
Çarşamba 

28 
italya, Danimar

ka, Holanda 
Hükumetleri mühim askert 

tedbirler aldılar 
EYLUL 938 

tll 21- 3 

Sayı: 7442 ·15421 lSTAN HU L Ankara ~addesı 

Posta kuturu: 46 (lstnnbul) 
reıgraı acı.rest: Kunm • Tstanhl 

Telef. 21413 (Yazı) 24:no r/dartJ) 
(Yazısı 6 ıncıda), 

, en ~ber ıayn dün sece bır nutuk soyledi: 

Harp başlamadığı r11üddetçe 
önlenıek ü 111 idi mevcuttur 1 • 

Südet mın.akalarının derhal işgalini doğru bulmadığımı söylemeliyim 

üçüncü bir ziyaret yaparım . • 
ışe bilsem Hitlere \J 

yarayacagını 

Fa~at bu anda tavassutla faydalı olarak fazla bir şey yapacağımı ümit etmigoı um 
~e~osD@vaıkyafiloını lbcn<Çira selföıra ş~yDe ©lly@ır: 

Du Bayramı münaseoetile 

Atafü,.kün teşekkürü 
İstanbul, 27 (A.A.) - Riyaseticümhur Umumi katipliğinden: 

"Gaddarane talepler karşısında en 
büyük mukavemeti göstereceğiz 

Dil bayramı münasebetile yu:-dun her tarafından gelen ve vatandaşla. 
rm yüksek duygularını bildiren telgraflardan Atatürk pek mütehassis 
olmuşlar ve teşekkürlerinin iletilmesine Anadolu Ajansını memur etmiş. 
terdir. 

Allah bize qardım etsin,, 
BAŞVEKiLiN TEŞEKKORO VAZiYET \ 

Yalova, 27 (A.A.) - Dil bayramı vesilesile memleketin her tarafın. 
dan aldıkları tebrik telgraflarına verecekleri cevapların meşguliyetleri do. 
layxsile geç kalması muhtemel bulunduğundan teşekkürlerinin kendile. 
rine iblağ edilmesine Başvekil Celal Bayar Anadolu Ajansının tavassutu 1 
nu rica etmişlerdir. 

-ıı.----------------=------------------.................. ~ 

Hitlcrin Çckoslonıkyaya ,·erdiği on gün 
mühletin sekizi geçmiş, iki günü kalmış
tır. Tcşrinicvvclin birinci günü Cckoslo
Yakya Südct mıntakasını teslime başlamaz
sa Almanya cebren bu mıntukayı işgale 

geçecektir. Du takdirde Fransa müttefiki 
(Sonu: Sa. 6, Sü. 5) 

Karanlt:< ! 
\'azan Asım Us 

Hitlerin son mıtkumt okucluktnn 
ısonra insan kendini derin bir karan
lıkta ve bir boşlukta görüyor. Zira 
Alman deYlet reisi bu nutkundn şt;y. 
le diyor: 

-Al.manya ylı·mi scnedenberi esa
ı·et altında olnıı kardeşlerini kurtar. 
mağa azmetmiştir. Bunun için icap 
ederse bütün dünyaya kal'şı harp e-

Hltler, Ruzveıtln mesajına eevap verdi: 

''Alakadar insanların 
korkunç akıbetleri 

Bu meselenin hallinin gecikme
sine im '~ an bıra~<mamaktadır,, 

(YaZISI 6 mcıda) 

decektir. Çekoslo,·n~a düşünsün ye --------------------------
kararım \'eı·sin.n 

Halbuki birkaç f,'"Ün c"'·eı Hitler ile 
Çemberlayn arasında yapılan mülfi
katm neticesi hakkındaki telgraf 
baberloıi Almanyanm Südetler me
selesinde nı·zuları tatmin cdilclib,oi, 
yalnız ilıtlliHh noktnnın !\lncnr Te 

J;eh azlıklnrma tnnllük eden cihete 
münhasır kaldığı bildirilınişti. nu 
takdirde Almanya ile Çekoslovakya. 
arasında. bir harp c;ıkncaksa bunun 
esbabı mucibesl Sücletlcr değil, J;elı 
\'O Macar azlıkları meselesi olmak lll· 
zımgcliyordu. 

Dikkat c<lilh'se Hitleı-in nutku ile 
evvelce Goclesberg mülftkatı hakkın· 
da ajansların tebliği arasmcla esaslı 
bir fark Yardır. İhtimal ki yarın 
Orta. An-upayı l"O belki de bütün dün· 
yayı harbe sürükleyecek bir Ynzlyetl 
knraıılıkta bırn.kan bu farkın selJcbl 
nedir? Bu cihet malfım de;:i,il. Ve ma
alesef bunu sorup üj::,rı·enecek hiç Mr 

ıncsul makam da mel'cut değil. 

Acaba Almanya hakikaten ı:ındece 
Südet Almnnlnrı meselesi ile mJ meş
guldür. Hitlerin icabrnda bütün dün
yaya karşı harp eclccep;iz, demesinin 
f'Riki snc1ecc Süclet.lerı Çekoslo,·akyn
clnn ayırarak Ilüyük Alman hudutları 
içerisine almak gayreti midir? Yok
~a Alınnnyn, Mncnristan T"e J;ehistnn 
bJr ittifnk aktccl<wck Çekoslovnk)·tı· 

yı ol'tadan lrnldıı•mnğa, hu mcmle· 
keti U.; memleket arasnufn taksim ct
mc~o karnr ,·ernıi:;;lcrdlr de bn mnk
saclı tnlınklmk etiı'mek için Alman, 
l\facar, Leh azlıkları meselesi znhiri 
hir harp yesilesi olnmk Ucriye mi si.i
rülmeı..-ıeclir? 1\fna lcsef bü)·ük ele\ Jet
ler arasmıla <'Crl'rtın NlPn m'ıl:r.akC'r<'· 
ler hep gizli cllplnmn ı '<' m .... ~t'' nl 
rlnl:'..rıı için bu noktayı tayin etm('k Irn-
bil d('ğil. 

Eğer l Dlrlnciteşl'in ;!;Ünii gelir ele 

Barbaros ihtifali 
Dün biigü~ denizciye layık olduğu 

meı asim yapıldı 

Dünkü ihti' .. Jde vali nutkunu okuyoı· ve ihtifale iştirak eden <'eniz L. talebesi 

ruıııı uııl • feri J U • .,ı llo oh , ıı bı hl 

biribiı•lerlnln boğazlal'ınn ntılusn ,.e 
sebebini fiğTcnmcdeıı ~ene on beş, yil'-

' - Yazısı bşbcidc -

tü ıı u .c aı·tık nı ' ı ni~·et , .e lnsnn· 
1 

lık kelimelerini IUgntlerden !'ilmcli-
dir. 

ÇekosloYtıkya haritası önünde Çem berlayn fikirlerini söylcyor, tercihnan 
Şıpit (ortadaki) Bitlere nakle diyor, Bitler de . düşüni}yor u • a 

(Yazısı 6 ımcı sayıfada); 

Çeklerle harbetmek Üzere 

Lebistanda 70,000. 
gönüllü kaydedildi 

(Yazısı 6 ıncı ısayıfada) 

................................................................ _.. ... 
Okuyucularımıza 

Hizmetimizin Ölçüsünü 
genişletiyor uz: 

(KURUN) Ay başından 
itibaren sayfa.arını artırıyor 

Gazetemiz, eski adı "V AKIT,, ile başlıyan 22 yıl
dır okuyucularına yaptığı ne§rİyat hizmetine yeni bir 
inkişaf vermek üzere bulunuyor. 

"Ucuz, fakat tam gazete,, ihtiyacına karşılık olmak 
için tuttuğumuz yolda, okuyucularımızın günden güne 
artan müzahareti ile gördüğümüz teşvik, kendi istifa
delerine her gün daha fazla sayfa arz ile mukabele et
meye sevketti; ay başından itibaren "KURUN,, okuyu
cularına her gün, ilavelerile birlikte 12, 16, 24 sayfa 
olaralc takd=m olunacaktır. 

Y P ..... ; te.rr:1• ... lar ve her1<esi alnkalandıran en canlı 
yazıl rla yeni hizmetimizin ölçüsünü, genişleyen mahi
yet ve derecesini gelecek sayılarımızda göreceksiniz. 
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•• 
Universitemiz·n 

ı An1'ar~ ft>lf'fonıı ı b . d b.. . ~· ı"" k 
Guzienstitü8ünden Beyler eyın e lf lllıl a 

tercüme külliyah 
Yazan: Yunus Kazım Köni 

Universitenin muhterem rektörü, ge. 
çcnlerde verdiği bir beynatta, tlniver. 
aitemiz:n tercümecilik programından 

ve bunun icraat şeklinden lıclısetti 
Bu oldukça gecikmiş fiiliyata esas 

itibarile hiç kimsenin bir diyeceği o. 
lamaz. Kültür Bakanlığının bu işi üni
versiteye bırakmasındaki isabeti de ra
hat nefes alarak karşılamıyacak bir 
münev·ver tasavvur edilemez. Dil, ec. 
dadın bizim elimizde en mukaddes bir 
emanetidir. Ayni kelimelerin ve söz. 
lerin yüzlerce senedcnberi beşeri mii
nasebetlcrde kullanılmış olduğunu bil
mek insana gurur verir. Bizden son. 
rakilere de bu konuştuğumuz dilden 
daha kıymetli ve unutulmıyacak ne bı. 
rakacağız? 

Mıllet en sonunda bir 'kültür birliği
dir. Dil ise bu kültürün hazinesi oldu
ğuna göre dili zenginleştirmek kadar 
bereketli ve feyizli bir iş düşünülemez. 
Onun için bizde bu tercüme sözü ne 
zaman geçse silkinir ve en büyük ilmi. 
din benliğimi kaplaı:hğıru hissederim. 
Yakında Cumhuriyetin ilanının on 

beşinci yılını idrak edeceğiz. Bu on be§ 
yıllın en büyük fütuhatından biri ben. 
ce dil 'kurulu olmuştur. Dil kurulunun 
getirdiği ruh, koyduğu esaslar, verdiği 
mahsuller ve halk arasına giren inan~ 
bizi doyuracak ka.::ar mükemmel ve tam 
dır. Fakat şu on beş sene içinde ,başı 
boş kalan tercümecilik ne alemde? 

Maarif Vekfücti bu on beş sene i
çinde zaman zaman programlar çizdi, 
teşebbüslere ginşti. Fakat bugün geri 
dönsek ve şu geçen altın senelere bak
aak elimize resmi sahadan beklediğimiz 
müsbet eserlerin binde birini alamadığı 
mızı görmekle içimiz yanmaz mı? Şu 
on beş ıene içinde bu memleketin kü. 
tüphanesine ancak hususi teşel;>büs er
babının himmetiyle mahdut eserler a· 
lınabildi; bunlar da ekseriyet bakımın. 
dan bittabi iradı masrafmı korur diyo 
düşünülmüş nisbeten hafif ve harcı!. 
lem eserler oldu. Acaba bir program 
altında yüz elli kitap da kazandırıla. 
maz mıydı? 

Şimdi artık olan olmuştur. Bugün 
istikbalin meııuliyetinden korunmak 
mecburiyetini hissetmek zamanıdır. 

Onun için Universitenin işi üzerine al
masını memnuniyetle karşılar ve prog
ramını mütezayit bir tempo ile tatbik 
ederek dilimizi, en eski varlığını ihya 
yolile genişletecek, güzelleştirecek ve 
muasır milletlerin büyük dillerinden bi. 
ri haline getirecek olan tercümecilik 
işinck tam verim almasını gönülden eli. 
lerim. 

Ancak burada akla gelen bir iki mü. 
l!hazayı kaydetmek istiyorum. Evvela: 
... ~rcüme edilecek kitaplann listesi ef· 
kar µmumiyeye ilan edilmelı~ir. Matbu. 
atımızm bet altr türlil tefri1..."l ile dol. 
durduğu JÜtunlan ne güne duruyor? 
Münevverlere bu hususta söz verilme
lidir. En mühim tercihi ve hatta teren. 

mecilerin şahsi liyakati hakkında açık 

bir rnünal:aşadan çekinmemelidir. Çün. 
kil böyle sistematik bir tercüme ve ih. 
tiyar edilecek büyük masraflar gün.de
lik bir kazanç gayesinden ziyade milli 
ve tarihi bir hizmet gayesini gütmekte· 
dir. Kültürümüzün, dilimizin istikbali 
mevzuubahstır. İstikb:ılin yapacağı ·mua 
hazeyi bugünün münal.:aşasile bertaraf 
etmek hem kolay, hem hayırlıdır. 

Bu da bir mıllet işidir ve bütün mil· 
let i~leri gibi milletin gözü önünde gö
riilmelidir. Dil cemiyetinin muvaffakt
yeti sırn da herkesten istifade ve isti. 
ane etmesi ve her işini milletin gözü ö
nünde görmesidir. 

Kollektif çalışmanın verimini inkar 
etmek hamakattir. Onun için fikrimce 
hiçbir kitap hiçbir zaman ve kim olur· 
sa olsun tek şahsa verilmemelidir. 

Bu şahsın otoritesi, şöhreti ne kadar 
yüksek olursa olsun, kafası en olgun 
ve dolgun olan ve anadili ile ecnebi bir 
dile vukufu da su götürmez fikir ve ka. 
lem adamlarımızın bile insan oldukla. 
nnı unutmayalım. Hata itlemek tabit
dir. Hem de büyük hata işlemeyen bir 
şahıs gösterilemez. Bu hatalardan sa· 
kınmak için kontrollü İ§ görmek zanı. 
ridir. Denilecek ki tercümeleri sonradan 
kontrol ettiririz. Hayır 1 Bu, bızim, 
huyumuza, vaziyetimize uygun bir ted. 
bir olmamıştır. Tercüme i~ini tercüme
ye memur edilenlerden başka kime kont 
rol ettirebiliriz İşte onun için bir kita· 
bın tercümesi mcsuliyeti tek bir ?}ısa 
değil, hiç değilse iki §ahsa verilmeli. 
dir. Bu iki kişi kitabı aralannda yanya. 
nya bölerek tercüme etmiş olsalar bile 
her sayfayı bir kere birlikte gözden ge
çirmeleri, ilzerinde mliıterek tashihler 
yapmalan faydalıdır. 

İlmine, vicdanına ve haysiyetine çok 
itimat ettiğim gençlerimizden birinin 
Nictscheden yaptığı Zartbustra tecrU. 
mesini bu sabah kan§tınyordum. Güzel 
bir tercüme. Fakat böyle büyfik bir ki: 
tabı tek başına türkçeye çevirmeğe kalk 
manın zorlukları burada da görülüyor. 

Tercümeyi tatlı tatlı okurken bir 
cUmleye takıldım. O cümleyi aynen ya. 
zıyorum: ''Onlara bir şey verme. Da
ima onla!'dan al. Onların hoşuna gi.den 
şey senin de hoşuna giden şeydir.,. Bu 
cümleyi yukarJanbcri sözlere ve eserin 
ari::tokratik ruhuna aylcırı buldum. Ve 
almanca aslında yerini buldum. Kar§r· 
laştmnağa medar olsun ciye aynen alı. 
yorum: "Gib ihmen nichts sagte .der 
He:ıge, Nimm i'hmen lieber etmas ab, 
und trage es nist ihmen, das w!rd İlmen 
am wohlsten tun: wcm es dir nur 
wohltut.,, 

Ciddi bir tercümede mütercimin, 
müellifin fikrine, üsltıbuna tS noktala. 
ma işaretlerine kadar dik'kat, itina ve 
ihtima-n göstermesi l§zımgelir. Onun i
çin aslı ile tercümesi arasındaki tebayün 
derhal göze çarpıyor: MeseHi ben bunu 

(Devamı 7 ndde) 

1 Devey - Hines davası 1 
-15-

Devey sinema kahramanı 
Hlnes aleyhindeki davada NeY· 

york başmUddcfumumlslnin göster
diği muvafCaltıyet Amerflm matbua
tında ve efldl.rıumumfyeslnde öyle 
bir şöhret yarattı ki nihayet bUyük 
halk kUtlesfnin bu harelrntt knrç.ıoın
da sinemacılar kayıtsız kalamadı. E
sasen muhakemenin alctUnllto olan 
safhaları gUnll gUnUnc filme alınıyor· 
du. Bu filmler slnemnlarda gösterl
llyordu. Fakat slnemncılnr bu lrndn
rı da kA.fi bulmndılnr. "Temizlik" a
dı altında bir mm yapmağa knrnr 
Terdller. 

(Temizlik) filminin içinde tnblt 
başrolde Devey olacaktı. Deveyi Şarl 
Morfs temsil edecekti. Onun partc
nerl de Slh·lya Sidney olacaktı. Bn
nun ıcın suratla bir senaryo hazırlan-

dı. Rlncmncılar bu malcsatla bugUn
lerde Nevyork bnşmUddelumumislne 
mtirncaat etmişlerdir. Dcvey muvn
falrnt ettfğl takdirde derhal Temizlik 
filmi teşebbUsU fiiliyat saha.sına ge
çocclttlr. 

Hal~llrnten Devey bu mUhim dava
da yalnız bUyUk bir me•lent şecaat e
seri göstermekle kalmamıştır. Ayni 
zamanda yorulmak bilmeyen bir va
zife ndamı olnrak da tnkdlrler al
mıştır. On milyon nUfuslu bUyUk bir 
Amcrllm şehrinin bnşdöndUrUcU vn
vey!O.sı arasında, sıcakların boğucu 

havası içinde bu uzun davada en 
kUçUk bir yorgunluk göstermemiş

tir 
Deveyln Hlnes alcyhtnde çıkardığı 

son iki şahit şunlar oldu: Biri Ce1· 

mezun olanlar 
Nerelere tayin edildiler 
Ankara, 27 (Telefonla) - Gari Ter. 

biye Enstitüsü riyaziye şubesi me. 
zunlarından Sadettin Toprak Samsun 
Hasan :Kutat Yalvaç, Cemal Tanaç 
Afyon, Mahmut Dinçer Mardin, Ah. 
met Karaaslan Antalya, Reşat Taşel 

Zonguldak, Hüseyin Altuğ Tokat. 
Hasan Yiğit Elazığ, Fuat Ertunç ö. 
demi§, Selim Adsız Edirne, İsmail 

Menku Buca, Hayri Oıdcn iğdir, td. 
rls Çakir Giresun, Acul Erol Karakö. 
se, Rıza Gökmen Kütahya, Ali Beyga 
Sinop, Ali Kirsal Van, Kemal' Tang 
Bitl~s, Tahir Karakat Erzincan, Mah. 
mut Ersor Kars, Muhsine tşık Konya, 
Tarih coğrafya şubesinden Hikmet Gu. 
lumay Kütahya. Nevzat Aydınlı Yor. 
gat. İbrahim Altıok Kars, Rıza Erkan 
Divrik, Kerim Alpman Afyon, Ulviye 
Özbekim Adana, Sadık Kastamonu, 
Hüsamettin Tunalı Kirşehir, Nihal 
Dikerman Akıehir, Edip Ertürk Kay. 
seri, Tabiiye şubesinden Gülsüm Altın 
say Muğla, Ahmet özel Artvin, Şakir 
Oba Konya, İsmail Akatil Bayburt, 
Leman Utku Gelibolu, Hasan İnanç 

Erzincan, Yahya Sumer Şibinkarahi _ 
sar, beden şubesinden Zeki Tunç Sam 
sun, Yahya Tan lzmir, Pakize Genç 
İzmir lise ve ortaokullarına tayin e
tzmir lise ve ortaokullarına tayin ~

dilmişlerdir. 

Kaçakçılık kanu
nu değiştiriliyor 

Ankara, 27 (Telefonla) - Gümrtik 
vckfileti ka!iakçılığın men ve takibi 
hakkın~ald kanunun bazı maddele -
rini değiştiren bir kanun projesini 
BaşveKalet .. vemılştir. 

Halen mcrlyet mcvkiinde olan ka. 
çakçılığın mrn ve takibi hakkındaki 

kanunun en mühim maddelerinden on 
maddesi .değiştirilmektedir. 

Projenin en mühim hususiyeti haciz 
ve müS3derelere verilecek ikramiyeler 
sisteminde de değişiklik yapılmasıdır. 

Bu meyanda peşin ikramiye usulü 
kaldırılmakta haciz ve müsadereleri da. 
ha emin bir şekilde ikramiye verilme. 
si temin edilmektedir. 

Projenin ihtiva cttigı diğer hü. 
kümler yurdumuzda yapılan ufak te. 
fek kaçakçılığı esaslı bir şekilde önli- 1 
yecek müeyyide ve tedbirleri cami bu.

1 lunmaktadır. 

Akademideki Jüri Heyeti 
Ankara, 27 (Telefonla) - 29 bi. 

rincite~rinde akademide haykcl jürisi 
toplanacaktır. Bu defa Manisa, Trab. 
zon, Giresun ve diğer b!rkaç yerin 
maketleri tetkik edilecektir. Jilrinin 
Ankaradaki azası bu tarihte 
bulunacaklardır. 

Peşte Sefirimiz 

orada 

Ankara, 27 (Telefonla) - . Pe§te 
sefirimiz Behiç, 19,15 trenile lstanbu. 
la g:tti. 

Meclis reisi, vekiller ve Macar se. 
fareti erkanı tarafından uğurlandı. 

mls Muray ki hukuk ceza işlerinde 
ihtisası ile tanınmış bir adamdı. Di
ğeri Kornelyus Kascy isminde Bine
sin eski bir dostu idi. 

Ccymts Murny söze başlarken ge
rek Hlnes, gerek Duç Sulç ile olan 
samlmt dostluklarından bahsetti: 

- Ben birçok defa Davls lle bera
ber çalıştım. Birçok hukuk davala
rını birlikte mildafaa ettilt. Bir gUn 

Astor otelinde dört kişi idik. Bir ma
sa etrafında oturmuş konuşuyorduk. 
Bir aralık söz Deveyln şahsına inti
kal etti. Ben: "Başmilddeiumumt 

gözUnU budaktan sakınmayan, cesur, 
doğru bir adamdır. Bir kere her
hangi bir adamın suçlu olduğuna ka
n:ıat getirirse onu mahkum etmek t
çfn hiç Lir şeyden teklnmcz. O ada
mın mevkii ne kadar yUkeek olursa 
olsun elinden kurtulmaz" dedim. Da
vls benim hu sözUmil tasdik etti. IIl
ncse döncrclc: "Evet, bu Devey lle 
meşgul olmamız, hem do clddt suret
te meşgul olmamız ll'ızımclır. Eğer 

bir gUn lrndese tıkılmak istemiyor .. 
11ak ...... clecll. Dnvlsln bu sözüne Hlnea 
pek ehemmiyet vermez gibi görUndll. 

faciası oldu 
Dördü 

21 
kadın 

amele 
olmak üzere 

yaıalandı 
DUn akşam Uzeri Beylerbeyinde ço· 

cuk tabancalarına mantar yapan bir 
fabrikada infilak olmuş, 21 kişi yara· 
lanmıştır. 

Yaptığımız tahkikatı yazıyoruz: 

Beylerbeyinde İskele caddesinde 22 
numaralı eski bir gazinoda tek 
katlı bir binada mantar fabrikası te· 
sis olunmuştur. Fabrika bir kaç Mu
sevinin sermayesi ile kurulmuştur. 
Hakkı Iı.,i§ek namında bir zat idare et· 
mcktedir. 

Bu fnbrıka evvelce lstanbulda iken 
geçen sene Beylerbeyine naklolunmuır 
tur.Fabrika 1stanbuldaykcn 2 dcf a, bir 
sene zarfında da Beylerbeyinde tiç de· 
fa infilak olmuştur. Bu yüzden Bey
lerbeyi halkı iki ay evvel bir mazbata 
yaparak alakadar makamlara başvur
muş, fabrikanın mahalle arasından 

kaldırılmasını istemişti. 

Fabrika ancak tabanca mantarı mU· 
saadesi almışken, son zamanlarda ha· 
vai fişek siparişinde bulunulmuş, a
mele miktarı yirmi bire çıkarılarak ça· 
lışılmıya başlanmıştır. Hatta son gün· 
terde geceleri yapılan fişeklerin hava· 
ya atılarak tecrübesi bile yapıldığı gö
rüimUştUr. 

Dün saat beş buçuğa doğru fabri· 
kada yine havai fişek yapılırken bir-

Antakya a 
Veni Adliye te~kilAlı 

k urufdu 
İskenderun, 27 (A.A.) - DeYlet 

Reisi Tayfur Sökmen, buraya gelmiş 
mebuslar ve büyük bir halk kütlesi 
tarafından hararetle karşılanmıştır. 
Devlet Reisi, belediye dairesine in
miş, burada bir resmi kabul yapıl

mıştır. Dundan sonra yapılan kabine 
ictlmaına riyaset eden Ekselans Sök
men, gece Antakyaya dönmüştlir. 

Antakya, 27 (A.A.) - Eski adliye 
teşk1Ultı bir kanunla lrtğvedilnılş ve 
yeniclen mahkemeler kurulmuştur. 

Yeni teşkfH\ta göre, yüksek ınahke
meden başka Antakyada. bir ağır ce
za mahkemesi, asliye hukuk ve ceza 
ınUnterlt lıt\klmlikleri ve Kırıkhandn 
bir asliye h:lklmllğl ihdas edilmiştir. 
Yeni M.klm ve milddeinmumlliklcre 
gUzide adliyeciler tayin edilmiş ve işe 
başlamışlardır. YUksek mahkemenin 
Antnkyada çnlışmnsı takarrür etmiş
tir. 

Antakya, 27 (A.A.) -Bntnyın her 
yerinde dil bayramı törenle kutlan
mıştır. Antakyadaki tören Gilndtiz si
nemasında yapılmış ve blrcok davet
liler hazır bulupmuştur. 

Antakya, 27 (A.A.) - Antakynya 
bağlı ordu nahiyesi lcaza haline kal
bedllmiş, kaza teşkilfltı yapılmıştır. 

Kesep nahiyesi ordu kazasına bnğ- ı 
lanmıştır. Rcyhanlye nahiyesinin de 
kazaya kalbi mukarrerdir. 

Sndece: "Bakalım, görilrUz" demek· 
le iktifa etti. 

Mahkeme önUnde Ceyms Murırr 
böyle söylerken herkes bir taraft:ın 
da Hlnese dikkat ediyordu. Hlncsln 
ne şekilde mukabelede bnlunacnğı
nı anlamak lsteyordu. Fakat o, hiç 
bir harekette bulunmadı. Gözlerini 
önündeki dosyalardan kaldırmadı. 

Strlker de meşhur istintak usulünU 
bırakarak bir sual bile sormadı. 

Bundan sonra Dcvcy son şahit ola
rak Kornolyus Kaseyi çağırdı. Kor
nelyus şu yolda ifade \'erdi: 

- 1935 senesinde idi. O vnkıt Du\} 
Sulç tle arlrndaşları Troy mnıtaka
sındn lnkontnks vergisinden kurtul
mak için şiddetli bir mücadeleye gir
miş bulunuyorlardı. lşte bu sıralar
da ldf ki bir nlcşnm Hines bana te
lefon ettf. Polis benim adamlarımı 
çok tnzyllt ediyor. Ilunlnrn kendi da
irende yardım et, dedi. E>ct. Hlnes 
benim iyi bir dostum idi. Fakat o
mın sözlerini tutamazdım. Duc Sulc 
gibi bir ndama. yardım edemezdim. 
nu ( ı) numaralı halk dUşmanına yar 
c!ım etmek ... rol? Asla!" 

denbire infilak olmuş. yangın çıkmış
tır. Yangın yerine CskUdar itfaiyesi 
gelmiş, bina tamamen yandıktan son· 
ra etrafına sirayet etmeden söndUrUl· 
mUştUr. Jnfilak ani ve şiddetli oldu· 
ğundan içinde fabrika mildürü olduE;"U 
halde bütiln kadın, erkek ameleler ya· 
ralanmışlardır. 

Ustu başı tutuşanlardan bir kısmı 
kendilerini denize atarak söndürmüş
ler, bir kısmı da sokak ortasında çı· 
nlçıplak soyunmuşlardır. Civardaki 
halk, infitdkın şiddetinden korkarak 
kendilerini evlerinden dışarı atmışlar, 
feci manzara ile karşılaşmışlardır. 

Yaralananlar §Unlardır: 
1smail kızı Handan, Ali kızı Ayşe, 

Hüseyin kızı Hanife, Selim oğlu HUs· 
nU, Hasan oğlu Murat, Mustafa oğlu 
lbrahlm, ldris oğlu Hakkı, Sndık oğ' 
lu Abbas, Arif oğlu Murat, Mehmet oğ 
lu Hayri, Silleyman oğlu Mehmet. !~~
mil oğlu Feyzi, Mehmet oğlu Feyzi, Sa 
lih oğlu Süleyman, Hakkı Fi§ek, Vasil 
oğlu Simon, Mehmet oğlu Haydar, Yu· 
suf oğlu Kazım. Abdullah oğlu Vasıf· 
tır. 

Yaralılar J;!aydarpaşa hastan~sine 
kaldırılmı~~ar.dır. Bunlardan sekizinin 
sıhhi vaziyeti tehlikelidir. 

Riziko!ar hakkında 
hükumetimizin kararı 
Orta Avrupada siya.si \•aziyetin çok 

bulanık bir manzara arzetmesi üzerine, 
Londrada bulunan sigortalar heyeti 
merkeziyesi, harp rizikosunu yüzde 
yarımdan yüzde bc§e çıkarmış ve bu 
hal memleketimizdeki sigorta şirket
leri tarafından da tatbik edilmeğe baş· 
lanmıştı. Rizikolar tehlikenin f az!a ol· 
duğu, Baltm memleketleri, Orta Av
rupa gibi yerler için yüzde beş, bura· 
ya uzak mıntakalar için de yüzde iki 

idi. Bu bal ihracat mevsimi dolayısile, 
duğu, Baltık memleketleri, Orta. A~
memleketleri a!dığt için - maliyet fr 
yatını yUzde beş arttırmıştır. 

HUkumet, maliyet fiyatlarında b5y
le mühim bir fark husule getiren ve 
ihrrıcatımızı müteessir edecek vaziye· 
ti önleıneğe karar verıni§ ve icap eden 
tedbirleri almıştır. Bu meyanda Tür
kiyede oturan tacirler. sigortayı Tüı
kiyede yaptırmak şartile, Türk mn.h· 
sulatı için - nereye olursa olsun -
harp rizikosu olarak yüzde beş yeri· 
ne yüzde 0,4.0 vereceklerdir. 

Verilen karar mucibince devlet rl· 
zikonun % seksenini uhtes!ne almııı 
bulunmaktadır. Sigorta §irketleri de 
kendilerine bırakılan yüzde yirmiyi ha 
riçte istedikleri §ekildc kullanabilecek· 
terdir. 

Hükumet bu haddi, ilerde hAsıl ola· 
bilecek yeni vaziyetlere göre tadil e· 
debileccktir. 

Sttlker bu sBzleri de cevapsız bı· 
raktı. 

Artık Hlnes aleyhinde Deveyin top· 
ladıj;"I clll kadar ı;ıabldln ıta.dell:)ri ta
mam olmuş bulunuyordu. Bundan 
sonrn söz eırs.sı mUdnfaa tarafına 

geliyordu. DütUn bu şahitlerin ifa
delerinden hasıl olan umumt kanaat 
hiç de Ilines lehinde değildi. Etkdrı· 
umumiye daha şlındiden bu adam 
hnklonda hUkmünU \'ermiş görünU
yordu. Filhaldka miltcakıp celseler· 
de blrcok müdafaa şahitleri de din
lendi. Fakat zihinlerdeki kanaat ge
ne değişmiş görllnmedl. 

Dunun için Hlnesln avukatı Strl· 
ker ile Sallek'in mUdnfna. vazifeleri 
hayli gü ·leşmiş ldf. Bununla beraber 
Strikerln vaziyetinde gene yılgınlık 
eseri yoktu. Her halele onun da. mUda
fna sırasmda söyllyeceği sözler ola
caktı. 

Mahkeme reisi Pckoraya gelince, 
o, bir muamma glbl anlaşılmaz ren
gini, halini muhafaza ediyordu. Ne
ticede rakibi De\"eyln lehinde mi, 
yoksa samimi dostu Jllnesln aleyhin
de mi karar vereceğini tahmin etmek 
lmkA.nsızdı. ( Ar.kaM yamı) 
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8 ar Dar o s ihtifali 
Asırwca zaman tarihe gömülü yL 1 o 1 ta ok u 11 arda 
şadıktan sonra, Barbaros ~ünün -~d.a. , yen·J nalı ·ıııer 
mı oldu. Preveze zafen yıldonil- i' 
münün bu hatırlayışa basamak oldu
ğunu düşünmek, böyle bir zan için. 
de yaşamak yanlıştır. Prevez~ zaferi, 
gerçi deniz dövüşler~nin en şerefli a. 
lın yazılarile süslü, parlak bir kahra. 
manlık destanıdır. İnleyen serenleri, 
rüzgarla dolarak tıknazlaşmış yelken. 
leri, gıcırtılı küreklerile uçan bir do. 
nanma orada, dünyanın en meşhur bir 
d~niz kurdunun kadırgalarının, çektir. 
melcrinin, kalyonlarının üstüne bir 
deniz kasırgası gibi düşmüş, allak 
bullak etmişti. 
Başka mılletler, böyle bir zaferden 

on kere daha nşağı hfidiseleri, bir tak
vim b.ışlnngıcı sayarlar, o g:nleri dil. 
ğün bayram giW kutlarlar. Bizim ya. 
radılıştıın öyle büyük bir tevauuzumuz 
vardır. ki kendi zaferimizin şanlı var. 
lığı üstüne, kendi elimizle kül s:-rpe. 
riz. 

Preveze İskajeraktan çok daha hey
betli ve çok daha kati neticeli bir de
niz savaşı olduğu halde şimdiye ka
dar bu topraklar üstünde onu kimse 
hatırlamamıştı. Zafer zengin!iği için. 
de l..anlar, bir seçme tereddüdü geçi
rirler. HangiGini peş:n ele alacakları. 

nı şaşırırlar 

Bizim Pre .. eze karşısındaki ihmali. 
miz, biraz bu türlU düşüniişlec-.!en, bi
raz d>l mılJi me"'elelere karşı ge,·;ek. 
liğimizden ileri geliyordu sanırım. 

Prevczc bir tarih şerefidir; buna 
şüphe yok. Fakat "Barbaros., u, tari.. 
hin en mağrur sahifcler~ne altın çıpa. 
1ı b:r deniz kumandanı heybetile y" k. 
selten sade bu zafer değildir. Onun 
şanlı tarihi Cezayir ufuklarını köpük 
için.de bırakan denizlere ille çrktığı 

günden başlar. İlk oynak kalyonuna 
~ektiği bayrak, genç bir deniz güneşi 
ı;:ibi parlamıştı. 

Kızıl sakallarında batı güneşlerinin 

hiç sönmez alevli yaldızı pırıldayan 

bu kıihraman, hem kılıç, hem kalemin 
fatihi itii. İkisini de ayni kuvvet, ayni 
sağlamlıkla kullanırdı. Kendi yarattık. 
larını yazarken, yaptıklannı anlatırken 
bir insan için mukadder olan en son 
bliyüklilğe erdiği hissolunur. Bilyük 
bir destanı alkışsız, yaldızsız bir tek 
c:irnle ile öyle bir lıaber verişi var, ki 
okurken bu tevazu kaf'§ısmda irkilme. 
mek kabil olmaz. 

İşte dün türbesi, hürmet saflarile 
kuşatılan Barbaros böyle bir ad::.mdı. 

Onu örümceklerden, asırhk toz bu. 
Juthrından kurtaranların himmeti, her 
tUrlü övülmeye Hiyık bir harekettir. 
DUn, sokakları doltluran kal:ıbılığa ha.. 
kar, Boğaz sulannı sesten bir dolu 
gibi döven muzika ve trampet serpin. 
tileri dinlerken düşündüm, ki vatana 
hiçbir hizmet karşılıksız kalmıyor. Ne
siller ne kadar nanl:ör de olsa, bir gün 
mutlaka bu duygusuzluktan kurtulan. 
lar dünyaya geliyor ve çiğnenen bak
lan yine sahiplerine \-eriyor. 

Dün Direktörlüğe 
Bildirildi 

Orta te.:risat öğretmenleri arasın. 

da tayi ı ve nakil işlerine devam edil. 
mekted\r. 

Geleni evi ortaokulu tarih coğrafya 
yardımcı öğretmenliğine Saadet, Pre. 
vantoryom direktörü Zeki Köscoğlu 

Prevantoryom dahiliye doktorluğuna, 

Nazilli ortaokulu fransızca yardımcı 

ö.;retmeni Emin Bigalıoğlu Edirne o. 
kuluna, Yenikapı ortaokulu riyaziye 
öğr::tıneni Halit izmit ortaokulu direk. 
törlüğüne, İstanbul bölge sanat oku. 

1 lu mütehassıs muavini Muzaffer ayni 
okul reaim i~leri öğretmenliğine, sa. 
leymaniye ortaokulu ingilizce stajiye. 
ri Nihal Ankara üçiincü ortaya, Kars 
lisesi türkçc öğretmeni Halide Nus
ret Kadıköy 1 inci ortaya, İstanbul kız 
lisesi riyaziye öğretmeni Nabile Kadı. 
köy 2 inci ortaya, Davutpaşa ortaoku. 
lu yardımcı türk;e öğretmenliğine Zeh. 
ra Sıtkı, Cibali ortaokulu yardımcı 

fransızca öğretm~nliğine Hilmi, Davut 
paş:ı ortaokulu türkçe stajiyeri Aliye 
Kadıköy 1 inci ortaya, Biga ortaoku. 
lu fransızca öğretmeni Bedriye Vefa 
(Zeyrek) lisesi fransızca öğretmc-nlL 
ğine, h~kimiyeti milliye şehiryatı oktt
lundan İbrahim Galatasaray lisesi de. 
po memurluğuna tayin edilmişler. 

d:r. 

Pazar Günü Çalışan F abr.ika 
Sahibi Mahkum Oldu 

Beyazıtta bir çorap fabrikası işle
ten Jak adında bir musevl, hafta ta
tiline muhalif hareket ederek pazar 
günleri amele çalıştırmak suçundan 
ikinci sulh ceza mahkemesinde dün 
muhakeme olunmuştur. İşin entere
san tarafı, Jakın fabrikada ameleler 
çalışırken polisin geldiğini haber ver
mek için aldığı tedbirdir. 

Fabrikatör binada gizli bir ztl ter
tibatı vilcuda getirmiştir. Ztlln dil~· 
mesl kapırmın odasındadır. Polis kö· 
şebaşından görUnUnce kapıcı dlif;ıne
yo bnsmaktn ve zil her odada çala
rak cnlışnn ameleyi patronlnrından 

aldıkları emre göre hnrehet'e scvke
dlp knçmalnrmı ltolaylaştrrmakta-

dır. 

Fakat vaziyeti haber alan zabıta 
dikkatli bir bnslcm tertip ederek pa
zar gUnU birdenbire fabrikaya git
mişler, evvela. bekçiyi yakalayarak, 
haber vermesine meydan hırnkma

mışlar, sonra da ameleyi işbaşında 

yakalamışlardır. 

ikinci sulh ecza mahkemesine sev
kcdllen musevi fabrika.tör. muhake-
mcsi ı;onunda beş lira para cezasına 
mahkum cdllmlştlr. 

Sonbahar Tarifesi 

Et satışını 
l)evıet Çiftlikleri 

Kurumu idare 
ede~ek 

1stanbula temiz süt vermek için bir 
fabrika tesis ed~cek olan Devlet 
Çiftl;kleri Kurumu kasaplık hayvan i. 
şini de eline alacaktır. 

Kurum umum müdürü Bay Şefik, 

bu münasebetle gehrimize gelmiş, tet. 
kiklere başlamıştır. 

Bu arada, mezbahayı gezmiş, bele. 
diye iktısat müdürü ile ve kasaplarla 
görüşmüştür. 

Hazırlanacak rapor, tktısat Vekale. 
tine verilecektir. Kurum hem hayvan 
satışı ve hem de et IHltııını üzerine a.. 
lacaktır. 

Ayazma Deresindeki 
Cinayet 

Birkaç ay evvel lstınyede Ayazma 
deresinde bir cinayet işlenmiş, kah
veci Mustafa adında birisi evvelce O.· 

ğabcytıinln nişanlısını kaçıran Meh
ınedl tabanca ile vurarak öldUrmUş
tU. 

Kasten cinayet işlemek suçuyla 
HO nci maddeye göre idam isteğiyle 
ağır ceza mahkemesine verilen kati
lin duruşmasına dün başlanmıştır. 

Mustafa. sorgusunda cinayetini ~yle 
anlatmıştır: 

- ÇHt.ikçl Hllsoyinden alacağımı is
temeğe gidiyordum. Yolda Mehmede 
rastladım. Bana dostum Katına ile 
görllşmememl söyledi. Sana ne olu
yor? dedim. Tabancasını çekerek UB· 
tUme hUcum etti. Seni öldilreceğlm, 
dedi. Artık müthiş bir ka\'gaya baş. 
lamıştık. Sonrasını bilmiyorum." 

.Mahkeme kaUli dinledikten sonra 
şahit pollslerden İsmail Olgunu ça
ğırdı. tsmall dedi kl: 

- Cinayet Uzerlne dereye gittik. 
Mehmet kıyıda kanlar içinde yatıyor
du. Yaklaştım. Seni kim vurdu, diye 
sordum. Kahveci Mustafa vurdu, de
di. Mustafayı yakaladık, ifadesini al· 
dık. lkrar etti. Tabancasını da Van
gcl adında bir arkadaşına verdiğini 

söyledi. Tam Vangell çağıracağımız 

sırada başkasına verdiğini söyledi. 
Velhasıl bir turlU tabancanın yerini 
öğrenemedik. Sonra otlar arasında 

bulduk." 
Muhakeme şahitleri dinlemek Uze

re başka bir gilne bırakılmıştır. 

( Kısn haberler ) _ _.....___ 
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932 aoğumlu 
çocukları 

Okula Kabul için Direktörlü
ğe Müracaat Edildi 

llk okullar önümüzdeki pazartesi 
gününden itibaren derslere başlayacak. 
lardır. Kültür direktörlüğü ba§l>ğret. 

menlerle yaptığı bir toplantıda okulla. 
rın bu yılki talebe vaziyeti ve yeni 
ders yılında alınacak te.dbirler üzerin. 
de kcndiler:ıe görÜŞ-"DÜştür. 

Okullann sınıf vaziyetleri yalnız 

931 doğumlu çocuklar kabul edildiği 

için normal vaziyettedir. 
Fakat bazı aileler 932 doğumlu ço. 

cukların da yedi yaşına basmış bulun. 
dukların.dan okullara kabul edilmes:ni 
istemişlerdir. Direktörlük vaziyeti tet
kik emektedir. 

-0--

E trüsk Uk Seferine Çıktı 
Deniz Bankın yeni Etrüsk vapuru 

dün Mersin hattına ilk &eferini yapmak 
üzere &abah saat 10 da Galata nhtr. 
mından hareket etmiştir. 

Etrüsk vapurunun bu seferine De. 
niz Bank erkanından bazıları da işti

rak etmişlerdir. 
Vapurun ilk seferi olması dolayısL 

le baştan başa donannuı ve hareketi 
esnasında merakip .düdüklerle selam. 
lamıştır. Vapurun bu seferi 15 gün 
sürecek, tarifeye ilaveten Rodos ve 
Karşıyaka da uğrayacaktır. İzmir ile 
Mersinde de birer ziyafet verilecek. 
tir. 

Toprak Mahsulleri 
idare Meclisi 

Toprak mahsulleri ofisi meclisi ida
resi teşekkül etmiştir. Meclisi idareye, 
umum müdür B. Hamza Osman, eski 
İstanbul valisi B. Raşit, erkanı harp 
emekli yarbayı Mahmut Celal Bilgen, 
eczacı B. İlhami, Ziraat mühendisi 
B. Mehmet Mağmumi tayin edilınitler. 
dir. Meclisi idare yakında ilk toplan. 
tısını yapacaktır. 

lişacetlec : ... -- ~ _........,. 

Aşçı ve garson 
mektepleri 

n htisas sahibi bir zat anlattı: 
"- Her gün yeni, yeni lokaller a.. 

çıhyor. Gazinolar kuruluyor. Oteller 
modernleşiyor. Bunlar çok güzel şey. 
ler, fakat ben size teessürle haber ve. 
reyim ki, aşçı ve garson buhranı şim.. 
diden kendini hissettirmiştir, Ne ya. 
pıp, yapıp bunlara çare bulmalı 1 . . ..,. 

Mutahassısın işaret ettiği nokta 
dikkate layıktır. Eskiden kibar konak. 
larına Bolu aşçı yetiştirirdi. 

Anadolu kasabaları ve köyleri 
evvelce silrU sürü adam yetiı -
tirir; bunlar büyük şehirlerde kendi. 
lerine İ§ bulurlardı. 

Böylece Türkiye aşçıları köylerden 
şehirlere alc.n eden insanlar araaından 

seçilirdi. 
Köylerden şehirlere doğru ha}2tın 

tazyiki ile yol alan adamlar, bugünkü 
yeni şartlar önünde yollarını değig. 
tirmişlerdir. 

Eskiden verimsiz ve yalnız insan 
ihracatı ile meşgul olan kasabalar ve 
köyler, bugün dünya piyas.asma ve 
büyük ıehirlerc mahsuller sevketme
ğe başladıkları gibi kasabalar ve köy. 
Jerde de yeni yeni it sabalan açılmak.. 
tadır. 

İ§lerin inkişafı şehre alan eden 
ve iş arayanların mik"clannı azaltmak

tadır. 

Azalan insanlar arasında aşçılar 
göze çarpacak bir haldedir. Garson.. 
luk da .Wğer iş sahalarının zaptettiği 
insanlardan dolayı buhran geçirmekte. 

dir. 
İyi aşçı, iyi garson mikdarile açılan 

lokantalar, gazinolann mikdan arasın
da nisbet yoktur. 

Bu halin tabil bir neticesi lokanta. 
ları~ gazinoların bir gün milşteriler 
tarafından idare edilmesini beklemek. 
ten başka bir§ey değildir. 

• • • 
Bunun çaresi vardır. Bu itleri bir 

meslek haline koymak ve bu mesleğe 
mensubiyeti olanlan vaktinde hazırla. 
maktır. 

Yani yeni lokantalar ve gazinolar i. 
çin a§çı ve garson yetiştirecek metc.. 
tepleri §imdiden açmaktır. 

Sadri ERTEM 

Hırsızlık Suçundan 
Yakalanan Talebe 

Evvelki gUn Sirkeci istasyonu ln
ı;ıaatında ~ahşan ameleden ikisinin 
ceketleri çalınmış ve ceketlerle be· 
raber ortadan kaybolan nmele Mch· 

el 
met şllphe üzerine yakalannrak adlf • 
yeye teslim edilmişti. 

Birinci sulh ceza mahkemesine 
verilen 18 yaşındaki Mehmet, sorgu
sunda, hUng{lr hUngllr ağlnmnğa baş
lamış, şunları anlatmıştır: 

- Den Anadoludan liseye girmek 
Uzere geldim. Fakat param bitince 
sokakta. kaldım, mektebe devam ede
medim. Açlık bnşgöstcrince amele· 
lfk yapmağa başladım. Ben rahat ya
şamış bir insanım. Amelelik bana çok 
zor geldi. Fazla yoruluyordum. Niha
yet o gün kuvvetim kesildi. Dizlerim 
titremeye başladı. Kimseye haber 
vermeden eve yo.tmağa gittim: fakat 
oznman ceketler de çalınmış, ceketle
rin ne olduğundan benim haberim 
yoktur." 

JH\kim Reşit, Mehmet hakkında 

kMI dc111 göremediğinden kendisini 
serbest bırakmıştır. 



hlr 1rezlntl (li) - -- - ----
••r·ı.aın lıa,van darump 

VE 
urova pamukları 

Yaan: Ali Enver Toksoy 
itil •Jeti dahilinde et.inden. mah 

........ w llUmetbldell t.titade olu
-* 1iDJaD ve keçi bleta olmak tblere 
~ ft be1glrl slkredeblllrlz. AdedeD 
• ook bçlleT, llODJ'& ~oJUD)ar, nF 
Jar ft .beJlitler gelmektedir. Kara kıl 
bçfl.m JUQnıı U. 185 i erkek ve 
8'19.SM l ctifl olmak bere t92'nf8 dm. 

ftel. idi bl bel mevcudu baJrtmm 
.. Tllrldyede blrbıcl gelir. J'lllatin 
• dfler memleketlere her aene mmı
ıe mın yapılan ihracata ve dahili ı. 
tlh1lke ratmeD iklim ve meralupı mil 
alt ..... •yalinde 932 deilberi ted· 
cW bir tlreme kaydolunmaktam. Bil 
Jlwa 8iliAa JaY'umda J9tiaeA keQl· 
ledll 118tlerinden Japdan ve lc:eI pğı 
tabir ol11D&B ve tu1amlarda muhafaa 
.atJm Jallar nefuet Ye ufı,etile tDh 
IS)•MDJIUlbr. 
~ oaemıdu keçiye nlllbetle ar 

llr. lJu1F1 8lyah ve ak bi'amaDla 
p,ütır. ~UI Toroldanta ve Jalı ova 
lim1& pçhs koJUD)arm vDlyettekl 
mevcaıl1I 138.3'0 tır. 

SıiJrlar, 1'!'ll cenup kJrmma1 4r 
aDm hapanlarla &dl kara mtn'larchr. 
l>mllJt b61plerde kara llJlrrlar, ova 
..,.,.. kırmm sığırlar - teekll 
ederler. Bmnmla beraber blltln lçelde 
.Plmıı wPI~ ve tutlyeai 
a ~. Vlllyettelrl aıfır 
~ 38.1'85 I Oldlz ve'38M9 u breJr 
-dmak o... 13:8."H tdi'. 

temadi bir ylbllme bJdetmfltlr ki. 
bunu lgel halb loin refaha dolru bir 
lnklpf de1lll olarak kabal ec1ebWrls. 

ç..ıwov.,.. .... 
Kwr ;yolu ile pldfll tahmin olu· 

nan pamuk, henb garpta ekilmeden, 
hattA tanmm•dan önce Çukurovada 
J8llltlribDll .. ,00 ....... evvel 
lnıllterede ipUtcfHk l8ll&)'ilDJn ilk Jm 
rul1111JDC)& en ~ ratbet bulan ve 
ltlenen bu Tli'k pamuklan olmuttur· 

Çakmovada em lmedmberl men,a
tma daha far.la ehemmlJet wrUmele 
baflanmıftu'. 8ug1bı m81DJetetfnUain 
bir ook ,..ıerhıde ~ ile 
de blltb ı.tlbqJltm JDeVllm --
gire d&tte llçtlntl hatta bette d6rdll
nl Çakarova temin etmektedir. Bma· 
da pamuk ekUme ..,... lgei ve ser 
han vlllyetlerl hacl1ıdu dahDtndıe tak· 
riben 800 bin hektar bbfllmo arul 
c1en 200 - • bm hektardır. Bamın 
da nG - 60 hekt.an IQel ve 141-1815 
blia hektarı .. 8ejhan ~ ela· 
hillndedfr. 

Kmrm IJaillnkl nlah .,. llil.Wlbd 
latih•I ettlil 1-1.G mllyaiı baJye ,._ 
mup medyun bulmıdulu llUln iti 
bara ıJm•cak Oluna tapnim gy.. 
vei inbau,.l bt kat faik .......... 
ha çok neticeler almablleeell malı* 
kak buhman CUkmovaJ& arfOlmıa
cak himmetin • bdu ,.mfe olaea· 
jıtm.ıı&recter. 

Almacak tedblrler1n bqJlcalan fD'" 

1ama .. teım•kiellP mn,.ıarea ame
leabı ,........,lleeell aapel••· topla
ma ve dlia" itleri ma.._,.. yaptır •ktlr. u~ ki, )lllll'm on 
le mllJm illf1 .... DD Blllblm lllr lal

RAD 
11-BYLOL-na-~ T h 1 1 

ilŞAJI lfllOGRAJII: 
Sut 1f,IO Dam ID1lllklll (Pllk). Q Kon-1------------------------...... 

feruaa: Fatih llalkeri namına: ... Bt- Yma: &ldnay Horler -34-
l'elll Kaea <~Up elebl De Buna ..,.ı... 
U). 1t.SO ıtanıık mulkl (PIUt). tt,Ji Bor- XV 
sa haberleri. 20 Sa•t a7an, Necmettin Bıu Ne'YJorkt& taııt&Jcılal' kralı Nat 
n arkadqlan tarafmdan Tilrk mualkisl Butnel'bl bUroılu... llartDıtıl m•pr 

,.. baUr. prkılan. 20.40 Alanı baberlerL O, b•-da ot11ru7or. J'evkal&de m-sul 
'7 Omer BJu 4otru( tarafmdan atapea - ... ,. 
.ar1n. 11 Aat uan.- Orkestra. 21.SO Ne- bir aclam haltncle... Zira. aGrllmul 
sllıe U7U' ,., ubc1atJan tarafmdan T6rk l&mnplen 'b~k iel•r var. Ber .. ,. 
mulldd ,.. llalll ~lan. n,10 Dua ra- den ewel, bir resaletıer mecmuası 
pora. 22.ıo l>arlttaıhb musiki berett: Pah- olan caset..ınde cık&D 7azııan dr. 
rl Kopus,.. arbdatlan tarafnıdu. 22,56 mail icap edl7or. Bu auetenbı 'bir 
SoD ............ ,.. erteel ..... Pl"OllUlL 
2S s.t .,.n. latikW martı. IOD. tek 111erlevhuı OJlU taratmdan COttll 

meclen konamu. Budan bqka, din 
7anm muht.Uf ,-erlerinde ajanlar 
tarafmdan selen ra,orlar otUD&Cak.. 

21 - EYLtlL - 938 - PEll$EllBE 

AKŞAll PROGRAJII: 
$ut 11,19 Dam pıaalkbL (pllk). ti 

Spor musah•belerl: Bfnf Seflk tarafıadaD. 
ıt.so Kant* lll1lllkl (plü). ıt,11 Dona 
baberlerl. 20 S.t 8111'1. Nlbal Alma ,.. ar
bd.afl•n tarafın4a1l Tlrk musiklal ,.. halk 
prtıJan. 20,40 AJam haberleri. "'7 o. 
mer Basa Dolra1 tarafından arapoa a&JleT. 
2t s..t Qan. orkestra: 1 - Ofenbah: La 
Belle lleleDe. 2 -J>efoaea: Berceme. 3 -
Poaae: tcl)'lle. ıı.ae Rıfat n arbdaflan 
tarıfuulan Tllrk mualkill ,... halk prkılan. 
9',10 Baft rapora. 22.13 lluhltda Sadak: 
VIJOfôUel .__.., plJIDO relabtlJle. n, 
60 Sola ........... .,. erted llbıln pl'ClllllllL 

23 Saat uan. tatlkW •U'flo 10L 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

o,.,. " ••11/oıd ....,.,.,., 
7.10 VUfOQ: "Polona.. Şopeo; "Vals,, .......... 
8. Radlo Parla: "Barkarolle., llendel

uolm; Beethoveo; Deb8asl. 
ı.ıo ıtoloaJa: Balı, lloıart, Ba1den, Sa

mu. Vasner. ..ti Post Parlalen: Offeabab'tan parça-

9.55 
10.
to.ıo 
ıı. 

ıar. 
llil1'enam 2: Llat. 
Stutaart: lloart, Sahert, ÇQtcmtl. 
Kalundborl: "lla1'l Tana,. Strauu. 
Vaqota: "Senat,. Bn1uDa. 

Oda ınui'kl.d: 
7.10 ~:Trio (BeelhcmDJ. 
7.30 Parla (PTT): Plıuıo ile ..,alar. 
t.SO Radlo Parla: PIJano ft YIJO)Omel. 
t.IO latokbolm: Koro. 

tır. 
icap edene onlara cnap ffJ'lle.. 

cekUr. 
Nat Hartael bitin 1nmlan ot1ırd11 

tu 7erden 7aparclı. Gayet kll&o kati 
emirlerle devamlı ıurette talimat 
verdi. 

Bir arallk Hart.Del kltlplerlndıen 

birine 10rda: 
- Jardeadeo bir haber ftl" mıT 
KlUp a1ala kalkarak, atTercln 

111vuı gibi mektup gOslerlnden Jar. 
deD.e alt olana baktı. Blrtaklm' kL 
lıUar cıkardı. &eflnbı Onbe ko7da. 

IIartae1 bu kllrt1ara baktı. Son. 

- O... lılr ~ oek'n'• dec1L 
Ve 10Tle71D 4alaa~ hareket et. 
aln. Daha cabu ,_..., 

Bunun tızerlnı k&tlJ! -~ te1sraf 
t&tıdı çıkararak, tefliıden al4ılı ta. 
llmatı stıratle 7azdı ve ille b~ 
hlsmetol çocutu çatırdı. Bu ı.ı~ 
derhal poetane7e göttırmeıl tein eatr 
Terdi. 

Hlsmetoı cocuk, elindeki telgraf 
kllıdı parmatıarnıı 7&~ue gl 

bl kGlank &&dalı kQboldu. 
Nat Bartııel, bir nlum dahlllllcle 

oaııtmatı 1evl7ord11. A4amlllrma 171 
para Terf7e>M11. J'akat onlardan da 

tam .. bek1170rdu. Dac1U .Tai'denln ~----------
Lonclra7& slW.eıdııdenberl Obk sa.; 

BeJllrlerfn eeumı idi ll'ktan yerH 
~ ~ eder. lflamafth. çok 
dtaıda yanm kan ve u miktarda 
iri Jran Arap atlan da ballµlur. CUur ••-= kolu ıa.. Dandle tamlur lr-
11111 ... ~ im" ..t ft mukavim at
lan maıl1111f nrp ve latm ............ 
OU&rı yaJa,JD .... .__. Jlllbr: 
- .. ljn .. .,. ~ ~jeaaıe ol 
••lar. Ka•mafth 1l30 JlbDda kuru-

ıo. Rolba: NaPGll fll'Jmlln. ...... ~~~· ttiP*..-~'dmNl.ll~fi!ll_.~~-·_,,_. ~~~a~s 
netlcetet'1Hl1cltJoniıı.; J>ldıa fda 'C&ıi 
Jıpıal17dr. • 

- &Jlll" 11epomn4aJd fıillDZ. ~. 
Malo jnp dNnnhk 111b"larındim 
--abm J&ftalar ........ 

nlfliılill • ..- a lıllıllt •• ,.,,._ 
Jetmmhl mall18t a.D olan mllhlm 
teıdrl buıB*l .-ltle Japduı mura· 
fm J'Dlıle~ fAıDlalJ ... NJnl 
kaJdebaek JElft bir 4'UWJr. 

-.,. arttdtlan için pek pkm bir att 
ie Ca:kwvvamn lrellı kJwl'*I ,..me ---------------

:::::U ~ .. ı.sm ~ Bi çocuk 
~-ıgeı 9111,.ıt dahDWe ı·nı·ıkamı 
9.311 t at ve 1.122 il kmak olmak tl· 
- lll'l'l bvslr mevccttar. 

1811 ..... IQIDC1e !gel 9UlJ9lfnba 
........ ...._..._baihaT 
1'm 1rıeedJrJdl ve et1er1 ,..,, .. * um _,,.18.181 1111 llaJftll Jreellmlı 
• etler! JWlhnflHr. 

W r.11• mıdıtelif haJY&D)ardalı ft'* b•p1a alman et miktarı 1 mil 
'JP.a '1U73 kilo olduian& göre ve bu· 
.... n '8 ilçeler halla tarafmdan iltih
- edildljble nazaran her ntıfuaa 1e· 

)'lrml Jdlo el labet etmektedir. 
__,. g6rWeceii Uz.ere 933 aeıneahı· 
dm ltl1men keellen hayvan adedi mtı-

Butm - Geoen euma llbal. Ku.. 
rna..,..m KapmQa k6Jlbıde ~ya. 
ralama Wlllll olmuftur. Elinde ttL 
ftlde Jmt bekli,m Vmtafa Tok *dm. 
da J2 18llarmda bir pak, oraclall t--- pgen lbn.hlm admda bir 
cocalmı kup bçlrmur tlımiDe km. 
iDii 'N tafejbıl lbrahime gevlrenk L 

tat etmfttir. ':Çllfekten çıkan 11çmaıar 
lbrahiml karnından tehlikeli surette 
yaral&lllJlbr. 

Yaralı çocuk hutaneye getirlllp te. 
davl altına almmq, yaralıyan da ya. 
k&Jamp IOl'gUy& çekilmfttlr· 

uşada ında Kermes iyi geçt i 

P111a oe ltoııf aaıu•: 
O.fi 'Pniddat: "Sclmelder W.W... 
l'.$0 Lotidn (R.): •Geldea VecldlDl.o 

10.I Pcılt .......... : ..,... 
1L TarlDo tr:: Bir,_.. bir plJ .... 

Hllfll ınıulld: 
ı.tl Londra (N.); t.11 Radlo Parlr, ' 

Berlln; 1 Rlıdlo Parla; 'I Pral. 8 BamMnw; 
8.11 v.....,,.; t.81 Bedin; t.IO Ma»oll. 10 
Stutaart; UM Bedin; WO BadapqW 
(Çlpa orlellna). 

Kabare flf N1V1t.ler: 
t.SO Blkref; tO Racllo Parla; 11.25 

Pnl; 11.SO Pott pU'llllfn. 

,,,,,. ,,.,,.udd: 
11 Napoll; 11.SO Sottena; 1t.IO Londia 

(R.); ı1.10 Londra <NJ; ıt.11 Boma ,.. 
NapoU. 

Vlh•ellnckkl iti, d Ul'llp dtnJm. 

meblsln deT&Dlededmau Nat Hut. 
net. i:nuumm a.t tarafmda dur&ll 
bir. kutudan eljah bir ıaprak atpn. 
cıkardı. ,.attı ve hararetle lfllll7• 
baeladl. 
Nevyorkım en atalı 11e1d• blyft 

kalp mtlteh.,.... oıaa ttWlnlD .......
oldulumı. ... bl llate'mhal HJıldedL 
tini ihtar etmltlerdl. J'akat o, b• 
doktorlara 11111J'ordu. Tam otu .._ 
nedUbel'l dnde on 7aprak l1c&ı'.all 
olJWdu ve 10ll11J1& ka4ar da ~ 

daT&m edecekti. &onuda mam pJe.ı 
eet olana. ne gıkar. O, altlmdm 
korkm11JOl'Chı. Ollmla o b4ar kor. 
Jmac olacalmt saueUDIJ'oı'a. 

Bartııet, Gltlme Jtambamq dan. 
eet~k IDsanlarm Ollmtlıll cer. 
mlftl. Bundan batb keıuıtlbıe' .en 
tlttbı ikim oldu&uau hfae417oa«u. 

Buaün Kalkacak v._ıar OncSaa a7n 7&fl7&11UJO?du. • 
(Bursa - 18 Bartuut), tSm - 18 ifa- lctlll Japrak al8&rum1D ••"'°· 

dan1aJB), (Tlü - &ti .........,.), ıarı -aramda ocıumra .,._,.,;1ı.-.;ırı 

(Çanakble - H Buclıt_,.), ~ - nmdald lllllere ~ka ·a1r1.-w. 
15 A1T1llıla) kalkacütll'. Torkta delll, J,ondra4a ıcıı. 

Gelecek Vapurlar Obktl tlQ&da en klMllll.....,. 
c Ankara - 12.30 Karadeııbclea), roı- Lolıdrada oltlutaau b--• .. m 

- 18.15 lmıltten), <Saa - tı.ıı Kuctan- tılı adtUD 8tefan :auaer.ıt lldan 
yadan), (Ttak - 22.11 Budltmada) Jlran4el, ona. Alurlkan poltabdn 
(Saadet - 7.SO Aynbitan), (fsmlr - ~apamadılmJ ~..-bMI et. 

_1zm_ı_rc1_e_n>_ı_e_ıecJktlr. __ • ------r ..,u. Bartnel1 ~ &ltl&k 
Te e111nl7etbd ea "71k '81knlta 
tehcllt eda 'bir a4Ma olarall tetblJ" lılaıabal .tanca Nolerlndaı: 

BeJOllunda Nifantapnda Glselbahce ID
kalında lletuet a.,..-tuDaDınm 1 IQl)ı 
dairesinde mukimler Adua Yenen De b· 
rısı Fatma 'Oma Yenea'tll mallarının su
reti idaresi hütında mal •Jnhlı mullatl 
tercih Te kabul ettltterbıl. bulbkl ta
rihle dalremlsten reaen taulm q tudlk 
edUen mukanle De teablt etm"1ei'd r. KeJ'· 
fl1et alelhal llln edllmek a.re "Kuran.. 
ıueteaine alnderlldl. (V. :P tel$) 

tıtmlttt. 
Stetan Br81l4el eJİD4e b'Ql~ 

ıaseteıerln he~4- ondan b07. 
bahletmlltl. etet.. ~ ...... :#1-:~ ... 
lan bUmeı-.stn. k.eıull han; b~ 
ıına 7aı>J10r4• ... ,-••Jt -~ 
H&rtael henlll ()ll1Ul ~IJl:l~MJMJır..:. t.; illlıllir1• 
~4aı.ıtmatTe!"1&ı._,~~~~ 
~ı,tto~ 
(ıb'ttl ıtra~~~·
'811k •ff :~raı..-~•~ ... ~ 
or4a. O lr:.illlılıiı _&~Mlt:tln 

!&~ ·~~.-.. .. ,~ . /;).\JIMi...,~ 
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Sirke 
boyanır mı? 

Bir Sirkeci, Bu Suçla 
Muhakeme Ediliyor 

Bahkpazarındakl slrkecllerden Dl· 
mltrl FonduU boyalı slrke satarken 
yakalanmış, birinci sulh ceza mahke
mesine verilmiştir. 

Dlmitrl mahkemede demiştir ki: 
- Bu sirke Bozcaada üzümlerin

den yapılır. Bu üzümler de beyaz ol
duklarından renkleri ak olur. Halk 
ise beyaz slrke~·i kuvvetsiz sayar. On
dan dolayı biraz renk ve esans karış
tırdım. Bu sıhhate mızır değildir." 

Mahkeme, blr defa da belediye 
doktorunu dlnlemeğl muvafık gör
mUştUr. 

Afyonlarımız lngilterede 
Bekleniyor 

Son günlerde İngiliz piyasasında 

afyonlarımız rağbet görmeğe başlamı§

tır. 

Birçok tanınmı§, tıbbi müstahzarat 
fabrikaları afyon yetiştiren memleket
lerin mahsulleri yanında bizimkileri 
tercihan almakta.dır. Bu vaziyet afyon 
piyasasına derhal müsbet tesir icra 
etmiı, oldukça kabarmış olan stoklar 
erimeğe başlamıştır. 

Vaziyet inkişaf ettikçe, köylünün 
elinde bulunan 936 • 937 senesi afyon. 
lan da peyderpey alınmağa başlaya. 

caktır. Bu hususta toprak mahsulleri 
ofisi icap eden tetkiklere yakında baı
layacaktır. 

---0·---
Bir genç boğuldu 

Erenköyünde Altıntarlada oturan 
DarUşşaf aka talebesinden 18 yaşında 
Necip oğlu Feridun ile ağabeyisi Ek· 
rem kendilerine ait sandalla Heybeli· 
adadan gelirlerken sandal fırtınadan 

devrilmiş, ikisi de deni?.e düşmUşlerdir. 
BunlardanFerldun yüzerek Fenerbahçe 

aktarma anbarı civarına çıkmıştır. Ek 
, rem bulunamamıştır. Zabıta kaza hak

kmda--ta.hkikat yapmaktadır. 

1 Gelenler, Gidenler 1 ----
• Hataydaki Tilrk murahhası B. Ce

vat Açıkalm Ankaraya, oradan da §eh 
rimi?.e gelmiştir. 

• Cümhuriyet İspanyası Ankara el· 
çiliği yeni sekreteri B. Luiz Ariyortena 
eşi ile birlikte Barselonadan şehrimize 
gelmiştir. Buradan Ankaraya gidecek· 
tir. 

• Mezunen memleketinde bulunan 
Yugoslavyamn Ankara elçisi B. Ace
moviç dün ik\ kızı ile birlikte Belgrat· 
tan şehrimize gelmiştir. lki Uç güne 
kadar Ankaraya gidec<l'.tir. 

• Mezunen Peştede bulunan Matbu· 
at umum mUdllrlüğU başmüşaviri Bur 
han Belge, dün şehrimize gelmiştir. 

~©ı rrlb©l lf ©>~ n ııırttüf©ıD n 
Dün büyük denizciye ıavık 
parlak bir rnerasinı yapıldı 

DUn, Tilrk Amlrall Barbaros Hay
rettinln Prevezede denlzclllk tarihi
mizin en parlak zaferini teşkil eden 
şerefli gUnUnUn yıldönUmü idi. 

Bu münasebetle bUytik denlıclmi
zln türbesi başında ve denizde teza
hrat yapılmış, mutlu gUn parlak me· 
raslmle kutlanmıştır. 

Merasimde, Vali ve Belediye Reisi 
D. Muhiddin Üstündağ, Sellmfye kış
lası TUmkomutanı General Osman 
Tufan, deniz komutanı, deniz harp 
lisesi komutanı Albay Ertuğrul, ka
ra ve deniz erkA.nından birçok zevat, 
deniz müesseseleri erkanı, üniversite 
rektörü B. Cemil Bilsel, tarih kuru
mu A.zaları, belediye ve viHlyet erkft.· 
nr, müzeler idaresi Amirleri, Şehir 
Meclisi A.zaları hazır bulunmuşlardır. 
Bundan başka, yedek subay okulu, 
üniversite talebesi, deniz harp okulu 
erleri, yüksek deniz ticaret mektebi, 
deniz ve kar?- askeri liseleri, kız ve 
erkek lise vo orta mektep izcileri, de
niz erbaş hazırlama orta okulu, de
niı erat talim taburu, bir piyade ta
buru, Donlzbank çırak mektebi, De
nlzbank deniz amelesi, kaptan ve ma
kinistler cemiyeti, deniz harp oku
l undan lki manga ile donanma ban
dosu da türbede merasim mevkiinde 
yeralmış bulunuyorlardı. 

Merasime, saat 10 da Beşiktaş va
pur iskelesi önünde bulunan ve do
nanma komutanlığınca memur edilen 
"Varda Bandıranın" verdiği işaret 

üzerine Hamldlye gemisinden atılan 
19 atım topla başl9anmıştır. 

llk topu mUteakıp limanda bulu
nan bütün meraklp endaht bltlnceye 
kadar düdüklerini çalmak suretiyle 
merasime iştirak etmiş, türbe bahçe
slndokl donanma bandosu lstikldl 
marşını çalarken turbe kapısından 

yukarıya doğru yükselen şanlı bay
rağımız ile birlikte hep bir ağızdan 
lsUkH\l marşı söylenmiştir • 

Bundan sonra türbeye, İstanbul 
beleıllyesl, donanmamız, İstanbul 
komutanlığı, C. H. P. teşekkülleri, 
harp akademisi, deniz harp mektebi, 
Denizbank, deniz ticaret müdürlilğU 
ve dığ'er deniz müesseseleri namları
na çelenkler konulmuştur. 

Türbenin bahçesinde yeralan deniz 
harp lisesi talebesinden iki manga 
tarafından havaya üçer el fişek a
tıldıktan sonra Barbarosun ruhunu 
taziz etmek Uzere bir dakika sükut 
edllmlştir. 

Valinin Nutku 
Valf Muhiddin Üstilndağ hazırlan

mış olan kürsüye çıkarak çok heye
canlı sesle bir söylev vermiş ve 
ezcUmle demiştir ki: 

"- A'rka.daşlar; önümüzde yapıl-

11ıns1m g11nır veistifcna ile; fakat bl· 
Jı:ıkJ.ın bcl.leycn çok önemli bir \'R7l• 
fe rnr. llu \'nzife Türk nıHlctlııc, Türk 
vnt.nnına ölç~Uz yararlıklar göste
ren, yani tarihimizi, efsaneler de
recesine yükseltmiş, yepyeni ve yığın 
)'ll,'"ln mcfahlrlc dol<loran örneksiz, 
eşsiz Türk nmJrallno karşı yerden 
göke kadar hak cttli;,ri milli kadlrşl· 
na.slık borcumuzdur. 

Yıllar ve yıilardır tızerine dikkati· 
mizl çevirme(liğimizden omuzlarımız
da büyük nıllli bir günah ve ayıp gibi 
duran bu çok mühim borcu bogtin 
nıUlct a<lına ödemekle bu ağır yt1kiin 
atılmaslylo fcrnhlıyonız. 

Vali Muhiddin 1Jstildağ bundan 
sonra Barbnrosnn hayatından bah
setmiş ve onun düşmanlarına karşı 
uasıl ccnkleştiğinl anlatarak bUyUk 
TilrkUn vatanperverliğini ve kudretli 
varhğmı tcbarilz ettirerek sözlerini 
şöyle blttrmlşttr: 

"- Dnrbarosun nsil ve kahraman 
hnyntından her sınıf için hususi ve 
umumi alınacak dersler vardır. Ken· 
dlsinc, "Akdeniz dalganda bOb"Ula
yPn; bir avuç suyuna. bUtiln Cczalr 
/Nln olsun" dedirtecek kadar kalbi· 
nl tutuşturan meslek aşknıı Te sev• 
gislnl ~cnç denizci vo gençlerimize 
örnek tutarak onun büyük ruhu öa 
nünde snyg.ı ile ebriUrinı." 

Vall Muhiddin üstündağdan sonra 
en genç deniz subaylarından Hüseyin 
önol kilrsUye gelmiş çok ateşli ve he
yechnlı bir söylev vererek çok alkr"
lanmış vo halkı heyecana getirmiştir. 

Genç eubayr müteakıp B. Abidin 
Davor bııgUn için hazırladığı nutku· 
nu okumuş, ezcümle demiştir ki: 

"- Barbaros Hayrettin bu hürmet 
ve tebcile lAyrk bir kahramandır. O, 

kardeşi Baba Oruç'la beraber, gUnUn 
birinde, kıyıların, kasabaların, kara
ların dar muhitine sığmayan sergü
zeştini ve sera.zat ruhunun sonsuz ar
zularını, geniş hayallerini tatmin i
çin bir gemiye atlamış, enginlere 
açılmıştı. Birçok mücadeleden son
ra, her şeyi yenerek Şimali Afrika 
kıyılarında, bugUn bllyUk devletlere 
milstemleke olan geniş bir Ulkede 
kocaman bir devlet kurmuşlardır. 

BUyUk Türk amirali, şimdi senin 
ruhur..a hitap ediyorum. Senin gibi 
buya\. milli bir kahramanın kadrini 

ancak AtatUrk gibi milli kahramanla
rımızın en bUyllğU blleblllrdl. Senin 
adına ona ~Ukranlarımı sunuyorum. 
Senin ruhunu şadetmek için, şanlı 

Tllrk bayrağını köpiiklll denizler üze
rinde şerefle dalgalandırmağa bütün 
varlığımtzla çalışacağız. Denizler ka
dar ulu ve engin Barbaros." 

Nutuklardan sonra mehter takımı 
eski den!z harp bestelerinden bir 
parça t;alnıış, merasime iştirak eden 
zevat türbeden çıkarak, askeri kıta
lar teftiş edilerek sel!mlanmış, do
nanma mızıkası ile Hamidiyeden 
bir bölilk deniz taburu, deniz lisesi, 
deniz harp okulu, gedikli mektebi ve 
diğer deniz ve kara llselerl Gümtişsu
yu yoluyla Taksime gelmiş, Cumhu
riyet Abidesine birçok çelenkler 
koymuştur. 

Denizdeki Merasim 
Beşiktaş vapur iskelesinden do

nanma tarafından ihzar edilen mo
törlerle amiral gemisine gtdllmlşUr. 
Denizdeki merasime, Hamldiye, Peyk 
Şevket, Sus ve Trak vapurları, btr 
Akay gemisi, ŞlrkeU Hayriyenln 71, 
75 ve 76 numaralı gemileri,, deniz 
mUesseselerinln motHr ve romorkörle
rl iştirak etmişlerdir. Amiral gemisi 
Beşiktasta Barbaroımn tflrhı:ısl ö
nUnde demirlemiş bulunuyordu. 

Valf, donanma komutam, amiral 
gemisine geçtikten sonra, gemiden 
verllen bir işaret 1lzerlne merasim 
taşlamıştır. Bu sırada bUtfin merakip 
Uç defa selft.m dUdUğü çalarak donan
mayı ve Barbarosun hatırasını selAm 
Iamışlardır. Gemilerden de bu es
nada denize çelenkler atılmıştır. Me· 
rastm esnasında 5 tayyarelfk bir ha
va filomuz da Barbarosun türbesi fi. 
zerinde uçmuş ve çelenkler atmışt r. 

Gece Radyoda 
Gece de Ankara ve İstanbul rac!yo

larında Barbarosun hatıralarını kut
layan konferanslar verilmiş, bUtnn 
deniz müesseseleri ve denizdeki me
raklp ve Darbarosun tUrbest renkli 
ampullerle donanmıştır. 

Düşüncelei-i Okuqai, -Makine 
arasına kctn§tınlmı§ rakamlar yüksek 
sesle söylenir. 

Mesela, takım kaptanile oyuncular 
arasında üç rakam silsilesinden, ikinci 
adedin sayıli\cağı kararlaştırılır. Kap
tan: - -

Yazan: Andre Woru va 
Nitekim böyle bir aletin icat edilmiı 
olduğunu, üniversite muhiti, ancak 
§imdi bahsedeceğimiz iki başka ha
dise ddlayısile öğrenmiş oldu. 

ON UÇONCO BöLO.~ 

İKi HADiSE 

Amerikanın belli başlı üniversitele
rinde olduğu gibi, "Vestmut,, ta da 
futbol mevsiminin, inanılmayacak de. 
recede büyük b:r ehemmiyeti vardı. 

Takımları teşkil etmek için seçilen 
talebe, antrenmanları devam ettiği müd
detçe derse girmiyorlardı. 

Bu takımlar, yüksek duvarlarla çev. 
rilmiş ve kapısı sımsıkı kapanarak mu. 
hafaza altına alınmr§ bir stadda çalı

şırlar. Stad kapılarına karşı gösterilen 
bu §iddetli muhafaza gayreti sebepsiz 
değildir. Çünkü birkaç yıldanberi, spor 
Amerikada bir nevi siviller muharebesi 
halini almıştı. Klüpler arasında çalış
ma usullerini, hasım takımların kabili. 
yet ve kuvvetlerini öğrenmek için A
deta casus te§kilatlan bile kurulmu~-

tu. Hatta bazı kollejler, rakiplerinin 
oyun sırlarını öğrenebilmek uğrunda 

gizli teşkilat meydana getirmişlerdi. 
Bu satırları yazdığım dakikada, o 

türlü tedbirleri üniversiteler yasak et. 
rniş ve oyuncular da casus kullanmak. 
tan vazgeçmişlerdir. Fakat benim, 
"Vestmut,, ta bulunduğum 2amanlar, 
itimatsızlık büyük ve tedbirler de meş. 
rudu. 

Fransızlar gibi futbolün yalnız şe. 

killerini, usullerini bilenler için bu 
casus teşkilatı şaşılacak birşey.dir. 

Futbol ve rugbi oyunları, nihayetsiz 
tenevvükr, kombinezon değişiklikleri 
içinde cereyan eder. En makbul taktik, 
en sağlam tabiye oyunun icabına göre 
.. irtical,, le oynamaktır. 

Fakat Amerikan futbolü daha miha. 
ni1;i bir oyı·n::lur. Öyle ki, topla birlik. 
te ilerlem~k o kadar güçtür, ki ta. 

kım, hasmı aldatmak ve onun müda. 
faa hattını yarabilmek için hücumu. 
nun her adımını ayn ayn hesaplamak, 
hazırlamak mecburiyetindedir. Tıpkı 

1917 de Avrupalı piyadeler arasında 

Çeviren: H. S. G. 
tutulan hücum usulü gibi ..• 

Futbolcular, ilkönce birçok oyun 
hamlesi üstünde çalışırlar. Bunlar ev. 
velden tanzim edilmiş, hazırlanmıı. 

ezberlenmiş, tekrarlanmış şeylerdir. 

Her oyun hamlesinin bir numarası 

vardır. Mesela takım kaptanı "23,, di. 
ye bağırınca, oyunculann herbiri ne 
yapacağını, bu hamledeki vazifesini, 
tutacağı mevkii, topa karşı alacağı 

vaziyeti bilir. Şut mu çekecek, pas mı 
verecek, hasmı abloka mı edecek ev. 
velden kafasına yerleştirmiştir. 

İşte Amerikadaki oyun tarzı bu idi. 
Tabii hasım tarafın bu gizli tabiyeleri
ni öğrenmesi çok istifadeli olur. 

Partiler oynanırken, etrafa nöbetçi. 
ler koymak ve hasım taraftan birinin 
sokulup. oyun sırlarını öğrenmemesi. 
ne çıl• .. ...,.,ı, 15z1mdı. t~te bu y·:zden 
dir. ki sırrın meydana cc•kmama~ınr te. 
min için bin çareye başvurulurdu. Ba. 
7.an takım kaptanile oyuncular bir kö. 
şeye çekilerek başbaşa verirler. Ora. 
ca alçak btsle, gelecek hücumun şekli 
karar~aştınlır. Bazan da bqb sa7J]ar 

- 25, 37, 431 
Diye iuıykırınca, oyuncular bunun 

''37,, numaralı oyun tatbik edilecek. 
tir (!emek olduğunu anlarlar. 

Yahut da ayrı ayn söylenen bir ra. 
kam silsilesinde yalnız "9,, la biten, son 
gelen sayılır. 

Mesela ''30, 29, 37, 21,, söyle
nince, oyuncular "30,. numaralı ham. 
lenin tatbik edileceğini anlarlar. Fa. 
kat bu tertiplerin dolambaçlılığına rağ. 

men, usta oyuncular onları keşfetmek. 
te gcçikmezler. Erkanı harbiye heyet
leri şifreleri nasıl tertip ederler, mu. 
harebe esnasında yakalanan dü§t11an 
telgraflarını nasıl haJlederlerse, ''antre. 
nör,, ler de bunu öylece becerirler ve 
takrmlanna anlatıp öğretirler. 

Bu istitrattan Stür:l okuyucuları. 
mın aflan:ru dilerim. Çünkü §U verdi.. 
ğim iıahat. Amerikalılara "psikoğraf,, 
diye bir aletin mevcut olduğunu bildi 
ren v2ka ile alakalıdır. Ben. hlldiseyi 
pek muhtasar olarak anlatacağım. Taf. 
r.ilat isteyenler, o zamanki gazete. 
terde buna dair bol bol izahat bulabi. 

T İ M~D====E~~ 
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Şehir semtleri 
• ve şıve 

Birkaç sene evvel, Kurunda tefrika 
surctilc neşrettiğim "İstanbul eemt
lerinin tarihi,, için hazırlıklar yapar. 
ken şehrin birçok semtlerini gezmiş, 

tarihi eserlerini tetkik etmiştim. 
Bu tetkikatım esnasında, tehir 

semtlerinin bir hayli hususiyetlerini 
öğrendim. Bunlardan biri de her sem
tin kendine ait şivelere sahip olması
dır. 

Soruyorsunuz: 
- Nerelisin? 
Cevap veriyor: 
- İstanbullu .• 
Evet, şehir huduttan içinde doğ. 

muş, ourada büyümüş, öz Türktür. 
Fakat şivesi size şüphe verir. Saltanat 
devrinde İstanbullu olmak bir mazha. 
riyetti. Bugün, İstanbullu olmakla 
olm;ımak arasında hiçbir fark yoktur. 
Yegane fark, şive farkıdır. 

İstanbul, Fatih tarafından uptedil. 
diği gündenbcri daima muhtelif mil
letlerin akınına maruz kalmıştır. 

1461 de Trabzon fethedildiği vakit 
buradan getirilen Rumlar Galatada o. 
turtuldu. 1475 te Gedik · Ahmet Paşa 
Kınmı fethettiği vakit 40.000 Ermeni 
getirerek Unkapanı ile Balat ara .. 
sında, mühim bir krsmıru da 'kc:ndi a. 
dım verdiği Gedikpaşada oturttu. 

Yavuz Selim 1490 yılında Çaldıran 
eef erinden dönerken gene 40.000 ka.. 
.dar Ermeniyi Samatyada oturttu. 

1520 de Kanuni Süleyman Srrbiıta. 
ru fethettikten sonra oradan getirdiği 
2.haliyi Yedikule ile Samatya ve Bil. 
yükdereye istmn etti. Burası ıonradan 
"Belgrad köyü,, aclıru aldı. 

Bu göçlerden ba§ka tarihin muhtelif 
zamanlarmda :tspanyadan ve dünyanın 
her yerinden Yahudi akını baıladı. Şim. 
diki Yahudi kalabalığı olan semt. 
ler işgal edildi. 

Acaba §ehir fivesine bu iskanlar 
lmil olmuı mudur? 

Herhalde. 
Koca Fatih, BizanBJ fethettiği vakit 

Rum papazını ölen imparatorun hü
kUmdarlık alameti olan asasını eline 
vererek beyaz bir ata bindirmiş, pat. 
rikhaneye kadar götürüp imtiyazlarını 
bahşetmişti. . 

Bu ecnebiler bir taraftan §ive ile li
san üzerinde tesirlerini yaparken, di
ğer taraftan da ikttsadi sahada hakim 
mevkie geçiyorlardr. 

Değerli ilim adamı B. Osman Er. 
gin "Türkiye şehirciliğinin tarihi inki 
gafı,, adh eserinde Türkiyeyc isklıı. • 
edilen ecnebiler için §Öyle der: 
"Osmanlı Türklerinin İstanb11a ve 
Türkiyeye Türk ve İslim olmayan 
unsurlan getirmesinde nüfusu çoğalt
maktan ziyade, hasis ve aşağı iş tetalc .. 
ki ettikleri sanat ve ticareti onlara 
gördürmek fikri de vardı.,, 

Niyazi Ahmet 

Radyo programını 
hazırlayan ~omisyon 
Ankara, 27 (Telefonla) - Haftalık 

radyo programını tesbit etmek il.zere 
bugün saat on beşte stildyoda bir top
lantı yapılmıg, toplantıya maariften 
yüksek tedrisat mUdüril Cevat, dahili· 
yeden Sadri Ertem, Nafıadan milnaka· 
lAt müşaviri Hayri, hariciyeden Se· 
dat Zeki, ajanstan Muvaffak, Posta u
mum mUdUr vekili Şerafettln i§tirak 
etmişlerdir. 

Verilen karara göre nefriyatm yüz
de 46 smı Avrupai müzik, yüme 28 ini 
yerli müzik, yüzde 4 ünll temsil, geri 
kalan yilzde 28 ini söz teşkil edecektir. 
Kısa dalgadan daha çok propaganda 
ve harice neşriyat yapılacaktır. ' 

,----------------, Alemdar Sineması 

iKi FiLM 
1 - Kraliçe Viktorya 
2 - Beyaz kadın ticareti 
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Çem e laynin 
Londra, 27 (A.A.) - Başvekil Çem 1 

bcrlayn, bu akşam saat 20 do radyo J 
Ue söylediği nutukta, yarın parld
mentoda tnm beyanatta bulunacağı
nı bildirdikten sonra, eıcilmle demiş
tir ld: 

Bizden uzak bir memlekette çıkan 
bir kavgadan dolayı bizim siperler 
kazmamız, gaz maskeleri takmamız 
hakikaten çok garip bir şey olur ... 
Sonra prensip lUbarlyle halledilmiş 

olan bir nizamın bir harp çıkarma
sı da lmkO.nsız gibi gözUkür. 

Çek hUkOmetlnln Alman muhtıra
sındaki şartları kabul edememesi se
beplerini pckAlA anlıyorum. Hltlerle 
yaptığım konuşmalardan sonra lntl
batm şudur ki, eğer bize biraz vakit 
bıraltılırsa, bir sureti tesviye buhnal{ 
1mkı1m hasıl olacaktır ... 

Alıuanyaya avdet ettiğim zaman 
Bitlerin Südct topraklarmııı kendisi
ne derhal tesliminde \'e Almnn kıtaa
tı tarnfınrlan derhal işgalinde ısrar 
ettiğini görerek birdenbire hayret et 
.tim. 

E'·velce alınan tedbirlere binaen, 
bu battı hareketi makul bulmadığı

mı söylemeliyim. Eğer bu hattı ha
reket, Çek hUkümetfnfn vaatlerini 
infaz ve mezkür araziyi terk hu
susunda Hıtlcrln duyduğu herhangi 
bir şUpheden ilcrJ geliyorsa logtlte
re hUkQmetl namına Prağ blikumetl 
nln verdiği stizU gnrnntl ediyorum ve 
bizim vaadlm'tzl hiç bir tarafta istııı
daC edllmlyeceğlne cmnlm ... 

Eğer bir şeye yarayacağını bilsem 
Bitlere UçUncU bir ziyarette bulun
makta katlyen tercddUt etmem. Fa
kat bu anda tavassut sahasında fay
dalı olarak fazla bir şey yapacağımı 
Umit ediyorum.,, 

Enternasyonal lhtlldflnr benim 
kAbusumdur. Eı;er herhangi bir 
millet olursa olsun dünyaya cebir ve 
kuvvetle hft.ktm olmağa karar verdi
ğine kani olursam, ona knrşı mulrn· 
vemoUn 1A.,ın•5clı.ll~ino hUhrnodertm., 
HUrr1yete iman etmiş olan mHlctle-

rln böyle bir tahakküm altmda yaşa
maları, bir ysışayış değtldtr.,. 

Çemberiayn, bir harbe girişmeden 
evvel btiyük davaların mcvzuubah1s 
olduğuna emin bulunmak 10.zıınsel
dlğlui hatırlattıktan sonra, lnglltı 
milletini lıO.dlselere azami sUltt'inetle 
intizara davot etmiş ve sözlerini şöy
le bitirmiştir: 

"Harp başlnmadı~ı milddetçe onun 
önUne geçmek ümidi mevcuttur." 

ÇEl\IBERLA VNIN GAZETECİLERE 
BEYANATI 

Londra, 27 (A.A.) - Çemberlayn, 
dün nkşnm matbuata aşağıdaki be· 
yaııatta hulunmuştur: 

Hltlerln nutkunu olrndum. Sulhu 
lrnrtarmnk için snrfetUğlm gayretle
re yaptığı tclmlblerden dolnyı milte
hııssls oldum. Bu gayretlerime de-· 
,·am P.deceğlm. Çilnkil harbi istemi· 
yen A\'rupa milletlerinin Uzertnde 
ga~et geniş bir şekilde ltlll\f edilerek 
halledilen bir mesele yUzOnden kan· 
lt bir kavgnya slrl~mclerlnl hiç bir 
mantık lrnbul etmez. Ultlerln yapı
lan vaadin yerine getirileceğine lnan
madı[;ı anlaşılıyor. Halbuki bu vaat 
doğrudan doğruya Alman hUkQme
tlne değil, ayni zamanda lngntz ve 
Frnnsız hUkQınetlcrlne de yapılmış

tır. Bu -.·andın sadakatle ve tamamı. 
le yerine getirilmesinden kend\mtzl 
manen mcsul addettiğimizi söyleye
blllrhn. 

Alman hükt'imetl devir ~artlıırınrn 

kunetle değtl, mUznkere yoluyla 
hnllcdllmcslnl kabul ettiği takdirde 
hu va.adın makul bir şeklMe mtimklin 
ol::ı.n en kısa bir zamanda yerine getl 
rlleceğlnl taahhüt etmeğe hazırız. 

Alman de\'let reisinin bu teklifi red
detmeyeceğini kuvvetle Umlt edlyo 
rum. Bu teklif Almanyada kabul e
dildiğim zaman h!kim olan dostluk 
zihniyetiyle yapılmıştır. Eğer ka
bul edilirse kan dHkUlmeslne mahal 
kalmadan SUdet Alma.rılarının Al 
manya ile birleşmeleri hususunda 
Almanya. tarafmthın t'r.lıa.r PıUlen ar
zu yerine getirilmiş olacaktır. 

Italya, Bel~ika, Da
nimarka, Felemenk 
Hükumetlerin1n aldıkları mühim 

askeri tedbiı Ler 
Kopenhag, 27 (A.A.) - Danimar. \ 

ka bahriye ve sahil müdafaası efradın. 1 
dan terhisleri zamanı gelenler, timdi. 
h"'k silih altında ipka edilecekler
dir. 

13rükse1, 27 (A.A.) - Ciheti aske. 
.ye, BTilkseldeld bütün otobüslere 

vaziyet etmiştir. 
Stokholın, 27 (A.A.) - İsveç, biL 

tün zabıta kuvvetlerinin ııeferberliğ:nı 

emretmi~tir. 

Mezuniyette bulunan blitlin zabrta 
memurları 1 teşrinievve!c kadar va
zifeleri başların.da mutlak surette bu. 
lunacaklardır. 

BELÇ1KADA 6 SINIF SILAH 
ALTINA ALINIYOR 

Brüksel, 27 (A.A.) - Belçika, altı 
eınıfı silah altına davet etıni~tir. 

Brüksel, 27 (A.A.) - Belçika hU. 
kG:neti, hudut muhafaza kıtaatı ihti
yatlarını silah altına çağırmıştır. in. 
dependanee Belge gazetesine göre, 
salahiyettar mahfillerde bir seferberlik 
değil, bir ihtiyat tedbiri mevzuu hah. 
solduğu kaydedilmektedir. 

HOLANDADA HUDUT KITA
LAR! TAKVİYE EDlLiYOR 

Lahey, 27 (A.A.) - Enternasyonal 
vaziyet öolayıslle Holnnda hültfıme. 

tl hudut kıtaatının takviyesine karar 
vermiştir. 

Silah altında bulunan kıtant, harp 
hali vaziyetine getirilmiştir. 

Londra, 27 (A.A.) - Bugün şehrin 
bazı mühim noktaların:ı hava müdafaa 
toplan yerleştirilmi~tir. 

HAVA TAARRUZLARINA 
KARŞI TEDBİRLER 

Londra, 27 (A.A.) - Bütün mem. 
le'kette, ıivil makarrJar bava taarruz-

lanna kargı tedbir almaktadırlar. 
Her yerde sığnaklar inşa edilmekte. 

dir. Parklarda ve a!jık arazide siper-
ler kazılmakta.dır. 

İkametgahların muhafazasına dair 
talimatt ihtiva eden risaleler dahiliye 
nezareti tarafından evlere dağıtılmak. 
tadır. Binlerce kişi gaz maskesi alma'k
ta, iaşe merkezlerine gitmektedir. 

35 milyon maske dağıtılmağa harır 
bir haldedir. Tehlil:e ~snasında mek. 
teplerin tabliyesi i!jin de tertibat alın
mı~tır. 

LONDRADA MtlTEKAlT ZABITA 
MEMURLARI HİZMETE 

ALINIYOR 
Lon.dra, 27 (A.A.) - Biltiln müte. 

kait zabıta memurları, fıli hizmet. 
te iken merbut oldukları polis komi. 
serliklerine derhal müracaat emrbi al
mışlardır. 

Londra, 27 (A.A.) - Harbiye ne. 
zaretinin bir tcbliğ'ne göre, harp tak. 
dirindc ordu ve hava kuvvetleri nez
dindeki gayri muharip vazifeleri gör. 
mek üzere bir kadın teşkilatı vücuda 
get:rilmi~tir. 

tTALYADA FERDI DAVET 
BAŞLADI 

Ro:na, 27 (A.A.) - Resmen he. 
n!.iz hiçbir askeri tedbire tevessül e
dilmemişse de, birçok sub:ıy ve mt!te. 
has~rn. ferdi olarak çağınlmışlardır. 

Diğer taraftan blitün bank'1lara 
ecnebi döviz tevdiatını kesmeleri cm. 
rolunmuştur. 

Berlin, 27 ( A.A.) - Bugün Be:. 
lin sokaklarından garpten gelen ve 
cenubu ~rki istikamet:nde giden 
mühim motörlU kıtaat geçmiştir. Bu 
geçiş, iki saatten 'az?? sürmüştür. l 

... ~'"ait c.._~ 

nutku 
Çekoslovakya 
mukavemet 
.edecek 

Londra, 27 (A.A.) - Çekoslovak 
yanın Londra aefirl Maıarik tarafın. 

dan geçen pazar günU Lord Halifaksa 
tevdi edilmit olan bir nota.da Çckoslo 
vakya hükQmetinin gimdiki §ekillerile 
Bitlerin taleplerini kabul etmek im
kanını göremediği bildirilmekte ve göy 
le denilmekte idi: 

Bu yeni ve gaddarane talepler kargı 
sında hükimıetim en büyük mukave. 
meti göstermek mecburiyetinde kala. 
caktır. Biz de böyle yapacağız. Allah 
bize yardım etsin.,, 

Daha ileride notada ÇckoslovakyL 
nın iki bilyUk demokrasinin yardımını 
beklemekte olduğu kaydclimektedir. 

Prağ, 27 (A.A.) - Çek radyosu, 
Çekoslovakyanın Alman muhtırasını 
kabulden imtina et~sinin sebebi bu 
muhtıranın l O eylUI tarihli İngiliz -
Fransız projesinin hudutları pek fazla 
a!?makta olması olduğunu bildirmekte. 
dir. 

Radyo bu muhtıranm açıkça mem. 
leketin iktısadi mevcudiyeti aleyhi
ne müteveccih olduğunu beyan etmek. 
tcdir. 

Bu muhtıranın kabulü halinde mem. 
leket, Hublondan ve memle'ketin zi _ 
rai sanayiine lbım olan ormanların 
bir kısmından mahrum olacaktır. 

MünakaHit hususuna gelince, bil-
yük yollarla demiryollan §Cbekeleri 
parçalanmı§ olacaktır. Diğer taraftan 
Çck0&lovakya Elbe nehri üzerindeki 
antrepolarını ve Bratislava olan mah
reçlerini kaybedecektir. 

Nihayet Çekoslovakya, askeri bakrm 

dan o ıuretle zaafa dü§ecektir ki, 
arazisinin büyük bir kısmı, bilhassa 
Bohemya ile Moravya Beran Alman. 
yanın avucunun içine dügebilecek bir 
vaziyete girecektir. 

Hitler 
Ruzveltin mesajına 

cevap verdi 
Berlin, 27 - Bitler, Amerika Cilm· 

hun-eisi Ruzvelte bugün aşağıdaki ce
vabı vermiştir: 

25-9 da Amerika milleti adına çek· 
tiğiniz telgrafta Avrupada zuhfır eden 
anlaşmazlık hakkındaki müzakereleri 
inkıtaa u~rratnıamak ve saminıi mus· 
lilıane ve yapıcı bir eekilde bir sureti 
hal aramak için müracaatte bulundu· 
nu.z. Bir Avrupa harbinin önceden he
sap edilemiyecek neticeleri hakkındaki 
miltaleanıza iştirak eder ve civanmert 
mabadınızı takdir ederim. Bunun için 
bütün gayreUerime rağmen hadisde
rin bundan sonraki inkişafı muhase
mata müncer olduğu takdirde Alman 
milletinin ve hilkumetinin mesuliyeti· 
ni reddedebilirim ve etmeliyim. Mev
zuubahiş Südet meselesi hakkında bi· 
taraf bir hUkilm verebilmek için, n'!.e· 
seleyi ihata eden ve onu tehlikeli bir 
hale sokan hadiseleri mut!aka gözö· 
nüude tutmak l&zımdır. Alman mille
ti 1919 da, eski muhasımlarile akdet· 
tiği barı§ın Cümhurbaşkanı Vilson ta 
rafından resmen ilan edilen ve blitUn 
muharipler tarafından kayıtsız ve şart 
sız kabul edilmiş olan prensip ve uı
kUieri tahakkuk ettireceğine inanarak 
silahlarını elinden bırakmıştı. Bir mil· 
Jetin itimadı tarihte bu derece sı.:iisti
mal edilmemiştir. Pariste mağlUp mil 
!etlere zorla kabul ettirilen şartlar bu 
vaatlerd:m hiç birini yerine getirmedi. 
Bu Eartlar Avrupa.da öyle bir politik 1 
rc~im ih~as .. etti ki, bu rejim mağlOp 
mılletlcrı dunyanın en a§ağı sınıfları 
mevkiine düşUrdü. Zorla kabul ettiril· 
miş olan bu barışın mahiyeti en açık 
surette aksettiren noktalardan biri de 
Çekoslovak devletinin tesisi olmuştur. 
Bu de\'lct hudutlarının tesbitine ne ta· 
rih ve ne de nasronaı:teler gözönünde 
tutulmuf}tur. 

SUdet Alma.nlan arzularına rağmen 
bu devlete raptedildiler. Bu suretle 
mi'letlerinln kendi mukadderatlarını 
kendilerinin tayin etmesi hakkında 
cümhurbll§kanı tarafından esas olarak 

Lehistarida 70,000 
gönüllü kaydedildi 
Varşova 27 (A.A.) - Çek'lere kar

oı mUcadele etmek üzere teşkil olu
nan Polon~·n Lejlyonlnrına şimdiye 

kadar yetmiş bin Çekoslovakyalı 

Lehli kaydedllmtştlr. BugUn öğle

den sonra yeniden kayıt muamelesi· 
ne başlanmıştır. 

Varşova, 27 (A.A.) - Pat ajansı 
bildiriyor: 

Pazar gllnn Çekoslovak hudut mın
takasmda Zumbark köyünde Çek ko
münistlerle kllseden dönmekte olan 
Polonyalı gruplar arasında bir saat
ten fazın devam eden bir carpışma 

olmuştur. 

Çekler "Köpek Polonyalılar" avazc
leı·iyle Polonyalıların üzerine tllfek 
ateşi açmışlardır. Bu ateşe Polonya
lılar da mukabele etmişlerdir. 

10 Polonyalı yaralanmış, bir ko
mUnlst ölmüş Ye 15 komünist de ya
ralanmıştır. 

Varşova, 27 (A.A.) - Pat ajansı 
tebliğ ediyor: . 

Çek tayyareleri tarafından Polon-
1 

ya hududunun lblAllne karşı dlln • 

Vaziyet 
(B~ tarafı 1 incide) 

Rusya ile beraber Çekoslo,•okyayı müdo
roaye kıırnr vermiştir. lngillere de Fran
sa ıle lıcraber hareket edecektir, Bu mem
leketlerde bütün askeri lcdblrlcr Lu vazj. 
yete göre hozırlonıııaktoılır. liununlo be
raber lnı;iliz llaş\ckill Çemhcrla~·n böyle 
IJlr Avrupa h::ırlJine mani olmak lçio te
şelıbihlerine dc,·aın ediyor. 

2ti eylülde Çcmerluyn husus. bir mesaj 
gl>nılcrıııişli. Uu mesaja Hiller dün snLoh 
ce.,,up \'Cnnıştır. Gerek ıncsnj ve cevap loy
y:ırclcrle gitmiş ve ı:;eimiştlr. Tııhnıin edil
diğine söre lnglliz Başvekili mesajında 
teşrinie\' \'clln birinde Südet mınlokasının 
tabliyesi teklUinde israr edilmemesini Hit
lcrden rica etmekle IJerııber kısa bir ınild
det zarfında lıu tohllyenin ıcrosının ıııilza. 
kere edileceğini bildirmiştir. Hitlcrin nut
kunda bliyet olmnkla beraber ne cevap 
verdiği belli değildir. 
Şu tafsilôtıan ıınlaşılıyor ki SQdetlerln 

Alınanyoya lcrkedilmesi noktasında lnsil
tere ve Fransıı mUttcfik bulunuyor. Yalnız 
bunun teslimi meselesinde müşkülAt çıkı
yor. 

lngllfz Boşveklll gazetecilere beyanatta 
bulunmuş, verdiği sözü İngiltere namına 
verdiğini, buna Hillcrin inanması li\zım-
scldiğini söylemiştir. KURUN 

ilan edilmiş olan prensip yalnız Sildet 
Almanlarma re1dedildi. Fakat bu da 
kati gelmedi. 1919 muahedeleri Çekos· 
lovak milletine Alman halkı hakkında 
muayyen ve sarih taahhütler yüklUyor 
du. Bu vecibelere hiçbir zaman riayet 
edilmedi. Bunların tatbikini temine 
mecbur olan milletler cemiyeti de bir 
şey yapamadı. O zamandanberi Südet 
memleketi kendi Alman tekniğinin mu 
haf azası için milcade!e etmektedir. Al
manyanm kalkınmasından ve Avustur
yanın da birleşmesinden sonra SUdet· 
leri Almanyanm diğer kısmile olan ra· 
bıtasını daha ziyade §iddetle hissetme
si tabii idi. Südet partisinin halisane 
hattı hnre!tetinc rağmen, Çeklerle o:'n 
rekabet gittikçe arttı. Ge~en her gün 
Prag hUkiımetinin SUdetlere en iptidnt 
haklarını dahi vermeğe amade olma· 
dırrmı nçı1ctan açığa isbat ediyordu. 
Çek hükumeti gittikçe şiddetlenen tc<l
bir!erlc bu mıntakanın Çckleştirilme
sini tacile çalış1yordu. Bu battı hare· 
!~etin vahim gerginliklere müncer ola· 
cağı aşikar idi. Alman hükumeti ipti
da müdahale etmedi ve geçen mayıs 
ayında Çek hükumeti Almanyanın hu· 
duda kıtaat tahşit ettiği vesikasile se· 
ferbcrlik ilan ettiği zaman da bu hattı 
hareketi muhafaza etti ve askeri ted· 
birler almadı. Fakat bu vaziyet Prag 
hükumetinin itilfıf girizliğini arttırmak 
tan başka bir şeye yaramadı. Bu hat 
bilhassa Südet - Çek milzal\erel.eı inde 
tezahür etmiıJtir. Bu müzakereler Çek 
hükumetinin meseleye esasından te
mas ve bunu hal.kaniyetli bir tarzı hal 
le baf;lamusı asla düşünülmediğini is
bat ctmi~tir. Bunun neticesi olarak, Çe 
koslovakyada iç vaziyet çok fena bir 
§e!dl aldı. Politik zu!Um ve tazyikler 
ve c!mnomik buhran Südet Almanları
nı korkunç bir sefalet içine attı. Vazi· 
yeti anlatmak için §U rakamları zik
retmek kafidir. 

214 bin Sildet mUltec!si Çeklerin kan 
lı tethig politikalarından yega.ııe kur-

Varşovadnkl Çekoslovak elçllfği va
sıtaslyle Polonyanın yaptığı protes
toya milvazl olarak, bu~Un de Polon
yanın Praıt elçiliği keyfiyeti en kat'I 
bir şekilde Çekoslovak hllkt'.\metl nez
dinde protesto etmek için emir al
mıştır. 

Varşova, 27 (A.A.) - Pat ajansı 
bildiriyor: 

Son günler zarfında nç defa. Çek 
askeri tayyareleri Lehistan hududu
nu g~mişlerdl. Diln akşam beş Çek 
askeri tayyaresi gene hududu geçe
rek Leh toprakları Uzertndf> tarnssut
ta bulunmuştur. Bu mUnasebetle 
Leh hUkumeU dOn Oğleden sonra Çe
koslovakya orta elçisi nezdinde şid
detli demnrş yapmıştır. 

Ma.ravsko - Ostrava, 27 (A.A.) -
Pat ajansı bildiriyor: 

Çolcoslovalcyada askere çağrrılnn 

Lehlllerln Lehistan hududunu geç
meleri hudutta birçok milsademelere 
sebep olmaktadır. Birçok Lehlilcr 
tevkif edllerek kurşuna dizilmiş ve
ya hapsedilmişlerdir. 

Daladiyenin nutku 
Parla, 27 (A.A.) - Ba§vekil Dala. 

dier, bu akıam matbuata &§ağt:iaki 

beyanatta bulunmuıtur: 

Buhra:lh bu yeni gilniln ak§arnı al. 
ze iki mü~ahedcde bulunmak iste-
rim: 

Dahili sahada bir kere daha ehem
miyetle l:aydederim ki, memlekette 
tam bir sükQn hüküm sürmektedir. 
Millet ıoğukkanlılığını muhafaza edi
yor ve ittihazına mecbur kaldığımız 

emniyet tedbirleri tam bir intizamla 
tatbik olunuyor. 

Enternasyonal sahada. ıuth yolun. 
daki mücadele bitmif, birçok hüktl. 
met merkezlerinde tebarüz etmi~tir. 

Eski bir muharip ııf atilc, riyaset ettt. 
ğim hUkC\metin ıeref içinde sulhu mu. 
hafaza için hiçbir imkAnı ihmal etmi
ycceğini söylememe bilmem llizuın var 
mı? 

Paris, 27 (A.A.) - Blum, baıvekil 
Dala.dier ile bir saatten fazla görüt
müıtUr. 

tuluş çaresini Alman topraklarına il
Ucada bulm~lardır. Sayısız ölü, yara· 
lı ve mahpus ve terkedilmiş köyler .• lg
te korkmakta haklı olduğunuz muha
sematı çok evvel açını~ olan Çek Ltiktl
meti hesabına kaydedilecek şahadet • 
ler. Südet topraklarında yi.ıı:ni yıldan 
beri hükilm süren ve bütün ekonomik 
hayatı felce uğratmak sure tile bir har 
bln yaptığı bütün f enalıklan yapan 
gayri lnsanl bir rejimden b&heetmiyo
rum. l§te beni eylfıl ayında Nürnberg
de Çekoelovakyadaki Uç buçuk mil
yon Almana karşı yapılan tazyike ıtı.i· 
hayet verilmesi icap edeceğini ve ~ 
ğer bunlar haklarını bizzat istihsal e
demezlerse bunu Almanyanm yardı
mlle yapacaklarını bildirmeğe sevke· 
den vakıalar bunlardır. 

Muslihane bir tarzı halle varmak i
çin son bir te§ebblls olarak 23 eyUHde 
Çembcrlanyne verdiğim bir muhtırada 
da.ha evvel neşredllmig olan cezıi tek
liflerde bulundum. Çek hükfımeti Sü
det bölgc!!inln Almanyaya terkini ka· 
bulden sonra, bu muhtıramdakl teklif
le yalnız bu Çek vaadinin süratle ve ha 
lisnne bir surette tatbikini temine ma
tuf bulunuyordu. Meselenin hudusun
dan bugUne kadar olan bUtiln seyrini 
tetkik ederseniz, Alman hUkUmetinin 
hakikaten sabır ve muslihane bir tar 
zı hal bulmak için samimt arzu göster 
diğlni teslim edeceğinize kani bulunu
yorum. 

Bir Sildet meselesinin ve hakikaten 
tahammUl edilmez bir vaziyetin mevcu 
diyeti mesuJiyeti Almanyaya ait de
ğildir. Aliikadar o~an insanların kor· 

kunç akıbetleri, bu meselelerin halll
nin hiçbir suretle gecikmesine iml:an 
bırakmamaktadır. Müzakereler yoluy
la hakkaniyetli bir tarzı bal tahakkuk 
ettirmek için bUtün imkanlara Alman 
muht.Irasmda baş vurulmuştur. Çekos 
lovakya hilkfunetinin barışı veya harbi 
istemesi meselesi Almanyaya de~il. 

kendisine ait bir iştir.,. 



Universitemizin tercüme külliyatı 
(Ba§ tarafı ı incide) 

ıöyle tercüme edebilirdim: .. Aziz de· 
di ki: Onlara h:çbir şey verme 1 Daha 
iyisi sen onlardan bir tcY al ve onlarla 
birlikte kullan. Bu onların daha ziyade 
botuna gider; yeter ki senin de hoşuna 
gitsin l,. 

Bunu sayın mütercime tlriz için 
yazmııorum. Mert ve bilgili bir kafanın 
temiz bir yürekle giriştiği bir işte tek 
başına çalışma yüzünden uğradığı hata. 
ya işaret etmek istiyorum. lnsaf ehli
nin bu hükümde benimle beraber oldu
ğuna inanıyorum. tlniversite heyeti gi· 
bi memleketimizde daha yUkseği olı:m. 
yan bir heyetin azasını tek tek çalııtır. 
maltla daima bu gibi mahzurlarla karp
laşılacaktır. Fakat bir çalışma birliği 
yapılırsa bu hatalar oldukça önlenmiş 
ve ortaya çıkacak eser de emniyetle O· 

kunabilir. Bu hususta ikinci bir noktada 
zaman meselesidir. 

Kitap var ki bir sayfası ba;,an gün. 
ler alır. Onun için çalışmasını bilen ve 
çalışmayı seven insanlann iki ayağını 
bir pabuca sokmamalıdır. Kısa zamana 
mesaiyi teksif ederek birçok büyük işler 
başarılabilir. Fakat tercüme bu ölçüsüz. 
lüğe sır;maz. Onun için çalakalem ter
cümeciliğe re:ımi yolda mUsaade edil· 
memelidir. On bozuk düzen tercüme 
yerine beş sağlam ve temiz tercümeye 
kim razı olmaz 1 

Son bir nokta daha. Rektör beyana-
tunda talebeye de tercüme yaptınlaca.. 

ğını biMh•yor. ~unun ha~dh bir yol o· 
laca~:ııa kaniim. ~öyle ki: Bu tercür.:e· 
ci talebe, yaşı başı it.:abr r.larak tercüme 
edeci'~ eseri ilk defa okumuş bulunma·ı 
aı ağlebi ihtimaldir. Bir e:ıeri bir oku· 
yuşta tercüme edecek kadar anlamak 

mümkün olsa bile müellifin başka e
serleri ile haşır ve ne§ir oh:nmadrkça 
hatta muasırları gibi muam:lan bilin· 
medikçe bir kitabın hususi çeşnisi tadı· 
lamaz ki. 

Bir genç bir dil öğrenmiı olsa bile 
onda zamanın temin edeceği 'bu bilgi 

zenginliğini aramak bofunadır. Halbuki 
talebenin dil öğrenmesi de ıu götUrUr. 
Tero:imeci talebe ya Türk, yahut ecne· 
bl liaeainde yetiımiştir. Şu halde kai· 
deten ya tUrkçeyi, yahut da o dili layi· 
kile öğrenememiıtir. 'Onivenitede ders· 
terini hazırlamakla uğraprken de bu 
lisan aıkıntrsıru çekmeyen bir talebe 
gösterilemez. Şu halde bu talebe ne va· 
kit ve ne suretle bu tercümeyi yapa. 
cak? 

Derslerde profesörün talebeye teıt.:ii· 
me yaptırması pek faydalıda. Bu mü· 
marese gencin yetişmesinde bellibalh 
bir Amil olur. Fakat tercümecilik eibi, 
üstat işini henllz mektebe gidenlerden 
beklemek doğru olur mu? 

Gençlerimiz arasında daha talebe i· 
ken harikuli.de bir olgunluk göetcren-
lerc tesadüf edebiliriz. Bu gibilerle he
pimiz övünürüz. Bu istisnai kabiliyet
lerden bu bU4lusta istifade de düşün:lle
bilir. Fakat istisna kaide teşkil etmez: 
rektörün talebe tercümeleri için nizam 
dilşünmesine ve bunu ilan etmesine IU· 
zum yoktur. Çilnkü parlak olmamakla 
beraber sabır ve takat isteyen tercüme 
işinin erbabı arasında, Üniversitenin te
§Cbbüsünü ıüphcli bir hal almaktan ko· 
Yunus Kazım KÖNI rumak zaruridir. ------- -·-----..,..--

lstanbul Komutanlığı 
·~;'atin alma · Komisyonu ilanları 

Ağır topçu taburunda 682 bot lıen 
zin ve 126 boş yağ tenekelerile nakli 
ye taburunda 1000 boş benzin tenekesi 
t1atılacağmdan açık arrtırmıa ile ihale 
si 1 O-Teşrinievvel-938 pazartesi gil 
nü saat 11 de yapılacaktır. Muham 
men tutan ı 77 lira iki kuruştur. tık 
teminatı 14 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. !steldilerin 
ilk te:ninat makbuz veya mektuplarile 
2490 sayılı kanur.un 2 ··e 3 ünı.:ü mad 
delerinde yuılı vesikalarile beraber 
belli gJn ve saatte Fındrkl:da komutan 
lck satın alma komisyonuna gelmeleri 
(ti821) 

Şirketi Hciyriyeden: 
Boğaziçi vapurlanna mahsus sonbahar tarifesi llk

tcşrinin birinci cumartesi günü sabahından itibaren tat
bik edilecektir. Tarifeler bu akıamdan gişelerde 
satılacaktır. 
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ŞARTLAR. T~MiN ro~R 

--M. M. V. Deniz Merkez Satın alma komisyonu reisliğinden: 
l - Tahmin edilen bedeli 5000 lira olan 166 kıı.lcm tıbbi ecza ve m:ılzcme 

6-10-938 tarihine rastlıyan ı·crı;cmbe günU saat 15 de vekalet binasındaki 
komisyonumu:=da kapalı z .. rfla eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - llk teminatı 375 liradır. Şartnamesi parasız olarak her gün komisyon· 
dan alınll' ve görülür. 

3 - Eksi'tmeye girmek istiycnlerfn o gUn belli saatten bir saat eW.. ;ıne 
kadar k:ınunt belge ve tekliflerini havi kapalı zarflarını makbuz mukablllnde 
komisyon başkanlığına vermeleri. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.. 

(3762) (6545) 

Askeri Fabrikalar 
ilanları 

750 ton elektrolit bakll' alınacak. 
Tahmin edilen bedeli (675.000) llra 

olan 750 ton elektrolit bakır askeri fab 
rikalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 15-11-938 salı 
gUnU saat 15 te kapalı zarfla ihale e
dilecektir. Şartname 33 lira. 75 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(30.750) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkfır günde saat 14 de kadar ko· 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde· 
!erindeki vesaikle mezkUr giln ve sa· 
atte komisyona mUracaatlan. (6894) 

• • • 
1000 Ton elektrolit bakır illnmm ip· 

tali hakkında. 
12-lo-938 çareamba gU.nU. saat 15 

te kapalı zarfla ihale edileceği resmi 
gazete ile 26, 29 ağustos 1, 3 eylfıl 938 
tarihlerinde Ulus ve Cumhuriyet gue
telerile 2s--;28-30 ağustos ve 1 eylfıl 
938 tarihlerinde ilan edilen 1000 ton 
elektrolit bakırın ıartnamesinde deği· 
şiklik yapıldığından bu bakıra. ait mez 
k\ir günlerde çıkan ilinlar hükümsU.z
dür. (6895) 

• • • 
7-lo-938 Cuma pnil kapalı zarfla 

ihale edileceği Ankarada rcıml guctc
de, Ulus ve lıtanbulda Kurun guete
lerilc ilan edilen 200 ton yerli kükürt 
sehven ilan edilmig olduğundan bu mal
zeme hakkındaki itınlar hüklimsllzdilr. 

(6791) 
• • • 

370 ton Elektirolit Tutya alınacak. 
Tahmin edilen bedeli 92.500 lira olan 

370 ton elektirolit tutya askeri fabrika
lar umuın müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 14-11-938 pazar
tesi rünü aaat 15 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Sartname 4 lira «53 kuruı 
mukabilinde komiıyondaı:ı vcrlllr. 

Taliplerin muvakkat teminat otan 
S87 5 lirayı haTi teklif mektuplannı 

mczkQr &':.inde tut 14 de kadar komi• 
yona vermeleri ve kendilerinin de 24510 
aayılı kanunun Z ve 3 maddelerindeki 
veaaikle mezkQr rUn ve 11atte komle
yona müracaatları. 

(«57519) 

••• 
100 TON GLiSERİN ALlNACAK 

Tahmin edilen bedeli (100.000) lL 
ra olan 100 ton Gliserin asker! fab. 
rikalar umum mUdürlUğU merkez sa. 
tın alma komisyonunca 14-11-938 
pazartesi gUntı saat 15 te kapalı zart. 
la ihale edi:ecektir. Şartname (5) lL 
ra mukabilinde komisyondan verillr. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(6250) lirayı havi teklif mektupla.. 
rını mezk\ir günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesalkle mezk<tt gUn 
ve saatte komisyona müracaaUan. 
(2739) 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonu ilanları 

l - Sellmiye Tümen birllklerile Ka
radeniz boğazı bfrliklerlntıı yiyecek lh· 
tiyaçlarını temin için ntımune ve evsaf 
dahilinde &§ağıda yazılı sekiz kalem 
erzak pazarlıkla alınacaktır. 

Kilo Cinsl 
1500 Toz eeker 
1500 p, Pirinç 

750 Kuru zerdali 
2500 Patates 
1500 K. Mercimek 

300 Zeytin tanesi 
1500 Kuru soğan 
1500 Makarna 
2 - Pazarlık 30-9-938 cuma gU· 

nU saat 14 de Selimfye askerlik dal· 
resi binasmdakl tUmen satm alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Pazarlık sonunda yUzde 15 te· 
mlnat derhal tilmen muhasebe veı.ııo· 
sine yatırılacaktır. (6900) 

Dr. Necaeddın Atasagun 
Sabahları 8,30 a kadar ve akşam. 

lan !7,20 de l..ilcli Tayyare Apr. 
2 nci daire Ne. 17. Okuyuculan. 
mızdan para almaz. 

Sahibi: ASIM US 
Ne~riyat Müdürü Refik A. Seven&iJ 

7-XURUN 28 EYLOI.; 1938 

Romatizma 
Lumbago 
Siyatik ve 

SoOuk algınltklarını iyi eder 

Sümerbank Genel 
Direktörlüğünden: 

Mühendis, kimyager ve Sanal okulu 
mezunu alınacak 

Sivas Çimento fabrikuı ihtiyacı lçln mlltehUllll olarak yetiştirilmek t1z.e. 
re bir Kimyager, bir maklna mllhendial. bir elektrik mWıendbl ve Uç sanatlar 
okulu veya duvarcı uata mektebi mezunu alınacaktır. 

Taliplerin tahalllerlni bitirdikten 80D ra en qafJ iki tlç aene meslekleri dahi
linde çalışarak tecrUbe ı&mUe olmaları ve ukerllkleriııl yapmıa bulunm&lan 
lhmıdır. 

lsteklilerin talıall ve hlmlet veealkl muaMık auretıerne lS-lo--938 tarı 
hine kadar Personel M1"V1aiDe talırlreo mOracaatlan. (3905) (6754). 

.Dıevlet Demıryo!.'arı ve Liman(arı işll'tme ·. 
·. , : Umum idaresi ilanları · · 

Sıvas, Erzurum hattmm iıletmep açık bulunan lııç ist.aayonundan sonra 
GilllUbağ, Eriç, Kemah istasyonlannı n 1-lcr-938 tarihinden itibaren her 
tUrlU nakliyata açılacağı ve Çetinkaya dan Kemaha pazartesi, çarşamba, per
eembe, pazar günleri. Kemahtan Çeti nkayaya nlı, per§embe, cuma, pazarte
si günleri muntazaman birer muhtelit katar tahrik olunacağı sayın halka illn 
olunur. (3847) (6688) 

Ankara istasyonunda yaptmlacak devlet demir yollan umumt idare bin&" 
m inşa.atı kapalı zarf usulile ve vahit fiyat Uzerinden eksiltmeye konmuştur. 

1 - l3u i~aatın muhammen bedeli 1.000.000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait prtname vesair evrakı devlet demir yollarmm 

Ankara ve Sirkeci veznelerinden liO lira mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 26-10-938 tarihinde çarp.mba günil saat 15 de Ankarada 

devlet demiryollan yol ldareelnde toplanacak merkea blrhıcl komisyonunca 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lateklllerln tekllt mektubu ile birlikte ap.· 
fıda yazılı teminat ve vesalld ayni gtln aaat U e kadar komlayon reisliğine 

tevdi etmiş olmaları lhmıdır • 
A) 2490 sayılı kanun ahklmma uygun 43.'mO llrahk muvakkat teminat. 
B) Bu kanunun tayin ettiği veelka lar 
C) Bu gibi inşaat işlerinden en u 400.000 Ura kıymetinde bir inpatl 

muvaffakıyetle ba.şarmıe olduğuna dair vealkL 
D) Nafıa vekaletinden musaddak •hlfyet vesikam. 
Ehliyet vesikası muamelesi için vakit zayi etmeden tahriren Natı& vekale

tine mUracaat edilmesi. (3900) (6751) 

Muhammen bedeli 3276 lira 95 kuruş olan 279 adet pamuk şilte, 360 adet 
yatak ve yorgan çarşafı 200 adet bUyUk yastık yUzU ile 279 adet büyO.k bat 
yastığı 29-9-938 perşembe gUnU saat 10,30 da Haydarpaşa.da gar binası 

içindeki satmalma komisyonu tarafından pazarlıkla ntm alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve % 15 nlsbetln 

de 491 lira 55 kuruşluk kat't teminatlarile birlikte pazarlık gUnU saatine k .. 
dar komisyona milracaatıan lA.zımdır. I'' 

Bu lee ait şartnameler Haydarpqada gar btnumdald komisyon tarafm(laa 
paruuı olarak dağıtılmaktadır. (681r5) 

Muhammen bedeli ve ilimleri apfıda yudı 2 gurup yol mabemeai 10-11 
-938 Perşembe günü aaat 15.30 dan itibaren arra ile ve kapalı arf ile Anb
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i§e girmek isteyenlerin teklif edilecek ma1m hlzalannda yuılı teminat 
ile kanunun tayin ettiği veslkalan ve teklifleri aynı cUn aaat 14.30 a kadar 
her gurup için ayn zarf halinde Komiıyon Reiallğine vermeleri ltzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daireainden, Hıydarpaıada 
tesellüm ve sevk şefliğinden dafıtılmak tadır. (6807) 

Gurup lıim Muhammen 1:teclel Munldcat teminat 
Lira Lira 

1 Küçük yol malzcmeıi 34.274.90 2.570.60 
2 Butonlar (Yerli ..• , • • 49.317.S4 3.698.81 

(Ecnebi malı Cif • , , 19.900.05 1.492.50 

Keşif bedeli 1175 lira 7 kuruş olan Tepebaıında Şehir tiyatrosunda yaır 
tırılacak tamirat açık eksiltmeye konu !muştur. Keşif evraklle ıartnamesi le
vazım müdürliiğünde görülebilir. tstek:iler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika· 
dan ba.,ka fen i!jleri müdUrlüğUnden bu i3 için alacaklan fen ehliyet vesika· 
sile 88 lira 13 kuru~luk ilk tcmlntı.t makbuz veya mekttibu ile beraber 13-
10-938 perşembe günil saat 14 buçukta daimi enctımende bulunmalıdırlar. 

(B) (6933) 

Konya Valiliğinden: 
Vilayet su işleri bürosu için su işlerinden anlar bir fen memuru alınacak· 

tır. Maaş 150 l'r. :ekli olanlar kendilerinin bu işi yapmağa sallhiyetll ol· 
d 1ı . yili.yet au itleri bl1roauııa mUracaatlan. .(8871). 



mevsimin en şayanı dikkat hadisesidir. 

Filhakika RCA yeni ahizeler serisinde, öyle ıayanı hayret faikiyet noktalan mevcutturki, behemehal bir mv
kayese yapılması lazım gelir. 

Radyo sahasında her türlü malzemeyi imal eden dünyanın en büyük fabrikası otan RCA, 1939 seneıt lc;tn 
tamamile eısiz radyolar vücuda 9etirmi§+ir. 

Bu derece makul bir fiatla ahizenin mekeniımasında bu derece tekamül 9etirildiği ıimdiye ka~ar 9örülm .. 
miı bir hadisedir 

Artık badema herkeı hakikt btr RCA radyo iktisap edebilecektir. 

Bir de bu derecede bir güzellik htc; görülmitmiıtir. Krome çubuklar, lüks bir tanda boyanmıı kiymeth oytna. 
far, gayet cazibeli, zarif ve sok modern bir ıaheser teıkil ediyor. 

Hepsi alternatif cereyan ile tağdiye edilmek Üzere, takdim edilen 11 c;eıit ıaheser arasında evinjzj süsliye
cek ahizeyi behemehal intihap edeceksiniL 

Bu mucizeleri görmeğe geliniz ve bundan dolayı kendi kendinizi tebrik ecfinT~ 
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BOURLA BiRADERLER ISTANBUL ANKARA • 1ZM1 R 


