ikinci as:rdanberi Bohemya 
kralının tebaası bulunuyorlardı; on 
yedinci asırdan beri de Avusturyalı 
olmuşlardı. O halde, onlar da ancak 

Avusturyaya t!bi sayılabilirdi. 
Meseleyi Bitler de iyi biliyor, onun 

için mahir bir manevra çevirdi: A. 
vuslurya Almanyaya ilhak olunduk
tan sonra, 1'Büyük Almanya'' nm le. 
hine olarak, bu ekalliyetlerin de kendi 
idarelerine kendileri sahip olmalarını 
istedi. 

Bugiln meseleyi anlıyoruz. fakat 
çok geç. 

••• 
G özlerimizi tarihe çevirelim. 

On lklncl asırda Bohemyaya ya. 
Va§ yavaş gelip yel"le§en bu Alman. 
lardan daha o zamanlarda Bohemya
lılann kralı II ncl Oskar gik~yet et
mişti. Bir iki sene sonra Avusturya 
hakimiyeti altına düşen bu Alman. 
lar eklerle yine fena bir münasebat 
devam ettirmişlerdir. Daha 1866 da. 
Sadova'dan sonra, Almanyaya ilhak 
edilmelerini istemeye başladılar. 1919 
da, Avusturya - Mavaristanın par. 
çalanışmda nsonra bu "civar Alman. 
tar" istiklal duygusu ile canlandılar 
ve muhtariyet istemeye b~ladılar. 
Çekoslovakyaya bağlanmış olmaktan 
iğbirar duyuyorlar ve milliyetlerini 
kaaznmak için büyUk bir mUcadeleye 
atılacaklarını söyliyerek herkesi teb 
dit ediyorlardı. "Bizim bu ümitsiz fi. 
ganlarımızı A '\TUpa duyacak ve sulh 
bir gi.ln endigeye düşecek,. dediler. 
Bunları tevsik edecek yazılı eser. 

ler ortada. Bu vesikalara istinaden 
diyebiliriz ki, Çekoslovakya cUmhu.. 
riyeti daha 1918 teşrinievvelinden iti. 
baren Almanların arazi talepleri ile 
karşıl~mış bulunuyordu. 

"Gazete muhabirlerinin ırşaatı lçln 
kim ne derse desin, ben hiç bir vakit 
sıkılmış olduğumu söyleyemem. E
ğer umumt menfaat herhangiblr fik
rin \•eyalıut herhangi bir hareketin 
gizil tutulmasını iktiza ederse gaze
telerin ve gazeteci nrkadaşlarııı b•ı 

hususta yarôımlarını temin etmek 
pek kolyadır. Ben ne vakit gUrliltüsüz 
patırtısız, l'lmsenln lıaberi olmadan 
bir iş idare etmek istemiş isem dal
ma bunda muvaffak olmuşumdur." 

''Buna mukabil na vakit kötülerin, 
suçluların, canilerin aleyhinde efktl
rıumumlyeyi biraz harekete getir
mek H\.zımgelmlş ise gene gazeteci
lerden, gazetelerin en kUcUklerlnden 
en büyüklerine kadar hepsinden aza· 
mt derecede mUzabnret gördUm." 
"Eğer gazeteler bizi tenkit eder

lerse, no ft.IA! Bir adamı mcthotmek
t cn llerileme hamlesi çıkmaz. Tenki
de karşı hareket eden aldanır. Ten
kit dalma faydalıdır. İnsan bir işte
ki kusurlu tarafları ~örmedlkçe sa
laha doğru gidemez. HAdlselcrc bi
taraf göz ile baknnlar hAkimlerln en 
lylsldtr." 

Mazi işte bu. Başka türlü de olabilir 
mi idi? Belki. Fakat bugUn artık tarı. 
he karışmış bulunuyor, elimizden bir 
şey gelmez. 

Ondan sonra ne olduğu da mal<Un: 
Almanya kendisini mağlUp hluetUği 
müddetçe Südet Almanları Prag hU. 
kQmetl önünde boyun eğdiler. İçlerin; 
den bazıları iyi birer Çekoslovak va. 
tandaş olmayı kabul ettiler, hatta 
parlamentoya mebus seçildiler. 

Diğer taraftan bir harp ihtimali 
dolayıslyle Almanyaya ve sair yerle
re glden mallarımız için i.stcullen 
yUzde beş harp sigortası hükCımetL

mlzce fazla görUlmtış, bunun ytizde 
bire indirilmesi hususunda icap ede.n 
tetkiklere geçilmiştir. 

· IB UtUn bunlar "sun'! sulh" un 'soiı 
yirmi senesinde görUien :tlncfrleme 
neticelerldir. Bunlara karşı ne yap.'.. 
mık lAzımdı, ne yapılabilirdi? Yapı-" 
lacak şey sadece teessilften ibarettir. 
Fakat ı;ıimdi ne yapmak lazım, ne ya. 
pılabilir? Bünlara cevap bekleniyor. 

Versay muahedesini imza etmiş O

lan rnilltler de mesuliyetlerfnl mU(irilç 
bulunuyorlar. 

Almanyamn ıbugünkil tefi · Bla
mark'ın: ''Bohemyayı kim elinde b~ 
lundururaa.. Avrupaya bakim olur,. 
şek indeki sözUnU unutmamı§ ve bu. • 
gUnkU felaketin tohumlarını ekmiş o .. 
labilfr; bu, ştipheısls. Fakat, onun yap 
tığı, eski Alman yayılma siyasetini 
tekrar.ele almaktan ibaı:ettir. ~ang 
nah üsten" ÇŞarka dt>pu) dUn.kU bir 
şey değil. Bunun ilk merhaleıil yeııi 
ve kuvvetli bir Mittele:wopa (orta 
Avnıpcı) te§kili ile ba§lamıştır. 

1920 de SUdet Almanlarının bir 
tek muhalefet partisi vardı. Fakat 
bu partinin lideri eski mebus Lodgman 
az sonra siyasetten çekildi. Esasen 
partinin faaliyeti nisbeten az zararlı 
mahiyette idi. 

Çekoslovakya Almanlarını teluar 
faaliyete geçmeye sevkeden, itllAf 
devletlerinin Çekleri mUtemadi~ 
terketmeleridir. Südet Almanlarının 
nasyonal sosyalist grupu, Bitler iktl. 
dara gelir gelmez teşekkUl etmiş ve 
az sonra rnğvolunmuştur. Fakat bu 
grup sonradan ''Alman Südet parti. 
si' 'ismi ile tekrar t~ekkül etti ve 
Almanya silahlandıkça kuvvetlendi. 
Almanya Reni işgal edince bazı ta
leplerde bulunan bir parti haline gel
di ve nihayet. A vusturynnm Alman. 
yaya ilhakından bir kaç gU.n sonra 
Alman birliğı ateşi ile feverana b;ış. 
ladı. 

Işe harple mlldüale taraftarı 0; 

!anlar ı()rta Avnıpada "11il.fOZ\8&11At 

~ tuta.nlek direği deıona terke~k a. 
nah~ıelimtverlyona.,. 'ttiyorlar. 

Ben o zaman Prağda idim ve Hen. 
layn'den bahsedildiğini ilk defa ola • 
rak işittim. Eskiden bir bankada me
mur olarak çalışan Henlayn sonra jim. 
nastik muallimi olmuş, nihayet nas.. 
yonal sosyalist hareketinin başına 
geçmişti. Daha 1935 te Çek hükfı. 
metl taraftarı iken 1938 de Çekoslo
vakya Almanlarının Hitlerci eefi ol
muştu. 

"Maulf Santralin istlkllline dOlfu
nulmıyaCağma dair l!löZle bir Valt mu. 
kabili bizim Majino hattını verlnek ne 
iso on senedeoberi, bin bfr mUekUlat. 
la, bir müdafaa istihk1mı haline ko-

. nulmuı olaıı Bohemya hudutlarını AI.;. 
manlara vermek te C)!ltler için odur.,, • 

Buna her §Cy.Myl görmeye çalıean.
lar şu cevabı \~reoeklerdir ~ Bu '\'&il-. 

yete mani ~tmanın imkanı yok:tu."lbe 
cak bu meselenin kat'i şekilde halli 
iledir ki. AvruP~darumumi b\r sulh el. 
de edilebllir. 

... t " 
Temenni edelım ki bunda haklı ol-

sunlar. Ytıie, ,leınenni edelim ki. harbe 
'k ... _ ' • :mAnl olara bUtun diğer harp tehli. 

kelerlhl de tızafdaıştırıyoruz. 'Fakat, 
biç otma.z8a "şimdiye kadar, .. Faust. 
reht" (yurnriığwı hakkı) .Almanların 
anladıktan tek eey olcfuğuna göre, 
Fransanıiı,. kaybett)ği 'kıı:'vvtlerln ne. 
ticelerlnl düşftnm~i Ibmi. - G. Le 

• • • • Fevre (Jurnal). 

"Gazeteler \"C gazetecUer, gerek 
bana ve gerek polise vazifelerimizi i
fa hususundaki yardımı, suçları ı·e 

cinayetleri neşretmek suretiyle ya. 
parlar. Bu neşir meselesi adli mu"af • . 
fakıyetln en esaalı unsurlarından 
blrlolr. Cinayetler dalma sUkO.ttan, 
karanlıktan, yalnızlıktan kuvvet a
lırlar. Cfnayetlerl karanlıktan mey
dana çıkarınız, eflct\rıumumlye öntin
de bunların kötUIUklerlnı teşhir e
diniz, göreceksiniz ki bunlar. derhal 
yaşama kabiliyetlerini kaybedecek-

dele kuYYctl sadece.g,aieteci~~n 'M 

gazetelerin elindedir!" 
"Den birçok bllyUk şahsiyetler ta

nırım ki cinayetlere karşı matbuatın 
neşrlyatındaıa •dolayI ş1kiyet ederler. 
Du zatlar hayaUarmda Jdc bir zaman · 
bizim gibi hareke.t etmemişlerdir. 

Onlnr bizim bu sözlerimizin manası-' 
nı anlıyamazlar. Matbuatın nefrlya .. 

.. tmdan her -..akit istifade etmiş. bira
'dam ~ıfa,tlyle ben. blllklı .. siz gnzet~ 
;ellerin Ye gazetelerin tamamen tik- , 
rinde hUr \'e serbe.st olarak.neşriyat 

lerdir!" , yollarındn devıı.m etıııelerlnt isterim. 
"Cinayetleri yaşatan şey başkala- Ancl\k serb.est bir D?atbue.ttır ki mu

rının korkusudur, rlyakblığıdır, u- znffer bir deıııokrl\sl idaresine tAbl . . . . 
tangaçlığıdır, alçaklığıdır. Cinayet- halkJ ldıJ,re edebilir.!'.' • 
lerln istismar ettikleri işte halk ara- Neyyork clna>:~t ,r:nah\',eınesl önü~-
sındaltl bu tUrlU hislerdir. Onları bu de gazeteler v~ ~(Lzetecllertn temiz- • 
hislerin örtUsUnden soyunuz, meyda- ilk mUcad~les.I Jıakkı,nd~, J>u sözleri 
na çıkarınız, kendi kendine OIUr. Na- söyleyen. bafmUddefut?umf Devey he-
m uslu insanlar söz söylemek cesare- nUz 36 yaşında bir adapı~ır ki yeni 
tini gösterdikçe kötUlerin ve canlle- dünyada gangsterlerin haiz oldukla
rın sesleri alçalır. Susar. Eğer Uzer- rı tef.hiş kuvv~Uerlne karşı tek ba
lerine hUcum e ımtrse o zaman geriye şına ·hareket edebilmesi garp mem-

• l ~ • . 

kaçar!" leketlerlnde de Jtayret Ye takdirler 
••Jşte bir içtima! heyet IÇlnde görU- uyandı!mıpt~r. 

nen bUtOn fenalıklara karşı bu mllca-

t •• .. .. > .. f 



Karışıkhktan 
illallah! .. 

Günlerin tuhaf bir 'ıc.-rareızlığı var. 
Artık htdiİeler zaman rahmine dü~üı 
bir varlık gibi geceler ve gündil.zlcrle 
büyüyüp gövde ve tekil bağlamıyorlar. 
Bakıyorsunuz, buı?n orta.da ne fol, ne 
yumurta varken, dünyanın bir yerinde 
en olgun ve en dolgun bir mesele patlak 

veriveriyor. 
Fakat bunun ne: olduğu, han

1
gi kay. 

naktan fıtkırdığı, daha bütün etrafilc 
aydınlanmadan, yine bakıyorsunuz, bir 
baıka hldise ile karıı karııyaunız. Hem 
de münakatasına hiç hazır olmadığınız, 
üstünde aala dütünmediğiniz bir hadi-

ıe. 

~u ıon yıliarın gazetelerini alıcı gö. 
zile incclerseni:r, görürsünüz ki, ıiya
aet, dünyanın en az qmürlü itidir. He
recanları, gürültüleri, ihtinıal ufuklarile 
birlikte, bu haberler, matbuat sayfala. 
rına vak'a kervanları halinde konup 
göçerler. 

Yerİeri de ne ~buk değişiyor ... Ba
kanınız, bugün birinci sayfayı baştan 
baıa kaplayan bir manıet haberi üç 
gün ıonra, iç sayfaların en görtinmez 
yerlerine birer sığıntı halirne çömel. 
miıler.... İtte "Habe§,, meselesi, iıte 
••tspanya davası,, işte Çin - Japon kav. 
gaııı... Bugün bunların hiçbirini eski 
ehemmiyetli kılıkları içinde görmüyo. 
ruı:. 

Çekoslovak davası, ıonbahara rast
ladığı için mi nedir, bir günü bir günü.. 
ne benzemiyor. Srnıııdın sınıra nutuk
lar n.-ruluyor. Şimdiki devlet adamla
n .da, eıki zaman tövalyeleri gibi kı. 
hçlanna .. rılmadan. önce laf düellosu 
yapıyorlar. Her gün yeni bir korku srt
muı çeken inaanlık öyle · bunaldı, 
"oldu, o~cak f,, ıigalan öyle canımıza 
tak dedi ki, artık: ''Ne olacaksa, biran 
evvel olsun da kurtulalım 1,, cümleııini 
ağzımızdan dütürmüyoruı:. 

iki gün evvel, ajanslar, radyolar, 
teı,r11flar, hulasa bütün haber vasıta. 
tarı: "Harp bir emrivakidir!,, diyorlar
dı. O günün öile üıtü muharebe on gün 
geriye ıtıJdr. Bugün, yine ortalık allak 
bu'lak! ... iki devlet daha - Romanya 
ve Yuı0tlıvyı - asker topluyor. Kılıç 
tıkırtıları, top arabalannın galdır gul
durları iıitiliyor. 

Bu gidi~le muharebeden değil, ama, 
ııliba ıinir illetinden harap olacağız! •. 

Arnavut Maksudun 
Muhakemesi 

Geçenlerde Tarlabaıında j,lenen ci
nayetin kahramanı Arnavut Maksudun 
ınuhakemetine ağırcezada ·dün devam 
edilmi,, müddeiumumi nıütaleasını ser. 
detmiı ve ceza görmesini istemi~tir. 

Suçlu vekili Esat müdafaa i~in müh
let istemi§, bu istek kabul edilerek du
ruımı perıembe günü öğleden sonraya 
brraktlıriııtır. 

,.. -o---

Poııste 
BİR SARHOŞ YARALANDI 

K&dıköyünde Uzunhafıı.da oturan 
Devlet Demiryollan amelesinden Kl
mil, cumartesi ıeceıi ahbablarmdan bi. 
rlnin Kayıtdağında yaptığı $Ünnet dü
jilııüne ritmi,, birçok rakı içmiştir. 

Sarhoı bir halde sabaha lc:ar~ı evine 
dönen Kamil, kapıııını açarken yere 
yuvarlanmıt batından ağır surette yara 
lanmııtır. Yaralı arhht imdat otomobili 
ile hastaneye yatırılmııtır, 

OTOMOBİL KAPİSI AÇILINCA 
Kadıköyünde oturan Naciye, pazar 

ıUnU kocası ile birikte fstanbula inmiı, 
Abarayda ziyaret ettiği bir akrabala. 
nndın otomobile binerek dönmüşler

dir. Fakat 2909 numaralı otomobil 
:Ankara caddeainden geçerken 9 ya
ımda Bahaettin karıııına çıkmrı, ıo. 

f8r Ani fren yaparak otomobili durdur
muıtur. 

Birdenbire durma neticesinde tiddet 
le •talla etomobilin kapısı açılmış, 
w Jıfıetye f~inden f rrtrrarak boylu bo. 
yuna ~ddeyı düşmüıtür. Naciyenin 
duClakları parçalanmıı. tedavi altına a-

Köy okulları için yeni 
h ü ·k ü rn ı er 

Eğitmenlere köyde mühim vazifeler veriliyor 
Kültür Bakanlığı köy tedrisatına bü 

yük bir ehemmiyet verdiğinden önü. 
mi.izdeki yıldan itibaren köy okulları 
için yeniden bazı mühim hükümler tes
bi t edilmektedir. 

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

. 1 - Eğitmenlerin çalıştıkları okul
ların birinci sınıflarında 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
fında yeni talebe alınmıyacaktır. 

3 - Üç yıl sonunda birinci maddede 
gösterilen şekilde yeni.den talebe alı. 
nacaktır, 

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

Eminönünde 
bir kaza 

Be§ Amele Yıkılan Bir Bina 
Altında Kaldı 

Dün belediyece Eminönünde yapılan 
istimlak neticesi yıkılmalarına başlanan 
binalardan birisinin çökmesile S a
mele ağır surette yaralanmış, hastane
ye yatırılnuşlardır. 

Çöken bina bele.diyenin son defa 
istimlak ettiği sıra dükkanlardan ikin
cisidir. Zaten harap olan bina birkaç 
gündeı:ıberi arka arkaya yediği yağmur. 
larla büsbütün csnemişti. Tanzifat a
meleleri dün binayı yıkmağa başlamış
lar, bir tandi saçakta kazma sallarken 
dükkan çökerek aşağı yuvarlanmıştır. • 

Bu surete· tanzifat amelesinden Yu. 
ıuf molozların altında kalmış, Mehmet 
ile Şemsettin ellerinden, Hüseyin al
nından, Ali de başından yaralanmıştır. 

Yetiıenler tarafından hemen kazr. 
la.n toprak altından Yusuf baygın bir 
halde çtkarrlmı;,, diğer yaralılarla bera
ber uhhl imdat otomobiline bindirile
rek Ccrrahpaşa hastanesi~e kaldırıl. 
mıştır. 

Hadise etrafındaki tahkikata devam 
edilmektedir. · 

ilkokulların Kadrosu 
İlkokul Ö·ğrctmcnlerine ait ikinci 

kadro kültür direktörlüğü tarafın
dan hazırlanmıştır. Yeni kadroda 
bilhassa mülhakat köylerine tayin_ 
ler yapıl:r.ış, lstanbulun emrine verL 
ten öğretmenlerin bir kısmı da yeni 
kadroda münhal olan okul öğretmen
liklerinde yer almışlardır. 

\ . • 

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

yaptırır. Bu binanın her türlü işlerin. 
de köylUler ve ustalar birlikte çalışır. 
Okulun eşyasını muhafaza eder. 

6 - Eğitmen bulunduğu köyün ve 
okulun her türlü terbiye işlerile ilgi
lidir. Bu işlerin temizlik ve sağlığa ait 

olanlarını köylüler ve talebe ile birlik
te bizzat yapar. 

TARIM İŞLER! 

1 - Eğitmenler bulundukları köy. 
lcr<le 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. 

Permenattan bir 
kızın saçı yandı 

Taksimde Abdülhak Hamit caddesin
de oturan Matm."lZel Karelin pazar gü.. 
nü Beyoğlu caddesindeki meşhur ka
dın berberlerinden birisine giderek, saç 
larına permenant yaptırmış, fakat a -
rneliyat esnasında Karolinin uzun sarı 
saçları hemen yarısına kadar yanarak 
dökülmüştür. 

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

Tramvay Şirketinin 
Yeni Bir İcadı 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 gec;miş 
bulunuyor. 

Şirket, tramvay arabalarındaki lam_ 
baları mümkün olduğu kadar geç yak. 
tırmakta \'e üstelikte arabalarda bun 
!ardan üç tanesi "bozulmuş" mazere
tile hiç kullanılmamaktadır. Esasen 
bir araba içinde 6 lamba vardır ve bun 
!arın hepsi y.::ndığı halde kafi ziya 
ncı:ırcdcmczken şimdi de üç tanesinin 
sönmesi, gece yolcularını kör kandiL 
le scyaha t eder bir hale sokmuştur. 

Belediyenin bu yeni icatla alakadar 
olacağını ümit ediyoruz. 

3 - Eğitmen bulunduğu köyde fi
danlık yetiştirir. Fidanlıktan istifade 

ederek, köy kanununa dayanarak köy 
için birer hektardan aşağı olmamak ü-

zere birer koru veya meyva bahçesi 
tesis eder. Köyün meydanmm ve sokak 

larınrn ağaçlanması için kılavuzluk e. 
deceklerdir. 

. 4 - Ziraat Bakanlığı tarafından veri 
len füetlerle köyün yağmur vaziyeti 
ni tesbit edeceklerdir. 

5 - Bulundukları köyün hususiyet
lerine göre istihsali arttırıcı, ıslah edici 

ve kolaylaştırıcı vasıtalardan köylünün 
istifadesini temin edeceklerdir. 

Bu yıl muhtelif vilayetler.de açılan 

köy öğretmenleri 561 rnezıth vermiştir. 
Yeni mezunlar önümüzdeki ay ba. 

şından itibaren Kocaeli, Edirne, Kırk

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

şehir vil.ayetleri köylerine dağılarak 

tedrisata başlıyacaklardır. 

Bir !<adın 
mendili 

Az Kalsın Bir Cinayete 
Sebep Oluyordu 

Neşet ve Osman adında iki arkadaş 
pazar günü gezmeğe gitmişler:-dolaşır
larken Osmanın cebindeki güzel bir i. 

pek mendil Neşetin merakını tahrik e
derek ııormuş, aym zamanda kendisine 
vermesini de söylemiştir: 

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

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

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

mahkemesine sevke.dilmi§er, ve Neşet 
12 gün müddetle hapse mahkum e~Jil
miştir. 

iki Sarhoş Mahkemelik 
Oldu 

Dün gece sabaha karşı saat 5 sırala
rında sarhoş bir halde evine dönen Tak
simcle ''artistlere iş bulma,, acentesi 

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

sarhoş şiddetli bir çarpışmadan sonra 
ağız kavgasına tutuşmuşlar, işi yum-

ruğa bindiren Emin cebindeki rakı şi. 
şcsini kaptığı gibi Hüscyinin başına in-

<lirmiş, o da kendisini yumrukla gözle
rinden yaralamıştır. 

Her ikisi de yakalanarak cürmümeş. 
hut mahkemesine verilmişlerdir. 
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işacetlee: -- --
Toprağı kim 
işleyecek? 

Yazan: Sadri Ertem 
Ankara treninde iki adam konuşu. 

yor. Biri anlatıyor: 
''- Biz, diyor, her şeyden çok zira

ate ehemmiyet vermeliyiz. Çiftçilik, 
toprak mahsulleri bizim memleketin 
belkemiğidir. Tarihin her devrinde A
nadolu büyük, hububat anhan olarak 
yadedilmiştir. Anadolunun meyvaları 

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

Bu nutka benzer güzel sözleri söylı"'... 
yen zat, arasıra heyecanlanıyor, gözlü
ğünü çıkarıyor, sonra kendinden bahse
diyor: 

- Efendim ben yeni tohumlar getirt. 
tim, tarlaları suladrm, Sususz yerlerde 
yeni kuyular açtırdım. Bereketli, bere-
ketli mahsuller aldım. Toprak, toprak ... 
Ne verimli bir anadır. 
Toprağa dokunan el altın tutar!., 

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

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

• • • 
Toprakla meşgul olmayanlara ateı 

piisküren adamın sinirleri düzelmiş, 

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

"-Büyük çocuğumu '.Almanyada 
tahsil ettirdim; şimdi kimyagerdir. La
boratuvarın.da çalışıyor. 

İkinci hukuku bitireli. Avukat olmak 
istiyor. 

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

Ben düşünüyorum. 
Mesleğini çok seven bu toprağa sa

hip olan çirtçinin işini kendinden sonra 
kim yapacak? Büyük şehrin malı olan 
mühendis mi, avukat mr, 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 diln 
tekrar namazı kılınarak askeri me. 
rasimle Edirnekapıdaki Şehitliğe def. 
nedilmiştir. 

Merasimde bir süvari bölüğü, me.r. 
humun alITaba ve arkadaşları ile 
kalabalık bir halk kütlesi hazır b~ 

!unmuş, mezarı başında kendisinin me. 
ziyetleri ve hatırası anılmıştır. 

--0--

Lise V c Orta Okullar 
Lise ve ortaokullar önümüzdeki pa.. 

zartesi gününden itibaren tedrisata 
başlıyacakları için okulların bUtün 
hazırlıkları önümüzdeki hafta içeri • 
sinde tamamlanmış olacaktır. Diğer t~ 
raftan yeni açılan okullar için Kültür 
Bakanlığı lfıboratuvar tesisatı koya. 
caktır. Bu tesisat için bütçede ayrı. 
lan para ile muhtelif laboratuvar mi.i. 
cssesclerinden fılat ısmarlanmıştır. 

--o-

Göçmen Nakliyatı 
Devam Ediyor 

Bulgaristan ve Romanyadan gel. 
mesi mukarrer göçmen ırkdaslarımL 
zın nakliyatına ehemmiyetle devam 
olunmaktadrr. Vatan vapuru dün Ü. 

çUnci.i seferini yapmak üzere Kö. ten.. 
Eminönüncfeki binaların kaldırıl_ paraları verilmi~Ur. Bunların da hed. daki Cambazoğlu hanı 36 bin liraya ceye hareket etmiştir. On güne ka 

masma gcrmi verilmi!}tir. Köprünün mi başlamıştır. alınmıştır. Yıkılması bir müteahhide dar bu vapurla dördüncü kafile de geL 
Eminönü tarafındaki iki başında bu- Sclanik bonmarşesinin istimlak işi verilmiştir. miş bulunacakbr. Şimdiye kadar yal. 
lunan kulübelerin etrafı tahta perde- için Nafiadan 42 bin lira, Tekkollu Yıkılma iı;:ine belediye imar müdü- nız Köstcnceden limanımıza 6000, Var 
lerle çevrilerek yıkılmasşna başlan. Cemalin bulunduğu köşe için 9 bin IL rü Ziya ile itfaiye mtidürü !hsan ne. nadan 4 bin, Edirne yoluyla Roınan-
mıştır. Bcktaşhanı da yıkılmakla. ra istenmiştir. Bu paralar gelince o. zaret etmektedir. Bir kısım binaları yadan 1000 kişi olmak üzere 11 bin 

0 dır. Yenicami helalarının yanma isa- :ı;.1ların ela istimlak işleri tamamlana- itfaiye yıkmaktadır. göçmen gelmiş bulunmaktadır. Gele.. 
L---.lllla.l'JLL.zaJıur:ıı.ıaıtta..nııl&ı.tlAllllll.u.t'..---~L-JIMU:....AQAJ!l-lll.az:li:.A.Jt..A....A.lJt.....GILAll'1J.!Z~UJl'..~nttı.....=~~~-U:.......hUL.U.U:.n<ı..ll.l:IC.:&...AQ.-...... ıı.ı.s;ı....ı;ı.aa:uı..--ı..-----------~----- l'Alı: R-D hin n!'!man tlıı.1uı. VRt'dll'. 
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Fran "IZ 

Pa ·ise 
z 

ehilerle Ç~e---8-u-··-t~-.n~A~v-r~-a~-A-n_k_a_ra~t~eı~e=fu~n~u~ 

er çar ışı or silah başın 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

Ankara Belediye 
Meclisi 

( BQ,§ tarafı 1 incide) 
berla.yn Fransız nazırlarının muvafa. 
katile Hitlere şahsi bir mesaj gönder. 
meğe karar vermi3tir. Sir Horace Vil. 
on bu maksatla bu sabah Landradan 

hareket etmi3tir. 
Berlin, 26 (A.A.) - Röyter ajan. 

smın muhabiri bildiriyor: 
Hitler saat 17 de Sir Horace Vilson'u 

kabul edecektir. 1ngiltcrenin Bcrlin 
büyük elçisi Hendcrson'un Sir Vilson'a 
refakat edeceği zannedilmektedir. 

PARLAM.El\"TO Y An.IN TOPLANIYOR 
Londra, 26 (A.A.) - Parlamento 

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

Bone, Korben, ve General Gamclen. 
Ba.~vekalet dairesine gitmek üzere sa.. 
at 10.25 te Fransız sefarethanesinden 
ayrılmı§lar ve saat 10,30 da mezkur 
da.ireye vasıl olmuşlardır. 

Londra, 26 (A.A.) - Ba:ı hususi 
btfşarelor için davet edilmiş olan 
General Gamelen Başvekili ziyaret 
ettikten sonra müdafaa nazırı ile gö
rü~m llştUr. 

ASKERI GÖRÜŞMELI::R 
Londra, 26 (A.A.) - Fransa Ge

nelkurmay reisi Gamelen, lngiliz 
Genelkurmay Reisi ve diğer lngtllz 
askeri şefleriyle görüştlikten sonra., 
ıaat 18 de tayyare ile Fransaya dön
~UştUr. 

r 
MESAJ VERlLDl 

Berlln, 2G (A.A . ) - Çembcı;laynin 

Hlllorc şahst mesajını getirmekte O· 

lan hariciye nezareti müşavirlerinden 
Horacc Vilson. tayyare ile saat 15.35 
de Bcrlln tayyare meydanına lnmlş
Ur. 

Vllson. yanında lnE;iltercnfn Bcr
lin büyük elçisi olduğu halde saat 17 
de baş,·ckfiletc gitmiş \'C Çcm hcrlay
nin mesajını Httlerc tev-dl ettikten 
sonra s::ıat 17.40 d::ı oradan ayrılmış
tır. 

ı. .. ondra, 2 6 (A .A ) - lngiliz siyasi 
mahnfilindc, Hitlcrin muhtırasına 
Çekoslovakyanın cevap verdiği bildi
rilmekle iktifn ediliyor. I•'akat bu ce
vabın ınublc\ lyntı hnkkm<la hiç bir 

şey söylenilmiyor. 

ALMAN GAZETELERİ ÇEKOSJ ... 0-

VAKY AYA HUCUM EDİYOR 

Berlln, 26 (AA.) - D . N. H. Ajan

sı, neşrettiği bir notta. Fransız ve 
fngiliz matbuatına şiddetle hücum et
mekte Ye Alman muhtırasına karşı 

Çckoslovakynnm itirazlarına mUza
harct göstercliklrrlnden dolayı, bu 
gazeteleri tahliye e) lcmektcdlr. 

D. N. B . eliyor l\I: . 
Alman teklifleri katidir. Meseloyl 

lrnsip atmak Prağ hükumetine aittir: 
Ya sulh, ya harp. 

Amer ka Relslcmhuru da 

Bitlere 
, . rer mesa e 

Londra, 26 (A.A.) - General Ga· 
melin saat 9 da Groydon hava mc--.fa. 
nına inmiştir. 

Vapngton, 26 (A.A.) - Bitler ve 
Bcneşc doğrudan doğruya gönderdiği 

takriben 500 kelimelik bir telgrafta 
Reisicumhur Ruzvelt ezcümle şöyle de
mdcted:r: 

"Amerika Biıleşik <levletlerinin 130 
milyon ahalisi ve bütün beşeriyet na
mına halihazırdaki meselelerin musli
hane bir ıekilde ve yapıcı bir zihniyetle 
halledilmesi için müzakereleri kesme
menizi talep ediyorum ve müzakereler 
devam ettiği takdirde noktainazarları 

t~if etmek imkanı bulunacağında israr 
ediyorum. Fakat müzakerelere nihay:t 
verilinıe mantık uzaklaştırılmış ve kuv. 
vet a:alebe çalmış olur. Halbuki kuv· 
vet insanlığın müstakbel refahı için hiç 
bir hayırb netice veremez.,, 

Telgrafnamede bundan sonra harbin 
fecayii anlatılmakta ve milyonlarca, er. 
kek, kadın ve çocuğun nasıl ölecekleri 
ihtiHifa iştirak eden memleketlerin ik
ttaadi sistemlerinin ve bellti de içtimai 
bünyelerinin nasıl tamamile harap ola· 
cağı izah edilmektedir. 

Ruzvelt §U sözleri ilave etmektedir: 
''Amerika ahalisi dünyanın üstüne 

çökecek olan böyle bir felaketten her 
milletin az çok, mutazarrır olacağını 
kabul ::etmek mecburiyetindedir.,, 

Daha ileride Ruzvelt şöyle demekte. 
dir: 

Amerillannr ananevi siyaseti musli
hane çarelerle beynelmilel ihtilaflann 
hallini kolaylaştırmaktan ibarettir.,, 

Ruzvelt her mesdenin ne kadar müş. 
kül, e kadar müstacel olursa olsun 
akıl ve mantık dairesinde adilane bir 
ıekildc halledil bileceğinden emin bu
lunduğunu kaydetmektedir. Müzakere 
lere devam edildiği müddetçe akıl ve 
mantığın ve Adalet zihniyetinin galebe 
çalacağı, dünyanın yeni bir harp cin
netinden kurtulııcağı ümit edilebilir. 

Amerika Reisicumhuru hariciye na. 
zm Hull wıııtasile Çemberlayn ve Da
lı.cliyeye de bir mesaj göndermiştir. 

Ruzvelt ve HuJl bu mesajları ha:r.ır. 
lamak için dün bütün gün çahşmı"lar
drr. 

Buranın resmi mahfellerinde şöyle 
denilmektedir: 

"Burada dün hakim olan kanaata gö· 

Londra, 26 (A.A.) - Ruzveltin mc. 
sajına F'ransız hüh.'iı.metinin cevabını 

Daladiyc bugün öğleden sonra Vaşin:;. 
tona göndermi;ıtir. 

Fransa, Amerikanın noktai nazar. 
larına kat'i olarak iştirak etmektedir. 

Berlin, 26 (A.A.) - Havas ~jaruıı 
muhabirinden: 

B. Ruzveltin Hitlere vaki müraca.. 
atma. dol ... yısile cevap veren Corres. 
pondance Diplomntique et Politique 
Amerika garetelerinin Avrupa hadise. 
l~i hakkındaki mlitalealarmı şiddetle 
tenkit etmekte ve blu gazeteleri "Cer
manlığın menfaatleri aleyhine bir ru.. 
hi halet ihdasına" ve aşikar surette bir 
harbe sebebiyet vermeğc çalışmakla 
munhaze etmektedir. 

Alman h.ariciye nezaretinin organı, 
Amerika mahafilinin zuhur edecek bir 

ihtilafta maddeten menfaatleri oldu.. 

ğu mütaleasmdadır. Bu gazete, Amc. 

rikalılarn monroe kaidesini hatırlat. 

makta ve kendilerinden Avrupa işleri. 

ne karışmamalarını istemektedir. 

• • 

Landra. 26 (A.A.) - Çembcrlayn, 
Ruzveltin mesajına verdiği cevapta, 
Ingiliz hükumetinin bu mühim mesa. 
jı tıükran1a kar§ıladığmı bildirdikten 

sonra, bu vahim anlarda her devlet 
adamının meseleleri azami bir itina 
ile tetkik etmesi 15.zımgeldiğini, bil. ' 
yük Britnnya hükumetinin bugünkU 
müşkülleri sulh yolu ile bertaraf et. 

mck için clinden geleni yaptığını ve 
müzakere ihtimalleri baki kaldıkça 
da yapacağını ve bu müzakerelerde 
tavassutta devam edeceğini biidirmiş.. 
tir. 

Slov klarda unutul
mamalarını lsliyorJar 

Cenevre, 26 (A.A.) - D. N. B. bil 
diriyor: 

Varşova, 26 (A.A.) - Pat Ajansı 
bildiriyor: 

Gazetelere Moravska Ostrava ve Çek 
Siyejininden verilen mallımata görr, 
seferberlik emrinin bütün Moravya ve 
Silezya.da hasıl ettiği panik Çek ma. 
kanılarının sık sık verdikleri hava tehli. 
kesi emirleri yüzünden daha ziyade art
maktadır. ihtiyatlarla jandarma ara· 
sında musadcmclcr kayde<lıliyor. Bir
çok Lehli tevkif edilmiştir. Moravska 
Ostravadaki kahve ve lokantalar tama. 

men boştur ve mağazalar önünde büyük 
bir müşteri kalabalığı görülmekteıfü. 

Gece tehlike vaziyeti dolayısilc sokalı;. 
lar tam bir karanlık içindedir. 

Siyezin.de Olza hudut nehrine giden 
yolar telörgülerle çevrilmiştir. 

Diğer taraftan gazeteler askeri ma· 
kamlarn Çek ordusundaki diğer millet· 
lcre mensup askerlere karşı haklı bir 
itimatsızlı't gösterdiklerini yazıyorlar. 

Siyezi civarında zorla celbedilcn Ma. 
car ihtiyatlarını sevkeden jandarmalar 
istasyonlarda hiçbir kimsenin araba
lardan 9\kmasına müsaade etmemekte. 
<lir. 

Varşova, 26 {A.A.) - Pat Ajansı
nın Çckoslovakya:iaki Polonya mınta· 
kasından aldığı bir habere göre, Zebri. 
dovice civarında Çckoslovakyadan Po
lonyaya geçmek istiyen kuvvetli bir 
Polonyalı grup bilaihtar bir Çek jan. 
d:ırma müfrezesinin mitrayöz ateşine 
uğramıştır. Polonyalılar, jandarma müf 
rezesine hücum ederek jandarmaların 

büyük bir kısmının silahlarmı ellerin
den almışlar.dır. Birçok ölü ve yaralı 
vardır. 

Varşova, 26 (A.A.) - Polonya no. · 
tasına Çekoslovakyanın bugün tevdi 
ettigi cevap, müsbet hiçbir şey ihtiva 
etmemektedir. Bu cevabı, evvelki vait
lerdcn bir nevi kurtulmak teşebbüsü o. 
!arak telakki edilebilir. 

uso~iııinin 
dünkü nutku 

(Baş tarafı ı incide) 

nacak fikirlere cereyan vermişler _ 
dir. 'ttalyan milleti teşkilatsız ve ruh. 
suz değildir. Gerek fikren, gerek mad. 
deten kU\'Vetlc mücehhezdir. 

B. Çemberlayn'in Çek meselesinin 
pasifik bir surette halli için yaptığı 
gayretleri teslim ve takdir etmek la. 
zımdır. Alman muhtıra~ı, Londrada 
tasvip edilen hatalardan UUlklaşma • 
maktadır. Çekler yalnız kendi kuvvet. 

lcrinc güvendikleri takdirde, netice
sinde şüphe ol mı yan bir ihtilafa gir_ 
menin zahmete değmiyeceğini her
kesten evvel teslim edeceklerdir. AI. 
man, Macar, Leh olarak üç cephesi 
olan mesele tam şekilde halledilmeli. 

dir. Mus.lihane bir tarzı hal bulmak 
için önümüzde bir kaç gün daha var. 
dır. Bu tarzı hal bulunmazsa, bir an.. 
laşmazlığın önüne geçmek insan kud
retinin Ustiinde bir iş olacaktır. 

Anlaşmazlık zuhur ettiği ta:::::~clo 
ise ancak ilk anda mevziileştirilebilir. 
Avrupanın Prağm kokmuş yumurta. 
sını pişirmek için bizzat kendisini 

yakmak istcmiyeecğini hala zannet. 
mekteyim. Avrupa o kadar çok ihtL 
yaç karşısındadır ki, bu ihtiyaçların 
en az acele olanı hiç şüphesiz hudut 
boy'1 rınca sık sık yüksel~n mezarlık. 
larm adedini artırmalüır. 

Diplomatların hala Versayı kurtar. 
mağa çalışmaları faydasızdır. Vcrsay. 
da kunılan Avrupa ekseriya fahiş coğ. 
rafi ve tarihi hatalarla kurulmuştur. 
Bu Avrupanın ftkıbeti bu hafta belli 
olacaktır. Bu hafta yeni bir Avrupa. 
nın ortaya çıkması lazımdır. Herkes 
için adalet ve milletler arasında utlaş.. 
ma A \TUpası. 

Siyahgömleklilcr, biz bu yeni Avru. 
panın taraftarıyız. 

İzmirde bir kaza 
• ftZiyet o derece vehamet kcsbetmi~ 
itr 1d. Reisicumhur bir an evvel ııulh 
mesajım e8ndermck mecburiyetinde kal 
mıJbr. 

Sloval: konseyi dünya efkarıumuml 
ycsine hitaben neşrettiği bir beyanna 
mede, Avrupaya hakim olan millctleıi':ı 
Çekoslovakyanm ihdası suretile Pari! 
barış konferansında yapılan yanlışların 
tamir etmesi zamanının gelmiş ol1uğu 
bildirilmekte ve Çelcoslova'kyadaki bü 
tün diğer milletler meselesinin halli r-ı 
rasında Slovakların unutulmaması 
istenmektedir. 

İzmir, 26 (Hususi) - Öğleyin Mer· 
sinlid:: gaz treni ototrenile çarpı~tı. 
Amele Mehmet kafası parçalan.'.lrak 
öldü. iki amele de yaralandt. 

(Baş tarafı birincide ) 
bnrel .. ctlnc karşı koymnk l~in bekle· 
yor. 

Almanyn, Çcko loHıkynJıı on giin· 
Jiik lık miilılct \cı·ıll. Uu ıııiihll'tlrı :ıltı 
gUııU geçmiştir. GeriJ'C ılijrt ı;iuı ı .. nı
mışt ır. Alıııa.n)n Pra;; lıükiımctinin 

istccUği tt•mlnnt ı yeruıeksiz.i n Südct
Jcr ııııııtnJ.n mı işgale tcı:o «:'lılıUs cdcı·

se ÇckO!oo.\,nnk ordulnrının, netice i 
ne ohııı,n olsun, .ı-ilith ile mukn,c
mct edeceğinden şiijphe cdiJcmcz. 13u 
tnktllı'lle .\lmnn3nnın i-:<>al tc.cbhiı ti 
hir .Alnınn - Çckoslm nk harbinin hnş
lnnınsı demektir. 

J•'nkat .ı\lınıın 'e ÇekosloHtk ordu· 
larııun .;nrpı~mn ı nıcn~ii bir harp 
hnlincle kalnmuz. Bir kere Alman· 
yn ile Ç~ko lo\'nklıtı·ın c;nrpışmıılnrı, 
1 .eh 'e .:\1 acar azlıklun l Uzümlcn ola· 
cnğı iı;iıı nlni ummndn Mucnr \'C Leh 
ordulaı uıın da ('cko lo' ukyn üzerine 
tnnı·ru~ etmeleri tabiidir. flüylc biı' 

harbin netice l Çc!co ·ıo,·nkyaıım A\• 

met cdcceğlnclcn ~iiph3 edilemez. Bu 
ise hu:rünkU A' rupn nıüvnzcneslnl 

kiil.iimlcn ar~cıık hiı ';'C3dh· \O der
hnl lıu mU\ n1.cııcnin snrsılınn"ındu. 

1 cııdilcı·i için tehlike gi>rcn de\ let
lcı· lıarrl.et gc~cr. 

!\'il ·ını bugün 1 'ı·aıısa seferber bir 
luılılc.! :. ,uman) nnın l\Jncaı·ls -
tun "o Lelıist.nn ile biı'lik • 
to okoe:ılo\ akyııyıı. truıı·ruzları ih· 
tiıııallno knrşı hnzırlunııııştll'. SO\'• 

yet Htıs) a J .. clıh.tana vcrtliğt 

bir not.n ile Çekosıo,·nkya'ya 

tıınrrıtzları illtimnlino knr,.ı hllZ.lr
lnnmıştır. Sovyet Rn::,yn. Lelıistann 

\'erdiği bir notn ile Çckoslo\Llk) ayn 
kaı·şı bir tnnrruz yaptığı tnkdfr<lc 
~ovyet ,.e !Jclı ademi tcc:n üz mualıo
desinln hükümsüz knla<:nğını blldJr· 
mlştiı·. Dnha sonra Yugoslavya ile 
noınnn) ıı ırn~ük hilfıf nnlaşuıası mu
ciblrıcc l\lncaristnnın Çrko~lonıkya 

hudutlnrum tccn,·üz etme ... i ihtimali· 
no k.:ıı·şı ficfcrbcr olmu~lardır. Şu 

hnlılo .Alınnııya ile :\lncı:rlstnn \'O Lo
hh;tmı t.nrafıuclnu Çcko:,lo\'nkyn Uze
ı·ine ynpıl.ıcnk t antTıızu Ji'rnnsa, So,·
yet nıısya, Romanya YO l'ugoslıt\'Ytl.• 

nm ml.idnfnn hareketleri takip <'do
cektf r. 

Böyle\ nzJ3et.le1ngiltcrenin b:ın. 

raf kalına:sı \'ok şüphelidir. O da ta
bii menfaati olan Fı·nnsanın l anında 
bulunacnl.:tır. Bllh: sa hal3 n Alman 
- Leh - l\lacmistaıı ccphcslne ilUhnk 
eclc1"1:ie İngiltere b:ı cc1ıhc3·c muaı·ız 
olan tnrllftıı ohı<•n.ktır. Siha)'et belki 
Awerlka da Lıuıılar arasma ge'=c ek· 
tir. Ilüla::ın. 1014. umumi haı·bi bir kc· 

re do.ha tckerı·ür edecektir. ÇekQ lo
'a.kyıulR yckiuıu bh· hu~uk milyon· 
elan ibaret olaJı lıeh ,.c l\Iucar nzlık· 
larrnn şu n~y n bu şekilde bir idare 

\ermek iı;ln A\·ı·upa la en aşnğı on 
be~. yfrnli milyon iıısnıı tilcecı-tir. ln
sonlık ftlcnıi hatır \O hnyale gelme
yen yeni scfn.Jet manznrnlnrı gUrc
c•ck'tir. 

• \cnhn ~ı' rııpayı hu müthiş Celi\· 
ı·ottcn kurtarmak iı;:ln hlç bir ümit 
~·ok mu<luı•? 

Bize lmlır:sn, hu limit , ıırthr. Hitlcr 
Südct .Alnın nluı mı lııırp iz <•lıırulı: bil· 
yUk .\lııın il) ıı hudutlrıı·ı içeı·isine nı. 

mn~ı t-<'nıln t•Uiğl hnldc, bununla kn .. 
naat et mi.' cı·ck Mncnr \ ' C Iırh nzhk. 
Inrmı lln a1 ıı·muk, flnhn doğrusu 
mutlaka ÇckoslO\al<)n~ı A\rupa tın. 
ıitn ııırlan silm::?k için harbi giize a. 
Jırı.n böyle bir bıırp c.ilınn efkitrıumu
mly~ i dıı il. bizzat Almn.n milletJ 
t.arafımfan cin hoş görillmiyct•oktir. 
Onun lt;lıt nihayet Almnnl·anm SU· ı 
cletler mc. elcsl ile Mnc.rır \O J.eh az
lıkları nıcsel sini hlrlhirinclcn nyır

nın.ğı knbnl crlcccği t.nhmin oluna
hllir. 

Dün fevkalade 
toplantı yaptı 

bir 

Ankara, 26 (Telefonla) - Bele<liye 
Mecl:si Ncvz<ıt Tandoğanın reisliginde 
fevkalade toplantısını yaptı. Tandoğan 
ruz namede bulunan işler etraf mda tak
dirle karşılanan geniş izahat verdi. Be
lediye seçiminde şehrin dağınıklığı ve 
nüfusun artması dolayısile rcyJcrin bir 
günde sandtğa atılmasına imkan olma. 
dığından reylerin yedi gün.de toplan
ması kararlaştı. Belediyeye devredilen 
halk binasının inşa masrafı itfa karşılığı 
olarak hazineye ödenecek taksit mik
tarı tac.-\İ edildi. Park ve bahçeler tesis 
ve ağaçlanma maddesine otuz bin li .. 
ra tahsisat kondu. Bu para Hacettepc 
rncvkiinin parka tahviline ve kale ci• 
varının tescir ve tezyinine sarfedile. 
ccktir. Kale civarına bol çam dikile· 
ccktir. inşaat yapmak üzer<: su isti. 
yenlerden ah nan depozito miktarını 

bir kaideye bağlayan teklif ile mezat 
idaresinde alınan ücretlerin halk lehi
ne tanzimi hakkındaki teklif kabul 
edildi. Reis azalara mesai devresin.do 
gösterdikleri muzaharete teşekkür etti. 
Sev~ilerini ifade ederek toplantıyı ka· 
padı. 

Gazi Enstitüsünden 
mezun olanlar 

Ankara, 26 (Telefonla) - G<ızi Ter. 
biye Enstitüsü B seksiyonu mezunların 
dan Hasan Göknlp Eskişehir, Akif Ka
ran Izmir, Ahmet Gürsel Trakya, SU.. 
leyman Gültekin Eskişehir, Burhan 
Elitin Zimir KzılçuUu, Fikret Mada
ral Trakya, Osman Yalçın Eskişehir, 
Zekeriya Tonguç fzmir Kızılçullu, 
Aydın Arıkok Eskişehir, öğretmen okul 
lan öğretmenliklerine tayin edildiler. 
Pedagoji bölümü rr.ezunlarmdan miln· 
hal il'k tedrisat miifottişliklerinc Kad. 
ri Dora Karsa, İsmail Teoman Malat• 
yaya, Zeki Dorok Seyhana, Şükrü Gür .. 
kaynak AntaJyaya, Şaban Sunar Bolu• 
ya tayin edilmişlerdir. Boladıın Fah· 
rettin Kabartaş Balıkesire, Balıkesir. 

den Muzaffer Ergun istanbula, Sey
handan Haydar Arkut Edirncye nakle~ 
dil diler. 

Nafıa Vekilinin tetkikleri 
lzmir, 26 (Hususi) - Nafıa Vekili 

hususi trenle aydına hareket etti. Sel· 
çukta köylülerle hasbihal etti. Köye su 
getirileceğini, turistik otel inşa edlle. 
ccğini söyledi. Aziziyedc tünel inşaatını 
Aydında Büyilk Mend'"rcs sulama te
sisatı hazırlıklarını gözden geçirdi. Ge. 
ce Aydında kaldı. Yarın Eğirdire gide
cek, akşam bmirc dönecektir. 

Ka ·ı karısı 
(Hikayeden mabaat) ı 

hn.11 toplanmış bakıyordu. SteUa, ka. 
labnlığı l'ararak dilkkA.nın önUne ka. 
da.r sokuldu. Bu sırada [çerden sedye 
ile bir ceset çıkarıyorlardı. Bu, Fred 
di idi. Polislerle çarpışırken ölmUş. 
tU. Onda n sonra, Stella. Tonlyl po • 
lisler ln arasında , eli 'kelepçeli, oto. 
mobllo blndlrlrlcrken gördil. Arka.. 
sın dan: 

- Toni! Tcınl! diye bağırdr, fakat 
Polis otomobili yıldırım gibi kaydı, 
uzaklaştı. 

Stclln bitkin bir halde, başı önlln. 
de, yilrilmeyc başladr. Ayakları onu 
kendisi pek drı farkında olmndo.n, e. 
Ye do•"-ru götUrUyordu. Bnşını koldı. 
rıp kendisini kapının önünde görlln. 
ce ev\'elfl tereddilt etti. Fakat sonra 
bir defa girerek Toninin so.::ı hatıra. 
lnrınr görmek istiyordu. 

Yukarı çıktı. Anahtar)a kapıyı nç.. 
tı. Yine portmantoda o kadın ktlrkU, 
masanın Uzerlnde de oldh-enler du. 
rııyordu. Kadın içcrdo miydi". 

· Du sırada, oda. kapısı açıldı. Stel. 
lnnrn knrşısma ı;ilzc1 bir kız çıktı. 
G lilUmsoyerek: 

- Stclla. sizsiniz, değil mi? dedi. 
Den Cnnct ... Tonlnin kardeşt. .• Ata.. 
lıeyim biraz evvel c;:ıktı ve slzln için 
gelirse beni beklesin, dedi... ı 

l>fr kere Südct Ahnnnlnrı ıncscle
ıoi lınllcclilirsc ondnıı sonra bir ".A , .• 
rupa l\:onseıi" ile dlf;er Or:n Au-ııpn 
mc. ... clelcrJ, bu nrn1a Ma<':ır \C J,ch 
nzlıkl:ırı l~lcrlııc de lC.';'il masa üze. 
rlndo bir tcs' 13 c şekli buhmnbllfr. 
ı\lmıı..nlnrın nrdiklC'rl on gilnliik 
mühlet Çeko. lornklnı· için •1lduğu J·n.. 
dar Almnnlnr için de <lU:UnC'c don-e
sidir. 

ASIM US 

Stella oracığa yığıldı kaldı. 'BUtUn 
olup bit.enleri şimdi anlıyordu. Blr 
kıslrnnçlrk deliliğine kapılarak Cl~ 
ı:;itmemlş olsaydı bel1d kocasının b5 
şıoa bu fcıeırnun ı::elmcstne mw.a.r 
la<"aktı ... 



lzmirden gelen 
misafir 

İti İçkiye Vurunca 
Tevkifhaneye Gönderildi 

Birkaç ay evvel tımirden gelen Galip 
oğlu Ali adında birisi geçenlerde bir 
münasebetle Ethem iaminde birisi ile 
tanışmıJ, i~sizliğinden, yalnızlığından 
bahsederek kendisinden yar<lım rica et. 

miştir. 

Aliye tam bir arka.daJ • itimadı ile 
bağlanan Ethem yardımım esirgeme. 
miş ve hatta daha ileriye giderek karı
sının kız kardeşini de Aliye nişanla.mrş 
ve elbiselerinden bir tanesini giymek 
üzere kendisine vermiştir • 

I akat dehşetli surette içkiye düşkün 
olan Ali, iş bulmağı düşüneceği yerde 
ara.dan birkaç gün geçince elbiseleri 
götürüp Bitpazarında 14 liraya satını~, 
parayı da Beyoğlunda bir gecede ye· 
mi'.jtir. Ertesi gün pejmürce kıyafetle, 
içten bir samim:yetle kabul edildiği eve 
gelen Ali daha ertesi sabah dışarı çı· 
karken nişanlısının bir yorganını bcra. 
ber götürmüş, bunu da 2 liraya satarak 
yine içkiye vermiştir. 

Nihayet ev halkının polise müraca
ati ile yakayı ele veren Ali dün adliye· 
ye sevkeditmiş ve birinci sulh ceza mah
kemesinde hak:m Rcşidin huzuruna çr. 
karılmıştır. 

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

Çaldım ve sattım. ÇürJ~ü ben içkiye 
müptelayım. Bir gün içmezsem yaşıya. 
ma:n. Bana öylt- bir şey yapınız, ki, bu 
iptiHi•lan kurtulayım .. , 

Hak'.m Reşit AJ:yi tevkif ederek tev
kifhaneye gön<lermiştir. 

( Kısa haberler ) 
---

• l...ondrııd:ın şchriıniz tıcarct odasına 

dun bir ınc:O.tup gelmiş, bir firmanın ıncnı
lekctimlzdcn kuşyemi \'C ce\·iı almak iste
sin le ulduı!ıı lıllılirilmişlir. 

• Kııpt.ııı \C nıııkinhtlcr cemiyetinin dün 
yapılması ımıknrrcr olan unıumt heyet top-
lantısı ekserıyet olmadı~mdan başka lıir 

Bflne- hmıkılruıştır. 
• 1ı".unıurln fiyallnrı )'enlden diişmeAc 

başlamıştır. Uün piyasadan nhlığırnız fiyat 
20 liradır. UıJ rıyııt cifl sandıklar içindir. 
Eski Ciyola nazaran l lira düşmüş bulunu
yor. 

• Deniz ticaret ve limanlar umum mü
dürlüğünce, Ir;ık transit eşynsınn, lzınir ve 
Tralızoıı linınnlarındn \'Opurlnrdn nmbaı 
masrafı ücr<'liııden :yüzde 30, hıun:ıliyc üc
retinden ~·iizdc 25 lcnzilfıt yapılması ka· 
rnrlıış t ı rılın ıştır. 

• Çckoslo\'aky:ıd:ın şehrlınizıleki ıılilkn. 
darlara gelen lıir mektupla, halen fııııliyet
te bulunan büyük bir dokuma fabrikasının 
satılın:ığa hazır lıir ,·:ıziyette ohlu{4u hildi
rilmfştir. Bu lımaıst:ı mıılıimat almak iste
yenlerin Çckoslo\•nkyn ticıırct odasına mü-
r:ıcnnl etmeleri lazımgelmektedir. 

• hmir gümı uklcrindc b:ızı tetkik"al )'op. 
mıık üzere bit nıiıddct en·cı\tzmire tıitmı,. 
o!nn snm~üklcr ~ımuın müdürü B. Mahmut ı 
Nedim dun şehrımize gelmiştir. 

Mister Spenser, bizi dinlerken bü. 
yük bir hayrete düştü. Fakat bu ihti
yar adamın hadiseler karşısındaki 
intibak kudreti de gözümden kaçma. 
dı. Hikeyi, icadından ötürü çekiştirmek 
§Öyle dursun, alkışladı bile... Yalnız 
vekarlr bir sesle: 

- Bütün bunlar pek güzel profe. 
sör; fakat sene bitmeden evvel, icadı· 
nızı bize resmen bildirmeniz lazımdır. 
Böyle bir istihbar ve nüfuz vasıtası 

ru yalmz kendi elinizde tutmak necip 
bir hareket olmaz. Makineyi görebilir 
miyim? •• 

Hikey, bir ''psikoğraf,, aletini de 
birlikte getirmişti. üniversite başkam. 
nın gözleri önünde söktü ve Spenser 
hiç sesini çıkarmadan profesörün ça. 
lışışını seyretti ve Hikey, işini biti
rince: 

- Bahsettiğiniz meseleye gelince, 
bundan Misters Filipi haberdar etme. 
nin, tedbirlice bir iş olacağını zannet
miyorum ... Bununla beraber, bir ke. 
re de bu gibi şeyleri biz.den daha li. 
yakatlc muha!ceme edebileceğini um
duğum karıma danışsak iyi olur .. Son. 
ra, profesör Hikeyin icadı <la onu ç.~k 
a!akacla.r edecek .. Gelin hep beraber 

Gna &idelim.. 
Misten Spenser, s~ylediklerlmizden 

en kUçUk bir hayrete bile düşmedi. 
- Evet, evet... evet... evet.. dedi. 

Ne günlue kaldık! .. Ne günlere kal. 

Gd:lınün meseBeDeırl : 

Kadın çorapları 
Bir fabrikatöre göre bütün kabahat çorap 

giyinmesini bilmeyen kadınlard3 ... 
Kadxn çorabı aile bütçesinde, ev ki. 

raaı kadar mühim bir mesele oldu, va· 
kıa bu mesele harpten sonıa, kısa etek 
moJasırı.dan sonra bütün dünyayı meş
gul eden bir meseledir. Fakat o mem
leketler<le ince kadın çoraplan daha da. 
yanıklıdır. ince çorapların dayanmadığı 
bir memlekette bu meselenin aldığı e. 
hemmiyet daha büyüktür. 

Son günlerde kadın çorapları, günün 
meselesi haline girmiştir. Bu mesele 
hakkında alak<ıdarlar nezdinde göriiş· , 
meler yaptık; öğrendiklerimizi aşağıya • 
yazıyoruz: 

Bir Çorap Fabrikatörü 
Ne Diyor 

Çoraplar neden dayanmıyor? Bu su
ali her şeyden evvel çorabı yapan bir 
fabrikatöre sormak lazımdı. Memleke
tim1zin bUyUk çorap fabrikaların.dan bi. 
rinin müdürüne bu auali sorduğum za. 
man, şu cevabı aldım: 

- Doğrudur. Bütün kabahat fabrika· 
törlerdt ... Geçen gün Sanayi Umum 
müdürü Bay Reşat, Ticaret Odasında 
bizi bir toplantıya çağırmııtı. Bay Re
§at büyük bir asabiyetle biltün çorap 
yapan fabrikatörlere çattı. "Çoraplar 
fena yapılıyor, bu işi ıslah edin,, diye 
bağırdı. 

Hepimiz au.stuk. Çünkü çorap nMen 
fena yapılıyor? Bu mesele uzun bir mti· 
nakaşaya sebebiyet verecekti. 

Başta Sanayi Umum Müdürü ve ga. 
zeteciler olduğu halde, meseleyi bir ta. 
raflı düşünüyorsunuz. Acaba yalnız ka· 
bahat fabrikatörlerde mi? Bitaraf dü
şünmek için, biraz da çorap giyen ha· 
yanlarımızdan bahsetmek lazım ... Ço. 
raplann dayanmamasındaki ıebepler. 

den biri de, bayanlarımızın ince çorap 
giyc:memesidir. Çorap giyebilmek yemek 

pişirmek kadar bir meseledir. Her kadın 
çorap giyemez. Çorap giymek 
aşağı yukarı b:r marifettir. Çorabın en 
büyük düşmanr, manikürlü tırnakhrdır. 
Manikürlü tırnaklılar, dikkatsiz olursa, 
çorap giyen kadınların, çorabı pek az 
zaman sonra hatta blr iki sat içinde yır
tılır gider. 

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

bu suali soranlara şu cevabı veriyorum. 
ve biraz evvel de söyled:ğim gibi, so· 
rabın en büyük düşmanı, manikürlü 
tırnaklardır. Çorc~bı, bu düşmandan 

mulıafaza etmek için, eldivene ihtiyaç 
vard:r. Eldivenle çorap giyildiği zaman 

Yazan: A ndı·e l\1oro va 
dık !.. Matlam Nasıl profesör Dümu
len ! .. Azıcık olsun bize alrşmağa ba~. 
tadı mı? .. Geçen çarşamba günü ver. 
diği çay ziyafetinin pek parlak oklu· 
ğunu öğrendim.. Evet.. evet.. evet .. 
evet ... Ha! ... Şu Vindlxıg davası hak
kındaki fikrimi soruyorsunuz değil 

rni? .. Bu meseleden bilhassa "Filip,, 
gillere hiç bahsetmemek lazımgeldiği 

kanaatindeyim ... f şi öğrenirse, zavaL 
1ı ka.dıncağız ! .. Sonra ömrü oldukça 
ıztıraptan kurtulamaz... Hayır l Ha· 

yır! .. Ben, re;sıe buna dair konuşu. 

rum ... Başka bir çare buluruz ... Siz 
işi bana bırakınız profesör Hikey !.. 
Öyle değil mi profesör Dümulen ? .. 

Planı, o mu. yoksa reis Spenser mi 
kurdu bilmiyorum: fakat bu üstadane 
pl5n. tam bir muvaffakıyetle netice. 
lendi. 

"Tröst,. ler meclisi ayda b:r kere 
"Lakeviyevv,, de toplanırdı. 

Hadisenin cereyan ettiği ğürı.den 

sonraki ilk toplantıda içtimarn sonu
na doğru, reis Spcnaer, hiç bir mu. 
kaddcmeye JUıum görmeden temmuz 

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

ince Çorap Mı Giymeli, 
.Yo~sa .•••• 

Fabrikatör, çorap derdinden bahse
derken pek ciddi davranmanu~tr, eldi. 

venle çorap giymeli gibi garip tavsiyeler 
de bulunmak suretile, ba:-sin aı.ıl candama 
rına dokunmamıştı. Meseleyi esasından 
halletmek için, diğer çorapçılarla gö. 
rüştük. · 

Ortaya atılan hal çaresi şudur: 
ince çorap giymemek .... Son günler

de Sanayi Birliğindeki toplantılarda, 

bu davayı müdafaa edenler çoktu. 
Memleketimizde, zengin, fakir, her 

srnıf ve tabakaya mensup kadınlar en 
ince çor:ıpları giymektedir. Hatta a· 
mele kadınlar bile, pazar günleri en in· 
ce çoraplarını giymektedir. Halbuki 
ince çorap, hergün çorap değiştiren, a. 
rasıra sokağa çıkan, kadınlara mahsus 
lüks bir iştir. 

Her gün işe giden bir amele ka:lınm 
veyahut bir yazıhanede, dairede, Hibo. 
ratuvarda çalışan iş kadınlarının ince 
çorap giymesi manasızdır. Halbuki i§ 
hayatilc alakadar kadınlar da en ince 
çorapları giymek ı;uretile büyük mas. 
raflara girmektedirler. Çünkü çalışan 

I 
kcıc1ının, sabahtan akşama kadar hare 

nihayetinde tekaütlüğünli istiyeceğini 

re:;men bildir:li \'e meclisten, ken.di 
yerine, üniversitenin en kıdemli hoca. 
sı olan profesör ''Filip., in seçilıru:si

ni istedi. Bu isteğine de Filip hakkın. 
da sitayişli cümleler ilave etti. 

Meseleye ne suretle evvelden ha. 
zırlan<lığı pek de anlaşılmayan ihtiyar 
"Higgins,, Spem:erin teklifinin pek 
yerinde olduğunu söyledi. Muhalifler, 
eğer vardıysa bile, aralarında k~u-

şup anlaş~ağa vakit kalmadan kıskıv. 
rak bağlanmışlar, itiraza vc.kit ve im. 
kan bulamamışlardı. Çünkü galiba 
bir ıçtimada böyle bir teklif yapılaca. 
ğını "Higgins,, den başka hiç biri öğ· 
renememiş, ihtiyar da dilini tutarak 
cnları karanlıkta bırakmıştı. 

Namzetlik müzakeresinde Vindba. 
ğın adı bile geçmedi. Reis Spenser, 
i~i çarçabuk bitirmek için, teklifi. 
ni reye koydu ve üç müstenkif e karşı 
dokuz: reyle profesör "Filip,. Vestmut 
üniversitesi rektörlüğüne seçildi. 
üniversitenin intihap tarihinde, hiç-
bir zaman bu ka.dar büyük bir ekseri. 

ket etmesi, ince çorap giymesine mAni

dir. 
Bu vaziyet k4:rşısında biraz ka hn 

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 lüks olmıyan biraz ka
lın iplikten çorap yapsınlar ... Böyle ço. 
rap yapıldığı zaman, Maarif Vekaleti, 
kadın muallimlere ve talebeye, ve ka. 
dın memur ve işçi bulunduran müesse

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 1 .diye ba
ğırınca Lfıtfiyenin bütün :nüşterilerini 
kendisine çekmiştir. Buna fevkalade 
hiddetenen Lutfiye, Hikmetin üzerine 
atılarak bir hayli dövmUştür. 

Cürmümeşhut uçuncil ceza mahke. 
mesine v:riten 65 yaşındaki kavgact 
kadın suçunu in1car etmiş, fakat 25 lira 
para cezasına mahkum edilmiştir. 

Kabahat Ölende Mi? 

Topk<:.pı haricinde Tepebağmda 16 
yaşında Sabahattini bıçakla öldüren 14 
yaşında katil Ahmedin muhakemesine 
Ağırcezada dün de bakılmı~ ve suçlu 
vekili müdafaasını yapmıştır. 

Vekil demiştir ki: 

- Müekkilim suçu tahrik üzerine 
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. 
bederck bıçakla vurmuştur. Asıl kaba
hat ölen.dedir .. , 

Duruşma karar için başka bir güpe 
bırakılmıştır. 

Çeviren: H. S. (i. 
yetle karar verilmemişti. Bu netice, o. 
nu hazırlayan adamın maharet ve 
nüfuzunun da büyüklüğünü göstere-
cek parlak bir muvaffakıyctti. 

Reyler sayılıp netice anlaşıldık. 

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

"Filip., gillerin bu müjde karşısın

daki sevinçleri sonsuzdu. Haber, or. 
tal:ğa yayılınca, bütün üniversite bu 
seçimi sevinçle karşıladı, bir bayram 
gibi kutladı. Eski Romalılan an.dı • 
ran profesör "Vindbag,. güzel yüzü.nü 
ansızın kaplayan bir sarılıkla, \·eni 
reis Filipin evine ilk koşanlar, ilk 
tebrik edenler arasında idi. 

. Tabii, hadisenin birdenbire olu§U, 
herkesi biraz şaşırtmıştı. Fakat Spen• 
ser, Hikey ve benden başka bu işin 
neden böyle çabucak bitiritdiğir.i hiç 
kimse bilmiy.cr ve hele bütün bu 
hadiselerin apsikoğraf,, sayesinde 
başarıldığı kimsenin aklından bile 
geçmiyordu. Biz de dilimizi tuttuk. 

( Ar].:aıı var) 

Pazarhksız satış 
nasıl yapı•acak? 
Yarın Ve Öbür Gün Esnafa 

İzahat Verilecek 
Pazarlıksız satış kanununun tatbika

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

Dün Ankaradan şehrimize gelmiş o. 
lan İç 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 görüş
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 bulun.duğu bir 
toplantıya riyaset etmiş, pazarlıksız sa • 
tış 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 nisbetlerde 
tenzile çalışır, fakat, satıcının beyan 
ettiği fiyat ta, hakiki fiyattan, ekseri· 
ya yine hayret verecek nisbetlerdc yük 
sek olur. Bu mekanizma dahilinde alım 
satım meselesi de birbirinden, mühim 
nisbetto uzak olan bu iki fiyatın bir 
noktada birleşmesi i!iin, müşteri ile sa
tıcı arasında bir nevi çekişme manzara
sı arzeder. Bu manzara, filhakika, az 
evvel söylediğim veçhile, alrcr ve satıcı 
arasında bir emniyetsizlik ifadesi gibi 
görünmektedir. 

Bunun içindir ki, ahlaki kökleri ol
mıyan bu itiya.dın tahakkümünden kur. 
tulmak, memleketimizde hemen bütün 
vatandaşların şedit bir arzusuna tcka. 
bül etmekte ve herkes tarafından ka
nunun tatbikatına geçilmenin tehaliikle 
beklendiği görülmektedir. 

Burada toplanmaktan maksadımız bir 
taraftan alakadarları pazarlıksız satış 

kanunu ve tatbikatı üzerinde aydınlat
mıye çalışırken, .diğer taraftan, gittik
çe 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· 
nunun:ı göre nasıl satılacağı hakkında 
izahat vermiş, bunlan satanlar ile alan
ların dikkat edecekleri noktaları teba. 
rüz ettirmiştir. 

Pazarlıksız satış kanunu etrafındaki 
toplantılara bugün ve yarın .da devam 
olunacaktır. 

Bugün sabah sa.at 10 da gıda rr.ad. 
deleri satan esnaflar, kasaplar ve bak
kalların iştirakilc 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 vet • 
lecektir. 

Yarın saat 10 da halıcılar, kilimciler, 
tespihçiler, öğleden sonra hazır ayak
kabı satanlar, ıafü.kçilCO toplanacaktı. 

(Tarı - 12 J" rndt!niz<'), (l ğur 
fz nlt<'), (Trnk - 1G Mud:ın~nva), 
ynr - 19 Ka big:ıyn) ( · u k - l 
sine) knlkar:ıktır 
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Preveze Körfez rnuhar esi 
1588 nasıl kazanıldı 

2 7 EYLUL ... Türk deniz tarihin
de büyUk bir muzafferiyetin 

kazanıldığı gündür. 27 Eylül, Türk
lerin en büyük amirali Barbaros 
Hayrettlnln, meşhur amiral Anderya 
Doryayı Prevezede kahhar bir hezi
mete, bozguna duçar ettiği gilndür. 

Bütiln dünytı. tarihlerinde tabiye 
bakımından pek büyük bir kıymet 

verilen Preveze muharebesi 1638 se
nesinde cereyan etmiş, Barbaros 
Hayrettin kendisinin ku \'Yetine beş 
altı misli faik bir ku\'Vetl görülme
miş bir şekilde dağıtmış, tarihte ebe
dl bir nam bırakmıştır. 

Bu emsalsiz deniz harbi nasıl ol
muş, Anderya Dorya nasıl yenilmiş
tir? Ben bugün bUyilk Tilrk amlrall
nln aziz hatırasını saygı Ue anarak 
Türklere ebedi bir iftihar \'esllesi ve 
göğüs kabartıcı bir şeref kazandı

ran meşhur Preveze muharebesini 
yazmaya başlayorum: 

Barbaros Hayrettin 1538 senesinin 
yaz aylarında Akdcnizde büyük bir 
ıevelana çıkmıştı. Başında bulunduğu 

62 parça seflneye Cezalr korsanları
nın 70 parı;a sefinesi iltihak ettikten 
sonra Akdenlzde Vencdiğe alt yirmi 
beş parça ufak, büyük adaları zap
tetmfş, itaat cdeıılerl haraca bağla
mış, etmeyenlerin de kalelerini tah
rip etmişti. Bu zaferden sonra do
nanma Rumeli sahilinde Kızılhlsara 
muvasalat etmiş, ağırlaşan gemiler 
bozulmuş, içindeki efrat sUratll gi
den gemilere naklolunmuştu. 

Gemiler, Kızılhisar limanının Ka
raada denilen mevkllnde yağlanmış, 
mühimmat ve zahireleri tamamlan
mıştır. 

Filo Akdcnize acılacağı sırada Ot
ranto boğazını gözetlemekte olan 
korsan relsleriııden Salih Reis 30 
parça sefinesi ile c;ıkageldl. Burada 
blr.kac gün da.ha yatıldı. 

Bu sıralarda Papa Uc;UncU PolUn 
teşviki ile Venedlk, Ceneviz, Malta, 
ispanya, Portekiz hlikO.metleri bah
ren bir ehlisallp fırkası teşkil etmiş
lerdi. Bu donanma, Amiral Anderya 
Doryanın başkumandanlığında bulu
nuyordu. Filoyu teşkil eden kuyvet
lerden 1 kalyon, 62 kadırga Cenevl
zin, 10 kalyon, 70 kadırga Venedl
ğln, 30 kadırğa Papanın, 10 kadırga 
Sen Jan şövalyelerinin, 80 kalyon ls-
~nya ve Portcklzin, 49 kalyon da 
Jlğer ufak tefek hükiımetlerln idi. 
600 parc;ayı gec;en bu filodaki dllş

man kuvveU G0.000 muharip, 2.600 
topa baliğ oluyordu. Yalnız kalyon
ların adedi 140 ldl. Bunlardan on ta

esl fevkalAde bUyUk Karaka tabir 
nan yelkenll .gemilordi Ye bir Ka

da 2.000 muharip bulunuyordu. 
en dik kuvvetlerine Vensenzo Ka

l' Papa kuvvetlerine Antonyo 
G mani, İspanyol kalyonları Frıınko 
Doryanın, Venedik kalyonlarına. A· 
leksandr Kondelmiyaro kumanda e
diyordu. 

Türk donanması ise yalnız 122 par
ce. ufak gemiden mürekkepti. Bun
lar da kadırga. ve cektlrme nevinden 
kürekle milteharrlk sefinelerdi. 

600 parcadan mürekkep ehllsalip 
donanması Korfoda toplandı. Bu sı
rada Türk dqnanması Ağrıbozda bu
lunuyordu. Düşman Filosunun Pre
vezeyi zapta teşebbüs edeceği habel' 
alınınca, Barbaros 20 kıtadan mü
rekkep ktic;ük, fakat sUratU giden 
gönüllü filosu kumandanı Turgut 
Reise düşmanın hareka.tı harbiyesi
ni \e me\'Cut ku\·vetlerinl öğrenmek 
vaziksini verdi. 

Gönüllü filo hemen hareket etti. 
Arkadan bütün donanma. da kalktı. 

!leriye gönderilmiş olan keşif filosu 
Zanta adasına kadar gitti. Yolda hiç 
bir düşman gemisine rastlanmadı. 

Fakat biraz dolaşınca 4 O parçadan 
mürekkep çektiri nevinden bir düş
m:ın karakolunun dolaştığı haberi 
alındı. Turgut Reis daha ileriye so
kulmayı tehlikeli &ördüğünden he
•en gert c!"nc!I. 

Fakat düşman karakolu da gönül
lll filomuzun ıtııc.•~ rini haber almış ol· 
duğundan o da esas kuvvetlerine lltl-

hak etmek Uzere uzaklaştı. 
Haclı donanma 23-24 EylUl gUnle

rlnl Prevezeye asker ihracı ve Türk 
bataryalarının susturulması ile ge
çirdi. 26 günU Preveze boğazının 

cenup kıyısına muvakkaten tesis o
lunmuş Türk bataryalarını bombar
dıman eden haclı kadırgalar üzerine 
zayıf bir kuvvetimiz tararuz etti. Bu 
hucum karşısında başta meşhur An· 
derya Dorya olmak Uzere btitiln düş
man kumandanları büyUk bir telAşa 
dUştiiler. Türk donanması ile kara
daki Türk askerlerinin ateşi arasın
da kalmaktan korkarak hemen . de
mir kaldırıp Kortu adasına kactılar. 
Bu haber TUrk donanması Modon ö-

nünde iken bildirildi. Kalamata ada.
sına uğrayan 'l'Urk filosu burada tat
lı su ihtiyacını temin etil ve düşma
nın Preyezeye tecayüzüne mukabele 
bllmlsll olmak üzere Kefalonya ada
sına taarruz edildi. Karaya çıkarılan 
askerler vasıtasiyle adanın her tara
fı tahrip olundu. Bundan sonra doğ
ruca Prevezeye gelindi. 

Türk donanmasının iki Yürük ge
misi dUşman sahiline gidip keşifler
de bulunmak vazifesini aldılar. Bu 
gemiler birkaç nefer esir alıp geldi
ler. Esirler sorguya çeklldi. Düşman 
filosu hakkında yeniden daha esaslı 
maKımat alındı. Hnçlı fllo Preveze
den knctıktan sonra cenuba doğru 

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

O glin akşam UstUne doğru haclı 

donanmadan bir kısmı Umanın iki 
mil ağzına kadar yaklaştı. Arkasın
daki cesim kuvvete güvenen bu filo 
Türk donanmasını limanda mahsur 
bırakmak lsteyordu. Ehlisalip kuv
vetlerinin böyle limana kadar yak
laşmaları \'e ateş etmeleri karşısın
da Türk donanmasındaki bazı ku
mandanlarla askerler dehşet lc;inde 
kaldılar. Bir Türk, on düşmana be
deldi. Fakat limanda harp hiç de ar
zu edilir bir şey değildi. Muharebe 
çekinilmez bir hale girmişti. 26-27 
gecesi büyük Türk amirali Barbaros 
Hayrettin kendi gemisinde büyük bir 
meclisi harp aktedeceğlnl komutan
lara tebliğ ettl. 

Meclis kısa bir zamanda toplandı. 
Komutanlar arasında istikbalin ye
nilmez komutanlarından Turgut 
Reis, Salih Reis, Seydi Ali Reis bulu
nuyordu. Barbaros toplantıya gelen
ler tamam olduktan sonra arkadaş
larına hitap etti: 

- Clne,•iz dulrnsı Anderya Dorya 
!le karşı karşıya bulunuyoruz. Türk
lerin bu meşhur düşmanı bizi yen
mek, Akdenlzde dalgalanan Türk san 
cağını söndürmek için üzerimize gel
miş, saldırmaya dmnde... Biz ise U
manda mnhsur bulunuyoruz. Böyle 
blr vaziyette ne yapmnklığımızı tav
dye ederslnlı Kendl fikrimi söyle 

meden evvel sizin dUşUncelerlnlzl öğ
renmek istiyorum. Siz Türk devletl
-:.:~n komutanları ve siz gönüllil kuv
vetlerin reisleri! Fikrinizi acıkça 

söyleyin baknlım !. .• 
Komutanlar ve reisler düşman kuv 

vetini pektll! biliyorlardı. İhtiyat fi
lq komutanı Turgut Reis şöyle cevap 
verdi: 

- BUyUk kumandıınımız! Türk 
her zaman denizde ve karada kendi
sine kat kat faik düşman kuvvetlerl
Je carpışmış ve her çarpışmadan mu
zafer çıkmıştır. Emredin . Şlm • 
dl demir kaldırıp limandan açık de
nize çıkalım .Düşmanla çarpışalım! 

Bu sözler karşısında bir iki komu-

Prever.e muharebes!nden bir sahne 

tanın süktıt ettiği görilldU. Bunlara 
ne dilşündUklerl soruldu. §öyle dedi
ler: 

- Düşman bizden çok fazla ... Li
manın haricine c;ıkmayıp 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 mecllste heyecan uyan
dırdı. Uzun mUddet müzakere cere
yan etti. Büyük amiral henüz fikrini 

söylemiyor, yalnız konuşulanları dln
leyordu. 

Vakit hayli llerledtğt bir sırada 

Barlıaros söz aldı ve kat'l bir lisanla 
şu emri verdi: 

- Komutanlar! Harp mukadder
dir. Hırlstiyan devletlerin kurdukla
rı bu donanma bizimle tutuşmaya 

gclı:ıiştir. Burada limanda kapana 
sıkışmış bir halde tecavüze maruz 
kalmadansa herçebadl'ıbat limandan 
çıkıp takdire rıza göstermek daha 
makuldur. 

Biz, ezici fistilnlUğUne rağmen düş
mandan kaçmayacağız. Blla.kls onu 
muharebeye mecbur edeceğiz ..... 

• • • 
Barbaros, düşmanı muharebeye 

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

Anderya Dorya ile diğer hıristiyan 
kumandanlar birer deliğe sığınmış
lardı. Kaptan paşa olup da. İstanbul 
tersanesi de emri altına girince hırls
tlyan devletlerin yüreklerine derin 
bir sızı çökmüştü. Gönüllü filosu ile 
Bahriseflt sahilindeki bütün şehirle· 
ri yakıp yıkan, haraca bağlayan Bar
barosun Jstanbulda inşa ettireceği 

muazzam donanma ile her tarafı ls
tilA edeceğini, Akdeniz ticaretinin ö
leceğini pekAlA. bllfyorlardı. 

İşte Barbaros daha korkunç bir 
hale gelmeden onu mahvetmek, na
mını ortadan kaldırmak lstiyorlnrdt. 

Barbaro!\ düşmanlarının kendisi 
halclrnıclakl bu dllşUnceslndcn dolayı 
rrgec taarruz lrnrı;Hsında kalacağını 

blll:rordu. Fa.lk bir kuvvetin taarru-

27 -• Eylü -• 
Yazan : Yekta Ragıp Onen 
zundan evvel kumandanlarının ve le- men Anderya Doryaya göndererek 
ventlerlnln maneviyatlarının tam ol· 
duğu bir sırada kendisinin taarruz 
etmesini daha makul bulmuştu. Bu 
itibarla limandan c;ıkmak kararını 

vermişti. 

NAmağltıp amiralin bu kat'I emri kar 
şısında bütün kumandanlar boyun 
eğdiler. Sıra talimat vermeye gelmlş
U. Barbaros şu emirleri de tebliğ et-
ti: 

- Gemiler hemen şimdi muhare-

beye hazır bir hale getirilecek. 
- Komutanlar sancak ve fors c;ek-

meyecekler. 
- Direkler aşağıya alınacak. 

- Ana.hedef düşmanın kadırga ve 
çektirlleridlr. 

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

- Harp başlayınca ve menzile gl
rllhıce başlardaki toplar hep birden 
ateş edecektir. 

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

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

- Ocak gemilerinden teşkil edilen 
ihtiyat filo muharebeye doğrudan 

doğruya karışmıyacak, hattımızın sı

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

- Sen Salih Reis! ... Sağ yanımda, 
sen Seydi Ali Reis sol yanımda buju~ 
nncnksınız. Sen Turgut Reis ihtiyat 
filoya kumanda edeceksin! 

Darbarosun verdiği bu emirler U

zerlne komutanlar derhal gemilerine 
gidip aldıkları emirleri kısa bir za
manda tatbik ettiler. 

• • • 
Şefnk sökUyordu. Türk donanması 

komutanın tabel ve nekkareslnl çala
rak demir aldı ve Umandan dışarıya 
çıkıp eeklz mil açıkta demirledi. 

Burada birleşen bütün Türk kuv
vetleri bir şlbih nısıf daire şeklini al
dılar. Bu harp nizamı idi ve bu ni
zam Uzerindo Korfoya doğru tekrar 
kalktılar. Gözcüler, haçlı donanma
nın Ayamavra ndasının İncir lima
nında yatmakta olduğunu haber ver
diler. Donanma derhal o tararn şltap 
etti. 

Cenup rUzgArı gece haçlı kalyon
lardan bir kısmının geride kalması
nı mucip olmuştu. Venedik kalyon 
filosunun komutan gemisi olan Va
nezya kalyonu, Nl'ro Annburnu sahi
linde rUzs:ftrsız kalmış, yelkenleri şlş
m(ldlğlndl'n ô.tfl duruyordu. Türk do
nanması görünün<'e bu kalyonun ku
mandanı yedeğ-lndeki saloı;ıeyl ha 

yardım istedi. 
Anderya Dorya TUrk donanmaaı

nın limandan c;ıkıp kaçacağını tah· 
mln ederken böyle üzerine ylirtldilğ,11-
nü haber alınca müthiş bir ıaşkınlI· 
ğa düştU. 

122 parca gemi ile 600 parça 
gemi) e nasıl taarruz edilirdi? An
derya Doryanın butün maneYiyatı bir 
anda kırıldı. Yanındaki komutanlar
la mütemadiyen görüşüyor. fakat bir 
tUrJU karar veremiyordu. 

Uç saatlik bir tereddütten sonra 
Anderya Dorya emrindeki gemilere 
demir kaldırmalarını bildirdi. B~tlln 
gcnıllcr kısa bir zamanda harekete 
gectiler. Şimale doğru şu harp ni-
zamında seyre başladılar: 

Kalyonlar önde, kadırga filosu or
tada, ihtiyat filo da arkada idi. 

Artık harp çekinilmez bir hale gel
mişti. Bu sırada düşman kalyonları 
yelkenlerini şişirmiş, ilerleyordu. Bu 
cenup rUzga.rı harbin Türklerin ale7· 
hine olarak tecelli etmesine sebep o
labilirdi. ÇunkU de\ Asa kalyonlar, 
kürekle götürlilen küçük gemileri çlt
ner, parçalayabil1rdl. Bu rUzgAr, elle
rındc yalın palaları, top başlarında 
ateşe hazır vaziyette bulunan Türk 
m uhariplorlnl yese dtişürllr gibi ol
muştu! 

Ta-1·lhlerfn kaydettiğine göre Bar
baros bu vaıi~et karşısında Kur'an
dan iki Ayeti bir kağıda yazdırıp ge
misinin ıki yanına asmış, bu suretle 
Allahtan yardım -ve inayet dilemiş, 

bir yandım da muhariplerin manevi
yatını kun etlendlrmek teşebbUstınde 
bulı..nmuştur. 

Öğleye doğru rilzgAr ansızın kesil
di. Bunun üzerine büyük kalyonlar 
oldukları yerde kaldılar, biribirlerl
ne catıldılar. 

'J ürk kadırgaları rUzgAr kesillnce 
Andcrya Doı yanın kadırgaları yetiş-
meden evvel kalyonları topa l .ıak 

için Ak denizin mavi sularını ya. arak 
birer yıldırım gibi ııktılar ve endaht 
me;afeslnc girince uzun menzllll top
larla ateşe başladılar. Türk gemile
rince boru, nagara, nefir çalını7or, 
Allah, Allah sesleri semalara yllkse
llyord u. 

Türk kadırgalarının ateşine kal
yonlardan da kesif ateş açıldı. Fakat 
bunlıırın namluları kısa olduğundan 

Türk kadırgalarına o kadar zarar ve
remiyorlardı. DIHl.kis uzun menzilli 
Türk topları dUşman kalyonlarında 
rahneler açı> ordu. Şimdi harp devA
sa kalyonluıla kadırgalar arasında 
ba5lamıştı. 

lhtıyat filonun gemileri de Venez
ya kalyonunu sarmışlar, boyuna to
pa tutuyorlardı. Anderya Dorya ar
kadaıı kalyon hattına yetişince aahll 
lle Türk donanmasının arasında gir
mek ister gibi bir manevra yaptı. 
A-:1 amavro. o.dasına doğru gltU. Bar
baros, bu bUyUk amiral hasmının bu 
manevrasını görUnce düşman kadır· 
gaları Uzerine ııtılmak istedi ve mn
kemıneı bir manevra ile Doryanın ge
mUeri ile muvazi bir rotaya gellp sey
re başladı. Dorya bundan bir netice 
c;ıkaramnyacağını anlayınca geri dö
nüp ilerledi. Yeniden kalyon hattının 
gerisine iltica etti . 

Anderya Dorya öğleden aktam ha
va ka;armcaya kadar bu manevrası
nı birkaç defa tekrarladı. Fakat her 
defasında tetikte bulunan Barbaro
sun harilrnHl.de manevra lan sayesin
de istediğini yapmaya muvaffak ola
madı. Barbaros düşmanın bir yandan 
manevrasına mani olurken, bir yan
dan da onları kalyonların arkasına 
sığınmadan evvel yakalamak. harbe 
dahil etmek lsteyordu. Andery& Dor
ya ise Ttirk kadırgaları yaklaşırken 
kn~ıyordu. Türk kadırgalannm ak
şama kadar dC'\'am eden top atetl >11-
zCnden kalyonlar delik deşik olmuş. 
tu. Barbaros bu vaziyet karşısında 

bUtUn g('mllerlne şu emri verdi: 
- BUtUn kuvvetinizle dllşmaıı hat

tına taarruz edecelrnlniz. Kalyonl.,-ı 
yarın lrnclır""alarla muharebeye tutu
acaks111ız' 

(Deu.DU 7 ~) 



Preveze 
muhare~esi 

(Bııştarııfı 6 mcı da) 
BUyUk amiralin emri bir mUddet 

sonra hemen tatbik edildi. Türk ka
dırgaları ateşler saçarak kalyonlara 
yaklaştılar. Birlblrinc catılmış gemi
leri yararak arka tarafa sığınmış 

Anderya Doryanın kadırgalarına sal
dırdılar. 

Kalyonların yarılması, gerideki mu
harip kuvvetin maneviyatını sarsmış, 
,hela Anderya Doryayı feci bir hale 
dilşürw iı~ til. 

Zayıf Türk donanmasının bu cm-
8alsiz mane'f rası m uvaffakıyetıe ne
ticelenince duşman muharlvler bU
yilk bir korku.) a kapıldılar. Artık 

kim e An der,> a Doryanın kumanda
sına cevap verecek veya itaat edecek 
haldo değlldl. Ehllsalip cenga.verle
rl, Türk dcnlzcllerinin Rampaj mu
harobcslnde ne kadar mahir olduk
larını biliyorlardı. Gemllerinln uçla
rında ve kıc taraflarında ellerinde 
palaları llo birer tunçtan heykel ~i
bi dikilmiş, rampayı bekleyen asker
leri görünce kararı firara tebdil etti
ler. Zaten cenup rilzga.rı da çıkmış, 

handiyse fırtına hallni alacaktı. Ka
ranlıktan istifade ederek şişen yel
kenlerle gemilerin rotalarını Korfo 
istikametine <;evirdiler. 600 ehlisalip 
gemlsınin kiıçük 122 Tiirk kadırgası 
önuı:ıde peri an bir halde kaçışı görü
lecek bir manzara idi. Akdenlzin hCı.
kiml olduğunu iddia eden Anderya 
Doryanm kacarken iki eline iki giıl
le alıp boşına vurduğu meşhurdur. 

Anderya Dorya kaçarken takipten 
korktuğu için fenerlerini yakmamış

tır. Düşman gemileri kacarken hepsi 
kenJ.s.ınln sonuncu olduğunu zanne
diyordu. llattfl bunlar biribirlerini 
şaşkınlıkla topa tutuyor, adalara Ye 
kayalıklara ateş acıyorlardı. Korku 
düşmanın yereğlne o kadar derin bir 
surette işlemişti ki 70 mllllk bir ka
c;ıştan sonra bOJQ. takip edildiklerini 
sanı~ orlardı. Bu yilzden Poy kıyıla
rına du~Up karaya oturan gemiler gö
rUlJU. 

Tilrk gemllerl bu kat'l muzafferi
yetten sonra takip yapmamıştır. E
ğer bu takip yapılsaydı Preyeze mu
barebesi 600 gemilik ehl!salip do
nanması tein bir imha harbi olurdu. 
Bunda gecenin bastırması, yelkenle 
kaçan gemilerin peşine kürekle dü
eUlmeftı, fırtınanın çıkması başlıca a.
millerdendir. 

GecE. sabahi.'1. kadar harp sahasın
da tutuşmuş olan gemiler cayır cayır 
yanmış, harp sabası karanlığıuı giın
duzo ı;evirmiştlr. 

Muzaı:ter Tilrk denlzclleri bu su
retle, şolırfıyin yapmışlardır. Sa
bahleyin ise denizin ıizeri bir or.mana 
benzeyordu. Bir giln ev\clki muaz
zam donanmadan eser yoktu. 

Venezya kalyonu lle Türk kadırga
ları arasındaki muharebe de akşama 
kadar de\ am etmiş, kalyon delik de
şik olmuş, geldiği yere dönememiş
tir. 

Bu muharebede Türk donanması

nın kayıbı yoktur. Bir kısım kadır
galar hasara uğramıştır. lnsan zayi
atı ise 800 yaralı 400 şehittir. Suna 
ınukabll dUşmanın yedi kadırgası ba

zaptedildikten 

Büyük Türk Ami
ralının mezarı 

Cumhuriyet devrinde la yık 
olduğu şekilde 

tanzım edili tor 

Meşrutiyet devrinde mezar ta~lan. 
Bunlar bugün okunnr.ıaz bir haldedir .. 

B AH.BAROSUN meiarı Osman
lı saltanatı devrinde seneler

ce bakımsız kalmış, civarına garip ve 
blcımsiz binalar yapılmış, türbe gö
ri.ınmlyccek bir hale getirilmiştir. Bu 
ihmal yetişmiyormuş gibi yedi ile se
kiz rakamından birini ters yazarak 
ancak imzasını atabilen Abdillhamit 
devrinin cahil paşalarından Beşiktaş 
muhafızı Yediselı:lz Hasan paşa ken
disine bilyüklilk payesi vermiş Türk 
amiralinin türbesi önUne büyük bir 
makbere yaptırmıştır. 

Meşrutiyet devrinde tUrbenln etra

fı açılmak istenmiş, turbenin bahçe

sinde bulunan mezar taşları yerlerin

den çıkarılmış, araya harpler girin

ce bu tanzim işi de yUzUstU kalmış. 

~lezar taşları du.,·ar diplerine sıra

!anm ·ştır. O zamandan bu zamana 
kadar gecen devirde tie taşların Uzer

lerindekl yazılar gittikçe kaybolmuş
tur. BugUn bunların ekserisi okunıı
maLı bir haldedir. 

Bar barosun 
sancağı hakkın
da ı ıvageiler 
B ARBAROSUN mezarı üzerin

de, gemisine çektiği sancak 
bugün bir cam mahfazada mahfuz 
bulunmaktadır. Bu sancak yeşil at
lastandır. Dört yUz seneden fazla bir 
ömre malik olan bu sancağın cam 
mahtazaya alınışının tarihi vardır: 

Meşrutiyet devrinde türbedar olan 
zat, bu sancağın günden güne muhte
lif yerlerinden yarıldığını görmilş, 

hüsnil muhafazası tein ata.kadar dai
relere müracaat etmişse de aldıran 

olmamıştır. 

Türbedar bir gUn Evkaf idaresine 
başYurmuş: 

- Rica ederim. Şu sancağı gUzel 
bir mahfaza içine alın. Çünkü bir 
ltalyan bana musallll.t oldu. dedi ki: 
"Sana on bin altın vereyim. Bu san
cağı bana ver. Aynlni yapar, ben ye
rine korum, kimse sancağın değlştt
rildiğlnlı:ı farkına varmaz". Ben ken
dişinl kovdum. Fakat o peşimi bırak
madı. On bini, yirmi bine, sonraları 
otuz, kırk, elll bine kadar çıkarttı. 
Bunu camdan bir mahfazaya alın, bu 
suretle nakli güç bir hale gelir ve 
hem de muhafaza olunur. 

Türbedarın bu şikfıyetl nazarı dik
kq,te alınmış, sancak cam mahfaza
ya alınmıştır kl bugiln de ayni mah
fazada bulunmaktadır. 

8uncak hakkında diğer bir rivaye
te göre ,hakikaten bir İtalyan altmış 
bin sarı TUrk lirası vermiş, fakat tUr
bellıırı kandıramamıştır. Hatta. tür
bedar sancağın bir gece aşırılması 

edlşesl karşısında gece gi,indilz türbe
nin ictnden dışarıya blr adım atmaz 
olmuştur, 

Meşrutiyet devrinde türbenin ha- !, __ .-_."'ftPJll 

rabldcn kurtulması için bazı ştka.yet

ler olmuş, bunlara esaslı olarak ku

laö. veren bulunmamıştır. lhtffalcl 
ziya merhum da birkaç sene Preve

veze, n uharcbeslnin senet devrlye

sllllle ilıtlfaller yapmış, o muh~rem 

zat öli.mce bu da yUzUstü kalmıştır. 

Fal:at mtllt dbldelerlmlze, geçmiş

teki hCyUklere ve onla ... ı. eserlerine 

tam d• ~erini veren ~umhurlyct bU

yükl<'ıi, bir zamanlar Akdenizi titre

ten Amh al Barbarosun mezarının da 

imar ve ihyasına dikkat nazarlarını 

.cevlrmişler, bu kahramanın tUrbesl

nin şanına la.yık bir şekilde tanılmi

ni emir buyurmuşlardır. 

Sayın Valimiz Bay Muhiddin Us
tundağ belediye bütçesine türbeni_n 
etrafının tanzimi için elli bin .liraya 
yakın tahsisat koydurmuş, türbe el-

Barbarosun aancağı camekAn malı.. 
f azaya. a1ınmadan evvel 

GazevatıHayrettın 
Paşaya göre ... 
Preveze muharabesi 

B ARBAROSUN harplerini tes
bit eden bir ee~r bugün Uni

vereite klltUphaneslndedir. Bu eser
deki ha.dlseler Barbaros tarafından 

alılatılmış ve yahut Barbarosla bir
likte muharebelerde bulunmuş reis-

ı - p.u.a:~va• •• &.o a a..U L 1 "7.JO 

Pı·eveze ut a r e 
besi ne g ü n old u ? 
Kurun'un 23 eylül sayısında Bay tb. 

rahim Hakkı Konyalının bir makalesini 
okudum. Preveze muharebesinin dört 
yüzüncü yıl.dönümünde yapılacak tören 
münasebetiyle neşredilen bu makalede 
yapılan teklif dikkatimi celbetti. 

Muharrir tarihlerden birçoğunun Pre 
veze muharebesinin yapıldığı gün hak
kında ihtilafa düştüklerini söylüyor. 
Haln"katen bazılan hangi ayın hangi gü· 
nil yapıldığını söylemezler, bazıları da 
cemaziyelUlanın ilk günlerine tesadüf 
ettirirler. Hammer ise muharebe günü. 
nil 28 eylül 1538 olarak tcsbit eder. Bay 
İbrahim Hakla bu arada Muradinin 
manzum eserine müracaat ederek (gur· 
rei ahır cemaz) kaydını görmüş ve bu. 
na istinat ederek Preveze muharebesi
nin S Cemaziyelahır 945 e tCC"...adüf eden 
29 birinciteşrin 1538 de kat'i netice 
verdiğine kanaaat getirerek ihtifal gü· 
nünün tashihi lüzumuna kail olmuştur. 

Bahsin ehemmiyetini görerek bu. 
nunla ben de meşgul oldum. Neticeyi 
yazıyorum: 

Bundan beş altı yıl önce bastırdığrm 
(Barbaros Hayrettin Paşa) adlı ese· 
rimdc Preveze muharebesinin 28 eylül 
1538 de yapıldığını yazmıştım. Sonra 
3 cernaziyelfila 945 hicrisini tekrar mi. 
ladiye tahvil ettiğimde 27 eylül 1538 
çıktı. Kitabın burasrnı kendi elimle tas
hihe çalışmış ve ileride de böyle bir ha· 
taya düşmemek için tarih yıllan adını 
verdiğim bir eser neşrederek hicri tak. 
vimleri, bir gün bile hata etmeden mi
ladiye tahvil için tarih meraklılarına 

takdim etmiştim. 

Yeniden ve önce Topkapı nraymda. 
ki Gazavau Hayrettin Paşayı bir kere 
daha gözden geçirdim. 

Hakikaten Bay İbrahim Hakkmın 

yazdığı gibi (Gurrc-i ahır cemaz) kay
dı var. Fakat bundan başka daha iti. 
nah yazılmış olup yalnız Preveze mu
harebesi lasmmı ihtiva eden ve yine 
Muradinin bfr eseri daha bulunuyor ki 
aynı beyitleri üıtiva eden sayfasını aç. 
tığını uman 38 nci varakta §U yazıyx 

görüyoruz: 

(Gurreyievvel eemaz idi kim ol 
Saldı lenger buldı liman içere yol 
Hem dokuz yüz kırlı: bet idi tarihi 
Geldi Paıa üzere onlar, ey ahi! 

O halde Topkapı sarayında bulunan 
b!ri 34579, diğeri 1291 numaralı Mura
dinin bu ma.nzu:n eserlerinden hangisi 
doğru idi? 
Yukarıya kaydettiğim beyitlere bir 

Salih Reis varup Mısır hnzlne ge
milerini bekledi. Oc gün sonra hazine 
gemilerine rastgellp alıp boğaza ge
tirip lçerUye salverdl. Anda Hayret
tin paşaya kavuştu. Anderya Dorya
dan sual etti. Kavıışmadın mi, dedi. 
Salih Reis: yok paşa, bir şey görme
dim, dedi. Anderya beklemesine bek
ledi. Fakat Hayrettin paşanın Akde
nfze donanma Ue tıktığın fstlma e
dtcek bir baş soluğu almadı. Vene-
dlk körfezine gitti. 

kere daha baktım (evvel) kelimes:n.iıı 

yerinde önce başka bır kelime belkı de 
(filıır) kelimesi varmış, sonra yanlışlı. 
ğın farkına vararak bunu sılmişleı ve 
sarih olarak (evvel) kelimesini yazmıı· 
lar, fakat 1291 numaralı kitapta bu ke. 
lime tashih edilmeden olduğu gıbi kal· 
mış. Bunun aksi de olabilir, hepsi yan
lış da bu doğrudur denebilirdi: eğer 
bunu teyit edecek başka vesikalar ol. 
saydı ... 

Kanuni devrinde devletin en mühim 
memurlarından olan Celal Zade Mu ta

fa'nın Tabakatül memalik ve Dereca. 
tül mesalik adlı eserini açttm. Zaten bu 
zat diğer müverrihler gibi vakaların 

tarihlerini ihmal etmez ve devletin res• 
mi muhaberatını idare ettiği cihetle i?C.. 
len muhabere raporlarını görerek eıı 

doğru malılmatı verdiğinden muteber 
membalardan sayılır. Kanunt Süleyman. 
ile Yanboluda bulunduğu esnada (22 
cemaziyellfila 945) de Prevcze zafcd 
müjdesi geldiğini ve bu haberi getiren. 
ler arasında Barbarosun oğlunun bu• 
lunduğunu kaydeden Celal Zade, Pre. 
veze muharebesinin (3 cemaziyeIQl! 
945) cuma günü kazanıldığını sarih Vft 

kat'i olarak yazmıştır. Bu tarih ise ml· 
Iaclın 27 eylül 1538 gününe tesadüf et
mektedir. Peçevi tarihi her ne kadar 
hangi ay olduğunu söylemiyorşa da cu. 
ma günü olduğunu kaydediyor. Solak: 
Zade tarihinin de, Celfil Zadenin ver
diği tarihi kitabına geçirmi~ olduğunu 
gördükten sonra Venedik menbalann.. 
dan istifade ederek (Dorya ve Barba• 
ros) adı ile kıymetli bir eser yazını§ o
lan Fransız amirallerinden Jüriyen dö 
la Gravyerin eserine müracaat ettim. 
Orada da (27 eylül 1538) de Preveze 
muharebesinln Barbaros Hayrettin Pa. 
şa tarafından kazanıldığı tesbit edilmi§-4 

İngiliz menbalanndan (E. Hamil
ton • Currey) in Sca - wolvea ol the 
Mediterranean (London 1928) eseri 
de: Preveze muharebesinin (27 eylül 
153.S) de npıldığını kaydediyor. 

İşte bunun içindir ki Muradinin 1291 
numaraya kayıtlı eserini kopya eden 
hattatın bir zuhul hatası olarak (evvel) 
yazacağı yerde (filıır) yazdığı netice.. 
sine vardım. Yazına eserlerle meşgul 
olan kimseler bunun birçok emsaline 
tesadüf ederler. Hat.;a Katip Çelebinin 
meşhur (Tufetül Kibar fi csfarilbihar) 
adlı eserinde de Oruç Reisin Senjan 
şövalyeleri eline esir düştüğU 'kayde. 
dilirken yine böyle bir hata eseri olarak 
Hmnn esir düştüğil kaydedilmiş ve 
bu hatalı nushadan kopya edilen diğer 
nushalara da bu hata sirayet etmi§. bun• 
lardan birisi esas ittihaz edilerek tabe
dildiğinden kıymetli eserin matbu nus. 
halarında da bu hata tevali edip git
miştir. Getek hocam Bahriye Mektebi 
tarih muallimi merhum Şükril Beyin 
Esfari Bahriyeyi Osmaniycsinde ve 
gerekse son zamanlarda yazılan diğ 
eserlerde, hep bu hata yüzünden Oru 
değil, Hızın yani Barbaros Hayrettt. 
nin Rodos şövalyelerinin eline esir <luı
tüğünU yazarlar. Bunu tashih etmek 
için Gazavatı Hayrettin Paşaya ba~ 
..... batti 1'i . ... ,_. .... 
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Sarıköy nahiyesi 
güzelleşiv .or 
a kilometreli_k b~r yol, iki köprü GazeVatı Hay-

ve muhtehf bmalar yaplldı rettin ·paşa 

•arl Antııanet mahkemede ... 

Görenler acıyordu. Sebzeciler ara.. 
4a sırada Ko.naiJörlj e geltp kraliçe. 
terine bir kavun, birkaç balık bıra.. 
k17orlardı. 

Orada da doetlan bir plAn hazır
ltıdılar. Fakat Marl ADtuaneU ka. 
oırmak için iki JandarmaTI katlet. 
mek elzemdi. Mart Antuanet buna 
bU7en razı olmadı. 

Clna1et ltll1erek, çocuklannı fe
aa ederek kavuşulan htırrlyeUn on. 
ea deferl 70ktu. 

• • • 
Kraliçe iki ay Konsl7erJOrlde kal. 

aı. 

Mahkeme gttntı 15 teşrlnlevvele 

lelblt edildi. 
lhtllll mahkemesi reisi Roberspl. 

,..rln doetu Herman, müddeiumumi 
l'uklye.Tenvlldl. Azaların hepsi Ja. 
'kobendl. 

Robespl7er, lhtflA.1 mahkemesinin 
:nrecett h1lkmlln ancak idam, olabl
lecettnl söylemlttl. 

Bu1111 4u7an Marl Antuanet: 
- Benim celll.dım olurlar fakat 

Jılklmlm olamazlar! dedi. 
Mahkemeden bir gttn evvel reis 

Kari Antuanetln avukatlarmı ta7fn 
etti: Şovo Lagarcl Ue Tronson. Do'. 
bdl'J'. 

DOkudrey dosyayı aldı. Bf rkao 
'ltlD içinde tetkik edlllp mlldafaa ha
sırlıuıacak gibi değildi. lmkA.nsızdı. 
Jlarl Antuanete muhakemenin tehi
rini lstemealni BO:rledller. Onlann 
hatın için istedi. Reddedildi. 

Avukatlar mahkeme huzuruna çık 
tıklan zaman meaelenln ne olduğu. 
:nu bilmiyorlardı. 

Sorguya başladı: 
- Kocanıza milleti aldatmak usuıtı 

ili ıtz mi oırettlnlz? 
- lDTet, millet aldandı, fakat al

Datan ne benim ne de kocam. 
- MllleU kim aldattı 1 
- Bunda menfaati olanlar; bizim 

Jaloblr menfaaUmlı yoktu. 
- JıltlleU aldatmakta kimin men

laatJ vardı! 
- Sen 7alnız bizim menfaatimizi 

Jtlllrhll. Bizim menfaaUmlz milleti 

llarl Antuanet mtılıprııhn-

duran kUçUk dua kitabına ıu aatır. 
ları yazdı: 

"Bu 18 teşrinievvel 
"Sabahın saat dört buçuluJıda 
"Bana acı Allahmı ı 
'Çocuk.larım, gözler.imde sbln için 

akıtacak gözyaşım kalmadı. 

"Allahaısmarladık.,. 

Bir mektup da Bayan Elizabete 
7azdı. 

CellAt kollarını balladı, saçlamıı 
kesti. Marl Antuanet duvara dayanıp 
bekledi. Uzun uzun bekledi. 

Nihayet ıeldller. Atalı lndlrdller. 
Bfr arabaya bindirdiler. Yollar kala. 
balıktı. Jandarmalar dolaşıyordu. 

Köprtlbaşlarına top koymuşlardı. 
Konkord meydanına geldiler. 300 

bin kişi toplanmıetı. 
Giyotini görtlnce biraz sendeledi. 

Sonra sotukkanlılılını topladı, basa
maklara çıktı .. Cellldın yamağı ba- 1 
şmdan örtuannn almak istedi. Mart 
Antuanet irkildi, cellAda çarptı: 

- Affedersiniz dedi, mahsus yap. 
madım. 

Bu son sözll oldu. 
Öğle Ustu on ikiyi çeyrek geçe ka

fası kesildi. 
Madlen mezarlığına kafasız cese. 

dini attılar. Bir gün açıkta kaldı. Ni
hayet mezarcılardan biri blllnmlyen 
bir yere cesedini gömdtı. 

- B1Tr1-

SanklSy, (Huauaf) -Sanlröyde iyi ~Un ~na çevrilmesi karar-
bir çalqm& ve faaliyet göze çarpmak.. lqtınlmıetır. Vali B. Etem Aykutun 
tadır. 

Nahiye merkezine bet kilometre u.. 
sunluğunda muntazam bir yol yapıL 
maktadır. Yolun gen.leliği 8 metre o. 
lup bunun dört metresi kaldırımla 

döşenmekte ve yirmigtlne kadar bL 
tlrilmesine çalııılm&ktadır. Bittik • 
ten IOD1'a ktlpt remniniıı valimiz B. 
Etem Aykut tarafmdan yapılması 

kendilerinden rica edilecektir. 
Bundan bqka bu yol Uııeriııe tııa. 

bet eden Jmmıda altı bt1ytık ahp.p 

Tarla yüzünden
1 

kopan kavga 
On Bet Kiti Ağır Surette 

Yaralandı 

Balıkesir - Kayapanm İsa.dere köy. 
lWeri ile Minnetler köylüleri arasın.. 
da bir tarla meselesinden kavga. çık.. 
Dll§tır. 

ha.dere köylWerl, ild ııene evvel 
köylerine ait meradan geliri köy san.. 
dığmm olmak üzere köy tarlası yap. 
mıeiar ve o zamaııdanberi ekip biçme 
le bqlamıtlardır. 

Fakat Minnetler köyünden Mwrtafa 
Gökçen ile biraderi Himmet. bu ye. 
r1n kendilerine alt oldutunu lddla et. 
mekte, bu ytl7.deıı de aralarmda btr 
ihtilA.f bulwımaktadır. 

Geoen glln laadere köylWerl her-. 
neki gibi, hep birlikte tarlayı ekmek 
tbere gittikleri merada Mimıetler k6. 
)'llııden tarlanın kendilerine alt oldu. 
ğunu iddia edenler ve akra'balarmdan 
bir çok ldmlleler ellerinde BlWı ve 
aopalarla burada çalıpnlarm Uzerle. 
rine hUcum etmiıslerdlr. 

tkl köyün köylWerl arumdald kav 
gada on bete yakın yaralı vardır. A. 
ğır yaralı olanlardan laadereden Ali, 
Mustafa ve SUleymanla, :Minnetler 
köyünden de Palaça\'Ult Himmet, OL 
man, Mehmet ve Bekir hastaneye ge. 
tirllm.iılerdir. 

Kavga gUçlUkle baatmlmıp. HL 
dlse bakkmdakl tahkikat derinleet.L 
rilmektedlr. 

ekailmlyen yardımlan ve ip.reUerile 
köycilltlk çalqmalan da gUn geçtik
çe ilerlemektedir. 

Bu cUmleden olmak üzere köyler. 
de köy konaklan yapılmaktadır. 

Yedi köyiln konağı bitmiştir. Ulu. 
kır köyUnde de bir okul inşa olunmuş. 
tur. 

Sıhht bakımdan çok mühim olan 
kuyuların ağızlanna bilezik geçirme 
itine de llyık olan ehemmiyet veril. 
mektedir. Bunun için köy lruyularma 
bilezik geçirilmi§tir. Her köyde umu. 
mi birer heli yapılmaktadır. 
Gilndoğan köyü civarında ild köp. 

rll, köy lgeriahıde de ~00 metre kal
dırım yapılmıftır. Köy muhtan Adem 
Şan, köyde iyi itler yapmak için ge.. 
reken gayreti ~ektedil'. 
Hafız Hllseyln, Ayvalıdere, K&pe.. 

ağaç, Havuçça, Miısakça ve Armutlu 
köyleri muhtarJan da köylerinde ya. 
pılan köy konaklarının iıışaatmdli çok 
çah§Dlışlardı. Bu köy muht ar ve köy 
kuruUan biribirlerile mütesanit bir 
tekilde htlkftmetln eoıir ve direktif. 
!erini yerine getirmektedirler. 

• • • 
Güney Telefon Hatb 

ikmal Edildi 

Bartın - Evvelce ınalzenıesl ~· 
Jandığmı yazdığım Kozcuğaz - Gnn.. 
ye jandarma telef on hattı ikmal edil
miı ve muhabereye ba§Janmı§br. 

Kazanm en uzak ve sarp mmtaka. 
11 olan ve 8-9 köytl ihtiva eden bu 
mmtakanm da merkeze bağJanmaaı, 
hızfbat baknnmdan çok mUhimdlr. 
Bu hu.auata ciddi emek sarfeden jan. 
datma komutanımız yüzbaşı ~ki A. 
ladağm çalı§Dlaaı halkça takdir ediL 
ml§tir. 

Yeni Bir lıtaıyon Binası 
Yapılacak 

Bartın - Kokaksu istasyonunda 
bir ist.asyon binası yaptınlmam: Na.. 
fia Veklletince lUzumlu görUlmUt ve 
DemiryoJlan fıJetme idaresine emir 
verllmfttl. 

aldatlllak delil. milleti tenvir etmek. 
11. 

Oeoer&n11, sorgu başladıktan on 
altı aaat aonra reis eözU avukatlara 
nrdl. 

.&.vukaUar mahkemeııln ıafaha. 

tmdan atrendlklerlne göre iki saat 

HEKiM Meme ve emzik çocuk
e~ OTLERl larında görülen peklikler 

tuvvaUI bir mlldataa 7aptılar .. Bu Büyilk: yaıta buluHnl•nn çektikleri 
kolay bir tı değildi. Medeni cesaret pekliklerle çocuklarm çektikleri peklik
c&sterdlklerl muhakkaktı. ÇilnkU lerde olduğu kadar ıilt çocuklarile bi· 
kralın avukatı Malerb tdam edilmiş, raz büyücek çocukların çektikleri pek
I>Gles birkaç ay mahbus yatmıştı. likler arasmda bile bazı aynhklar gö· 

Mtıdataadan sonra ikisi de tevkif rUlebillr. 
e4lldller. Süt çocuklarından maksat gıdaları 

l"uldye-Tenvll, Şovo-Lagard'ın 1. sırf s:.ıtıe temin edilen çc•;uklar olma-
damını istedi. ama göre bunlar ya doğrudan doğruya 

Hlktmler btr mtıddet odalanna ce ananın mece sildile veyahut emzikle 
klldller, sonra gelip kararı tefhim verilen anaaüdümlen gayri ıüdlerle bU
ettiler: yilt üJdükleri gı"'bi her ikiaile kanırk o

- Mart Antuanet ittifakla idama tarak da bilyiltülebilirler. Böyle ayırt 
mahktm edllmlft,1. ettikten sonra alınacak tedbirleri de bu· 

Kraliçe kararı sofukkanlıhkla, na göre dütUnmek icap eder. 
hlo heyecana kapılmadan dinledi. Meme çocuklarmın peklilderi: Ya ı:a· 

Giderken koluna girmek istediler: biri veya hakikt olurlar. Zahiri olan. 
- Hacet )'Ok, dedi. lara muvakkat demek d:ıha doğru olur. 
Merdivenleri, 7alnıı indi, yalnız Bunlar da gıda miktarının ve verilen mad 

)'tlrDdO, htıcrealne girdi. delerin poaalannm azlığından ileri ce 
Sabahın saat dördll idi. lebilirler. Eğer mi.kdan artınhr ve po-
Jluhakeme bir IGn evvel saat se. talan fazla olan maddeler verilirse pe!t-

ldlıde ltıfl••JIU. liJr de ortadan kalkar. Mide ve banak-••rt Antuanettn bir iki saatlik larda hastalığa ait bir engel g8rulmeyen 
•a7atı kalmrştı. ha'kik! ve uzun ıllren utirapeu peklik. 

• • • Jerde gUnaıın dqan çıkmakta bir mah. 
Saloıuur.Jlarn klttlphaneslnde .ur yoktur. Bayle nkalarda buan bu 

mahzurun önUne ıeçmek için f8yle ba
•lt bir illç tatbik olunabilir. 

Eczaneden (laktoz) denilen teker· 
den on gram ahrur. Ya evde kaynatı
lan veya eczaneden tedarik edilen 
temb ıudan da yüz gram ahmr. Bu au. 
ya tedarik edilen on ıram laktoz ko
narak baait bir tekerli ıu elde edilir. 
lıte bu sudan bir Ud kahve katığı ve
rilir. 

Dört aydan bilyilk olan çocuklara iıe 
aynı ıekilde yapılmlJ (limon, portakal, 
Uzilm) sulan verilmeei iyi neticeler ver. 
me'lctedir. Gıda ıiıtemini dilzeltmekai. 
zin 11k, ıık yapılan lavmanlarla devam 
h kullanılan fitil ve amel illçlan: da a
lıtkanlık huıule ıetirerek pekliğin yer
leımesine sebep olurlar. Onun ifin bay. 
le lavmanlarJa fitilleri ve amel illçlan. 
nı arasıra kullanmalıdır. Pek çok aile
lerde bademyaft, hlntyağı Jibi amel 
iliçlannm, (kakao yatı, aabun, gliıe· 
rln) den yapılmq fitillerin çocuklar için 
pek çok ve 11k kulJ•nrldrp gar11rUz 
ki bu doğru delildir. Gitpde alıtkan. 
hk bllll olur, fayda venııemeie baflar. 
Bu noktaya çok dıkbt etmelidir. 

Emzik ~oculdanna seJinc:e: Bunlarda 
cörillen pekliJder de nadir oıarak mide 
ve baraaktaki engellerden ileri gelebilir. 
En ziyade tesadUf edeceğinıiz tekiller 
bu gfbl engellerden unk bulunan ve VL 

zifoden ileri gelenlerdir. Yani mide ve 
barsaklarm l!yda veçhile vazifelerini 
görememelerinden ileri gelirler ki bun
lar da daima aynı cins ve çeıJt aütlerle 
beslenmekten, mide ve banaldarda ta
hammur yapan ve hararet uyandıran 

bazı maddelerin noksan olmasındandır. 
Böyle olan pekliklerde de gıda madde· 
terinin buna care dtızeltiJmesi bu mah· 
zurun ortadan kalkmuma yardım eder. 
Şu halde ahtkanhklara meydan verme. 
mek Uzere araııra lavmanlar, fitiller, 
amel i11çlan: gibi pekliğe kartı koya· 
cak tekilde gıda listemi yolunu koy
malıdır. 

(Emzik veya meme) çocuktan bula
maç veya sair çocuk gıdalannı almaia 
batJadıktan tonra gıda liıteminde bası 
farklar görillebilir. Onun için bayle ço. 
cuklardan da yann bahsedeceğiz. 

Dr. Necaettia ATASACUN 

(~ı 7 inci de) 
gerçek anda mıdır deyU geldlk. Glrlf
tan olduk, tmdl kalan 7erde bırak .. • 
tık. Bir lkl Uç gttne· )[adar bund-a. 
dırlar. Ctlmle11I 120 pare yelkenlldir. 
Venedlk, Papa, lepan>:_ol OçU birlik 
seni ararlar. Makul olanı aen blUr-
sin, dedller. 

Vçnıictı gün 120 pare yelken klflr 
donanması Preveze1e gelip yattılar. 
Pata gemllerl kale altına. çekti. Ka
lite ve fırkatelerl yollu yolunca dis
dl. Ama rei11lerlndea bir kaçı kale tl· 
zerine çıkıp kAfirl seyrederlerdi. Sim 
dl bunların kalplerine bir hayf a1au. 
rup mabeynlerlnde etiller. Bu k&
tlrler UO pa.re, blı lae 80 geml7fz. 
Biz bunlara durmak tn.Utktll olur. Pa
şanın her dalıııa ce'fabı budtır: lsllm 
kAflrden havfetmez. EvvelA nohudu· 
nu ucuna top çıkarıp. orasını manıur 
eylemek 11.zımdır. Şayet klflrler 
gecele7fn sandaUad.a dahl fırkate

lerle bat vurup bir )'Uz karalılJ et
meyeler •• Mabeylnlerlnde böyle sö7· 
leşlrlerken her yerde karakolluk. ek· 
alk olmaz. içlerinden biri varup bun
lann aöyletttklertni Hatrettine ye
tlşUrdl. Pa'a ol ~ece divan edip bil·_ 
tun reisleri da Yet, hal hatır aor.u~ IÖYr 

le dedi: 
- Ey otullar, gaziler, müşavere 

aQnnetl Reauldur. Akılakıldan Ustlln-
dUr. Bazı k.ar1ndatlar bi,zlm hakkıını~ 
da pqa keııdi tedbl;t ~tmez ve edlcek •. 
4ah1· 1161Ua dinlemem, 48.Qılfteı>, ~al 
ta! yolunda olan 11öze muhalefetı•ı.• ~ 

mem. İsterse n& baliğ etfal olsun. 
Siz benim cUmlenl• otuııarım, kal'· 
deııertmaını,. v,11.-.in bazı gazi .kaP
tanlanmıı demlfler ki, bu ~&flrln 
donanmasın a71lm& aımas. Bunlar 
120 pare tekne btı lBe 80 pareylı. 
lmdl bu kl.firden zarat serdtlr, de-
7u ytıreklerl blanıp vaflr kuylUkal 
e7lemleler. tmdl tahkik ettik. Onla-. 
rm sözleri gerçektir. Yalan değlldlr. 
120 değil 200 pare geıııt olaunlar. 
NUsret verici .Allahtır. DUşmaJiın 
çokluluna bakmayahııı. Top çıkar
mak boıuımaktan bete~lr. İki ka'1 
huım korsan cemısı bfrtbtrlyle bat
ba,a t1remola edip alabanda u· 
rurlarta anların ikisi de denktir. 
Blrlblrtııden ı>ervası 7oktur. Birinin 
batbata dönmete lktldaa olmayup 
PDtebarbadan top atmaya batlal'· 

A andan gayri mall6pluiuna hamloltt 
nur. Herkes blldlllıı söylestln. Ben 
cevaptan. kaçmam. ' B\ı aös Oıerlne 
reisler: 

- Hep bqımı:t S8f1& ballıdır. Bu · 
bapta ref ve- tedbir devleUl svltanı .. 
mızındır. Atıah ~z akhklan venin. 

Sinan, Sall~. Ulue Ali, Jıtun.t, C&• 
fer Relı divanda beraı>er idiler. l'&· 
şanın hakkında aö7letenler bunlar 
idi. Patanın bunlar olduklarındaD 
haberi vardı. Y.O~r.lne urmadı. Al· 
ladılar. 

- Bu gece gemll~rlnlzl hazırlayın. 
Alesseber rll&glr !çerden c1överae dQ~ 
mana mukabil oluruz. Allah naalret 
e7llye, göreyim ılzl. 

"Burada PJLtll,DJn g'ce ıstıbıareYt 
7attılı, gördllltl rtıya anlatılmakta
dır." 

Sabahl~yhl htı~um ~dlldl. Sis -ç&k· 
mllştll. ltl.flrlet f>Uibirlerln.l iÖH· 
mezlerdl. Hem BarbaTosun trşraya 

çıkacatın• bllmeJlehlt. 'Uç ğtln yat
tılar. Pata blzden ker'k'tu, d1Törlar4ı. 
Blılm •la)' r•mlıl klfltln a1at ıemt
slne, fırkateler firkate 'alaYtna. kl
Ute alayı klflrhı kdltellıUt saldırdf. 
RUıg&r poıu dalıttne& kl.flrler Bar
baroeu rnrnp tatkmbl• d~ar oldu
lar. De'liıll"'keıtp klflt 4onaıtmaıı bl· 
rlblrlerl'11n 011tone' 4UŞtlt1er, ltl.flr do
--nanması taf'Ulllal' o?db." 1 
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• 
l lk TUrt Dil Kunıltaymm topla.n.. 

C!ığı gün olan 26 eylUl Dil Bayramı, 
bundan evvelki altı yılda olduğu gibi, 
dtın de yurdun her tarafında ve ev. 
velce tertip edilen program dahilin. 
de parlak merasimle kutlanmış ve Dil 
Kurumu sekreteri İbrahim Necmi 
Dilmen tarafından Ankara radyosu 
vuıtuile verilen söylev her taraf ta 
ve biltiln halkevlerinde dinlenmigtir. 

lbrahim Necmi Dilmen'in 
söylevi 

Saym yurddaşlarım, 
Bugün altıncı Dil Bayramı günü. 

dllr. 
Altı yıl önce bugiln, Birinci Tilrk 

Dil Kurultayı toplanmıştı. Dolma. 
bahçe aaraymm bUyUk merasim sa. 
lonunda .. o kurulUŞUDdanberi boş, de.. 
prau. fakat tantanalı bayramla§
malardan bqka bir şey görmemiş a. 
zametli kubbelerin altında.. Cümhu. 
riyetin ve inlula.bm feyzi yeni bir ilim 
kaynqmuı uyandırm-.=tı. Başta, Türk. 
HliUn cWıt kurtancısı Atatürk oldU
ju halde, yurdun bUtUn bUyükleri, bü
tun devlet, dil. yazı, edebiyat adamları 
orada idi. Hepsinin yUzlerinde inkı. 
IAp 11ığı parlıyordu. Yepyeni ve bü. 
yük bir inkılabın ilk adımını atma
fa davet edilmiş olan bu binden faı... 
la kata adamı, orada, günlerce, ye. 
ni dofan bir Ulkll gUneşinin panltı. 
lan altında, dil§ündiller, konuştU
Jar. 

Tllrk i.nkıllp tarihinin yeni ve par. 
lak bir aahifeeini açan bu toplanışın 
manuı pek bUyUktU. Burada ha.zrrla. 
nuı devrim, kendi başına bir tek ha. 
reket değildi. lstikli.1 savaşındanbe. 
ri aürtlp giden bUyUk milli inkılaplar 
8eriainJn bir cephesi idi. 
1 TUrk milletini dUşkUn ve bitkin im
paratorluğun ardınca sürüklendiği U

curumdan kuvvetli bir elle tutup kur. 
taran btlyUk millt deha, topraklarımı.. 
s:r diifman ellerden geri aldıktan son. 
ra, bir daha böyle bir f elik ete imkan 
lmakmıyacak inkılapları tahakkuk 
ettirme savqma giri§miı'J. 

Bu fnkıllp hamlelerinin en önein
ll bir cephesi de milll dil ve milli ta.. 
rih üerinde toplanıyordu. Bu hare.. 
ket, 1928 de harf inktlabiyle başladı. 
Bununla yıllarca çalışıldığı halde o. 
Jr:wnuı, yp.muı güçlükten kurtulmı. 
)'Bil eclt biıcUş bir yazı yerine üç ay 
lçbıde okumuı yazması öğrenilir as. 
r1 ve medeni bir yazı kazandık. 

1931 de ATATORK'ün yüksek hl. 
mayesi altında kurulan Türk Tarih 
Kurumu, TürklUğUn tarihte ve tarih. 
ten öncedeki hakiki yerini göstererek, 
l>ir çok hurafeleri ortadan kaldırdı. 

itte bu inkılaplardan sonra, ATA. 
a"OR.K, yeniden dil .saha.Bma dönerek 
btaal eliyle Türk Dil Kurumunu ya. 
rattı ve 26 Eylül 1932 de onun yük. 
11ek himayesi altında ilk Tilrk Dil Ku. 
ralta)'I toplandı. 

Bu kurultayın programmda, dilL 
IDlstıı yeryt1zt1 dilleri arasmdakl ha_ 
kDd JWfnJn ortaya konması başlı 
l* madde olarak yazılı idi. Yine bu 
)lrOgt&mda Türkçenin en yeni, en me.. 
dllll ihtlyaçlan k&l'fılıyabilecek bir 
teklmWe erdirilmesi büyük bir hedef 
olarak &ölterilmitti. 

Km& l&'enJer, bu geni§ program 
maddelerhıl anlamadılar. Bu koca 
tıoplantJduı çıkacak şeyi, kimisi di. 
Un fakt.rleımeahıe de bakmıyarak sa. 
dece tufiyesi, kimlal de bir lfıgat ve. 
Ja IJ'&Dler kitabı yazılması gibi basit 
bir IÜilde gördüler. Büyük ve geni§ 
bir fntıllbm dil üzerinde açacağı ye. 
111 utuJdan görmek her gözün yapabi. 
1eceii bJr ff değildi. 

l'a.bt bUtiln TUrk inkılabının te. 
meilerini atan BUyUk Dlht ATATÜRK, 
dil lnbllbmm hakiki hedeflerini dt> 
biliyordu. t.tikW savaşında milyon. 
larca Umitaizin yüreğine damla damla 
tlmit lkairi akıtan Yüce 'Başkuman .. 
dan, bu bilgi savaşmda da yüz bin. 
le.rce mUtereddidin yUreklerine yeni 
haJU§ ıııklan saçıyordu. 

· O g&ilyordu ki mesele, dilimizd€' 
yabancı samlan bir kaç bin kelime. 
Din deff§tirilmesiyle halledilebilecek 
bdar be.ait değildir. O anlıyordu ki 
TUrk dillnl fakirleştirmek değil, zen. 
cfnlettirmek, ilkel basitliğine götür_ 
met defil, en geniı kUltUr meflıumla
rma erdirmek lhımdır. O biliyordu ki 
tir~ annecftlegetc!lff gibi, Ural -
AJta7 dt1 ailesinin Altay gubeeine 
ırıaaap, fndo .. Oropeen ve Semltlk 
c1ll &IJelerlnden ayn bir dil değil, Yf!r-

D i 1 bav ra 111 ı 
Yurdun her tarafında parlak 

bir merasimle kutlandı 
yüzünün bütün kliltür ~Berine ana 
kaynaklık etmiş, zengin, astı, büyük 
bir dildir. 

Bütün bu görüş, anlayış ve bilişle.. 
ri bir araya getirerek, yurdwnuzda 
ve ilim clünyasında, Türk dilinin ha. 
kiki mahiyetini ortaya koyacak ilmi 
delilleri toplamak, Kurultayın ve Dil 
Kurumunun üstlerine aldıkları büyük 
~evi teşkil ediyordu. 

lşte bugün, altıncı yıldönümüne er. 
diğimiz kuruluşun ana hatları ... 

Bu hedeflere varmak için, yapıl. 
ması gerekli olan işler nelerdi? 

Bır kere dilimizin şimdiye kadar 
saklı duran hakiki varlıklarını bulup 
ortaya çıkarmak lazımdı. Halkın ağ. 
zında konuşulan, yer yer manası an. 
!aşılan on binlerce söz vardı ki Os .. 
manh devrinin yazı dilinde yer ala. 
mamıştr. Bunları halkın konuşma di. 
!inden birer birer toplamak, her bfri. 
ni inceden inceye deyerek, dile yapa
bilecekleri hizmetleri belirtmek ge
rekti. 

Sonra, Türk dilinin bütün lehçelc.. 
rini birer birer incelemek. bunların 
kitap sahifelerinde sakladıkları dil 
varlıklarını da ortaya koymak la. 
zımdı. 

Gerek halk dilinden, gerek eski. ye. 
ni lehçelerden toplanacak dil hazinele. 
rini inceledikçe dilimizin varlıkları bL 
rer birer kendini göstermeğe başla
dı. Türkçenin fakirliği iddiasının ne 
kadar boş, ne kadar manasız bir saç.. 
ma düşünce olduğunu anlamakta ge. 
cikmedik. 

Yalnız Türkiye içinde halk ağzın. 
dan söz derleme işi, Kuruma 150 bin
den faua kelime fiei getirdi. Bunları 
bir araya getirmek üure basılmakta 
olan (Derleme Dergisi) nde şimdiye 
kadar lügatlere girmemiş 25-30 bin 
halk sözü bulunacaktır. 

Halk bilgisi üzerindeki derleme i§i 
de 15 bin kadar fiş getirmi§tir. Bu 
fi§ler, kelime fi§leri değildir. Halk 
inanları. görenekler, masallar, bilmece. 
ler, maniler. türküler, destanlar, te. 
kerlemeler, atasözleri gibi folklor ma
teryelleri bu fişlerde toplanmıştır. 11-
Jcndikçe bunların her birinden bir çok 
kelime çıkacaktır. 

Ayrıca bir de sentaks derlemesi ya.. 
pılmış, bundan da beş bine yakın fiş 
gelmiştir. Bunlar da halk konuşma _ 
larında cümle kuruluşunun türlü şe. 
killeri üzerinde bizi aydınlatacaktır. 

Türk dilinin lehçeleri üzerinde tam 
incelemeler yapabilmek için, bunlara 
ait ICıgat ve gramer kitaplarına baş_ 
vunılmuştur. Lehçe lf1gatlerinden şim. 
diye kadar Yakut. Altay _ Aladağ, 
Çuvaş, Uranha. Kazak _Kırgız, Baş. 
kurt Gagavuz, Votyak lfıgatleri dili. 
mize çe\rrilmiş, bunlardan Yakut lfıga. 
tinin basılmasına da başlanmıştır. 

Radlofun Türk Lehçeler lii.gati ile 
Zaharofun Mançu lügati de tercUme 
edilmektedir. 

fül§garlı Mahmudun Divanü Lfı. 
gat..it..Türk adlı değerli eserlerinin el. 
de bulunan üç tercümesi biribirleriyle 
ve hepsi de asıl eserin Arapçasiyle kar 
şılaştırılarak son şekli hazırlanmak. 
tadır. Bu tercüme tamam olunca ay. 
rıca basılacak ve alfabetik bir de en. 
deks yapılacaktır. 

Biitün bu tercüme lCıgatlerin \•ere. 
cekleri dil malzemesini Türkiye leh. 
çesinin ICıgatleriyle ve Tarama D.ı?rgi. 
snideki dil varlıklariyle birleştirerek 
bliyUk bir (Türk Lehçeler Llıgati) yap 
mak Uzere program hazırlanmış, işe de 
başlanmıştır. 

Hüseyin Kazım Kadirinin Biiyük 
Türk Lugatinin henüz basılmamış o. 
lan üçüncü ve dördüncU ciltleri de ha. 
sılmaktadır. 

Gramer kitaplarından Yakut. Ça
vaş, Altay gramerleri ile Radlofun 
''Türk Dil Morfolojisine Giriş" ve 
Bangın "Türk istifham Zamirleri" e. 
serleri de dilimize çevrilmiştir. 

Bunlar ve lfıgat malzeme.si incele. 
nerek (Mukayeseli Tilrk Lehçeler Gra. 
meri) fçin materyel cetvelleri hazır. 
!anmaktadır. 

Dilimizin gramer varlıklariyle f n.. 
do - öropeeı dillerin grameri arum. 

1 

daki birliği gösterecek karşılajtırma 1 
cetvelleri de yapılmaktadır. Bunlar 
kelime karşılaştırmalariyle birle§e -
rek lndt> • Öropeen dil ailesinin ana 
Türk diline yabancı bir zümre olma. 
dığı maddi delillerle ortaya konula. t 
caktır. l 

Kitaplarda saklı duran dil varlıkla. 
rını ortaya çıkarmak ve dilimizin (Lit.

1 re) lfıgati tarzında bir kamusunu vü. 
cude getirmek Uzere de kütüphane
lerde bulunan yazma ve basma eser. 
ler ve llıgatlcr taratılmaktadır. Şim. 
diye kadar taramaya verilen 285 eser. 
den 110 u taranmıştır. ötekiler de ta. 
r~nmaktadır. 

Bu taramalar bitince fişlerin kon. 
trolü, kaynaştırılması ve Büyük Türk 
Kamusunun ortaya konulması için de 
ayrı bir program hazırlanmaktdır. 

Büyük Türk Kamusu, Türkiye türk~ 
çesinin bütün dil varlıklarını. yalnız 
bugünkü manalariyle değil, g~miş
teki bütün mana değişmeleriyle ve her 
birinin kitaplardan alınmış örnekle. 
riyle birlikte koynunda tophyacak. 
tır. 

Elde edilen dil varlıklarına ve bun. 
tarın incelenmesiyle dilimizin hakiki 
mahiyeti üzerinde varılan kanaatlere 
dayanarak. ilk ve orta öğretim okul. 
ları ders kitaplarındaki terimlerin 
türkçeleştirilmesi işine de girişilmiş. 
tir. 

Geçen yıl hazırlanan 4 binden fazla 
terim, öğretmenlerden gelen mütale. 
alara göre düzeltme ve eklemeleri ya
pılarak bu yıl ders kitaplarına girmiş. 
tir. Bunlar, matematik, fizik, kimya, 
biyoloji, zooloji, botanik ve jeoloji 
terimleridir. 

Bu terjmler, düT.Cltme. ve ekleme. 
}eriyle birlikte (Türk Dili) belleteni. 
nin bir arada çıkan 23-26 sayısın. 
da toplanmıştır. 

Önümüzdeki yıl içinde de coğrafya, 
kozmoğraf ya, tarih ve etnoğraf ya, fi. 
lozofi ve psikoloji, edebiyat, huk•ık 

terimleri broşürler halinde öğretmen. 
lcrin mütalea ve denemelerine sunu. 
lacaktır. 

lllr, ve orta öğretim terimlerinin ar. 
kası alındıktan ve gelecek mütalcala. 
ra ve yapılacak incelemelere göre ge. 
rekli düzeltme ve eklemeler de ta
mamlandıktan sonra hepsi bir (terim. 
ler dergisi) nde toplanacaktır. 

Bütün bu toplanan ve Uzerine çalı. 
şılmakta olan dil varlıkları, dilimi. 
zin şimdiye kadar bilinmemiş olan ha
kiki mahiyeti üzerinde yeni ve mU .. 
him bir kanaat uyandırml§tır. 

"GUne§ _ Dil Teorisi" adı altında 
lengüistik tarihinde yer alan bu ka. 
naat, yalnız dil etUdlerinin verimi ol 
makla kalmaz. Türk tarih tezinin de 
bu teori üzerinde büyük bir tesiri var. 
dır. 

Türk tarih tezi, yeryüzünde neoli. 
tik medeniyetin ilk doğduğu yeri Or .. 
ta Asyadaki Türk ana yurdu olarak 
göstermi§tir. 

Dil teorisi de bu noktadan hareket 
ederek ilk medeniyetin ifade edildiği 
dilin tUrkçe olduğunu göstermi§, göç 
yollariyle yeryüzUnün her yanma ya
yılan bu medeniyetin vardığı ülkele. 
re ait dillerde bu ana dilin izlerini ara 
mıştrr .. lşte bu aramada eski millet. 
lerin dillerinde geniş Türk dili var. 
lıkları görülmüştür. Avrupanın en 
eski halkı denilen Kelt veya Selt'lerin 
Türk Kalaç kabilesinden başka bir şey 
olmadığım Avrupalı bilginler de tes. 
lim etmektedirler. Bu ismin izleri, 
yalnız eskiden Galya denilen gimdiki 
Fransa ve şimali 1talyada, Büyük 
Britanya adasının Gal kısmında de. 
ğil, GaF çyada ve Orta Anadoludaki 
Galatyada da görülmektedir. Eski 
Etrüsklerin kendilerine verdikleri 
Turçki admın Türk demek olduğun. 
da şüphe var mıdır? 
Doğu Akdenizin bir kısmının adı 

olan Thyrrenien denizinin isminde 
Turan kelimesi kendini göstermiyor 
mu? Tilrk Avarlarm isimlerini lbra .. 
nt ve İber kavimlerinin adlannda bul
muyor muyuz? 

Amerika yerli dillerinde de TUrk df. 
ll materyellerinin bulunuıu göç sa-

ha.sının yalnız garbe ve cenuba değil, 
şarka doğru da al:\bildiğine genişledi. 
ğini göstermiyor mu? 

Türk Tarih tezinin öz kardeşi olan 
Türk Dil Teorisi, bu esastan aldığı 
kuvveti, dilin ve dillerin orijini üze. 
rindeki görü§lerle artırmaktadır. İn. 
san dilinin orijini u~rindc bugüne 
kadar ileri sürülmüş teoriler arasın. 
da en kuvvetlisi. söz dilinin işaretle 
anlatılabilen maddi ihtiyaçların üs. 
tünde manevi bir inan kaynağını ifa. 
de için kullanıldığı yolundaki görüş. 
tür. 

llk insanların inan kaynakları ü
zerinde yapılan araştırmalar, bunun 
en çok Güneş Ü7.erinde toplandığını 
ortaya koymuştur. tık tapılan tote
min güneş olduğu anlaşılınca, söz 
dilinin ilk kelimesi de bu totemin adı 
olacağında tereddüt edilemez. 

İşte "Güneş • Dil Teorisi" bu nok. 
talardan hareket ederek. kültür dille. 
rinin ana kaynağı güneş anlamlı bir 
ana kökte bulunacağını görmüştür. 

Bu ana kök bir (ağ) sesiyle ifade e. 
dilmektedir. 

(Ağ> ana kökündeki ana güneş an. 
lamı. güneşte bulunan veya tasavvur 
edilen kiilli anlamların her birine ya .. 
yılarak, "ışık, hararet, hareket, su, 
ses" gibi maddi ve "kuvvet, kudret, 
hakimiyet, zeka, sevgi, hayat. faali. 
yet, kelam" gibi manevi mefhumla. 
rın hepsini içine almıştır. 

Ana kökte toplanan bu anlamların 
ince farklarını ifade için konsonfar, 
tUrlU roller alaı ak gruplanmış!ardır. 
Bir takımı -(y, k, g. h) ve (v, b, p. 
f, rn) gibi- ana kök manasını temsil 
ve teşhis rollerini yapmışlar, bir takı. 
mı -(n, s, ş, e, ç, z, j, 1) gibi- ya
kın veya uzak saha anlamlarını ala.. 
rak fikirlerin biribirlcriyle bağlantı. 
larını yaratmışlır, bir takımı -(t. 
d) gibi- yapıcılık. yapbrıcılık. ya. 
pıln11ş olms.klık anlamlarını. bir takı. 
mı da -(r) gibi- tekarrür ve temer. 
küz manasını Üzerlerine almı~lardır. 

Konsonlara verilen bu anlamlar, 
hayali bir tasavvurdan ibaret değil. 
dir. Bunu şarktaki Hurufiliğe veya 
eski lbranilerdeki Kabalizme benze. 
tenler. acınacak bir kısa görürlUkle 
kendilerin gUlünç mevkie düşürmüş 
olurlar. Türk dilinin kelime kuruluşu. 
nu analitik bir görüşle inccliyenler ise 
bunun delillerini kolaylıkla bulurlar. 

Bir tek misal olarak fiil sıygaları. 
mıza bakalım: Mesela (yapmak) işi. 

nin olmuş bitmiş olduğunu göstermek 
için (yaptı) deriz. İşte burada yapıl~ 
mış olmaklık anlamını gösteren (t) 
dir. 

Yine bu işin daimi surette vukuunu 
göstermek istersek (yapar) deriz. Bu 
rada da yapmanın tekarrür ve temer
küzü manası (r) ile ifade edilmiştir. 

Yine bu işin pek uzakta olan meç.. 
bul biri tarafından yapıldığını anlat
mak istersek (yapıldı) ve (yapılJr) 
sözlerini kullanırız ki bunlard:ıki en 
uzak saha anlamı (1) ile gösterilmiş. 
tir. 

Görülüyor ki konson anlamlan ha. 
yalden değil dil realitesinden çıkarıl. 
mış~. 

Ana kökle konson anlamları üze. 
rine kurulmuş olan "Günc.s - Dil Te
orif:i" nin hedefi de yanlış anlaşılma. 
malıdır. Bunun muhtaç olduğumuz 
bir takım kelimeleri Türk aslından 
gelmiş sayarak almak için ileri sürUJ. 
düğünü zannedenler aldanmışlardır. 

.. Güneş - Dil Teorisi'' kültür dilleri. 
nin ana kaynağını bulrnağa yarıyan 
bir karşılaı;trrma metodu ve bir ke. 
limt:nin anlamıyla olan ilgisini orta. 
ya cıkaran bir anallz sistemidir. 

Bu iki büyük vnzifeyi teorimizin na. 
sıl başardığını göstermek için, bir mi. 
sal alalım: 

(Directeur) kelimesi herkesin 
fransızca diye bildiği bir kelimedir. 
Fransız ve Latin etimoloji lfigatleri 
bu kelimeyi latince (Direktor) keli. 
mesinden gelmiş olarak gösterirler. 
Onlara göre baştaki ( d) sonradan ka. 
tılmı!:} "fikri kuvvetlendirmeğe yarı. 
yan" bir örnektir. Latincede kelime. 
nin aslı (regere) fiilinde ve (rec. 

twn) ismindedir. Kelimenin lndo • 
Öropeen dillerindeki müşterek ve fa. 
razi kökü (ergo) veya (reg) dir ki 
düz hat üzerinde bir hareket manası. 
na gelir. Sondaki (tor) veya (teur) 
ise, bu işi yapanı gösterir bir &onek
tir. 

işte Avrupa etimolojisinin varabil.. 
diği bilgi bundan ibarettir. 

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

Burada i~ konson görUyoruz: Biri 
(r), öteki (g). Başta bulunması la. 
z.ım gelen ve asıl "hareket" a.nlamL 
nı ta§ıyan anakök, kelimede dil§lllüş. 
tür. 

(R} konsonu bu hareketin tekarriir 
,.e temerküzünü, (g) konsonu da bu 
tekarrür ve temerküz kendi Uzerinde 
vaki olan süje veya objeyi gösterir. 
Bu halde (reg) muhayyel kökünün 
tUrkçcde karşılığı (erek) ve (ergo) 
farazi kökünün türkçede karşılığı 
(ergi) olur. 

(Ermek) kelimesi, her Türkün biL 
diği gibi, "bir maksada varmak" ma. 
na.sınadır. Bundan gelen (erek) ve 
(ergi) sözleri de kendisine doğru yU_ 
rünülen maksadı ifade eder. 

Görülüyor ki Avrupa etimolojisi
nin dilleri zorhya zorhya hayalen bul.. 
duğu kökler, hakikatte kök değil, L 
na Türk dilinin canlı kelimeleridir. 

Bunun llaş tarafına gelen (d) ele. 
manımn rolü de doğru hat Ur.erinde 
yapılan hareketin bir yapıcı tarafın. 
dan tanzimini anlatmaktır. Fransız.. 
ca (diriger) bu manaya olduğu gibi 
(dircet) kelimesi de tUrkçc (doğru) 
kclimes'nin bir değişiminden başka 
bir şey değildir. 

(D) konsonunun yapıcı, yaptıncı 

anlamr türkçede "sahip. Allah" an. 
lamlarına olan (idi) kelimesinden do. 
ğar. 

Sondaki (tor) ve (tör) ekleri de 
türkçe (etmek) fiilinin (eder) sıy .. 

gasmdan ib~ttir. 
Böylece kelimenin bütün unsurları. 

nı Türk dilinin canlı kelimelerinde 
bulunca (Director) ve (Direkteur) 
sözlerinin tUrkçe (Doğrutur) kelime. 
siyl.e bir olduğunu kolaylıkla anlarız. 
GercPkten de dlrcktörUn ''.Uifeai bir 
maksada doğru yapılan hareketin doğ. 
ruca icrasını teminden ibaret değil 
midir? 

Arapçada bunun karşılığı olan (idL 
re) kelimesinde de manayı kuran ele. 
manlar yine (d) ve (r) elemanlan.. 
dır. 

İşte (Güneş_ Dil) .analiueri bu yoL 
dan yüriıycrek lndo - Öropeen ve Se .. 
mitik dillerin ana kaynağı türkçe ol .. 
duğunu göstermektedir. Bundan baş .. 
ka (Güneş - Dil) metodu. bir kelime. 
nin neden şu veya bu manaya geldi.. 
ğini de ortaya ~ıkarmaktadır ki bu 
muvaffakıyet bugüne kadar hiç bir 
dil teorisine nasip olmamıştır. 

Fransızca (Diriger) kelimesinin 
"tanzim ve idare etmek", (Direct) 
kelimesinin ''doğru", arapça (idare) 
kelimesinin ''çevirmek ve döndür .. 
mek" ve tanzim etmek" anlamlarına 
gelişini Güneş _ Dil Teorisinin yardı. 
mı olmadan anl;.ıtmak güçtür. Fakat 
Güı.e~ _ Dil analizi, bunların başla. 
rında ''hararet" anlamlı bir ana kök 
olduğunu, (d) elemanının onu yapanı, 
(r) elemanının da onun bir süje ve.. 
ya objede tekarrürünil anlattığını 

gcsterince hepsinin de "bir hareketin 
bir süje veya objede t.PkarrUr ve te. 
merküzü" anlamın geldiğini rneyda.. 
na çıkarır. 

"Güneş - Dil'' teorisinin bu verim
leri önUnde, fikri taassup bulutlariy
le örtülmemi§ olan bir dil bilgininin 
kanaat edinmese bile düşünme ve 1-

rama ihtiyacı duymamasına bizce im
kan yoktur. 

Önümüzdeki yıllarda teorimizin e.. 
saslarını ve verimlerini Avrupa dil .. 
leriyle de neşrederek ve arsıulusal dil 
toplantılarında anlatarak, Türk millt 
dehasından doğan bu büyük hakikatı 
dünyaya tanıtmağa muvaffak olacağı .. 
mı~ı umuyoruz. 

Bütün bu başarıları ve biltUn yan. 
na bağlı Umitleri, TUrk dilciliği, milli 
dehayı aziz şahsiyetinde topla,ıın U. 
lu önder ATATORK'e borçludur. 

Dil bayramımızı kutlarken, onun 
bütün TürklUğUn sevgilisi olan yüksek 
varlığına en derin saygı ve şilkranla.. 
rnnrzr sunar, Ulu Tanrıdan ona sıh. 
hat. afiyet. saadet ve muvaffakıyetle 
dolu uzun ömürler dilerim. 
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Resimli Hafta 
lkı lturaıla •lıt lam bir 1t111ı. 111.,,al 

ıdıblllr, 1111nt ıomand• ıblnts ı,ın alttı
lınıı, 11liltHk f l11GUı ,., tıl ll'tıcmaaları
na lhlluaç gil•ltrmıı. 

RESiMLi HAFTA 
Bhincl aaymmm bll)"Ü bir raibete 
mazhar olmumı, tam bir .. ev meema· 
aın., olafQDa bo~adar. 

Resimli Hafta 
5 kuruşla 36 sayfayı 
dolduran güzel, renkli 
bir kapak içinde bir 
HAZiNE 

dir. 

Askeri Fabrikalar 
ilanları 

300 Ton btod (Elllklırolit) .-... ...... 
Tahmin edilen bedeli (216,000) Jin 

olan 300 ton katod (Elektrolit) bakır 
askeri fabrikalar umum mildilrlüiU 
merku Mtın•lma komisyonunca 12-
11-938 cumartesi ıUzıU uat ı 1 de 
kapalı sarfla ihale edilecektir. 

Şartname (10) lira (80) kunıt mu 
kabilinde komiıyondan verilir. Taliple 
rln mııvakkat teminat olaa (12050) ll 
rayı havi teklif mektuplar nı mezktlr 
sUnde saat 10 na kadar komisyona ver 
meJeri ve kendilerinin de 2490 numa 
ralı kanunun 2 ve 3 maddclerinclıld 
veaaikle mezkQr gUn " saatte komiı 
yona mW-.caatlan. (6792) 

lstanbul Valiliğinden: 
Buaün 27 • 9 • 938 Salı giinü büyük Türk Amirali Bar

baroaun dört yüzüncü yıldönümü kutlanacaimdan tetrifata 
dahil zeyabn ve matbuat erkimnın saat 9,45 de Betikt&t· 
ta Barbaros türbesini tetrif buyurmalan rica olunur. 

KIYAFET: 
Koyu renk koatüm. "8." "6887" --

()rman Koruma Genel Komutanh~ındanı 
1 - 23 • Eyllll • 38 cuma gUnU kapalı zarfla lhaleai icra edilecek olan İL 

tanbulda Sirkecide Demir kapıda yapılacak orman koruma ambar inp.atı için 
teklif edilen fiatlar gali görilndUğUnden yeniden pazarlıkla mllnakuaya 
konulmuttur. 

2 - nıı pazarlığı 30 • EylW • 38 cuma gUnU saat 10 da GaJatada Topçu.. 
la.r eadd•lnde 176 numaralı orman koruma genel komutanlığı amban bina. 
ımda lıtanbul satın alma komt.yonu tarafmdan yapılacaktır. 

3 - Muhammen keeif bedeli 2S8H lira 58 kuruıtur. Muvakkat teminatı 
1938 liradır. 

4 - Şartname ve projeler komisyonda her gün görlllebllir. 
IS - !eteklilerin mezkOr gUıı ve saatte komlayona mUracaatlan ili.n olu. 

nur. (6809) 

BPyotru TahsllAt MUdOrıuannden: 
Muaaez ve ŞUkraıım Tarlabqı Maliye ıubeaine olan vergi borçlarmdan do. 

layı Beyollunda Cihangir mahalle ve ııokağında e11ki 6, 8 yeni 8 sayılı "Ağ 
tarafı: Mehmet Bahattin anası, sol tarafı: Hacer ve biraderi Osman arsa11. 

önll: Tarlkllm, arkuı: Fatma ~hra ile Mehmet Sabri ve Huan Hakkı ve 
Mediha &!'18.11 ile mahdut" rr metre murabbaı miktannda apartmıanm ipotek 
fuluı taıı.m emval kanunu htıkUmlerlne &öre açık attırma auretlle satı. 
lacaktır. 

Taliplerin ilk ihale gUııll olan 17-10-838 tarihinde puarteai gUııU aat 15 
t.en aoııra Btyotlu k•umda mtlteeükll idare heyetine 9' 7,5 pey akçelerlle 
birlikte mUracaatlan ilin olunv. (88B8) 

D en i z Le v az ı m ~sat ı n a ı m a .. 
Komisyonu ilanları 

ı - Tahmin edilen bedeli 17232 lira 60 kW'UI olan 154.000 kilo nohut 13. 
Teerinievvet. 938 tarihine rutlayan pereembe gUnll ıaat 11.30 da kapalı zarf. 
la alınmak Ur.ere mUnakuaya konulmuıtur. 

2 - Muvakkat teminatı 1292 lira 45 kurut olup ıartnameai her Jiln komi&. 
yondan almablllr. 

3 - ı.teklllerln 2'90 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplanm en gag belli glln ve saatten bir saat evveline kadar 
Kaannpapda bulunan komisyon bqkanlıfma vermeleri. (6788) 

T. C. Z 1 R A A T B A N K A S 1 
Kuruluı tarlhl: 1888 

Serma1eıl: 100.000.000 Tlrk Llruı 

Şube ye ajana a4e41: 282 

Btnl " Uead bR ani beak• maamelelerl 

Pata birıktirenlere2B,B001ira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbarah n ihbarsız Tasarruf he1&ptamada 

en az 60 lirası bulunanlara eenede 4 defa CJ•kllecek kur'a ile aeatıdaltl 
plAı a ınre lkramı1e datıtılacattll': 

• Adet 1.000 Ltratık 
4 " 1500 .. 
4 ,. JIO ,. 

40 .. 100 .. 
100 " 10 .. 
110 ,. tO ,. 
180 111 10 • 

4.000 Lira 
J.000 .. 
1.000 .. 
6.000 " 
ı.ooo .. 
4.100 .. 
ı.ıoo " 

DiKKAT: Heuplanac1a1ı:I pua1ar bir MD8 lçln4e 10 Undaa .... 
I• dtfmlrenJeıoe lknmlre eıktJll takdtııde % IO tu1M17Je yn1Je
'9ktlr. 

Kur'alar eenede ' defa, ı B1ın1, 1 Btrlnctlt&nun, 1 Mart •e ı Ha
ziran tartblertnde çekllecettlr. 

lılanbul 3 Qncü icra Jlunıulııjandan: 
Bir borçtan dola)'l mahcua .,. paraıa 

çevrflmesl mukarrer iç pareadaD mlrek
kep oda takımı 30-9-938 tarihine mllacllf 

lıtanbııl Ş inci lcrp. Jlımarlıı6ıındu: 

KIRIKKALE VE KCÇ(JIC YOr.OAT. ---------------------TA. YAPU.ACAK INlilT 

cuma dili uat t da Tablmde Stadıom 
ka11ısındakl GBmllf aputımuınuı Gnllndt 
açık artırma nretfyle satılacalından ta
lip oJanlann yeTJDI meü6rda mahallinde 
hanr balunıcak memura mtlracıat 17lem .. 
lerl ilin olunur. (28120) 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraıa 
onrllmealne karar Terlt•n 280 Ura...._ 
rinde " 141 adet istemle, pl7fDO .,. -S. 
re a~ artırma 1Urell1Je 28-9-831 tarlltlDI 
mllMclll eal'fUDba dDD aut ıs de .,.,.,._ 
landa lstiltlll caddesinde Hatay lokanta 
.,. birahanesinde satılacaktır. Almak bt .. 
,.nlerfn mat6r mahalde ılSsterllen saaU. 
hazır balanmalan ilin olunur. (261211. 

Ketlf bedeli ( '88.3158) Ura (3') ku.. 
ruı olan Kmkble ve ımçUk Yozgat. 
ta yaptırılacak lnpat aakerl fabrika. 
lar umum mUdilrlüğU merkez satm al. 
~ ... ~J888,.. 
art.t sanı .. ı ıa te kapalı sarfla 
ihale edilecektir. Şartname (23) U. 
ra (32) kuruo mukabillnde komisyon. 
dan verilir. Taliplerin muvakkat temt,. 
nat olan (22.404) Ura (8') turqu 
havi teklif mektuplanm mesk6r gnıı. 
de saat 14 de kadar komJayona 
vermeleri ve kendllerlnbı de 2490 aa. 
)'Ih kanunun 2 ve 3 maddeleırbıde ya. 
mlı YeAllde muayyen gUn ve uatte 
Komisyona mUracaatları. (6698) 

Tahmin edilen bedeli (lS.000) Ura 
olan 200 ton yeril kUktırt ukerl fah. 
rikala.r umum mUdUrlflill merkez iL 
tm akna komı110nuııca T-10-1938 
cuma gilnft ll&&t 115 de kapalı zarfla 
ihale edilecektir. larbıame paruıs 
olarak koml9yondazı verlllr. Taliple.. 
rhı muvakkat temhıat olan (1380) lL 
rayı havi teklif mektupıanm mezktr 
günde 1&1.t 14 ele kadar komllyona 
"9rmeleri ve kendilerinin de 2490 nu. 
lll&ralı bnmıun 2 ve 3 maddelerln.. 
deki ftllafkle mezkar ilin \'e saatte 
komisyona mUracaatlan. (8620) 

1330 lira muhaıiımen bedel ile 600 
metre cekme demir boru H3 P&rmak 
kutru dablJlılnde" ve bu boruJan. 
mahna 120 adet fil&DI 11-lQ--938 
lalı gllnU 1&&t 1' de Sahpuarmda u. 
kerl fabrikalar JOIJımaamdald 1atnı 
alma komlaJôııUDda eblltmeye konu. 
lacaktlr. fltekUlerln 99 Ura muvak. 
kat tft'thııtı her hangi bir matmtıdiır. 
JUğllne yatırarak lllakbmile beraber 
2490 numaralı Jranamm emrettlll ve. 
aallde beraber mattr gDn ve aaatte 
komflyonda bulunmalan. (6786) 

lUO Ura muh•mmen bedel ile 800 
metre çekme demir boru .. 3 parmak kut 
ru dabilislnde" ve bu borulara mabıuı 
120 adet filant 7-lo-tss cuma g11. 
nO uat 14 de Sahpuannda aakerl fab 
rikalar yolJ.,,wandald .. tın alma ko 
milyonunda ebiltmeye konulacaktır. 
latekJUırbı 99 lira munkkat tadnatı 
....... Mr .. .UdUrlUfbe yatı 
rara11 mMlasDe beraber 2499 numara 
b baaam -•ttllf •taailde '-abel' 
meaktlr gta ve ... tte lromiayoııda 1Ma 
lnnmıları. (W88) 

Istanhu/VakıflarDirektörlüğü ilanları 

Kıymeti 

Uria ..... 
289 H 

80 13 

66 67 

Pey paruı 
:.Liralıtll'ill 
21 21 

6 08 

s os 

Yenlbprda llld kldp Kuıın yeni Yr 
lr mahallesinde Sepetçi ıokağındı es
ki 71 yeni 34 No. lu tamamı 180 M2 da 
bulunan anannı 1/2 JüasesL 1111 

Tahtakale Rllatem pqa mahallesinde 
Bllyilk Çukur han Oıt katta 2C5 No. Ju 
odanın 3/9 bltlell. 4C597 

Tahtakalt lttletem pqa mahallesinde 
BOyilk Çukur ban Dit katta 3 N o. lu 
odanın 3/9 hlueai. 4C553. 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

6 mcı kefide: 11 :3irincitqrin 938 dedir 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Bundan hapa: 40.000. ZS.000, 20.000, 11.000, 10.000 lirahk lknt 

mlyelede (50.000 ve 200.000) lirabk iki adet mUWat vardır. 

loEN ıze_ANK 
Yukanda yudı emllkln mahlW hlıseleri 2394 No. Iu kanun ahlrlmına te.,. 

fiiran mUsayedeals olarak .. tın almalan bakkmda hiuedarlanna teblil•t yapıl· 
11Uf •• Mtın alacaklanna dair bma eyltmiflene de kanunt milddet sarfında ma
rac:aat etmediklerinden bilmUnyede Mtdmak Usere 15 sün müddetle açilr art

.-._ - - --- .-_ ~~<1"'""-<r<"'4J4.V~~sv..-.. ~ ....... - ~......-- --- -._. - ....._....-

~ Akay işletmesindenı 
Adalar - Anadolu - Yalova ha tanda 1-10--938 tarihinden itlb&ren 

BOnbahar tarifeel tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere aııılmıttzr. tırmaya çrkanlmıfbr. 

lhaıeal 10-lo-9$8 Puartesl ıunu uat 15 te yapılat.:aktır. lateklilerln la· 
tanbul Vakıflar BatmJdUrlUfil MahlaıAt kalemine mUracaatJan. (6771) 

........................................ 
- KURUNun kitap ,ekllade romaa tefrlbal -

-.. 
ca -a. 
ca .. -.K 

Q. • 
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kendisiyle beraber çalışmaklığımızı teklif etti. Ev
vel&, blı bu fikri betenmedlk • Fakat Petere ağzı
mızdan girip burnumuzdan çıktı. Blzl kandırdı. Bi
ze,. nuıl zengin olacatımızdan bahsediyordu. NI· 
ba~ et UnUmtlıde bir hakikat halinde gördUIU
mUı, bir serveti reddedemedik! Ah ne apdalmı
şrz: .. 

Ambroı Kreyvln burada eliyle başını yumruk-
ladı. Biraz durduktan sonra devam etU: 

- l!Jvvel& Petera ite başladı. MUesseeenln iş 

kısmında akıl kabul etmlyecek, lüzumsuz masraf
lar yapmala batladı. 

Ellı, havacUa kısmında faaliyete geçmişti. Hic; 
yeni havadis vermeyor, ve mütemadiyen diğer ıa
zetelerln blzlm gazeteyi atlatmasına çalışıyordu. 

Botun diğer gazeteler çok mUblm bavadlılerde mtl
tcmacllyen blzl atlattılar. Bllı bundan başka, bazı 
mahzurlu yazılar yazarak, ıaıete aleyhine attı, ye
di tane dava açılmasına 11ebep oldu. Partrtc'e ge-

• 
ltnco o dahi ıazet.enln 11atıt tebekeılnl felce ulrat-
mıı ve umumi tJraJ, Uçte bir nlsbetJne inmişti. Me· 
ael& "Bkq" gazetesi, btıttın tevzi lstasyonlarına en 
ıeo olarak sellıordu ve bu zaman bittabi dtler 
gaseteJer ıatılmıt olu1or, yeni bir gazetere ihtiyaç 
~alma,ordu. Jltırettlpllane ltmmmda mUthlt bo
aklukl•r bagnttermlttl. YUJl•r 7anlıt oık17or• 
du. Dtltan l>unlan Petent idare e4l7Qrdu. 

DÖRDUNcn MAHK1™ 

dan geçerek, herhangi suretle takip e4llmeal U•· 
tlmallnl ortadan ılldlkten ıonra, 1'avqladı. 

Kendi garajı öntıne geldltl zamaıı clotruca 
lcerl daldı. Ve otomobili her zamanki yerfne k~ 
duktan 11onra evi göstererek: 

- lşte ! dedi. Benim evim burası .. Gördtln JL9' 

Polisler bizi takip etmedi! 
Ambros Kreyvln cevap vermedi. Çllnktl b&Jll. 

mıştt . Bununla beraber, Con'un. onu ayıltmuı ook 
uzun sürmedi. Otomobilden çıkardı. Kreyvln, UJ'. 
kusunda gezen bir adam gibi onun peşinden geU. 
yordu. Alantöre bindiler ve birlikte yukan cı~ 
tılar. 

Con, Kreyvln'l, nzerlnde mikrofon tertlba 
bulunan masaya yakın bir koltufa oturttu Klltl'Q;i 
fon cicekler arasında gizil duruyordu. 

Kreyvin koltuta yıtıldı. Zorlukla nefe1 
yordu. 

Con bundan ıonra: 
- Burada kendini emin hlssedeblllnlıl 

'Yazıhanede hlo klmee, benim oturclulum bu 
reyl bllmeyor. Blsl takip edeblteceklere l 
kaybettlrdlllma eminim. Haıaın da d11an 
Bu vazlyet-t_e 1atnllıL 

Kre~ t>tr mtd4et Conua "'9lne b_. 
ted!lt ~ ,esı..ı mikrofon T.ıul1te 
blt edecek oııln dJkt&fonu hu.kete~ 
7ebutıft. 
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Ereğli kömürleri işletmesi 
Genel DlrektUrlilğUnden: 

Kimyager aranıyor 
Kömür nümunelerini bizzat almak ve kömüre müteallik bilfunum tah. 

lillerl yapmak üzere bir kimyager alınacaktır. Taliplerin muhtasar tercü. 
mei halleriyle ve talep ettikleri ücret zikredilmek suretiyle Zonguldakta iş· 
!etmemize yazı ile m\iracaat etmeleri • 
..... lllllİİlllll ............................ I .......... .. 

Nafıa Vekaletinden: 

lstanbuJ Komutanl ı gı . 
Satınalma Komisyonu ilanlari 

Harbiyede tesis ediccek Orduevi bağ 
h keıif pU.n n ıartnamesi dahilinde 
yaptınlacağmdan açık ebiltme ile 
ihalesi 29-9-938 pe11embe gUnU sa 
at 11 de yapılacaktır. Muhammen ke~f 
bedeli 4915 lira 81 kuruştur. İlk temi
natI 369 liradır. Şartnamesi 25 kuru§ 
mukabilinde inşaat ıubesinden alına 

'1ilir. İsteklilerin ilk teı:ıinat makbuz 
veya mektuplarile 2490 sayılı kanu.. 
nun 2 ve 3 ilncil maddelerinde yazılı 
veslkalarile ihale gününden evvel 
İstanbul Nafia müdürlliğünden ali. 
caklan vesikalarile beraber belli gUn 
ve saatte Fındıklıda komutunlık satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (6823) 

Diyarbakır - Cizre hattınm 39 + 650, 67 + 450 ve 77 + 700 Uncü kilo .. 
metrelerinde Kuruçay, Salatçayı ve Batman çayı il.zerlerinde yapılacak 1X60, 
fX60 ve 5X100 metre açıklığındaki üç demir köprilnün ~. nakil ve mon.. 
tajlan kapalı zarf usulile münakasaya konulmtŞ.ur. 

. ~ 

l - Münakasa 11-11-938 tarihine tesadüf eden Cuma. günU saat 15 de 
Vek8.letimiz demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

2 - Bu köprülerin nakliye masra.flarile beraber muhammen bedelleri mec.. 
muu ı.100.000 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 46.750 lira.dır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme 13artna.mesl, Bayındırlık işleri genel §3.rl:

namesf, üç adet köprü eeması, ray inbisat tertibatı şeması. devlet demiryolla.. 
n ray tipi, telgraf hattı konsollan şemasından ibaret bir takım münakasa 
vrakı 50 lira mukabilinde demiryollan inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 
5 - Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma, eksiltme 

Ye lha.le kanunu mucibince ibrazına. mecbur olduklan evrak ve vesikalarla 
ehliyet vesikalarını ve fiat teklifini hıı vi kapalı ve mühUrlil zarflarını eksilt. 
me şartnamesi ile mezkr kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak ıı-ıı-

938 tarihinde saat 14 e kadar Demiryolları inşaat dairesindeki münakasa ko. 
misyonu reisliğine numaralı makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

6 - Bu milnakasaya gireceklerden ldakal elli metre açıklığında bir demir 
klSprU imal ve montajını yapml§ olmak şartı aranacaktır. 

1 - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikası almak isteyenlerin re. 
feraııslarile diğer vesikalarını bir isti daya bağhyarak münakasanm yapıla.. 
cağı tarihten en az sekiz gUn evvel Vekaletimize müracaat ederek ehliyet ve.. 
kası talep etmeleri llzımdır. 
8 - Münakasanm yapılacağı tarih ten en az sekiz gtln evvel mUracaat e.. 

Clerek ehliyet vesikası talep etıniyenlerin bu müddetten sonra. yapacaklan 
m11ra.caa.tlan nazan itibare almmıyacaktır. (3937) (6802) 

1 - Çe§itleri şartıınmesine ekli listede yazılı ve kağıt üzerine ba.aılmış ya· 
ZI ve harf nUmunelerine uygun olmak p.rtlle &atın almacağı ve 11-8-938 
tarihinde ihale edileceği illn edilen 350 kilo harfin muhammen bedeli de
if§tirildiğinden yeniden açık eksiltmeye konmu§tur. 

II - Yeni tesbit edilen muhammen bedeli beher kllo:ru 250 ~ hemı.blle 
875 Ura ve muvakkat t.eminat.ı 65.63 liradır. 

m - Eksiltme 5-10-938 tarihine rastlıyan çarşamba gUnU saat 14 te 
Kaba.taşta levazım ve mUbayaat aubeslndeki alım komisyonunda yapılacak 

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

11e paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(6642) 

I -16-9-938 tarihinde ihale edileceği il!n edilen 1000 adet portatif 
fı;kl sandığının muhammen fiatı ve bedeli ilftnlarda yanlış yazılmı§tır. 

II - Beherinin muhammen fiatı 263.41 kuruş 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 pereembe gUnU saat 11 e talik edilmiştir. 

NURKALEM 

Kur§un Kalem Fabrikasında her 
nevi kalem imal edilmektedir. 

Mümaail ecnebi kalemlerine çok 
faiktir. 

Fiatlan ecnebi kalemlerinden 
% 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler : 
Süperyör 
Timsahlı 

301 • 2 
1205 
Not 

Mcktepll 
Altı derece sertlikte 

En fyi dm 
Dağdelen 15 derece sertli~ 
1011 Marangoz kalemi 
99 Taşçı kalemi 

Kopya kalemler : 
299 Ulua 
101 - A Yumuıü 
701 - B ,Orta Sert 
701 - C Sert En lyi clna 
11 - A. B. C. Uç dereceli 
702 - A. B. C. D. E. Beı renkli 
702 - A. B. Mavi • kırmızı 
27 - A. B. C. D. E. Bet renkli 

iyi cins 

uıs 

1325 
1301 

Pasteller 
6 Renkli 

12 Renkli 
12 Renkli Jyi cin 
24 Renkli iyi cina 

901 Kırmızı - Mavi 
Stabllli 12 Renkli iyi cins 

" 24 Renkli iyi cins 
Dermetograf üç renkli kalem 
311 Grafit ve renkli Minlen 
231 - 232 Kırmızı ve Mavi tebeşir 
Çe§itlerimizi her kırtasiyeciden 

iı tiyebilirıiniz. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
lstanbul, Sirkeci 

Mühürdar zade Han No. t . 2. IV - Şartname ve listeler her gün sözU geçen şubeden alınabileceği ı 
gibi isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saattp yüzde 7.5 güvenme •••• ..... •••••••••ıll 
paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona. müracaatları ilan olunur. Sahibı: ASIM us 

(6421) Neşriyat Müdilril Refik A. Sevengil 

- X.URUNun ldta,P. vckllnde roman tetrlksaa ~ 
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Yuca ülk .. liseleri 
Kayıt muamelesine başlanmıştır iste
yenlere izah name gönderilir. (Çarşıka-

1'iyatro caddesi, 'felefon (20019) 

Kültür Bakanlığından: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilk okuL 

larm 4 üncU ve 5 inci sınıfları için iki ciltten miltc§ckkil bir aritmetik kita. 
bı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka. müddeti 27 te~rinievvel 938 de başlamak ve 26 nisan 939 
çarşamba günü akşamı bitmek üzere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 26 k~unusanl 939 perşembe ~ 
nil akşamına. kadar bir dilekçe ile Kül tür Bakanlığına müracaat ederek bu 
müsabakaya. girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara alacaklar .. 
dır. 

4 - Müsabakada birinciliği ku.anan kitap serisi U~ yıl süre ile okullarda 
okutulacak ve müellifine her yıl için 1000 er lira telif hakkı verilecektir. L 
kinci çıkan kitap serisini yazana bir def aya mahsus olmak fu:ere birincinin 
müellifine verilenin bir yıllığı, Uçilncil, dördüncü ve beşinci çıkanlara da bir 
defaya mahsus olmak üzere dörder yUz lira mükfı.f at verilecektir. 

5 - Müsabakaya. gireceklerin esel' lerini üçer nüsha olmak üzere maki 
ile ve kdğrtlarm Yalnız birer yüzU.ne yazılmış olarak Kültür Bakanlığı ya. 
yın direktörUlUğU.ne mal\buz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri lL 
zımdır. Kitaba konulacak resim. ı:ıekil grafikler vesairenin asıllarmm yalnıs 

bu nüshalardan birine ve diğerlerine konulmuş bulunması kMidir. MUsaba.. 
kaya basılmış bir kitapla. girenler de kitabın Uç nüshasını verecek veya gön-.. 
dereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerce eser mU sveddelerlle birlikte eserleri kabul edil. 
diği takdirde ~erlerini ilA.n edilen telif hakkı mukabilinde ve her tUrlU ta.. 
sarruf _hakkından vaz geçerek Kültür Bakanlığına Uç yıllık bir devre için 
terkettıklerinl ve kltabm o devre içindeki her basılışının son tashfhlerlnln 
kendileri veya ke~di mesuliyetlcrl al tında tayin edecekleri diğer bir zat ta.. 
rafından yapılacagmı gösterir noterlik ten tasdikli bir taahhUt senedi veril
mesi de 18.mndır. 

1 - Kitaplarda bulunması llzmıgelen pedagojik ve teknik vasıflan g&.ı 
teren ~e ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin formUUl 
Kültür Bakanlığı yayın direktörlilğiln den alınabilir. 

Mektupla. isteyenlerin bir kuruşluk posta. pulunu da birlikte gönderme! 
rı ıamndır. (3985) (6865) 

Senelik muhammen kirası 30 lira olan Üsküdarda. Hayrettin çavuş mahalle.. 
sinde Debağlar sokağında 13 numaralı Hayrettin ça.vuı:ı mektebi 939 senesi 
mayısı sonuna kadar kiraya. verilmek lizere açık arttırmaya. konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir İstekliler 2 lira 25 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 3-10-938 pazartesi günU saat 14: 
buçukta DalmI Encilmende bulunmalıdırlar. (l) (6518) 

MotörlU vesait için alınacak olan ve hepsine 2115 lira 55 kuruş bedel ta~ 
min edilen 52 kalem Elektrik malzemesi açık eksiltıneye konu1muf5tur. Liste.. 
sile ı:ıartnamesi Levazım Müd\irlüğünde görülebilir. lstekliler 2490 num~ 
1ı kanunda yazılı vesikadan başka bu işle uğraştığına. ve kurulmuş ticaret. 
hanesi olduğuna dair Ticaret odasından alaca.klan vesika ile 158 lira 67 kuruş\uk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 30-9-938 cuma günU saat 14 
buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (6428) 

Beher metre murabbama. 2 lira 50 kuruş bedel tahmin olunan .Aksa.rayda 
Muratpa§a. mahallesinin Selçuk camii çıkmazı sokağında 3 metre yüzlü 15 
metre murabbaı çıkmaz yol parçası satılmak Uzcre pazarlığa. konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2 lira. 81 kuruşluk: 
ilk teminat makbuz veya mcktubile beraber 7-10-938 cuma. güntl saat 14: 
buçukta Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B) (6724) 
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~~VINJZDE \ 
delil 

CEBiNiZDE 
blle 

- BUlyorum ,dedi. Senin şimdi hissettiğin Şey• 
lert tamamen anlıyorum. SUs'in öldilrülmeslnl, o
nun ardından Pa.rtrlcln HldUrUlmeslni dtişUnUyor

ıun. Bundan sonra. da sıranın sana gelmiş olma
sından korkuyorsun. Zavallı adam! Her halde müt
hiş bir asabiyet buhranı içindesin! 

Bu sırada Ambros Kreyvln'in dolgun yanak
ları üzerinden iri yaş damlaları yuvarlanıyordu. 

Con düşünüyordu. 

deli idik. Bizim nemize 10.zımdı? Çünkll Marpleyin 
idaresi altında hepimizin çok güzel işlerimiz var
dı. Feters. iş mUdilrU idi. Ells ,gazetenin tahrir mU
düril idi. Partlc tevziat ve satışla alAkadar oıu .. 
yordu. Hepimizin maaşları yüksekti. Hepimiz mem• 
nunC:uk. Hepimiz ... Yalnız Peters memnun değil
di. Petersin sözüne kapılıncaya kadar bu hal böy
lece devam etti. Peters mevki sahibi, kudret sahi
bi olmak istiyordu. BUyük bir gazetenin iş müdürtı 

Dlr ş1se 

Bu adamı nasıl konuşturacaktı. Bu adamın 1· 
cindeki esrarı nasıl döktUrUp saçtırab1lecekU! Ner
dcn başlamalıydı? Genç kız bunu da. dilşilnmckle 

meşgulkEm Kreyvln kendlllğlnden konuşmağa baş
lı:ı.dı. 

dl. 
- Blltiln bunlar Mart Petersln hatasıdır, de-

Con helecanını gizleyerek: 
-Anlat, dedi. Ne gibi hatası oldu? 

Itreyvlnln bir vicdan Azabı içinde kıvrandığı 
belllydl. Yüreğinde gizli duran ve kendini sıkan 
bUtün esrarı boşaltmak istediğini hissettiren işa
retler, yüzUnU bir sar'a gibi buruşturuyordu: 

- Çok zaman evvel ,dedi. Yani bundan tam 
ylrınl sene evveldi. .• Pctorsln sözüne kapıldık ... Pe
ters delinin biridir. Yani iktidar sahibi olmak için 
çıldırmış blr adam ... Fakat, onu dinlemek gnfle
tlooe bulunduğumuz için biz d 7& a.hm k, ;yahut 

olmak ona kAfl gelmiyordu. Bir gazetenin sahibi 
olmak istiyordu. Fakat parası yoktu. Bir yerden 
alnbilirdl. Hepimiz birer yerden para alablllrdik. 
Fakat bu alacağımız paralar kAfl gelmiyordu. Bir 
Londra gazetesin! satın nlmak bir hayli paraya 
mütevnkkıf. Ne kadar para lAzımgeldiğlnt tahmin 
edemezsiniz. Hele o günlerde bile fevkalAde sat
makta olan 1'Eko" gibi bir .gazeteyi satın almak 
çok mühim bir işti ve Peters Skoyu satın almak 
lsUyoıdu. Onun sahibi olmak ihtirasına kapılmış
tı. Fakat blUr misiniz Peters bir şeyi arzu edip de 
ona muhakkak surette malfk olmak istediği za
man ne kadar merhametsizdir! Kendisinin deli ol
duğuna şUphe yoktur. Hem tehltkell bir deli!... 
Marpley bir kere, bir sene tein seyahate cıkmış ve 
gnzet Eli bizim odördlimUzc bırakmıştı. fşto bu es
nnıla Petcrs korkunç bir plt\n dUşUndll. Faknt bıı 
plftnı bizimle teşrikimesai etmeden tatbik ctme-
ine lmkA.ıı yoktu, Onun fçln Elise, bana, Partrlc 

bulunmalı 
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