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1' azan : Samih Tiryakioğlu 

YAKINDA BAŞLIYORUZ. 

Sulhu korumak için son gayretler sarfedilirken 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

Her yerde müdafaa tedbiri ahnıyor ! 
Çemberlayn dün bir nütuk verdi : 

Büyük Britanyi hangi şartlar 
altında bir harbe girebilir ! 

Çekler için bir imparatorluğu 
kômil_en harbe sokamayız! 

Fakat ... 
Eğer bir millet dünyaya 

cebren hlkim olmak İsterse 

Ona karşı mukavemet 
etmek lclzımdır ! 

Londra, 27 a.a. - Çemberlayn, dün ak,am matbuata aşağıda
ki beyanatta bulunmuıtur: 

"- Hitler'in nutkunu okudum. Sulhu kurtarmak için sarf etti
ğim gayretlere yaptığı telmiblerden dolayı mütehassis oldum. Bu 

(Sonu 7 nci sayfada) 

B. Çemberlayn alman hariciye r-

Atatürk'ün 
teşekkürleri 

lstanbul, 27 a.a. - Riyaseticumhur 
Umumi Katipliğinden : 

Dil bayramı münasebetiyle yurdun 
her tarafından gelen ve vatandaşların 
yüksek duygularını bildireıı telgraf -
Iardan Atatürk pek mütehassis olmuş
lar ve teşekkür/erinin iletilmesine A
nadolu ajansını memur etmişlerdir. 

Baıvekilimiıin teıekkürü 
Yalova, 27 a.a. - Dil bayramı ve

silesiyle memleketin her tarafmdan 
aklıkları tebrik telgraflarma vere· 
celderi cevaplarm mqguliyetleri 
dolayısiyle geç kalması muhtemel 
bulunduğundan teıekkürlerinin ken
dilerine ;blağ edilmesine Bqvekil 
Celi.1 Bayar Anadolu Ajan.amın te· 
va.sulunu rica etmiılerdir. 

nazırı lon Ribbenlrop'/a beraber 1 Prag' da 
DİL BAYRAMININ YIL DÖNÜMÜNDE 

Harp mi? müdaf aci B. İbrahim Necmi Dilmen 

Dil inkılabımızın ana 
hatlarını anlattı 

Nı. . ? 
ıçın • hazırlığı ! 

F. R. ATAY 

Jlkte,rinin birinci gününü meı
'.1ur bininci yıl korkusiyle bekli
)C!!nlerden değiliz. Gerçi her ta
raft~ ihtiyati tedbirler alrnmak
tadır. lıaeiltere'de gaz maskeleri 
dağıtılmakto., Fransa'da Paris 
halkının vilaye\lere nasıl yerleş
tirileceği düşünülmektedir. Eğer 
Çekoslovakya taa:rruza uğrarsa 
F ranaa ve Sovyetler Almanya a
leyhine müsellah müdahalede 
bulunacaklarını, İngiltere kendi
leriyle beraber olacağrnı, Musoli~ 
ni ise İtalyan ordularının garp 
demokrasilerine kaqı alınanlarla 
bir safta döğüşeceklerini söyle -
mittir. Çekoslovakya yedisinden 
yetmişine kadar kadın erkek bü
tün vatandaşlarını silah altına 
çağırmııtır. Hitler eğer Beneı 
boyun eğmiyecek olursa ilkteşri
nin birinde kendi ordularının 
harekete geçeceğini cihana ilan 
etmiıtir. 

Hepsi doğru olmakla beraber 
ortada Avrupa milletlerini misli 
görülmemit bir boğazlaşmıya 
aevkedecek ciddi bir sebep gör
müyoruz. Yani eğer Hitler'in 
maksadı üç buçuk milyon almanı 
topraklariyle birlikte kurtarmak 
ise bu maksat temin edilmiştir. 
Hatta çekoslovaklar Polonya le
hine dahi toprak fedakarlığını 
kabul edeceklerini Varşova'ya 
bildirmişlerdir. 

Londra ve Paris teklifleriyle 
alman notası arasındaki • ve yal
nız südetlerin kurtuluşu bahsine 
taalluk eden - farklar büyük de
ğildir. İstihkamları, tayyare mey
danlarını, radyo istasyonlarını 
ve ıaireyi sağlam veya harap tes
lim edip etmemek meselesi 20-30 

Şehre toplar 
yerlestiriliyor ! 

Prag, 27 a.a. - Prag mütemadiyen 
hava müdafaa h&zırlıkları yapmakta -
dır. Şehrin etrafındaki sırtlara batar
yalar ve toplar yerleştirilmiştir. Ak· 
şam sokaklarda zifiri bir karanlık var
dır. Devriyeler pencerelerden ışık 

sızmamasına, arabalarda fener yakıl -
mamasına nezaret etmektedirler. Bir 
kaç hava meydanı harekete hazır bu -
lundurulan tayyareler ile doludur. 
Projektörler arada sırada havayı araş· 
tırmaktaClırlar. Silahsız müdafaa ih -
tiyaçları için bütün doktoılar · ve tıbi
ye talebesi seferber edilmiştir. Halk 
sükunetini muhafaza etmekte ve di -
sipline tamamiylc riayet etmektedir. 

Prag' d<ı i~e nezareti 
Prag, 27 a.a. - Royter Ajansı mu -

habirinden : 
Çekoslovakya hükümeti, ahalinin ve 

(Sonu 7 nci sayfada) 
Türk Dil Kurumu Genel Sekre. 
teri B. lbrahim Necmi Dümen 

Preveze zaferinin 400 ünd yll dönümünde 

Büyük Türk amirah 
Barbaros için tö.ren! 

Bütün İstanbul1 Barbaros'un eseri 

Preveze zaferini heyecanla kutla~ı 

İstanbul, 26 a.a. - Altıncı dil bay
ramı dolayısiyle Türk Dil Kurumu 
adına Genel Sekreter İbrahim Nec -
mi Dilmen İstanbul radyosunda aşa
ğidaki söylevi vermiştir: 
"- Sayın yurddaşlarım, 
Bugün altıncı dil bayramı günü

dür. 
Altı yıl önce bugün, Birinci Türk 

Dil Kurultayı toplanmıştı. Dolma
bahçe sarayının büyük merasim salo
nunda .. O kuruluştan beri boş, değer
siz, fakat tantanalı bayramlaşmalar
dan başka bir şey görmemiş azametli 
kubeblerin altında .. cumhuriyetin ve 
inkılabın feyzi yeni bir ilim kaynaş
ması uyandırmıştı. Başta, türklüğün 

dahi kurtarıcısı Atatürk olduğu hal
de, yurdun bütün büyükleri, bütün 
devlet, dil, yazı, edebiyat adamları 

orada idiler. Hepsinin yüzlerinde bir 
inkılap ışığı parlıyordu. Yepyeni ve 

(Sonu 6. rncı sayfada) 

Alman bombardıman tayycueleri 

HAVA iNGİLTERE'DE 
TAARRUZUNA KARŞI 

TEDBİRLER ALINIYOR 
Londra, 27 - Bugün şehrin bazı mühim noktalarına ha

va miidafaa toplan yerleştirilmi~tir. 
Bütün memlekette sivil makamlar hava taarruzlarına karşı tedbir al -

maktadırlar. Her yerde sığınaklar inşa edilmektedir. Parklarda ve açık 
arazide siperler kazılmaktadır. ikametgahların muhafazasına dair tali -
matı ihtiva eden risaleler dahiliye nezareti tarafından evlere dı;ığıtılmak· 
tadır. Binlerce kişi gaz maskesi almakta, iaşe merkezlerine gitmektedir. 
3 5 milyon maske dağıtılmıya hazır bir haldedir. Tehlike esnasında mek -
teplerin tahliyesi için de tertibat alınmıştır. 

Harbiye nezaretinin bir tebliğine göre, harp takdirinde ordu •e ha
va kuvetleri nezdindeki gayri muharip vazifeleri görmek üzere bir ka
dm tetkili.tı vücuda getirilmittir. 

Bütün mütekait zabıta memurları, fili hizmette iken merbut olduk
ları polis komiaerliklerine derhal müracaat emrini almı§lardır. (a.a.) 

Belçika altı sınıfı 
silah altına çağırdı ! 
Brüksel, 27 a.a. - Batvekil B. Spaak bu aaba.h milli müdafaa nazı

riyle genel kurmay reisini kabul ebnit ve müteakiben batvekil ve nazft' 
kıral tarafmdan kabul edilmitlerdir. Öğle vakti kabine toplanarak bey
nelmilel vaziyeti ve bu vaziyetin Belçika üzerindeki tesir ve akialerini 
tetkik ebnittir. 

Belçika hükümeti altı srnıfı silah altına davet etmiştir. Hudut muha -
faza kıtaatı ihtiyatları da silah altına çağrılmıştır. Endepandans Belje 
gazetesine göre, selahiyettar mahfillerde bir seferberlik değil bir ihtiyat 
tedbiri bahis mevzuu olduğu kaydedilmektedir. 

[Bir harp takdirinde Belçika'run bitaraf kalacağına dair .gelen haberler 
7 inci sayfamızdadır.] 

Parls'tekl Amerikan El,Hlllnln tebllll 
Amerikalılara memleketlerine 

dönmeleri tavsiye ediliyor 
Vaşington, 27 a.a. - Hükümetle ve j rika'dan satın alınmasına imkan vere

askeri komisyonla yakından teması o- cek bir politika takibini istiyeceğini 
lan demokrat senatör Logan bu sabah bildirmiştir. 
yaptığı beyanatta, bir Avrupa harbi Senatör, böyle bir harpte Amerika 
vukuunda bitarafl ık kanunlarının ip - için bitaraflık mevzuu bahis olamı
taliyle İngiltere ve Fransa'ya lüzum- yacağını söylemiştir. 
lu olan bütün harp levazrmının Ame· Nevyork Heralt ga:zetuinin Pa-

- _ ris nüahası, Paria'teki Amerika bü
yük elçiliğinin CJ!iağıdaki tebligatta 
bulunduğunu bildiriyor: 

Avrupa'daki karııık vaziyet do• 
layıaiyle buradaki ikametlerini u
zatmak mecburiyetinde olmıyan A· 
merika vatandaılarının memleket
lerine dönmeai tavaiyeye layıktır. 

Lonclra''1<1ki amerikalılar 
Londra, 27 a.a. - Amerikanın Lon

dra büyük elçiliği, Avrupa'nm vahim 
vaziyeti dolayısiyle Londra'da bulu
nan amerikalıları, memleketlerine 
dönmeğe davet etmiştir. 

Hollanda' da 
Lahey, 27 a.a. - Enternasyonal va

ziyet dolayısiyle Holanda hükümeti 
hudut kıtaatının takviyesine karar 

(Son11 6. ıncı say! ada) 

Büyük türk amiralı Barbara• için dün lstanbul'da fevkalade bir 
tören yapılmııtır. Bu törene ait tafsilatı 7 inci aaylamızda 

bulacakıınız Alman to~uAı bir manevra e•naaında (Sonu 7. inci sayfada) 
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Şeref ve· mesuliyet 
. Evelki akşam bütün alman radyoları ve ayrıca Belgrad, Peşte, Roma 
ıstasyonları B. Hitler'in enerjik ve asabi sesini dinlettiği müddetçe, Prag 
radyosu güzel bir orkestra konseri neşretmekle meşguldü. Çekoslovak -
ya, etrafını çepçevre kuşatan ülkelerden verilen ve kendi mukadderatı -
nı tayin etmek mevkiinde olan nutuk, mevce orduları halinde hudutla
nndan içeri saldırırken, soğukkanlılığını bir an bile kaybetmediğini bu 
suretle göstermek mi istiyordu~ Fakat, cekoslovak topraklarında, 0 sa _ 
atta, !lemen herkesin, Prag istasyonunu bırakarak, bir kısmı ümitli bir 
kısım muıtarip, cli§ardan, necat veya felaket haberini getiren bu '•ese 
kulak vermiş olduklarında şüphe yoktur. 

Harp veya sulh, milyonlarca insanın hayat ve istikbali kendisine bağ
lı kalan, bir anda vereceği kararla Avrupa'nın mukadderatını tayin ede
bilecek olan bu ses, yalnız Çekoslovakya'da değil, dünyanın her tara. 
fında, ve benim gibi almancayı bilmiyen kim bilir ne kadar çok insanı 
tek tük anladıkları kelimelerden ve sesin tonundan manalar çıkarmıya 
çabtarak, bir saat, radyosunun başında ipnotize etmiştir. 

Çekoslovakya, şimdi, 1918 de, Almanya ve müttefiklerinin, galiple -
rin ağır olacağından güphe etmedikleri mütareke §artlanm helecan ve ia
tirapla bekledikleri ana benzer, anlar yaşıyor. Bu anın, bir millet için 
tnıjiklijini taevir edecek kelime yoktur. 

Fakat c:liier tarafta bütün bir Avrupa'mn istikbali, milyonlarca inaa -
nın hayab mevzuu bahistir. 

,.Şeıefeiz bir hayat yaşamak istemiyoruz!,, Prag sokaklarında yükse
~en bu haykmıtaki ruh esaletini teslim etmemek mümkün müdür? Fakat 
idaletle ıerefin hududu nerede başlar~ Şeref ve mesuliyet hisleri bir te
~azinin iki kefesine atıldığı zaman hangisi daha ağır çeker ? 

Almanya, kararının kati ve sarsılmaz olduğunu bildirdiğine göre, Çe
'coslovakya, timdiye kadar yaptığı büyük fedakarlıklara, Avrupa sulhu 
lamına, bir yenisini ilave edecek midir ? 
Ayın 80nundan evel herkesin cevabını sabırsızlıkla beklediği acil su -

al budur. - YAŞAR NABi 

Nafiada tayinler 
nakiller ve terfiler 

~n ~erde nafıa kadrosunda yeniden tayinler, terfiler ve 
nakd ıuretıyle tayinler yapılmıştır. 

Van viliyeti yapı işleri memurla
rından Ahmet tapir Urfa vilayeti ya
pı itleri ikinci ımıf fen memurluğu -
na; Bilecik üçilııcü sınıf fen memur -
larmdan Mahmut Etekin Niğde üırün
cU ıınıf fen memurluğuna; Niğde ü
çllnctl ııcuf fen memurlarından Fevzi 
Erer, Bilecik fen memurluğuna; de
miryolları inıaat reisliği muamelat 
Ye i•tatiıtik müdür muavini Faik Tı
nay evrak müdürlüğüne; Samsun ya -
pı itleri ressamlarından Ömer Ersan 
Ankara yapı itleri ressamlığına, Kay
seri mühendislerinden Lütfi Göze na
fıa lflerl mUdürlUğünU de görmek ü -
•re Niide viliyeti nafıa mhendisli -
iine, Gaziantep nafıa müdürü Şükrü 
Taylan Eluığ nafıa müdürlüğne; 
Manila ıu itleri çüncü gube mühen
diıliği fen memurlarından Rasih Gök
ıel ıular umum müdürlüğü merkez 
fen heyeti fen memurluğuna; İzmir 
viayeti tehirler dördüncü sınıf fen 
memurlarından Mahir Acar Seyhan su 
itleri altıncı ıube mühendisliği 26 ncı 
kııım fe.ıı memurluğuna; Burdur vi 
ayeti dördüncü llDJf fen memurla
rından Muzaffer Şakir Muş vilayeti 
fen memurluğuna; Gümüşane ikinci 
ıınıf mUhendialerinden Fevzi Ataç 
Teldrdağı villyeti nafıa ikinci sınıf 
mUhendiıliğine; Diyarbakır Cizre 

dan Muammer Ertüzün merkez pe -
ler fen heyetine tiyin olunmuılardır. 

Tayinler: 
Demiryollar inşaat reialifi daktilo

luğuna BB. Mehmet Feke; Malatya 
su işleri beşinci ıube mühendisliği 
doktorluğuna Abdullah Demirli; Di
yarbakır - Van - Cizre ve temdidi 
hatları inpat bqmildürlilill reuam
hğına lamail Fikri Tafköprll; yapı 
işleri umum müdürlüğü mühendiıli
ğine yüksek mühendis mektebinin 
1937 senesi mezunlarından Umi Per
ker; yüksek mühendis mektebi me -
zunlarından Kadir· Vargi Ay. 
dm su işleri dördUncU şube 19 zuncu 
kısım mlihendisliğine; Ta§ yapı itle
ri ressamlarından Ömer Ersan Anka
ra yapı işleri re111amhğına; Zongul
dak vilayeti dördüncü sınıf baş fen 
memurlarından Alaettin Özil Siirt 
vilayeti dördüncü smıf fen memurlu
ğuna; hukuk mlişavir muavinliğine 
330 lira ücretle Nihat Akpınar; Ço
ruh vilayeti eski ikinci smıf fen me
murlarından Şükrü Kızıldemir Elazığ 

vilayeti ikinci sınıf fen memurluğu
na; sular umum müdürlüğü iıtikpf 
fen heyeti mühendisliğine Rober Ko
lej mühendis kısmından mezun Or
han Ayyürek namzet olarak; yapı it
leri umum müdürlüğü kalorifer mü
tehassıshğına mUhendia Veysel Gür
ol tayin olunmu§lardır. 

Muhafaza genel komutanlı

i;',rınm damga resmi muafiyeti 
Resmi dairelerden madud bulunan 

gümrük muhafaza genel komutanlığı
na ait damga resmine tlbi evrakın bu 
resimden muaf oldufu alibhlara bil
dirilmi§tir. 

Belgrad Çocuk 
Esirgeme Kongresi 

Hey.etini iz 
dün yola çıktı 
İlıkteırinin . birinci günü Belgrad'

ta toplanacak olan beynelmilel Çocuk 
Esirgeme kongresinde memleketimizi 
temsil etmek ibere Çocuk Esirgeme 
Kurumu reisi, Kırklareli saylavı Dr. 
Bay Fuat Umay'm riyasetinde Erzu -
rum aylavı Bayan Nakiye Elgün, E -
dirne saylavı Dr. Bn. Fatma Memik 
ile Çocuk Esirgeme Kurumu umumi 
mer~ezi muamelat direktörü Bay Meh 
met Ali Sancaktar'dan mürekkep ola -
rak seçilen murahhu heyeti dün ak -
pmld ebpreıle Bclgrad'a hareket et
miftir. 

Kongre ile beraber bir de Çocuk 
Esirgeme sergisi tertip edildiğinden 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel mer -
kezi bu ıergiye lbım olan malzeme ile 
ittirak edecektir. 

937 illin mahsulü 
tamamen satlldı 

937 tene9İ tütün mahsulü hemen ta
mamen ıatdmıı vaziyettedir. Son a
lınan malQmata göre geçen sene lz
mir'de 19,219,665 kilo, Manisa'da 
11,747,483 kilo, Muğla'da S,964,068 ki
lo, Aydm'da 2,139,841 kilo, Sındır
ğı - Ayvahk'ta 2,004,859 kilo, Trak
ya'da 1,092,423 kilo, Kocaeli'de 
S,915,449, Bursa'da 3,912,,687 kilo, 
Samsun'da 9,434,717 kilo, Taşova'da 

3,737,740 kilo, Trabzon'da 2,735,368 
kilo,, Artvln'de 4715,303 kilo, ve diğer 
mıntakalarda da 5,002,038 kilo tütün 
istihail edllmi§tir. 

, Bunun tutarı 73,282,596 kilodur. 
Son günlere kadar bu miktarın 

62.323,697 kilosu satılmış ve bu suret
le köylUnUn eline 31,644,000 lira geç
mittir. 1937 rekoltesinin 4,193,815 ki
losu fire ve ihraka gitmi§ ve halen 
elde 15,5 milyon kiloluk bir tiltiln sto
ku kalmııtır. Bu stok da peyderpey 
satılmaktadır. 

Bu aenekl rekolte 
Bugtine kadar teıbit edilen rakam

lara glSre bu Hnelti rekolte 1937 re
koltesine nazaran 12,189,338 kilo nok
uniyle 61,193,258 kilodur. 

Bunun 15,000,000 kilosu lzmir'de, 
10,1510,000 kilosu Manisa'da, 4,765,000 
kilosu Muğla'da 1,987,000 kiloıu Ay
dın'da, 1,750,000 kilosu Sındırgı - Ay
vahk'ta, 1,000,000 kilosu Trakya'da, 
S,500,000 kilosu Kocaeli'de, 3,15<},000 
kilosu Bursa'da, 6,200,000 kilosu Sam
sunda, 3,130,000 kilosu Taşova'da, 
2,970,000 kiloeu Trabzon'da, 440,000 
kilosu Aıtvin'de ve 4.691,258 kilosu 
da diğer mıntakalardadır. Bunun tu
tarı da 61,193,258 kilodur. 

Mamafih bu yekQn son alınan ra
kamlarla artacaktır. 

Tekirdağ'da kuşyemi 
ihracab 

Tekirdağ, 27 La. - Eylül ayı için· 
de sık Bik Tekirdağ'a gelen ecnebi 
bandralı vapurlaıla yabancı memle -
ketlere 3000 ton kuşyemi ve bu&day 
ihraç edilmittir • 

İstanbul muallimlerinin 
mesken bedelleri 

latanbul, 27 (Telefonla) - Mual
limlerin meaken bedelleri için latan -
bul vilayeti emrine 7200 lira göndeıil 
mittir. 

1 abanca manian labrikasuldı 
• 
lstanbul'da feci 
bir kaza oldu 
27 yara it var! 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Bu ak· 
şam saat 18 de Beylerbeyi'ndc Hakkı
nın tabanca mantarı fabrikasında bir 
infilak olmuş ve yedisi ağır olmak ü
zere 27 kişi y~alanmıştır. Hakkı, 
fabrikasına mantar imali için müsaade 
aldığı halde inhiaarlara havai fişek
ler teahhildüne girmiı, iki gün evel 
de 30 amele ile burada bu işe batla
mıştır. Bu akşam saat 17,30 ile 18 ara
sında mantar doldurma kısmında ça -
hşan 7 amele fişekleri doldururlar
ken fazla tazyik yüzünden barut pat
lamış ve 7 itçi çok ağır, diğer 20 si de 
hafif surette yaralanmışlardır. Fabri
ka sahibi Hakkı da yaralananlar ara
sındadır. Yaralananlardan elbiseleri 
yanan bir kıliirn itçiler kendilerini de
nize atmak suretiyle kurtarmıılardır. 
Kazaya itfaiye gelmiı, yangını llÖın· 
dürmüştür. Yaralılar Haydarpaşa Nü
mune hastanesine nakledilmişlerdir. 

Yangından sonra da bitişikteki ilk 
mektebin ağaçları da tutupUJ, itfai
ye tekrar gelerek bu ateıleri söndür
müştür. 

Balkanlararası av müsabakası 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Bulga -

ristan, Balkanlar arası bir av müsaba
kası tertip etmiş ve İstanbul'dan ta
nınmıt avcıları davet etmiştir. 

Üniversite ayın 7 sinde 
açılıyor 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Üniver
site 7 birinci teşrinde derslere başh
yacaktır. Bu münasebetle bir tören 
yapılacak ve rektör Cemil Bilse} bir 
nutuk söyliyecektir. 

Bu yıl profesörlüğe tayin edilmiş 

olan Rozenberg gelmiş ve vazifesine 
başlamıştır. 

HAV A 

g:7-:m 
Hava bazı yerlerde 

yaOı~h geçti 
Dün ıehrlmizde bava kısmen bulut• 

lu geçmlft ribgir timali f&l'kiden sa -
niyede 7 metre hıala C9mittir. Günün 
en düşük ısısı gölgede 17 derece ola
rak kaydedilmiştir. 

Yurtta hava, Karadenia kıydariyle 
Kocaeli ve doiu Anadolu'da. orta ve 
cenubi Anadolu'nun şark kısımların -
da yağışlı, diğer bölgelerde bulutlu 
ceçmittir. 24 uat içindeki yağışların 
metre murabbaına bıraktıkları su mik
taıı Rize'de 67, Hopa'de 41, Sarrka -
mıt'ta 23, Karı'ta 18, Ardahan'da 16, 
Enurum'da 11 ve diğer yaiıth yerler
de de 9 - 1 kilogram arasındadır. 

Rüagirlar: Doiu, cenup ve cenubun 
şark kııımlarında garpten saniyerde, 
3, diğer bölgelerde ıimalden saniyede 
en çok 9 metre kadar hızla esmiştir. 

En yüksek ı,ıtar: Diyarbakır' da 23, 
İzmir ve Adana'da 25, Bodrum'da 26, 
Antalya'da 27' derecedir. 

Ş. Karalalaar' da faydalı 
yağmurlar 

Ş. K&l'9blıar, 27 LL - Bir kaç gün
den.beri zirut lçln çok faydalı yağ -
murlar yatmsJrtadır. 

Yugoslcıvya' da toplanan 
tip tarihi kongresinde 

Delegelerimizin yaptığı 
büyük bir alaka ile 

tebliğler 
karşı landı 

İstanbul, 26 a.a. - 1-14 eylül arasında Zagrep, Belgrad, Sa
ray - Bosna ve Dobrovnik'te seyyar bir halde toplanan xı inci 
beynelmilel Tıp Tarihi Kongresine hükümetimiz İstanbul Oni. 
veraitesini 1932 Bükreı ve 1935 Madrid konarelerinde olduiu gi
bi temsile karar vermit ve kongreye Tıp Fakültesi dekanı Nuret
tin Berkol ile Tıp Tarihi Enstitüsü profelÖrÜ Süheyl Onver gönde
rilmiştir. Kongredeki heyetimize Dr. Metine Belger, Dr. Saim 
Fuat Kamil hazırladıkları tebliğlerle iıtirak etmiılerdir. 

Kaçakçılık 

kanunu 
değİıiyor 

Gümrük ve İnhi&arlar Bakanlığı, 
kaçakçılığın men ve takibi hakkında 
ki kanunun bazı maddelerini değiıti -
ren bir kanun projesi hazırlamıştır. 

Proje, diğer bakanlıkların mütaleala
rı alınd ıktan sonra batbakanhğa ve
rilmiştir. Meri kaçakçılığın men ve 
tlkibi ha.kkmdaki kanunun en mühim 
maddelerinden on maddesini değişti
ren' projenin en mühim hususiyeti 
muhbir ve musadirlere verilecek ik
ramiyeler sisteminde değişiklik ya
pılmasıdır. Yeni proje ile pe§in ikra
miye usulü kaldırılmakta, muhbir ve 
musadirlere daha emin bir şekilde ik
ramiye verilmesi imkanı temin edil
mektedir. Projenin ihtiva ettiği• diğer 

hükümler yurdumuzda yapılan ufak 
tefek kaçakçılığı esaslı bir şekilde 

önliyecek müeyyide ve tedbirleri ca
mi bulunmaktadır. 

Umumi mürıkıbe heyeti 
1 1 

mzamnamesı 

Sermayesinin tamamı devlet tarafın
dan verilmek suretiyle kurulan iktısa
dt teşekküllerin teşkilat, idare ve 
mürakabcleıi hakkında yeni bir kanun 
meriyete girmişti. İktısadi teşekküller 

bu kanuna uymak için çalıtJDillarına 

başlamıılardır. Bu kanunla tefkili der
Pit edilen umuml mUrakabe heyetinin 
vuife ve salihiyetlerinin icra ıureti 

hakkında bir nizamname projesi ha -
zırlanmaktadır. 

Yabanu memleketlerden 
gelecek koiiler 

Yabancı memleketlerden ıelecek 

ve bedelleri kıUring yoluyla ödenecek 
kolipostallann ithalini kolayla§tırmak 

ve alikaldarın paketlerini uzun zaman 
beklemeden alabilmelerini temin etmek 
maksadiyle yeni bir karar alınmıştır. 

Bu karara göre Climhuriyet Merkez 
Banıkaaı bulunmıyan yerlerde Merkeı 
Ban.kasma ıönderilmeık üzere milli 
bankalara yatırılan paket bedelleri 
mukabilinde bu bankalar tarafından ve 
rilecek imrar müsaadelerine istinaden 
ve merkez bankası tarafından bil!hare 
gönderitecek olan imrar müsadelerinin 
muayyen bir müddet içinde posta ida -
relerine verileceğinin bildirilmesi pr -
tiyle paketler sahiplerine verilecektir. 

Kongre mevzuları Yugoalavya'da 
ve muhtelif memleketlerde malarya 
tarihi, tıbbl miatik, folklor, halık tii -
rinde tıbbi mefhumlar üzerine oldu. 
ğundan murahhularımız ve tUrk heye
tine dahil zevat bu mevzular dahilin. 
de tebliğ yapmıılardır. Tllrk tıb tari
hine ait mevzular ve yeni bulutlar 
konıre azaları araaında daiına alika 
ile karşılarunıı ve umumi tıp tarihi ki
taplarında timdiye kadar yapılan yan
lışlıkların bu yeni eaular dahilinde 
düzeltilmesi zamanınlll geldiğini ıöy
lemiflerdir. 

Türk tarih kurumunun yeni esasla
n dahilinde çalışan üniversitemizin 
tıp tarihi enstitüsü çahıınalan ve ne9-
riyatı ehemiyet kazanmqtır. Tilrkiye
de ve Amerlka'da tarih MhMındaki ça
lıpnalar kongreyi himay-1M alan 
Yugoslavya naibi hükümcti prenı Po -
l'ün nazarı talrıdirini celbetmit ve her 
veıile ile Yuıoılavya tarihinin bize 
bağlı olduğu beyan oluamuttur. Kon
greye Yug06lavya'da eaki osmanh vi
layetleri malarya raportörlüğüne se
çilerek ehemiyetli bir rapor huırh
yan Dr. Süheyl Unver'e Yugoslavya 
ilimler akademiıinln f lhd balığı Un
vanı verilmit ve beynelmilel tıp tari -
hi cemiyetine Dr. Akil Muhtar Öaden. 
Dr. Besim Ömer Akalın, Dr. Oeman 
Şevki Uludai, Dr. Metine Belıer, Dr. 
Fuat Kimli Beksan, Dr. Rueçuklu 
Hakkı, Dr. Hafuı Uslu, Dr. Saim Er -
kun ha nçllmit ve bu cemiyetin mı
blemi olarak latanbul Uııiverelteai tıp 
tarihi er»titlllUnUıı teklifi ftÇhile 
dünyayı Uç defa devreden yılan ve 
H . .M. remsi diler dört teklif meya
nında ekseriyeti kuanarak kabul o
lunmuıtur. Tıp tarihinin ylmılııcl a
urda .Wılı ebeml79t bilh'rı Xrako
via llniveraiteai profe16rlerinden Zıu
movald tarafı.odan lah edllmit ve her 
memleketin tıp fakültelerine tııp tari
hi kllrıUlerinln ve enetitWerinln ku -
rulmaıı iıtenmlı ve talebeniA doktora 
teslerindt eakl tababeti tetklık ile ve 
bunları yeni tıbbi bilgilerle karıılq -
tırarak bir aentez yapabilmelerini te-
min için tıp tarihine müteallik mevau
lardan ıeçmeleri huıusunda mrar et· 
mit ve yeni yetişecek hekimlerin an -
ca1c bu suretle bir ilmi pheiyete uhip 
olacaklaruu beyan etmi§tir. 

battı lnpat baımüdürü Abbas Demir 
Zonıuldak inıaat başmüdürlüğüne; 
Zonıuldak inıaat başmüdürü Adnan 
Özyol Diyarbakır - Cizre hattı inşaat 
bapUdürlilfUne; Sıvas - Erzurum 
battı inpat başmüdür muavini üçün -
cü ıınıf baımühendis Haydar Aydın 
battı tevıiat itleri ua~ü·lüc muavin -
liğine; Kutamonu viliyeti üçüncü 
11nıf milhendislerinden Seyfettin dev
let hava yolları umum müdür~ilğü mü
bendialip, Ayclm hattı tevsiat işle
ri konrolll fen heyeti teıJdlatında 
bı:&;müdllr muavini Fehm~ Una~ Sıvas
Erzurum. hattı intut bcişmüdürlüğü 
bqmüdür muavinliğine Erzincan su 
itleri 12 inci ıube mühendisi F erit 
Ölçer Konya ovası sulama idaresi 
mildllrlllfilne; Kütahya vilayeti nafıa 
mUcUlrü Necmettin Akyol Çankırı vi
llyeti nafıa mUdlirlilğüne; Samsun ya
pı itleri I. ci 11nıf fen memurlarından 
Cemil Ofuz Trabzon vilayeti yapı iş
leri birinci sınıf fen memurluğuna; 
ikinci umum müfettişlik nafıa müşavir 
muavini Fahri Kölüksüz, münakalat 
reiıliğl kara ve hava nakliyat fen he
yeti dördUncU ımıf başmühendisliği
ne; Gaziantep üçüncü sınıf fen me
murlarından Turgut Kurtul Manisa 
lçUncU ımıf fen memurluğuna, Kasta
-nonu villyeti birinci ıınıf fen me
'Durlarından Aptülkadir Kurdoğlu 
Bilecik villyeti birinci ımıf fen me
murluiuna; Gaziantep birinci sınıf 

fen memurlarından Ali Sait Güngen 
Denizli viliyetl birinci 11nıf fen me -
-nurluğuna; Erzincan vilayeti yapı 
ıteri üçüncü ıınıf fen memurların
Jan Tıyyar Gönen Maraı şoseler ü
çllncU ıınıf fen memurluğuna; Aydın 
ıu itleri dördüncü ıube 17 inci kısım 
milhendiıi İsmail Zeki Çultu Erzin
can ıu itleri mühendisliğine; Çorum 
riliyeti Uç~cU ıuuf fen memurların-
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Kongrede 1937 huiıası 21 inde ta
rih kurumunun İbni Slna'ıım goo ün
cü yılı münasebetiyle yapılan ihtifali 
ve netredilen İbni Sina kitabından 

takdirlerle bahsolunmuıtur, ve birçok 
murahbaılar davet olundukları halde 
bu ihtilalde hasır bulunamachklM'ma 
teeeeUf etmiıler ve kendilerine tU.rlc 
tarih kuıumu tarafından bediy~ edi
len kitaba ıeıekkilr otmitlerdir, Boy• 
nelmilel tıp tarihi cemi1.ti rclai Pr. 
Gomoin raporunda ıene aynı cemiye
tin müeuiı ve !alıri rciıi Pr. Trl
cot - Royer ile bu ihtifale itt\rAlderi 
intıbalaruıddtl, tarih kurumunun çok 
verimli çalı.malarmdan ve mllbmmel 
bir surette hazırladıkları tarih eergl
sinfn mllkemmeliyetlnden blheetmlf
rerdir. Gelecek aene bude toplanacak 
olan beynelmilel prebiltorik, antropo
lojik ve arkeolojik kocıcreeine birçok 
trp tarihi ilimleri ittlrak etmok eme -
linde olduklaımı söylemiılerdir. Ken
dilerine birer davetname ıönderile
cektir. XII nci beynelmilel tıp tarihi 
koncresi 1940 da Berlin'de, 1942 de 
Roma'da toplancaktır. Son içtimada 
iıtikbaldeld kongrelerden birlainin 
bizdeyapılmaıı hakkında gene 1amlmi 
temennilerde bulunmu,lardır. 

Yalana, blöfe dair ! 
Bay Hitler'in son nutkuna bakz

lrrsa Çekoslovakya devleti, Bay B-. 
neş'in bundan yirmi sene lSnce Ver
say'da söylediği bir yılan yiUIJn
den Jcurulmu§tur. Alman dnlet n
ısi yirmi sene sonra; kendince, te
meli yalan tuglalariyle örülmilf o
lan bu yapının duvarlarını sarun 
bir belagatle hakikati meydana vur
mak istedi. Bay Hitler'e ıtsre "ya
lancının mumu yatsıya adar,. de
gil, lak.at "yJrlJU sene,, yanabiliyor 
demek ! 

Fakat balalı~. Nasi lırtılJUI bu 
mumu, bu ayın baıında söndürebi
lecek midir? 

Bene§, bundan yirmi sene eve/, 
Versay'da yeryü:ziJnde bir '"gekoılo
vak milleti vardır/., diye yalan siJy. 
/ediği zaman, o zamanın batan hl· 
bur asta diplomatları lJHll olmUf 
da bunun farkına varmnzuflu? 

Aynı milletlerin dıf ıiyasttini 
idare eden diplomatların, bil•, slS
zün doğrusu ile yalanını biribirin
den ayırdedip edemediklerini gene 
önamQ:zdeki birlug gDn igiade an
lıyacağız/ 

lım, yüksek ~ıdedıa 11ö1-

Jıailea ıiJslet içinde hangisinin 
blöf, hangisinin doğru olduğunu 

aalıyabilecekler mi? - T.1. 

l 1tıanbul ıelıir ıiyaıro•u 1 -
l.tanbal ,.hir tİ)'atrolUDUD pek 

yakmcla menim temaillerine bat
l17acafı haber •erili:ror. Fakat bu 
temsiller, .. Yanlııbldar'' la batlı
yacaktır. 

Bir itin "yanbıbldar" la bqla
muı, bilmem, na11l olur? 

Ama di:receluinia ki lataabul 
tehir U,atrolU, ••Darülbeda:ri'' a
diyle ilk kuruldutu zaman da 
temeillerin• "Çilriik temel" le 
batlamııbl . 

Ne meıaUbat, ne ınüıalebat 1 

Osmanlıca, arap maatarlarmın 
sefitl-V.l• kencliaini ıiillemiye 

çahıbfı aınlarda patelercle, ki
taplarda, hül&.a her yerde kul
landığı kelimelerden birisi de 
''mutalebe" mutarmm cemi olan 
"anatalebat" kelim.Uydi. 

Birçok arap maatarlanm kol
larından tutup attıt111Uz nlde bu 
kelime, hala, yazı dilimizde, hem 
de yanbı okunarak yqamakta· 
dır. Malum ya. bu kelime, eeki
dcn "mim, tı, elif, lam, be, elif, 
te,, arap harfleriyle yazılırdı. 

Bunu, nedense, hala terkede· 
miyenler, - eakidenberi yanlq o
kudukları için olacak - metali
bat teklinde yaaıp duruyorlar. 

Biz, eaki kelimelerin, bunları 
doğru dürüat okuyup yazabilen
ler tarafından bile, kullanılma11-
na müsaade etmemek isterken a .. 
lmda cemi olp metalib kelimesi· 
ni bir defa daha cemiliyerek me
talib~t ıeklİl)de yalan yanlq kul-

lananlara nasıl göz JUJ-iihiliriz? 
Sözün kısasını i.ter misiniz? 

Ne metalibat. ne mutalebat, sade
ce "dilek.16" ve "iatekler'' 1 

Ecza Jiyadan "e bir ıikayeı ! 

Hayri Helvacıoilu imzaai:rle aldıiı • 
mıa bir mektupta deniliyor ki : 

''Şimdiye kadar pazarlık yapmadan a -
lıı verlı ettlgimiz eczanclerdi. 

İstanbul'dan 120 kuruşa aldılım mus -
luklu bir biıret eieeeini yolda ••lirken 
kazaen kırdım. Ankara'ya geldiğim za
man güç halle aradım, buldum, ama ka
ça? 380 kuru .. ; aradaki farkı ıia: bcaap 
edin, 

Kendime ait olan bir rec;eteyi Anka -
ra'da bulunan eczanelerden biriıine ııö -
tiirdüm; 140 kuruıJa yaptılar ve rec;ete -
nln altına da fiyatını yaadılar. İkinci de
fa Uicı yaptıracalım saman 140 kurueu 
sildim yerine tarih yaadım. Baıska bir ec
zaneye götürüp reçeteyi verdim, rec;ete
nin fiyatı değiştili ic;in evirdiler, c;evir -
diler, kitabına baktılar; daha ben bir ısey 
söylemeden 100 vereeebiniz dediler. İs
terseniz b ir tecrübe kllbillnden benim 
ııibi bir defa yapınız. Bir eczanenin fi -
yatı d!terini tutmıyacaktır. Eıier biri iyi 
diğeri kötü ilaç kullanıyorsa kötü ille; 
kullananı isten menetmeli. 

Lütfen bu e!klyetimi Yankılar ıütun11-
na koyunuz ki eczacı kardetler okusun
lar, belki bir f dası olur ... 

Okuyucumuzun ıikayetini yu.. 
karıya yazdık; gerçekten böyle 
bir vaziyet var .. onu ortadan kal
dırmak eczacılanmıza dGtecek 
bir •azifedir. 

Posta 
memur 

idaresi 
ahyor 

POı1ta Telıraf ve Telefon genel dl
rcktörliliil her gün biru daha geniı -
liyen teJkilatındaki kadro bojluğunu 
doldurmak ü'ere stajyer olarak yeni 
memurlar almıya karar vermiıtir. Bu 
huıus için hilkümet merkezinde ve vi
llyetler P.T.T. direktörlüklerinde 10 
birinci teırinde müsabaka imtihanı ya
pılacktır. 

Gümrük itleri müdürlüğü 
GUmri1k ve lnhisaılar Bakanlığı 

giimriik itleri diıektörlU B. Fzı.f Ak 
yol talebiyle tekaüde 1evkedilmittir. 
Gümrük itleri direktörlüğüne de mi' 
dür muavini B. f'.min Gerçin vekllet' 
tayin olunmuıtur. 
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... l _o_ı S_P_o_L_i T_i_K_A_ı DÜNYA HA-SERLERİ 
Harbe do§ru mu ? 
Eğer Almanya, Çeka.lovakya 'Ye 

Fransa, orta Avrupa krizine kal"fl 
deklare vaziyetlerinden ricat etmez
lerse, iki aiiıı aonra, bir Avrupa har
bi emri vaki halini alacaktır. Bu va
ziyetleri tekr.r hül&.a edelim: 

8. Hitler'in B. Ruzvelt'in mesajına verdiOi Eğer Fransızlar 

(ekoslovakya'ya 
yardım etmezlerse 
Sovyetler 

cevap adeta son nutkundan bir parçad1r 

1 - Evvela Almanya tepinieTelin 
birinci sününe kadar ç.ka.lov~
ya'ya ait muayyen bazı mmtakala -
l'lll tealimini tevdi ettiii bir mabbra 
ile talep etmiftir. Bu talep evelki ak
falll Hitler tarafından .öylenen u
zun nutukta da sarih olarak tekrar 

Bir harp ~ıkarsa 
edilmektedir. 

Hitler, mesuliyetin Almanya'ya değil 
Cekoslovakyaya ait olduğunu söylüyor Bütün taahhütlerinden 

2 - Çekoalovakya hülriimeti, 
muhtırayı tetkik ettikten aonra, al • 
inan .mut&lebatmı kabul eclemiyece

Berlin, 27 a.a. - B. Hitler, Amerika Cumhur Batkanı B. Ruz
vek'e buaün qağıdaki cevabı vermiftir: 

2519 da Amerika milleti adına çektiğiniz telgrafta, Avrupa'da 
zuhur eden anl&flllazldc hakkındaki müzakereleri inkıtaa uğrat
mamak ve samimi muslihane ve yapıcı bir tekilde bir sureti hal 
aramak için müracaatte bulundunuz. 

sıyrılmıı olacaklar ! 
Moskova, 27 a.a. - Taıs Ajansı bil

diriyor : 
iini bildİnlliftİr. 

3 - Franaa, çekoalovak hllduclu 
tecavüze ujradıjı takdirde müttefi
kine yardım edeceğini remıen ilin 
etmiftir. 

4 - Sovyet Ruaya, Franaa'nm da 
yardımda bulunmaaı kaycliyle Çe
koelovakya'ya kar11 sirittiii taah· 
hiidii yapacaimı; hariciye vekilİnill 
aizi7fe bildirmiıtir. 

Bir Avrupa haromm önceden he -
aap odilemiyec:ck neticeleri hakkında
ki mütaleanıza i.fti.ciık eder ve civan
mert mabad1111zı takdir ederim. Bu -
nun için biitün gayretlerime rağmen 

hidiselerin bundan 90nraki inkipf ı 
muhasemata müncer olduğu takdirde 
alman milletinin ve hükümetinin me
ıuliyetini reddedebilirim. Ve etme • 
liyim. Bahis mevzuu Südet meselesi 
bak.kında bitaraf bir hliküm verebil -

6 - Evelki sün yarı reami ingiliz 
kaynaklarından g e len bir haberde, 
Çeko&lovakya tecavüze uirar da 
Fransa müttefikine yardım etmek i
çİll barba girerse, 1nailtere'nin de 
Franaa'ya yardım edeceii bildiril-

. · mek için, meseleyi ihata eden ve onu llUfti. 
Büyük bir makinenin muhtelif tehlikeli bir bale sokan bidiseleri 

parçalarını harekete aetirmek için mutlaka göz önünde tutmak lazımdır 
bir d ugmeye basmak kifi selcliği Almao milleti 1919 da, eaki muhasım
ıibi, b w)'Uk harp ölçüsünde bir mu- lariyle akdettiği bar11ın Cumhur Bat· 
harebenm baflaınaaı için de alman kanı Vitson tarafından reamcn ilan 
kıtaıarmm iki &im aonra çek budu • edilen ve bütün muharipler tarafın
dunu geçmeleri kafi gelecektir. Çün- dan kayıtsız ve .-tsız kabul edilmiş 
kü Çekoalovakya kendini müdafaa olan prensip ve ülküleri tahakkuk ct
edecek, Frama yardunma katacak. tireceğine inanarak silihlarmı elin -
Sovyet Ruaya müdabe.le edecek. in- den buakm11tı. Bir milletin itimadı 
giltere de mücadeleye karııacak. tarihte bu derece sui istimal edilme • 
Yani aözün kıaua harp batlıyacak. migtir. Paris'te mağHlp milletlere zor
Harp bir defa bqladıktan aonra da la kabul ettirilen şartlar bu vaidlerden 
naaıl inkitaf edeceii artık aakerleri hiç birini yerine getirmedi. Bu şart -
alakadar eden bir meaeleclir. Ancak lar Avrupa'da öyle bir politik rejim 
tu aöylenebilir ki 1914 harbi gibi, i·bdaa etti ki, bu rejim mağlfip mil -
19J8 harbinin de yayılmau Ye bütün leotleri dünyanın en aşağı amıfları 
dünyayı fimil bir felaket halini al • mevkiine dÜ§Ürdü. Zorla kabul etti -
maaı beklenir. rilmit olan bu barıtın mahiyetini en 

Vaiyet bu elence nazik olmakla açlk surette abettiren noktalardan 
beraber, iki güa MDra bö:rı. bir ie- biri de çekoalovak devletinin tesisi 
lüetin baflıyacaima kola~ kolay olmuıtur. Bu d«!'V'let hudutlarının tes
ihtimal verilemiyor. Meğer ki Al- bitinde ne tarih ve ne de nasyonali -
111anya mutlaka harp yapma71 iate- teler ak öailnde tutulımmufbır. 
ain. Almanya'nm da bilhuea fran- S6det a1manlan, arzularına rağ
ea, lnsiltere ve Ruaya ile karplap.- men bu devlete raptedildiler. Bu su -
cağım bildiii halde bir muharebeyi retle milletlerin kendi mukadderatla
&Öze alması havaalaya aığar bir it rmı kendilerinin tayin etmesi hak • 
aejildir. Kaldı ki Almanya, tulJı kındaki cumhur bafkanı tarafından 
yolu,la, ÇekCNlovakya'da iatibclaf esas olarak illn editmi' olan p~i? 
ettiii sayeyi elde edebileceği gibi, yalnız Sl\det ~lanın~ reddedıldı. 
daha ileri sayelere de Yaracaktır. Fakat bu da klfı getmedı. 1919 mua -

. hedeleri çekoslovak milletine alman 
• .~rbı ~juNcaimclan kOl'kulan balkı halDkmda mua)'1Yen ve sariıh te • 
ihtilif, ne~ır? Almanya, Çeko.lo- ahbütler yüklilyordu. Bu vecibelere 
•akya dalü alınan mmtakalarmm biç bir zaman riayet edilmedi. Bunta
büyük Almanya'ya iltihakım iatiy~. rm tatbildsıi temine mecbur olan 'Mil-
Çekoalovalqa da bunu laıbul elımif- • 
tir. Hitl ı•-! k ·· ıedi· · !etle.- Cemiyetı de bir te')' yapmadı. • er eve aa a f&m toy gı O _.. L.... • s::..ı-t --1-L.atı" 

uk n ___ , . •· - - t ._... ...,,.uuan uÇrı YUG um~" 
nut ta ucaaf m aozunu u_.,,. aca- keDCl. alman etniğim.n mWıafazaaı i • 
imdan korktuğunu ve bu aebeple . 1 

• • 
iiltimatom mahiye tindeki muhtıra- sııı mücadele etmcktedır. Almany~ -

•• _ ... __ .,1: :-..: • •• •-ı n __ , __ _.___ nm kallumnuırıdaaı ve Avueturya • 
•mı ıoauar-.•DI aoy.c-. uıu -nua • 
,erinde olmlısa aerektir. Çünkü Be- nm da bid~ıındendi ıoknra ~Udi etlle -
neı·•. bu ağır f&rllan kabul eylemi • rin Almanya nın . ğer anıy e o an 
ye icbılll eden tazyik bil& oradadır. rabıtasını daha zıyacle tiddetle hi• • 
Ve varın •- d" · dah "' '-- aetmeai tabii idi. Südet parti8lnin ha-., ••ıa ısıne a aall'llU -- • _,_ 
bul ettirebiliı. Kaldı ki lnailt.-., liAne battı harekotiıle rajmen, ç-. -
naüzakerelerin ke.&lmemeai tartiyle le.rle olan rekabet gittikçe arttı. Ge • 
en kua bir zamancla l>wılarm tath~ çcn her ıUn Praı bükümetinin ıil -
ki meauliye tini üzeriae ~or. Mm • detlere en iptidai haklarını dahi ver
takalann · lij'i iiaerintlda ihtiW miye amade otmadığuıı açııktan açığa 
da bir de:::emip kabul edildik- isbat ediyordu. Çek hllkUmeti gittikçe 
ten sonra halledilemiyecek bir dava tiddetlenea tedbirlerle bu mmtab • 
değildir. ' Hitler tarafmdaa a~ nm çeklettirilmeaini tacile çalıııyor
alqam ·· ı utkun alman~ du. Bu bıarcketiıı vahim gergimildere 
•uma '°' -=:- :elbeden taraftarı milncer olacağı atikir idi. Alman bü
çoktur. ~nya Venay'm JSiac:ir.. kümeti iptida müdahale etmedi ve 
lerini kırmakta haklıdır. Al••nlar geçen mayıs aymda çek bükümeti Al· 
da h• millet aibi, milli birliklerine manya'nın hududa kıtaat tabgit etti • 
kavutmahdırlar. Almanlar ,.abancı ği •ctıilesiyte seferberlik ilin ettiği 
boyunduruiu albncla Y&flY..,...,ı. •. zaman da bu hareketi muhafue etti 
Bunlar inaaf aahibi yabancılarm da ve aakert tedbirler atmadı. Fakat bu 
•lkıtlamakta tereddüt otmiyecekle - n.ziyet Prag htlkümetinin itilif giria;-
ri meHlelerdir. Çekoalovakya'daki liğini artırmakta~ hapa bi.~ feye ya
almanlarm kurtulut davuı da haldı ramadı. Bu bal bılhasaa ıudet - çek 
olan da-Yalardan biridir. Banua b.alli milzakerelerinde tezabilr etmiftir. 
İçin de adım ablmıtken, Alman,.a, Bu mtbakenler çek hlWEUmetinkı me
buyük harbin arifeainde AYUt~a- seleye esaaından temu ve bunu bak
llın Sırbiıtan'a ültimatom tevdi et- kaniyetli bir tarzı halle bağlamayı u
IDesi ne'YinclM bir hareketle ..U.u la dilfümnediğini iabat etmi§tir. Bu· 
tehlikeye diifürmüttür. itte bu Dek- nun ncticeei olarak, Çekoslovakya'da 
tada dünyanm aempatiai Almanya iç vaziyet çok fena bir ,UU aldı. Po
ile beraber olamaz. Ve eier Çember- litik zulUm ve tazyikler ft ekonomik 
leyn' in aaranti teldifindm soma da buhran SUdet atmantarmı korkunç 
A1manya ÇekoıloYakya'ya kartı ta· bir eefalet içiM attı. Vuiyeti anla -
ILITUZda ıal\r edene, b6yik bir har- mak için fU rakamları zikretmek ki
bin meauliyetini, insanlıia •• tarihe fidir: 
kartı :riild.amit olacaktır. 214.000 sUdet mUltecil'i çoklerin 

A. Ş. ESMER kanlı tethit politLkalanndan ycglne 
--- kurtulut çareekü alman topraklarına 

tin flarbi • llemde 1 ilticada buknUflardır. SayIBU ölil, 

llkları yapan ga[Yri inunt bir rejim
den bahaetmiyonmı. İfte beni eylul 
ayında Nüremberg'de Çek08lovakya -
daki Uç buçuk milyon almana karşı 

yapılan tazyike nihayet verilmaai ica
bedeceğini ve eğer bunlar haklarını 

bizzat istihul edemezlerae bunu Al-
manya'nın yardımiyle yapacakhtrmı 

bildirmiye aevkcden vakıalar bunlar
d.-. Muslihane bir tarzı halle varmak 
için son bir t~cbbU. olarak 23 cylfil -
de B. Çemberleyn'e verdiğim bir muh
tırada daha evci nevcdilrni' olan 
zecri tekliflerde bulundum. Çek hü -
kümeti Sildet bölgesinin Almanya'ya 
terkini kabulden sont'a,. bu muhtıram
daki teklifler yalnız bu çek ridmm 
süratle ve halisane bir surette tatbi -
kini temine matuf bulunuyordu. Me
selenin hudusundan bugüne kadar o
tan biltün seıyrini tetkik ederseniz, 
alman hüldlmetinirı hakikaten sabır 

ve muslihane bir tarzı hal bulmak i
çin samimi arzu gösterdiğini teslim 
edeceğinize kani bulunuyorum. 

Bir südct meselesinin ve hakika • 
ten tahammül edilmez bir vaziyetin 
mevcudiyeti mesuliyeti Almanya'ya 
ait değildir. Alikadar olan inısanlanıı 
korkunç aıkıbetleri, bu meselenin hal
linin hiç biı' suretle geciıkmesine im -
kin bıralanamaktacbr. MOızakere yo -
luyla hakkaniyetli bir hal tarzı tahak
kuk ettirmok için biltUn lmklnlara at
man muhtırasında baş vurulmuştur. 
ÇelDo.ıovMya bblrilmetlakı banıfı ftJ 

ya barbı i9temeei meeeleai Almanya'· 
ya de(il kendisine ait bir İftİr •.• 

Arjantin B. Ruzvelı'i 
ttuvip ediyor 

Buel109 - Aires, 27 a.a. - Cumbur
reisi Ortiz, Hitler'e ve Beneş'e bil' 
mesaj göndererek Arjantin'in Ruz • 
velt'in mesajını taaviıp ettiğini bildir
mi,ıir. 

Kıral Borla döndü 

Son günlerde sovyet efkarı umumi -
yeai tarafından çekoslovak cümhuri -
yetinin mukadderatına karşı gösteri -
len hususi alaka ve bir çok karilerin 
istekleri üzerine, İıvestiya gazetesi 
sovyet - çek karşılıklı yardım paktiy
le imza protokolunun metnini tekrar 
neşretmiştir . 

Gazete metnin altına koyduğu bir 
notta. sovyet - fransız ve aovyet - çek 
paktları arasında doğrudan doğruya 

rabıta mevcut olduğunu ve Fransa Çe
koslovakya'ya yardım etmekten is -
tinkif ettiğı veya vazgeçtiği takdirde 
sovyet hükümetinin bütün taahhütle -
rinden sıyrılmış olacağını kaydetmek
tedir. 

Çekoslovakya' ya yardım kara
rı A.merikada nasıl karıılandı? 
Vaşington, 27 a.a. - l<~ranaa ile Sov

yet Rusya'nın Çekoelovakya'ya bir ta
arruz vukuu takdirinde bu devlete 
yardım edileceğine dair İngiltere'den 
gönderilen haber, B. Hitler'in söyle -
mit olduğu nutuktan biraz aonra gel -
mittir. Bu haber büyük bir heyecan 
te-vlit etmiıtir. Büyük Britanya'nın 
Fransa ile Sovyet Rusya'nın yanında 
mevki alacağına dair olan haber, biraz 
aonra gelmit ve tevlit etmiş olduğu he
yecanla Hitler'in nutkunu sönük bir 
hale getirmiştir. Amerika radyoları -
nm spikerleri, bu babtaki mütaleala -
rında vaziyetteki bu yeni inkişafın 
Hitler'in nutkunu bayide bir hale ge
tirmit olduğunu beyan etmektedirler. 

Mamafih dünkU nutuk, mutat ketu
miyetlerini muhafaza .etmekte olan 
reuni mabafilde derin bir iatirap 11 • 

yandınnıftır •. 

Askeri if birliği 
Berlin, 27 a.a. - Pra.g radyosu, sov

yet hariciye komiıeri Litvinof'un a -
pğıdıtki dekleruyonunu ne,retmek -
tedir : 

İngiltere ve Fransa, Çekostovakya'
ya yardımlarını vadettiler. Binacna -
leyh bunun üzerine Sovyet Rusya da 
Çekoılovakya'ya kartı olan bütün it
tifak taahhütlerini ifaya hazırdır. 
İngiltere, Fransa ve Sovyetİer Birli -
ği aruında arkı bir aaked tqriki me -

Sofya, 27 a.a. - Kıral Boris, ecnebi sat prtları tesbit edilmit bulunuyor. 
memlekctler4e yaptığı seyahatten ı Sovyet hükümeti derhal bu hususta 
bugün Sofya'ya d&ımüttUr. müzakerelere giri91Diye Amadedir. 

Çekler muhtu:ayı 
niçin reddediyorlar? 

( ·· k ·· • Hem servetleri hem mOdaf aa 
un u • YiSlfalarl ellerinden gidiyor! 
Praa, 27 a.L - Çek radyom, Çeko.lovakya'nın alman muhb

raamı kabulden imtina etme.inin sebebi bu muhtıranın 19 eylül 
tarihli inıiliz - franuz projesinin hudutlarını pek fazla qinakta 
olmuı oldujanu bildirmektedir. 
Radyo bu mubtuanm açıkça mem

leketin iktıaadl me•cudiyeti aleyhine 
müteveccih olduğunu beyan etmek· 
tedlr. Bu muhtıranın kabulU haliooe 
memleket, Hublon'dan Ye memleketin 
zirai sanayiine llzmı olan ormanların 
bir kıammdan mahrum olacaktır. 

MUnakal&t huauauna gelince, bü
yük yollarla demiryolları tebekeleri 
parçalanmıı olacaktır. Diler taraftan 
Çek011lovakya Elbe nehri üzerindeki 
antrepolarını ve Bratiala•a'ya olan 
mahreçleriııi kaybedecektir. 

Nihayet Çekoslovakya, aakerl ba-

ııaında hükümet en bilyük mukave
meti göstermek mecburiyetinde kata
caktır. Biz de böyle yapacatız. Allah 
bize yardım etsin.,, 

Daha ilerde notada Çekoslovakya
nm iki büyük demokrasinin yardımı
nı beklemekte olduğu kaydedilmekte
dir. 

Harp ihtimalleri 
ve sigorta şirketleri 

kmıdan o ıuretle dfa dilteeektir ki, İstanbul, 27 (Telefonla) - Harp 
araziıin.in bllylllıc bir k11m1, bilhaua ihtimalleri üzerine sigorta ıirketi mü 
Bohemya ile Moravya her an Alman- dürleri bugün reuoranı mildürU B. 
ya'nın &YUcunun içine dtltebilecek bir 
vasiyete girecektir. Refi Bayar'ın reiıliiinde toplana!"Bk 

son vaziyeti tetiik etnıi,Ierdtr. MU-
Cekler: '' A.Uah bize yardım dürter yeni tedbir olarak acentalara 

etainl'' diyorlar merkezlerinden müsaade almülızm 

B. Tayfur Sik .. 
lskenderan' da 
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Yeni 
teşki lôtı 

adliye 
kuruldu 

ITÜRKIYE BASINI 1 

, .... k.-ıı mislahsili 
korumak ihtiya<1 

SON POST A 'd& 8. Muhittin Bir
sen "Y aimura kartı müatahaili ko
rumak ihtiyacı,, betlıiı altmda yaz • 
dıiı giinliik fııkraamda e:ııcimle eli • İskenderun, 27 a.a. - Devlet Reisi 

Tayfur Sökmen, buraya gelmiş ve 
mebuslar ve büyük bir halk kütlesi ta
rafından hararetle karıılanmııtır. Her 
tarafa Hatay bayrakları çeokilmifti. 
Devlet reisi, belediye dairesine inmif 
burada bir kabul reami yapılmıştır. 
Bundan sonra yapılan kabine içtimaı
na riyaset eden ekıeıan. Sökmen, ge
ce An~ya'ya dönmüttür. 

Yeni adliye ıeıkilatı 
Antakya, 27 a.a. - Adliye tctkilitı 

bir kanunla lağvedilmi' ve yeniden 
mahkemeler kurulmuttur. Yeni teş -
kilata göre, yüksek mahkemeden bat
ıra Antakya'da bir ağır cua mahke -
mesi, asliye, hukuk ve ceza münferit 
hakimlikleri "ve Kırıkhan'da bir aıli -
ye hakimliği ihdu edilmiftir. Yeni 
hikim ve müddeiumumiliklere gü -
zide adliyeciler tayin edilmig ve işe 
başlamı,ıardır. Yüksek mahkemenin 
Antakya'da çahpnaaı takarrür etmiş -
tir. 

Hatay' da dil bayramı 
Antakya, 27 a.a. - Hatay'ın her ye

rinde dil bayramı törenle kutlanmıı -
tır. Antakya'daki tören gündüz ıine -
maaında yapılmıt ve bir çok davetli -
ler hazır bulunmu,tur. 

Bir nahiye kamyo tahvU 
edildi 

Antakya, 27 a.a. - Antakya'ya bağ
lı ordu nahiyctıi kaza haline kalbedil
miı. kaza teşkil&tı yapılmıftır. Kesep 
nahiyesi Ordu kazasına bağlanmııtır. 
Reyhaniye nahiyesinin de kazaya kal
bi mukarrerdir. 

Çek-Leh 
sınırında 
çarpışma! 

Varşova, 27 a.a. - Pat Ajansı bil -
diriyor : 

Son günler zarf mda ilç dçfa çek aa
kert tayyareleri Lehistan hududunu 
gcçmitlerdi. Dün a1qam bef çek aake
d tayyaresi yine hududu geçerek leh 
toprakları tberinde taraaıutta bulun -
mu,ıur. Bu milnucbetle leh hUkümeti 
dWı öf leden sonra ÇekOlllovakya orta 
elçisi nezdinde 9iddetli demarı yap -
mlltır. 

Hudutta müaademeler 
Moravaka Ostrava, 27 a.a. - Pat A -

jansı bildiriyor : 
Çekoslovakya'da aıkere sağrılan 

leblileriıı Lehiatan huduc!unu geçme -
leri hudutta bir çok mU.aademelere ae
bep olmaktadır. Bir çok lehliler tev -
kif edilerek kur,una dizilmi' veya 
hapsedilmitlerdir • 

Polonya ile ıenuu 
Prag, 27 a.a. - Çekoslovakya hükü

meti, Polonya - Çekoelovakya milna -
ıcbetlerini iıWı edebilecek tekilde 
halledilmeıi muhtemel olan mceelele
re dostane bir hal çaresi bulmak Uze
re Polonya hükümetiyle teIDMa gir • 
miftir. 

Polonya'mn uıelcleri ve 
ltalya 

Roma, 27 a.a. - Pat Ajamı bildiri -
yor : 

Lehistan büyük elçisi dün hariciye 
nazırı tarafından kabul edilmit ve 
kendisine B. Muıoliııi'niıı Lehistan 
istekleri hakkındaki hareketi dolayı
siyle leh hükümetinin tetekkürlerini 
bildirmiftir. Bu mUnuebetle, iki hil -
kümetin Çckoelovakya meıeleai bak -
kmdaki tam görüı birliği teeyyüt et
mi9tir. 

Hudutta bir çarpl§ma 
Vartova, 27 a.a. - Pat ajansı bildi

riyor: Pazar pnü Çekoılovak hudut 
mmtakaaında Zumbark köyünde çek 
komüniıtlerle kiliıeden dönmekte o
lan polonyah gruplar arasında bir 
saatten futa devam eden bir çarpı,. 
ma olmuıtur. 

Çekler "köpek polonyalılar" avaze
leriyle polonyalılarm üserine tüfek 
ateıi açmı,lardır. Bu atete polonyalı
lar da mukabele etmiflerdir. 

10 polonyalı yaralanmıt; bir komü
nist ölmüı ve ıs komilniıt de yaralan 
mııtır. 

ispanya • aıe.. ı 

yor ki : 

.. Her sene, bilbaua ajwto6 ayı -
mn aon iki baftuiyle .,fiil aymm i• iki ba.ftıuanda Türkiye'nin bütün 
üzüm mmtahailleri, bilbaua garbi 
Anadolu'da, aözlerini aökyüzüne di
kerler ve bulutlara bakarlar. Bir se
nelik a&yin b~ makulü arada, 
yerlere aerilmif, durur. Bir Y•iınur 
her teYİ deiilae bile biitün bir mah -
aulün yanunı olMm mahve4miJ'e k&-
f'ıdir. incirlere ge lince, onlarm itleri 
daha feaadD'; çünkü incir, üzüme 
nimetle iki hafta daha seç ......... 
iki hafta daha yaiınura J'akm baha
nur. O me'f'Üllde iae yajmur fela
kettr. En-ela, aeraıicle bul.... ü
züm ve incirleri harap eder, ...-a 
da bunlarm aerilmelerine 'Ye kwu
tulmalrma mini olur. Bu aeae de ÖJ'· 
le oldu. Erken bqlıyan lm'Yetli " 
devamlı yajmurlar, üzüme, incire 'Ye 
tütüne bir hayli ~ar 'Vel'Cli. Birçok 
miiatahail, daha dün, J'enİ maı..ulü
nün bolluiuna keyifle bakarken. ba
giin, düçar olclufu br ba7li zanda 
yiiretinin aızladıiım hiı.ediyor. 

Hansi bekımcluı o&.., ,....._. 
me'f'•Mninin erken aelmeü iiziim 'Ye 

incir için bir afettir; bummla bera
ber, bu afetin ya.,.bileceii tahriba
b tahdit etmek ol1UD mümlıtündür. 
icabında iiltleri derhal Grtiilebilir 
aerai tertibatı yapmaktan ibant o • 
lan bu tedbir, 7ajlnma k.tı as mü
euir defildir. Bu aayede pek çok 
zararlarm öaü almabilr_ 

ALMANYA'NIN YENl V AZlYE"11 

SABAH'ta 8. HüaeJin Cahit Yal
çm yazı)'OI": 

0

"Daha harp bqlamacl ... Alman
ya harbi kaybetti. Diiııa, düny.mn 
her mmtakaunda pek çak tandtan 
vardı. Buaiin bunlann çıoiana bndi
ainc:len uzaklqtınnq balmaa,ar. it
te bunun içindir ki Alman,.a llubi 
ka,.betmittir, diyoruz. 1914 hubin
de de Almanya cihan efkin -i
yeeine kafi c1erecec1e e1a.m,.t ..,. • 
medi. ..... iptida efkin ........,... 
de kaybetti. Ondan -· h.,, aa• 
halarmda llUl'YaffakiyeılMr.lije .... 
dı. 

Efün umumiyenia almua clirwa -
amda muhteriz bir vaziyet Ülmf ol· 
ma1111dan bahlederken, tabiidir ki 
bitaraf memleketleri aöz GaiİDd• 
bulundunaycıruz. Allbdarlar aatea 
kendi menfaatl..mdm bqka bir 
teJ dütümnezler 'Ye İfİ yalmz eler Ye 

milli bir noktai nazarcluı mıahake
me ederler. Fakat meleleye az çıolr 
objektif bir aurette bakabilecek 
meYkide oJ.anlan müdafaa edilen 
diYanm, tilüp edilen hattı hareke • 
tin dofruluiuna ikna etmek İlter." 

.. ·- Şimdiki halele, aarib. olarak 
çek hükümetinin be7•l"W'les=i ve 
iqili:s. &amız devlet ad&ml...ımn 
telif ve ne'VDlidiaini söliiyonız. Al -
manya etıki ruı okluju fU1lan kıa
bul eclilmiyecek derecede ....... 
mit diye biliyoruz. Hele ~ak
ya'nın t.mamiyetini SanDti için 
leblilerin •• macarlana cl&w.larmm 
ela halledilme8ini Almanya'nm fİtD • 
didm iat....u mutlaka bir pbma ı. -
ıı koparmaya azmeCmit olmaama 
delil diye tefair ol ... abilir. 

latibkimlann busiinclen tahrip 
edilmeai çeklerin serçekten ksban
bk br koyan gibi bugünden kendi
lerini diifmanlara teslim eeme.in
den bafka bir mlna11 ifade tttmez. 

Almanya bunlan ıimdiden istemek 
için hiç makul bir mütalea serdedemez 
zamunclaya. Eter Bercbteagaden' de 
mutabakat hud olmuıaa Almanya bu 
itilifm fille komnaamı, yeni hiç bir 
pranti istemeden beldiyebilir. insi • 
lizler, franaızlar, çekler verdikleri sö
zü tubmyacalc olurlaraa Almanya o 
zaman istediği tedbiri ittihu eder Ye 

bu tedbir ne kadar fidcletli olaa llita -
nf cihan efkinumumiyesi buna diğer 
tarafın sebebiyet Yerdiiini clütinerek 
almanlan baldı görür. 

Tokyo, 27 a.a. - Tebliğ edildiilne 
göre, Japon kuYetlerl, Şanal riliye
t inin cenubunda temizlik barekltma 
rnuvaffaldyetle devam etmektedir. 
Japon kuvetleri, Şansi vilayetinin 
lllerkezinde harekatta bulunan bet 
bin çinliyi esir almııtır. 

yaralı w mılhpus ve terkedilmit köy
ler- itte korm.kta haklı olduğunuz 
muhaHmab çok evet açmı' olan çek 
b41kilmeti beuıbıaa kaydedilecek te
badetler. S6det topraklarında yirmi 
yıldan beri h6küm atıren ve bllttın e • 
konomü: hayatı felce ufratmalc su· 
retiyle bir harbm yaptılı blidln f~ 

Çekoalovakya'nm Loodra sefiri harp sigortalatı yapmamalarmı, ka -
Mazarik tarafından pçea pazar IÜ· botajda harp, mayüı ve torpil sfgor
nll Lord Halüakı'a tevdi edilmit o - talarını on aantiıp ücretle yapabile
lan bir notada Çekoslovakya hUküme- ceklerini bildirmitlerdir. Alman •e Sen jan dö Lm, 27 a.a. - Hükil • 
tinin tfmdiki ,ekilleriyle Hitler'in Çek bayrafuu tapyaıı vapurlara ko- metçUerla pazartesi gUnldl tebliği • 
taleplerini kabul etmek imk&nını g8-" nularak yapılacak ıevkiyatın sigorta- dir: !'.bre cephesi.nele az faaliyet ol • 
remedilf bildirilmekte ve f8yle de - tarı b6yUk bir ihtiyatla kabul ~dil - IDUfhlr. Andalozya'da Veleıta del 
n.itmekte idi: mekte, vuiyet allık& ile taldP. olun- Barco mcvzileri.1'1• 260 nıılumb tepe-

Bu yenl Ye gaddarane tal91ler kar· maktadır. yi eio aldak. 

Şimdiye kadar Almanya'nm malrad
clerabm hiç ailih patlatmadu hu lca • 
dar muvaffakiyetle idare eden Hitlw -
in yeni bir milli zafer lcaunaajı u • 

racla birden bire olmayacak hul,.alara 
ve taleplere bpılmuı aldın alımyaca -
iı bir valaadır. Almanya'nm bir cihan 
bartmaa sebebiyet vennıekte keze• • 
ca1ı ..,. ..... mabetle &rayt,edehilecefi 
teJler çok daha azimdir. Ortalıkta e -
... bedbinlik ......... raimen, alman 
milletinin hissi selimine itilmt etme -
J'İ daha mllıdll hala)'OI iiL Onma için 
bili bir amami ........ patbık ......... 
J'MltiiDi ümit etmek iati,....." 
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Yazan: Röne Belbenua -6- Kısaltıp nakleden: Nurettin Artam 

Ertesi gün askeri hapisanenin 
parmakhkları arkas.ında idik! 

Fakat geceleyin hücrenin kapılarını 
açık bulacaksınız: Hayırlı seyahatler 

B en, ihtiyatla, üzerime bir hü
cum olmasına mani olacak 

surette göz ucuyle baktım. Nihayet 
beni aldatmak istemediklerine ka
naat getirdim. Ufukta, yüksek, ye
şil dağlar görünüyordu. 

Bu manzara bütün düşmanlığı 

ortadan kaldrrdı; hepimiz birden 
sevinçle haykırdık. 

Bir kaç saat geçti ve biz, 14 gün 
deniz üzerinde bocaladıktan sonra 
kaynak bir kumsala baştankara et
tik. Arkadaşlarım sahile atlamak 
istediler; fakat okadar mecalsiz 
düşmüşlerdi ki hepsi de kumların 
üzerine yuvarlandılar. 
Yakınlarda bir kulübenin içinde 

bir tencere dolusu, pirinç ve tuzlu 
balık bulduk. Ellerimizi bunun içi
ne daldırarak aç kurtlar gibi tıkın
mıya ba~ladık. Karnumz bir az do
yunca, sarhoşlar gibi hepimiz sız

dık, uykuya daldık. 

Uyandıktan sonra küçük bir kö
yün yolunu tuttuk. Memurlar, hi
kayemizi alaka ve sempati ile din
lediler. İngilizler fransız Guyanın
daki zulümlerden esasen nefret e
derler. Ondan sonra büyük bir ne
zaketle bize bir kayrk verdiler. Tri
nidat kanunları, fransız Güyanın

dan kacsanlann adalarında 24 saat 
kalmasına ve firarlarma devamına 
müsaade ediyordu. 

H aziranın 10 uncu günü ingi
liz gemileri bize yiyecek te

darik ve denize açılmamıza yardım 
ettiler. Yolumuzda bir ingiliz ada
sı daha bulunuyordu ki biz, bunu 
Miami'de bizi bekliyen hürriyetin 
bir basamağı telakki ediyorduk. 

Günler geçiyor, biz de güzel yol 
alıyorduk. Fakat kara görünmü
yordu. Altı gün sonra artık yolu
muzu kaybettiğimize kanaat getir
miştik. 

Trinidad'dan ayrılmamızdan on
altı gün sonra bir gün dalgalar bizi, 
bir ekspres süratiyle denize doğru 
çıkıntı halinde uzanmış bir kara 
parçasına sürükledi. Kendimizi 
kurtarmamıza imkan bulamadan 
kumsal sahile şiddetle oturduk ve 
altımızdaki kayık parçalandı. Yal
nız geri kalan yiyeceğimizle öte
berimizi kurtarabilmiştik. 

Kumsalda ateş yakarak yemeği
mizi hazırladık. Biz daha yemeği

mizi yemiye vakit bulamadan yer
lilerden bir çıplaklar grupu, elle
rinde mızraklar ve oklarla yanımı
za geldiler ve kurtardığımız mal
zemeyi araştırmıya başladılar. Biz, 
bunlara mani olmak isteyince büs
bütün tehditkar bir tavır takındı-

Johannes cevap verdi: 

lar. Ve üstümüzdeki elbiseler de 
dahil olmak üzere nemiz var, ne
miz yok, aldılar. Bir tanesi benim 
Şeytanadasında yazmış olduğum 
hatırat tomarıma da elattı. Ben, 
bunların lüzumsuz kağıtlardan 

başka bir şey olmadığını göstermek 
için, hemen açtım. Adam, bunun ü
zerine kağıtları, alay eder bir sima 
ile bana geri verdi. 

Y erliJer birden bire ortadan 
kayboluverdiler. Sonradan 

anladığıma göre bunlar, kaktüs 
(Frenk inciri) yıiyerek geçinen ve 
Kolombiya'mn sahil çöllerinde otu
ran vahşi kabilelere mensupturlar. 

Artık hepimiz kızgın kumların ü
zerinde çırıl çıplak kalmıştık. Dört 
gün müddetle Cenge\'in sahil kıs
mından yürüdük ve bir tek insana 
tesadüf etmedik. Bu sırada uçları
nı ziyadesiyle sivrittiğimiz deynek
lerle balık ve kurbağa avlıyor, bun
larla ka.rnrmrzı doyuruyorduk. Ku
ru deynekleri birbirine saatler
e~ sürterek ateş yakıyor, son
ra bu yana ateşi büyük de -
niz kabukları i<(inde taşıyor, bunun
la yeni ateş yakıyorduk. Bütün vü
cüdümüz böcek ısırıkları dolmuş

tu. Ayaklarımız parçalanmış ve şiş

mişti. Fakat bereket versin, yeni
den korktuğum şekilde kavgaya 
başlamış değildik. Çırıl çıplaktık 

ve hig bir şeyden korkumuz yoktu. 

Üçüncü gün gün batarken üzeri 
uzun otlarla örtülü bir kulubenin 
önüne geldik ki önünde eski püskü 
balık ağları kuruyordu. Bahkçılar 
ortada yoktu. Burada büyücek bir 
deniz kaplumbağası bulduk ve bu
nun yağlı etini pişirip karnımızı 

doyurduktan sonra giyecek bir 
şeyler bulmak ümidiyle etrafa ya
yıldık. Hiç bir pantalon veya göm
lek yoktu. Yalnız yedi tane ucuz 
basmadan kadın elbisesi bulduk. 

Beher, bunlardan bir tanesini sır
tına geçirirken: 

- Ne olursa olsun, bir kadın el
bisesi de olsa büsbütün elbisesiz
likten iyidir, diyordu. Bunları giy
dikten sonra böceklerin bizi daha 
az rahatsız ettiklerinin farkına var
dık. 

E rtesi gün Kolombiya asker
lerinden bir takım bizi gör

dü. Sakallarımız bir karış, sırtımız
da kadın elbisesi acayip bir manza
ra teşkil ediyorduk. 

Asker: 
- Bunları, mutlaka, generale 

göstermeliyiz, dediler. Yıllardanbe-

ri bunlardan daha gülünç bir man
zara görülmemiştir. 

Bir saat sonra Kolombiya'nm sa
hilde bir kasabası olan Santa Mar
ta'ya varmış ve oradaki kışlalara 

götürülmüştük. General bize yiye
cek, giyecek ve ilaç vermekle bera
ber orada bulunduğumuzu fransız 
konsolosuna bildirmekten de geri 
kalmadı. 

Ertesi gün askeri hapisanenin 
yüksek divarları ve kalın parmak
lıkları arkasında idik. Bizi tekrar 
fransız Güyanı'na götürecek olan 
gemiyi bekliyorduk. Bu kadar müş
kilat içinde oynadığımız bir oyun 
yeniden ve feci bir surette tekrar 
kaybolmuştu. 

Bu müthiş ıstırap dakikalarında 
bütün arkadaşlar birbirlerine suç 
bulmağa başlamışlar ve çok geç
meden kanlı bir kavgaya girişmiş
lerdi. Bu gürültüyü duyan gardi
yanlar, bulunduğumuz yere geldi
ler ve beni esrarengiz surette tek 
başıma bir hücreye kapadılar. 

Sonra olan şeye, eğer cenup A
merikalılarını tanımıyorsanız, güç
lükle inanırsınız: 

Hapisane kumandanının yaveri 
elinde kağıtlar ve kurşun kalemler 
olduğu halde benim hücreme gel
di ve bana dedi ki: 

- Belbenua, sizin kaçmanıza mü
saade edeceğiz. Arkadaşlarınız siz
den tamamiyle farklı kaçaklardır. 
Onlar, mühim cinayetler işledik
leri için mahkum edilmişlerdir. O· 
nun için size böyle bir müsaadede 
bulunmak istiyoruz. Gününüzü La 
Prensa gazetesine bir makale yaz
makla geçiriniz. Gazetenin sahibi 
yarın öğleden sonra bunların para
sını verecektir. Geceleyin hücrenin 
kapısını açık bulacaksınız. Hayırlı 

seyahatlar 1 
(Sonu var) 

Sel felôketine uğrıyan 

yurttaşlara yardım 

Yozgat, vilayetine tabi Şefkatli ve 

Mamure nahiyeleri köylerinde su bas

kınına uğrıyan vatandaşlara yardım i
çin iki bin lira Kızılay merkezinden 

gönderilmiştir. 

Eskişehir'in Sivrihisar kazasına ta

bi Satlanez köyünde su baskınına uğ

rıyan beş aileye de keza Kızılay mer

kezi ellişer liradan 250 lira yardımda 

bulunmuştur. (a.a.) 

[::::::::::~~~:~~~~:::::~~:~~:~!9:i:~~~~:::::::::::::::r ı_R A_D v_o _.J 
Çocuklardan başlayıp 

büyüklerde biten kavga 
Mahkemede iki tarafın üçer gün hapis ve 25 er 

lira para cezaaı yemeleriyle neticelendi 
Şu çocuklar yok mu çocuklar, hani rın da şahitliğini kabul etmem. 

daha mekteplik olmamış !remberli, Şerife, Nevin'in yüzüne baktı. Son-
topaçlı, düdüklü haşarılar... Sokak- ra döndü: 
larda, askılı kısa pantalonlarmı ya- - Beni de hanımın dediği gibi 
zın toza, kışın çamura bulaya bulaya, yaptılar, hakim bey, dedi, dövdüler, 
yoldan gelip geçenlere sataşan; du- sövdüler. Saçlarımı ellerine doladılar. 
rup dururken öteki mahallenin ço- Esma, bundan evelki celselerde ba
cuklariyle kavga çıkaran haylazlar.. zr müdafaa şahitleri dinletmiş. Şa-

Bunlarm kendilerine faydaları ol- bitlerden üç tanesi üç Fatma, biri de 
madığı malftm; fakat bari anneleri- Tatar Emine .. Ama Tatar Emine: 
nin babalarının başlarına dert olma- - Benim böyle şeylerden haberim 
salar, onları mahkemelerde süründür- yok demiş, işin içinden sıyrılıvermiş. 
meseler ... Her kavga iki küçük yara- Esma, bu ifadeyi dinleyince: 
maz arasında kalsa ala, onlar birbir- - Esasen ben şahidi yanlış yazdır-
lerinin kafalarını kırar, gözlerini pat- mışım, dedi, benim asıl şahidim İbra
latır, iki gün sonra gene beraber zıp himdir. İbrahim deyecek yerde dilim 
zıp oynarlar. Fakat böyle olmuyor ki. kaymış ta Tatar Emine demişim. Siz 
Dayağı yiyip eve gelince: asıl lbrahtmi de dinleyin de gorun 
- Beni filanın oğlu dövdü, diye kim kimi dövmüş, kim kime hakarette 

yaygarayı koparıyor. Evin büyükleri bulunmuş, 

de gidip falan'm başında ekşiyorlar. Esmanın müdafaası da ötekilerin 
İş büyüyor, küçükler arasındaki zıp :ddiası kadar siddetli oldu. 
zıp kav~ı büyükler arasında büyü- - Efendim bu hanımlar benim ka
cek bir mesele oluveriyor. Hadi baka- pıma geldiler. Beni tariz ettiler. (Her 
lım mahkemeye... , halde bana taarruz ettiler demek is-

N evin'le Şerife de Esma'yı böyle tiyor) sonra, uşaklarını azarlar gibi: 
bir sebep yüzünden hakimin önüne - Senin piçin benim gül gibi yav
getirmişler. Nevin'in çocuğu, Esma-
nınkini dövmüş, sonra Nevin Esma'
nın evine gitmiş, birbirlerine girmiş
ler. Fakat davayı açan Nevin .. Şeri
fe de arbede esnasında araya mı gir
miş, ayırmak mı istemiş, nedir, o da 
Esma ile tutuşmuş. Hulasa bütün a
dap ve erkaniyle bir "kadın kavgası" 
çıkmış. 

Nevin diyor ki: 
- Biz komşu değiliz, bununla. Yal

nız benim oğlan hep kapıda oynar. İ
çeriye girmez yumurcak; bunun evi
ne de bizim sokaktan geçilir. Çocuk 
eve al kanlar içinde geldi. 

- Ne oldu yavrum araba mı çarp
tr, otomobil mi çiğnedi, diye sordum. 
Ağlamaktan gözleri kan çanağına 

dönmüştü. Yavrucağızım konuşamı
yordu ki ... Aygınlıklar baygınlıklar 
geçirdi. Encami şunu söyliyebildi: 

- Ne araba, ne otomobil .. Baraka
ların oradaki kürt karısının oğJu 
çarptı. 

Çocuğumun tarif ettiği kadın işte 
bu Esmadır. Gittim. 

- Senin oğlun benim evladımı kan 
revan içinde bırakmış. Olur mu bu ya 
hanım? Demeye kalmadr. Kalktı, üs
tüme hücum etti. Demediğini koma
dı. Envaı türlü hakarette bulundu. 
Ağza ahnmıyacak küfürler savurdu. 
Saçımı başrmı yoldu. 

Hakim sulh yoluna gitmek istedi. 
- Sizi barıştırsak olmaz mı, dedi, 

bunlar çocuk, her ikisinin de suçu 
vardır bu işte.. Çocuklar kavga etti 
diye büyükler kanlı bıçaklı olmaz ki .. 

Nevin ve Şerife bir ağızdan 
-Olmaz olmaz, diye itiraz ettiler, 

bizim namusumuz beş paralık olduk
tan sonra ... Biz öyle hakarete geleme
yiz .. 

Ve Nevin, bağrı yaruklığmı taf
silatiyle anlatmağa başladı: 

- Beni o döverken komşuları gel
diler, elimi ayağımı tuttular. Beni 
dövdürdüler, bir de kaldırmış onları, 
getirmiş sizin önünüze şahit diye .. 
Hepsi yalan dolan söylediler. Onla-

rucağımrzı ne hale getirmiş gördün 
mü kürt kızı? 

- Vallahi hiç haberciğim yok ha-

nrm, dedim, ama ikisi de çocuktur. 
Kavga da ederler, barışırlar da .. 

Ama, bunu demeye kalmadı, yer
den bir taş kaptı, üstüme hücum etti. 

Saçlarımı koluna geçirdi, etmediğini, 

demediğini, vurmadığını komadı. Ben 
dövmedim, söğmedim .. 

- Saçlarından hangisi çekti? 
- Nevin ... 
Nevin atıldı: 

- Yalan, dedi. 

Esma, bu yalan, lafına pek tutuldu. 

- Vay yalanmış, dedi, peki hakim 

bey yalan da mantosiyle papuçları 

niye günlerdenberi bizim evde duru-

yor? Onları da gidip evlednden mi 
çalmışım yoksa .•. Hem benim şununla 

bununla düşüp kalktığımı nerede 
görmüş? Söylese ya ... 

Fakat ne derse desin Esma'nın hem 

Nevin'i, hem de Şerifeyi saçlarından 

tutup ta yerden yere hırpaladığı daha 

evel dinlenen şahitlerle sabit olmuş
tu. Hakim icabını düşündükten sonra 

dövdüğü adam başına 25 er liradan 50 
lira para, her biri için üçer günden 

6 gün de hapis cezası hükmetti. 

Yalnrz Müddeiumumiliğin verdi

ği malUmata göre Esma'nın daha evel 

işlediği suç ve mahkumiyeti yoktu. 
Bu yüzden, cezası tecil olundu. 

Taraflar salondan ayrılırken Ha
kim Esmaya: 

- Bir daha bulaşma kimseye, dedi, 
,Çocuğuna tenbih et o da kimsenin ço
cuğuna çatmasın, dedi. 

Esma döndü, boynunun büktü: 
- Peki Mkim bey, dedi, artık kim

seye bulaşmıyayım 1 

Ankara : 

( uoıc neliı ıyatı tecrübe mahiyetinde ola• 
rak yeni istasyonda yapılacaktır. ) 

Öğle Neşriyatı : 
12.30 Alaturka 

p]ik: neşr;yatı - 13.00 Haberler - 13.15 • 
14.00 Karışık plak neşriyatı ve son 
Akşam Neşriyatı : 

18.30 PHikla 
dans musikisi - 19.15 Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Makbule Çakar) - 20.00 
Arapça neşriyat ve saat ayarı - 20.10 Ha • 
herler - 20.15 İnce saz faslı (Tahsin Ka • 
rakuş) - 21.00 Dans plakları - 21.15 Stüd
yo salon orkestrası: 1 - Paul Dietrich · D'· 
~feifferibuau, 2 - Joe Edvards: Deia l~beıı 
ısmela lied .. 3 • Josef Strauss: Derf Schval· 
den aus österrieich. 4 - Fetras: Duasische 
Rolkskiange - 22.00 Haberler ve hava ra· 
poru - 22.15 Yarınki program ve son. 

İstanbul : 

Akşam Neşriyatı : 
18.30 Dans mu· 

si kisi (plak) - 19.00 Konferans: Fatih hal· 
kevi namına, Reşat Ekrem Kuçu (Evliyi! 
çelebi ile Bursa seyahati) - 19.30 Karışık 
musiki (plak) - 19.55 Borsa haberleri -
20.00 Saat ayarı - Necmettin Rıza ve arka 
daşları tarafından türk musikisi ve halk şar· 
kılan - 20.40 Ajans haberleri - 20.47 ö · 
mer Rıza Doğrul tarafından Arapça söy • 
lev - 21.00 Saat ayarı- Orkestra - 21 30 
Nezihe Uyar ve arkadaşları tarafından tÜrk 
musikisi ve halk şarkıları - 22.10 Hava ra· 
poru - 22.15 Darültalim musiki heyeti : 
Fahri Kopuz ve arkadaşları tarafından -
22.55 Son haberler ve ertesi günün progra· 
mı - 23.00 Saat ayarı: İstiklfil Marşı. Son. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER : l~W 
Laypzig - 20.30 Liyon. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONİK KONSERLER : 12 $tütgart - 17 
Prag- 18.20 Münih - 20 Monte Ceneri -
20.10. Kolonya - 20.30 Strasburg - 20.45 
Berlın - 20.55 Droytviç - 21.20 Budapeşte 
- 21.50 London Recyonal, Roma - 22.5 
Lüksenburg. 

ODA MUSİKİSİ : 17.30 Beromünster 
18.10 Königsberg - 18.15 Brüksel . 

SOLO KONSERLER! : 15.20 Hamburg 
-17 Brüksel, Paris - 17.15 Roma - 1!! 20 
Laypzig - 18.40 Breslav - 19 Paris, Şt~t
gart - 20.45 Beromünster - 21.30 Frank • 
furt - 24 Ştütgart . 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.) : 12 Ko

lonya, Laypzig - 19 Königsberg - 19.10 
Beromünster - 20.10 Viyana - 21 Ham • 
burg. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR : 
20.50 Stokholm. 
HAFİF MÜZİK: 5 Breslav - 6.10 Marn· 

burg - 6.30 Breslav, Kolonya - 7.10 Keza 
- 8.30 Breslav, Frankfurt, Münih - 9.30 
Berlin - 10.30 Hamburg - 10.30 Viyana -
12 Alman istasyonları - 13.15 Münib, $tüt· 
gart - 14 Laypzig, $tütgart - 14.10 Frank
furt, Kolonya, Viyana - 14.15 Bertin -
115 Alınan istasyonları - 17.45 Berlin -
18.30 Frankfurt - 18.40 Viyana - 19.15 
Frankfurt, Kolonya. Münib - 19.45 Ştüt • 
gart - 20.10 Breslav, Königsberg - 21 
Ştütgart - 22.30 Viyana. 

HALK MUSİKİSİ : 14.30 Ştütgart -
20.10 Berlin - 23.10 Budapeşte (Sigan or • 
kestrası) • 

DANS Mttztöt: 22 Floransa - 22.15 
Stokholm - 22.30 Sottens - 22.25 London 
- Recyonal - 23 Milano, Roma. Tuluz 
23.10 Budapeşte • 

Eskiıehir' de pancar 
bayramı 

Eskişehir, (Hususi) - Pancar bay· 
ramı için hazırlıklara başlanmıştır. 
Bayram Kızılinler köyünde kutlana
caktır. Pancar yetiştiren bütün köyle· 
re, şeker fabrikası tarafından birer 
davetiye gönderilmiştir. Bütün pan· 
car müstahsilleri o gün köyde topla· 
nacaklardır. Parti ve vilayet erkanı, 
ziraat teşkilatı mensupları da bu tö· 
rene davet edilmişlerdir. Burada soy· 
]evler verildikten sonra iyj pancar 
müsabakası yapılacak birinci, ikinci 
ve üçüncülere hediyeler verilecektir. 
Bundan sonra müstahsilin ve davetli· 
lerin şen ve neşeli bir gün geçirmele
ri için saz çahnacaktır. Milli oyunlar 
oynanacak. türküler söylenecek, köy
lülerle lıasbihaller yapılacaktır. 

ben her tarafa baktı. 
- Yaban arılarını artık tanımıyorum. Onlar 

vaktiyle dostlarımdı. 
Fakat Viktoria bu sözlerdeki derin manayı an· 

lam.adı; cevap vermedi. Ah 1 bu sözlerde öyle de • 
rin bir mana vardı ki! 

ViKTORiA 
l Nihayet Johannes aıkmtıya kapılıp giden sanda

lına erişti. K~ük kızı sandal·a koyup kendi de çık
mağa rııu\l'affak oldu. Küçüğün üzerine doğru eği
lip .:lbisesinin sırtını yırttığı görüldü; sonra, kü
rekleri yakalayıp bütün hıziyle vapura doğru çek
ti. Kazazede vapura çıkarıldıktan sonra her taraf
tan bir atkı§ tufanı yükseldi. Sordular: 

- Buraların artık hiç bir §eyini tanımıyorum. 

Ormanı bHe; öyle budanmr§ ki. 
Viktoria'nm yüzü bir an tekallüs etti. 
- Öyle İse burada §İir yazaımıyacaksmız, dedi. 

Benim için de bir tane yazsaydınız ne olurdu! Ba
kınız neler söylüyorum: Bu i§lerden de nasıl az an
lıyorum ... 

Johannes, sessiz ve asi, gözlerini yere dikti. 
Viktoria onunla pek nazikane alay ediyor, t~irle
rine dikkat ederek ona kibirli sözler söylüyordu. 
Affedersiniz, siz; o vaktini yalnız §İir karalamakla 
geçirmemi§tİ: Okumu§tU da, hem pek çoklarından 
fazla. 

Her ne hal ise, $0Dra gene gÖrü§eceklerdi. 
Allaha ısmarladık.~, 

Kasketini çıkarıp cevap vermeden ayrıldı. Bü -
tün §İirlerinin, hatta geceye ait manzumenin, ve boz 
kırın ruhu manzumesinin hep onun için~ yalnız o • 
nun için yaulmış olduğunu bir bilseydi. Fakat, bu
nu katiyen öirenemiyecekti. 

Pazar günü, Ditlef onu adaya götürmiye geldi. 
Johannes yolda giderken "bana gene kürek çekti· 
recekler'' diyordu. Rıhtımda tatil günü kıyafetine 
girmi§ birkaç kiş.i maksatsızca dola§ıyordu; bun· 
lar hariç. her şey sakindi ve gökyüzünde sıcak gü
ne§ parlıyordu. Birdenbire sudan doğru gelen bir 
musiki gürültüsü yükseldi; ilerideki adalar arasın-

Yazan: Knut Hamsun -7- Çeviren: Nasuhi BAYDAR 

dan vapur geliyordu. Geniş bir kavis çizerek gelip 
rıhtımın yanında durdu. Vapurda bir orıke&tra 

vardı. 

Johannes sandalı çözüp kürekleri eline aldı. 

Acaip bir haz duyarak sallandığını hisset· 
ti; bu §a'8alı günün ihtişamı, vapurdaki musiki 
gözleri önünde yaldızlı çiçek ve demetlel'den bir 
tül örüyordu. 

Neden Ditlef onu takip ebnİyordu? Rıhtımda 

knnıldamadan durmU§ ve gitmeği hiç dÜ§ÜDmÜyor
mU§ gibi yolcuları ve vapuru seyrediyordu. Johan
nes dü§ündü: ''Buradat elimde kürekler, duracak 
değilim ya; rıhtıma çıkayım.,, Ve hemen sıya etti. 

O anda gözleri önünden beyaz bir şekil geçti -
gini hayal meyal görüyor. Ve plak diye bir ses i§İti
yor, vapurdan ve rıhtnnadn bir feryat yükseliyor; 
ümitsiz, sonsuz bir feryat ... Beyaz §eyin kayboldu
ğu yeri gözler ve birçok eller gösteriyor. Musiki 

durdu •. 
Bir an sonra da Johannes vaka yeriil'de idi. ln

siyakma tabi olarak, dü§Ünmedent tereddüt ebne
den harekete geçti. Yukarıdan: "Kızım, kızım!" 

diye bağıran anayı işitmedi. Artık kimseyi görmez 
oldu. Sadece sandaldan atlayıp denize daldı. 

Bir müddet kay,:boldu. Denize atılmq olduğu 

yerde bir an sularm karış.tığı görüldü ve çalı§tığı 
anlaııld.ı. 

Vapurda teellüm.ler devam ediyordu. 
Johannes, biraz ötede, kaza mahalinden birkaç 

kulaç ileride denizin yüzüne çıktı. Kendisine ba
ğırdılar, tiddetle ve hiddetle istikameti gösterdi
ler: ''Hayır, turada idi. burada idil" 

Tekrar daldı. 
intizar zalimce idi. Güvertede bir erkekle bir ka

dın, bitmez tükenmez acıklı bağırm.alar araınnda 
ellerini uğuşturuyorlardı. 

Vapurdan bir adam atladı. Bu, baştan geçme ce
ketini ve kun·duralarını çıkardıktan sonra kurtar
mıya i§tirak eden ikinci kaptandı. Kızm düttüğü 
yeri ihtimamla ara§tırdı, ve heııkes ona ümit bağ
ladı. 

Johannes'in ba§ınm birdenbire satha çıktığı gö
rüldü; eskisinden daha uzakta, kulaçlaroa uzakta 
idi. Kasketi ba§ından düşmüştü, ve başı bir fok ba
lığmm kafası gibi güneşte parlıyordu. Bir eliyle 
zor yÜzerek göze görünmiyen bir §eyle uğra.§ı

yordu. Sonra, büyük hacimde bir paketi dişleri a
rasına aldı .. Bu kazazede idi. Vapurdan ve rıhtım
dan hayret nidaları İ§itildi. ikinci kaptanın başı, 
deniz sathında dikilerek, bu Y.eı>İ fery:atları taki· 

- Onu bu kadar uzaklarda aramak fikri size 
nereden geldi? 

Cevap verdi: 

- Dibi bilirim. Ve bundan mada burada akıntı 
da vardır. Onu da bilirim. 

Bir adam küpe§teye kadar kendine yol açtı. Yü
zü ölü gibi sapsarıdır, kirpiklerinde ya§lar titre§· 
mektedir. Mütekallis bir tebessümle bağırıp inli. 
yor: 

- Bir an yukarı çıkınız! Size teşekkür etmek 
isterim. Size öyle şükran borçluyuz ki. Bir an! 

Ve adam derhal küpeşteden çekiliyor. 

Vapurun karinesinde bir delik açılıyor. Johan· 
nes güverteye çıktı. Orada çok kalmadı. Admı 

söyledi, adresini verdi. Bir kadın bu sırsıklam er
keği sarılıp öpmüştü; sapsarı ve §a~kın adam eline 
saatini sıkıştırmıştı. 

Johannes, iki kişinin denize düşen kızı canlan
dırınağa uğraş.tıkları kamaraya girdi. "Kendine 
geliyor," dediler. ''işte nabız da atıyor!" Johan· 
nes, kısa entarıisi ile uzanmı§ yatan genç kıza bak
tı; elbisesinin sırtı tamamiyle yırtılmıştı. Sonra a· 
d·amm biri Johannes'in başına bir §ftpka koydu 
ve onu dı§arı çıkarıdı. 

(Sonu var) 
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Bir aşk hikayesi 
Bugün anlatmak istediğim aık 

hikayeı>İ, edebiyat denilen ve ucu, 
bucağı bilinmiyen okana katılan 
ma.sal damlalrı gibi değil, büyük bir 
hekimin atkından çıkan iıler üzeri • 
::ıe olduğundan, bunu anlattığımdan 
Jolayı, umarım ki, beni ıınırını geç

Daha eonra Paatör'ün bütün eseİ-i, 
bütün mikrop ilmi onun .aözünü tas
dik etli ... Kimyada, fiziyoloji ilmin
de ıöyleıniı olduğu ıeyler de - ·u· 
zun zaman aaçma diye telakki edil· 
dikten sonra, bugün birer ilmi haki
kat olmuılardır. 

SÜDETLER MESELESİNİN 
TARİHİ SEBEPLERİ NEDİR? 

miı diyo ayıplamazsınız. 
Büyük bir hekimin aşkı ı1özün·den, 

belki, irkilmiıainizdir. Vakıa, büyük 
olıwı olmasın, hekimlerin hepsine 
hekimlik ederken aıka tutulmak ya· 
aaktır. Fakat o büyüle hekim daha 
hekimliği öğrenmiye başlamadan 
Önce aıık olduğundan kendisine he· 
kim ahlakınca diyecek hiç bir söz 

Fakat en raribi onun, herkeai en 
ziyade &Üldüron, hayat mayaları na• 
zııriycainin de elle tutulur, terazide 
ölçülebilir, kimya laboratuvarla• 
rmda analiz edilebilir bir hakikat 
olduğunun pek yakın zamanlarda 
anlaşılmasıdır. Van Helmon hayatın 
naaıl itlediğini anlatmak iıterken, 
inıan vücudun·da her uzv'1n bir ma • 

Muhakkak olan bir şey var: 
Birkaç ay evel franıuzla

rın binde biri bile südetlerden bah
sedildiğini ititmi§ değildi. Bugün 
de on fransızdan ancak biri bu ke
limenin manasını bilir. Diğer onda 
dokuz Pire şehrini bir insan adı sa
nan takımdandır. Bir millet adı ol
duğunu sanarak südetler diyorlar, 
halbuki bu tabir bir dağ silsilesinin 
ismidir. 

yoktur. Aksine olarak, onun hakim· yası vardır, fakat bu mayaların hep· 
liğinden önceki aıkından hekimlik :;i bir baı mayanın emrine tabi bulu· 

1938 eylülünde fransızların Çe
koıolovak meselesi karşısındaki gö
rüş karanızlıiını izaha bu kafidir 
sanırım. Südet alınanlarının ne is
tedikleri ve ne zamandanberi is· 
tedikleri, niçin istedikleri husu
sunda aynı fransız hiç bir şey bil
mez. Bilseydi bile bunları umuraa
mazdr. Dilnkti gazetelerin bazıla
rında "Südetlerin Almanya'ya dö
nüşU"nden bahsediliyordu. Südct
ler mıntakası hiç bir zaman Alman
ya'dan ayrılmı§ olmadığına göre 
"dönmek" nasıl mevzuubahis ola
bilir! 

büyük faydalar görmÜ§ olduğundan 
onwı atkı hekimlik için bir nimet 
olmuttur. 

nurlar, demiıti ve üç yüz yıldanberi 
herkeı bu ıözlo alay etmitti. 

Adı Van Helmon olan o büyük a • 
dam on altıncı aaırda, ıimdiki Belçi· 
a'd& bir derobeyinin oiluydu. Ço. 
ouklujunda Öğrenmek istediği ede
biyat teairiyle ıair tabiatlı oldu~u i· 
ç.İn on yedi yaıındayken gÜ;ı;el bir kı
za aıık olur. Bir derebeyinin oğluna 
kız verilmez olmaz ama qık henüz 
pek genç olduğu için büyümesini 
bekliyerek kızı kendisine aeyrek 
göıterirler. O, sevgiliıini göremediği. 
:ıamanlarda, daima hayalinde olan 
taavirini kuvetlendirmek için kızdan 
bir hatıra iater ve eldivenlerini alır. 

Halbuki §İmdi bizim hormonlar 
dediğimiz ıeyler onun maya dediği 

şeylerdir. Bütün hayatımızın bu 

Bu mini mini eldivenlerin par· 

hormonlara bağlı olduğunu ıi.mdi 

anlıyoruz. Her türlü maddi bağlar
dan kurtulmut sandığımız aklımıı:: 

bile h<H"monlara bağlı bulunuyor. 
Tiroit guddesi fazla hormon çıka-

rınca İnsan daha akıllı, az hormon 
çıkarınca da budala oluyor. 

Bat mayaya &elinc:e, o da doğru. 
Kafa taıının içindeki mini mini i~ 
fiz guddeai öteki dahili guddeleri· 

m.aklarma kendi parmaklarını ıeçi· mizin hepsine hakimdir. Onların 

1919 da, sulh konferansındaki 
frans12: delegelerine maliımat ver
mek üzere, Ernest Lavis'in riyase
ti altında orta A vrupa'nın yeni hu
dutları meselesini tetkik etmiş olan 
eksperler heyetinden biriyle dün 
bi rtesadüf neticesi tanıştım. Bu 
itibarla kendisini, bugUnkll Çekos
lovakya'ya şekil vermiş olanlardan 
biriydi. Şimdi §aheserini mUdafaa 
etmektedir. 

rerek hayalini kuvetlendirmiye baı· hepsine hükmetmek için çetit çeıit 

hormonlar çıkarıyor, her çeıidinden 

de iki türlü: Biri kamçı gibi, öteki 

.l&dığından sekiz a-ün aonra delikan· 
lınm elleri kaıınmıya baılar. O za • 
manm hekimleri derebeyi oğlunun 
fileımuına fazla tuz karııtığma dizgin gibi. Biriyle hükmettiii av.d· 

denin ifrazını arttırıyor, ötekiyle a· 
zaltıyor... Van Helmon da bunları 

Bana dedi ki: hükmederler ve üst Üste müshil iliç· 
lar verirler. Haftalar, aylar geçer, 
delikanlı aıktan yahut ilaçlardan 
zayıflar, fakat ellerindeki kaııntı 
geçmez. 

Bunun üzerine delikanlı hekimle· 
re öfkelenir, onların ili.ç.larwı bıra• 
kaNk parmaklarma kükürt tozu e • 

söylemctk iıtemiıti, fakat onun ı&tıla· 

hı bizim timdiki 11tdahımı:adan fark· 

hydı .... 

- Eski Avusturya muhtelif mil· 
letlerin bir halitası olduğu için bir 
etnik hudut çizmemiz imk~nsrzdı. 
Bu itibarla tarihi hudutlara dön
menin daha doğru olacağı dUşünUl
dü. Çekoslovakya'yı yaratmak, es
ki Bohemya kıralhğını diriltmek 
demekti. Hatta diriltmek te yerinde 
olmıyan bir tabirdir, ~ilnkü Bohem· 
ya hiç bir zaman ortadan kalkmış 
değildir. Unutmayınız ki ihtiyar 
Frasuva - Jojef ''Avusturya impa· 
ratoru Macaristan ve "Bahemya" 
kıralı unvanını benimsemişti. 

c. A. 

kv ve kaııntı aeçer. Kendi akliyle 
b\llcluğu kükürt - türlü türlü ıekil· 
lercl• - hala uyuz haıtalııima karıı r 
ilaçtır. Bu ıüzel kızın eldivenlerin· 
den bu hastalığın geçecği ıüpheli ol· 
malda beraber, genç aııkın parn1ak0 

lanndaki kaımtının o haıtalıktan 

Ankara Borsası 
27 - Eylül. 1938 Fiyatları 

geldiği ıüpheıizdir. 

Van Helmon bu muvaffakiyeti 
üzerine hekimliii öğrenmiye kal· 
kar. Eaki ywıancayı, li.tinceyi, a· 
rapçayı öğrenip, o vakte kadar gel • 
mit ve geçmif büyük h•kimlerin bı • 
raktıkları kitapla.rm hepaini okuı·, 
kerıdi.i de birçok yeni ıoylor keıfe· 
der. Fakat aaınanı onun fikirlerini 
anlıyacak kadar ilerlemiı olamadı • 
jından yakın vakitlere, hekimlik 
ıerçekten bir ilim olwıcıya, kadar 
Van Helmon adeta deli yahut mec • 
zup bir adam diye tanınnu~tı. 

-· 
Londra 
Nevyork 
Par is 
Milino 
Cenevre 
Amıterdam 
Berlin 
BrUksel 
Atına 
Sof:ya 
Praır 
Madrid 
Varı;ova 
Budapeı;te 
Bi.ıkreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

ÇEKLER 
Açılıt 

6.01 6.01 
126.66 126.66 

3.365 3.365 
M675 6.61575 

28.31 28.31 
67.395 67.395 
50.1675 50.1675 
21.4575 21.4575 

1.og75 1.0975 
1.48375 1.48375 
4.3125 4.3125 
6.01 IS.Ol 

23.4575 23.4575 
24.6625 24.6625 

o.go5 0.905 
2.1115 2.815 

35.08625 35.011625 
30.9925 30.9925 
23.5125 23.5125 

Onun uyuz hastalığına kar§ı bul· 
duiu kükürt hala o haıtalıiın ilacı 

olduiu ıibi, belli batlı olarak her ne 
aöylediyae onların da hepıi - uzun 
~ deli aözü diye aayıldıtı hal • 
de·- aonradan hakikat olarak yer. ESHAM VE TAHVİLAT 
leflllİf\Uo, 

O, haıtaltk canlı bir ıeydir, de· 
mitti, ıarip bir tesadüf eseri olarak, 
bu aözün doiruluAu en önce, kendi· 
ıinin ilacını buld"ğu uyuz hastalığı· 
nın aebebi canlı bir hayvancık oldu· 
ğu anlaııldıiı vakit ln•ydana Çıktı. 

1933 Türk Borcu I. 

1933 Türk Borcu I. 
1933 Türk Borcu II. 
1933 ikramiyeli 
Ergani 

19.15 19.10 
(Pesin) 

19.- 19.-
< Adedi) 
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GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allred MCJJar 

~========~====================~ 37~~==~ 
Vidal bir iki yabani meyva yiyor 

ve, kendisine blraı kuvet vermek için 
büyük bir ~udum konyak içiyor. 

BugUn kadının yardımına gUvene
miyeceğini biliyor. Humma kol ve 
bacaklarını takatsiz bırakmıştır. Yo
luna devam etmek istiyor - ve de
vam etmesi Uizımdır - yalnız araba
yı tek başına çekmek değil, Uıtelik 
hastanın yUkUnü de arabaya ilhe et· 
mek mecburiyetindedir. 

Cesaretini topluyor ve vakit kay
betmemeye karar veriyor. İpi göğgi}. 
ne geçiriyor, omudarını ve göğUı a
dalelerini kesen tazyikin altında yil
rilmeye başlıyor. 

Birçok defal~r nefes almak için du
ruyor. Ara.ıi hep aynı ~ekildc Arıza
lıdır. 

Şimdi yağmur tamamiylc kesilmiş· 
tir. Fakat hava ağırdır, rutubet deri
ye yapıfıyor. Gene ortalık sıcaktan 
!.;ıvruluyor. Topraktan yUkselen bu
lıar\ardıı bir tcfcssUh kokusu vardır. 
~lauo nürüler halinde karaku,ıar, ıe· 
71Al'lDl yeknesak kurşuniliği içinde 
n.nlıp gidiyorlar. Fakat si11hına 
~! teşkil edeınlyecek kadar yilk-

tekten uçuyorlar. Gece basmadan evcl 
yiyecek bir fO)' bulamıyacatmı anlı

yan Vida!, i&i kadcrino kar11ı küfürler 
aavuruyor. 
Boğazı kurumuıtur. Soluğu bo~uk 

çıkıyor. Susuzluğunu gidermek isti
yor. Heyhat 1 Lastik kabı bo~ bulu
yor. Kadın, yolda, bütün kalan suyu 
içmittlr. Arabada kııkıvrak yatmış 

olan kadın hala "ıusadım 1 ••• su ... su
sadım I..." diye yalvarıyor. 

Istırap ifade eden bu inleyif olma· 
sa, hiddetinden onu dövebilirdi. Ken· 
dlai, onu tqımak için bu kadar :zah· 
mete katlanırken, biltün auyu içsin, 
ah kaltak!. 

lçten bir hararetle yanarak, orma· 
nın ilk fundalıklarında yaprakları ya
lannya gitmek mecburiyetinde kalı
yor. Bu yapraklan ıslak bulacağını 
umuyordu, halbuki kupkuru oldukla• 
rını gl:Srüyor ve birkaç yabani yemi~ 
daha buluyor. 

Ağzı hiç olmısa biraz nemlensin di
ye bunlardan birini diıliyor. Fakat 
içinin kupkuru olduğunu görüyor. 
Ağzında aalya kalmadığı için lokma· 
sını yutamıyor ve yere tükürüyor. 

Telakkilerimiz dinlenildi. Sulh 
konferansının buna yaptığı yegAne 
ila~e nüfusu hemen tamamiyle çek 
olan küçük bir alman toprağı, H~ 
çin oldu. Şimdi kendilerinden btt 
kadar çok bahseden südetlerin söz
de alınanları, demek ki, on ikinci 
uırdanberi Bohemya kırahnrn ta
ba&ı, ve, on yedinci asırdanberl de 
Avusturyalı olarak yaşamışlardır. 
Bunların ancak Avusturya'ya il· 
bakı tasarlanabilirdi. 
Meıeloyi iyi bilen Ilitler maha· 

retlo hareket etti: Avuıoturya, Anş· 
luıtan beri Almanya'nın bir parça
ıı olduğuna göre, Hitler, bir defa 
Büyük Almanya namına, bu azlık
ların kendi mukadderatlarına ha
kim olmak haklarını istemekten 
:ekinmcdi. 

Bugün, fakat çok geç olarak, 
anlamıya başlıyoruz. 

T arihi bilgilerimizi gözden 
geçirelim. Bohemya'ya on 

inkinci asırda nüfuz eden bu cer· 
menlerden daha o nman kırat ikin-

Bu ne tezattır! .. Yağmur bUtün bir 
ıün gökten şelale halinde yağmıştır. 
Sanki yer yüzü tufana boğulacakmış 
sanılıyordu. Artık suyun fazlasını i
çemiycrek ıeller halinde sürüyen top
rak, bitmez tükenme& yedekler top· 
lamış görünüyordu. Fakat birkaç sa· 
atin içinde, hava ısınır ısınmaz, bü
tün sular buhar· olup uçmu§tur. 

İsabet, ıökteki bulutlar gene yağ
mur vadediyor. :Fakat ne zaman ya
ğacak? 

Soluya ııoluya, sonunu kestiremedi
ği yoluna gene dUşUyor. 

Uzaklardaki hUzünlU eımerlik ak
~amı haber veriyor. 

lpin delk ve temasiyle omuzunun 
derisi yanmaktadır. Kadının galından 
yırttığı bir parça bezle yarasını ör
tüyor. Dalgın yatan liaata, bunun far
kına varmamıştır. 

Artık mühertdiain takati kalmamış
tır. Ağzı bir işkence, göğsü bir fu. 
run ocağıdır. Zaman zaman sallanı
yor, başı dönüyor kulaklarında garip 
çınlamalar var. 

Birdenbire duruyor. Bir çocuk se· 
vinciyle "oh I" diye haykırıyor. 

Birkaç metre ötede, yolun sağ tara
fında, kliçük bir sırtın tepeıinde, bir 
tatın oyuğunda &uyun parıltısını &Ör
mli§tür. 

Atılıyor ..• 
Bir ıevinç haykmşiyle başını pu 

oyuğa sokuyor, ve uzun uzun su içi
yor. 

Do:•ıını;I", hir JT1iktar daha su kal-

Yazan: 

Jorj Lö Fevr 
Lö Jurnal'den 

ci Oskar şikayetciydi. lki aaır son
ra Avusturya tabiiyetine geçince 
bu cermenler çeklerle hiç geçine
mediler. Daha 1866 da Sadova har
binden sonra, Almanya'ya ilhakla
rını iatemiye baıtadılar. 1919 da A· 
vusturya - Macaristan'.t:ı dağılma

sından sonra bu "çevre almanları" 
istiklal arzusiyle ayaklandılar ve 
ay;ıhkçı mıntakalar yaratmıya 
çalıştılar. 

Çekoslovak devletine ilhak edil
melerine kızıyor ve milliyetlerini 
kurtarmak için hararetli bir müca
deleye girişmek tehdidinde bulu
nuyorlardı. "Ümitsiz şikayetleri
miz Avrupa'ya nüfuz edecek ve 
sulhu ihHU edecektir." diyorlardı. 

Mitinler meydandadır. Bunlara 
i&tinat ile söyliyebiliriz ki yeni do· 
~an Çekoslovakya cümhuriyeti, da
ha 1918 ilktetrininde, alınanların a
razi talepleriyle tehlikeye girmiş 
bulunuyordu. İşte mazi bundan iba
rettir. Ba~ka türlü olabilir miydi? 
Mümkün müdür? Fakat bugün ha
diseler tarihe böyle geçmiştir, ve 
bu cereyanı değiştirmek elimizde 
değildir. 
Mabadı kendiliğinden anlaşılır. 

Mağlup Almanya zayıf kaldığı müd
detçe, südet alınanları Prag bükü • 
mcti önilndc inkiyat ettiler. İçlerin
den bazıları iyi 5ek vatandaşları ol
mıya rıza göstCTdiler, ve hatta ken. 
dilerini parlamentoda temsil de et· 
tirdiler. 

1920 de, rnebuı Lodgman'ın riya • 
aetinde tek muhalefet partileri, nia
beten zararaııdı. 

Çekoslovakya almanlarını daha 
kuvctle faaliyette bulunmıya sev • 
kcden mUttefiklerin biribirini mütc· 
akip göıtcrdikleri zaaflar ve te:.li -
miyetler oldu. 

Hitler daha iktidar mevkiine ge
çer geçmez yaratılan nasyonal sos • 
yalist grupları, evela feshedildi. Fa
kat az sonra "Südetler alman parti
ıi" namı altında yeniden teşekkül 

etti, Almanya silahlandıkça kuvet
lendi, alman kıtaları Ren eyaletini 
i9gal edince taleplerde bulunmıya 
ba,ladı, ve nihayet Avusturya'nın 

Almanya'ya ani ilhakından bir kaç 
gün ıonra bir pancermanizm infila
kiyle ortaya atıldı. 

O zaman Prag'da bulunduğum i
çin ilk defa olaral: Henlayn'den. 
bahsedildiğini işittim. Evelce ban
ka memuru iken sonrıadan jimnas . 
tik profeıörU olan bu adam hareke
tin başına geçmişti. 1935 de kanun. 
lara sadıkken, 1938 mayısında, Çe -
koslovakya almanlarmın Hitler'ci li
deri olmu§tu. 

B u .son yirmi senelik "Suni 
sulh,, devresinin tabii silıiile

lcri. Ne yapmak Iazımdı? Ne yapıla-

dığını mUşahade ediyor. Geri kalan 
suyu da kıymetli bir nimet gibi alıp 
saklamak istiyor. Fakat bunu nereye 
bo§altmalı? Kaba mı? Hayır yolun 
ııaraıntısınlan dökülebilir. Hem de 
kadın ona .sıra bırakma..ı ki, halbuki 
bu suyu yalnız kendiıi için aaklamak 
istiyor. Konyak fitesine koyıa. Fa
katiçinde birkaç yudum konyak da
ha var. Şi§enin dibini i51e? Hayır, 
canı igtcmiyor. Yere dökse? bu da o
lur 9ey mi? Bu alkol çok kıymetlidir. 
Ne yapmalı? 

Tam zamanında gök onu kararaız
hktan kurtarıyor. 

Bulutlar de§ilmiştir. 
Yeniden yağmur başlıyor .. 

*** 
Gecelemek üzere mola veriyorlar .. 

Tufanasa yafmur ~ene başlamı3-
tır. 

Vidal, humma içinde yanan kadı
nın yanma uzanmış, tavanda yağ
murun fasılasız takırdısını dinliyor. 

Getirdiği meyvaları yedikten son
ra, yorgunluktan bitap, uyuyacaktır. 
Bu akşam, kendisini koruma işini ka
dere bırakmak lbım çUnkU kadın nö
bet bekliyecek halde değildir. Maki
neli tabancayı elinin altına koyrnu§· 
tur. Gözlerini kapıyor. 

Uzak, boğuk ve saf bir şarkı, onu 
tam dalacağı esnada durduruyor. U
yuşmuş dimağı kendini toplamıya ça
lışıyor. Bu ses nereden geliyor? 

Bu şarkının kendisine yaklapn in
sanların habercisi olması ihtimali, o-

bilirdi? Kısır esefler. Ne yapmak 
lazımdır, ne yapılacaktır? lşte acil 
sualler. 

Bugünkü şartlar içinde ruh bil -
yüklüğü acılrktan azade olmryan bir 
Çekoslovakya karşısında, Versay 
muahedesini imzalamış olan bütün 
büyük devletler mesuliyetlerini 
müdriktirJ.er. Esasen çeklerin de 
kendi hesaplarına itiraf edilecek 
kabahatları yok mudur ? 

Hitler'in, "Bohemya'ya hakim o -
lan Avrupa'ya hakimdir,, demi' o -
lan Bismark'm tarihi ı;öı:ünü hatır -
lıyarak bugünkü felaketin tohumla
rını büyük bir muharetle hazırlamı~ 
olduğu muhakkaktır. O, esasen cer
menlerin eski yayılma projelerini 
benimsemekten başka bir şey yap -
mamıştır. "Drag nach Oıtten" yeni 
bir şey değildir. Bwıun ilk merha
lesi yeni ve kudretli bir Mitteleuro
pa'nın yaratılmasıdır. 

Orta Avrupa'da nüfusumuzu ida· 
me eden yegane kaleyi ona terket
mekle evin anahtarını eline vermiş 
oluyoruz. İşte silahlı bir müdahale 
taraftan olanların düşüncesi bu -
dur. Çekoılovaklar için, on ıeneden

beri, bunca masraf ve külfetleri bir 
müdafaa seddi haline getirilmiş olaa 
Bohernya hudutlarını Almanya'ya 
tcrketmek, bizim, Massif CentraI'
m istiklaline hürmet edileceği ve 
kati vadine güvenerek Majino hat. 
tını tcrketmemiz kadar manaıtızdır, 
diyorlar. 

Nikbinler de buna cevaben buh -
ramn başka türlü önlenmesine im • 
klin olmdığını ve bunun kati surette 
tasfiyesinin ihtimal Avrupa'da wnu
mi bir ıulhun tc~sUsüne yaryacağı • 
nı aöyliyeceklerdir. 

Onların haklı olmalarını temenni 
edelim. Harbı önlemekle harp tchli
kelerıini önlemiş olmamızı temenni 
edelim. Fakat hiç olmazsa bugüne 
kadar alman1arm anladıklan yega
ne şey "yumruğun hakkı" olduğu • 
na göre; Fransanın kaybolmu~ kuve· 
tinfo neticeler.i üzerinde düşünme -
sine ~icilen ihtiyaç vardır. 

Türk yolu gazetesi 

14 yaşına bastı 

İzmit, 27 a.a. - Şehrimizde çık -
makta bulunan Türk Yolu Gazetesi -

nin on dört yatma basması münaıebe. 

tiyle dün halkcvi salonunda gazete 
tarafından bir toplantı tertip oluna • 
rak bir çay ziyafeti verilmi§tir. Bu zi

yafette iehrimiz bUyUklerinden ba • 
zı zevatla gazetenin bütUn muharrir 
ve yardımcıları hazır ~ulunmuş ve 
muhtelif hatipler tarafından gazete -
nin vilayetimize yapmış olduğu hiz -
metler hakkında sözlur söylenmi~ ve 

muharrirler gazetede çıkmış olan ya • 

zılarından bazılarını okumuşlardır. 

Ziyafet, Uç saat samimi bir killtür Ye 

edebiyat havası içinde geçmiştir. 
I 

nu, kalbi çarparak, bir hamlede yerin
den fırlatıyor. 
Baygınlık geçirerek dinliyor. 
Ses yakındır, çok yakın. 
Fakat ümidi bir hamlede 61Uyor ... 

Sarkıyı söyliyenin kadın olduğunu 
far ketmiştir. 

Ses o kadar değişmiş, boğazdan çı
kar olmuştur ki tanımakta ıüçtük 
çekmiştir. Kadının sayıklamıya baş
ladığı aşikardır. 

Fransızca söylemiyor. Fakat Vidal 
onun sözlerini zihninde kendi diline 
tercüme ediyor. 

Ve dikkatle dinliyor. 
Acaba sırrını ifşa edecek mi? 
Her halde dost simalarla dolu pey

zajları hatırlamış olacak. Hatıraları
nı neıcyle aclamlıyor. Gençliğinin ay
dınlık günlerini mi yeniden yaşıyor? 
Şimdi, sözlerine fransızca tabirler de 
karışıyor ... Evet, matmazel... Hayır, 

matmazel .. Bir daha yapmam, matma
zel"' &ibi §eyler mırıldanıyor. 

Sea yava§ yavaş gayri tabii halin
den çıkarak normal konuşma tonunu 
bulmu!tur. Bu suretle kime hitap e
diyor? Bir milrcbbiyeye mi, bir pan· 
siyon muallimesine mi? 

Gene anlatı1nuu &özlerle bir şarkı 
mırıldanıyor. Sonra gülmiyc başlı-

yor, acı bir güliltle gülüyor. 
Sonra, ciddf bir tavurla rakamlar 

saymıya başlıyor. Ansızın enditele
niyor ve birkaç saniye ıonra haykırı-
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zarureti 
insanlar dövütebilirler de, anla§a. 

bilirler de. Fakat, dövüşenle .. in ço
ğuna dikkat ediniz : Kı:zannıı göz
leri, oklavala§IIlı§ damarları, köpür
müt ağızları, kalkıp inen yumruk· 
ları, biribirine sarılmıı kolları ve ba
cakları, &0luyan burunların homur
tulu seslerini görüp itittikten sonra 
dövüşenlerdc kuyruk ve boynuz ara
maktan muhayyelenizi nasıl mene -
debilir:>ini:z? Hele İ§e ezici sopa, ke
sici bıçak, delici ve öldürücü taban
ca ve tüfek karııır, ve kan, ao-tlan 
yırtıcılığı ile kopanlan etlerden fıt· 
kırırsa, dövü~nler hayalinizde, ya· 
Va§ yava§, vahıi ormanlarm kapla • 
nı ile gergedanı, ayısı ile kurdu, bo
ası ile gorili manzarasını nasıl al
maz? Sopa pc.nçe, ve bıçak azı diJ • 
leri gibidir. Fakat, tabanca ve tüfe· 
ği insan elinden batkaınnda göreme
yiz. 

Fertlerin gavgasını zabıta önle· 
mek vazifesini üzerine almııtır. 
Mahkeme ve hapisane suçlunun ce· 
zasını göreceği ye~lerdir: Bir an ak
lını kaybedip tamir olunmaza aebe • 
biyet veren cürmünün akıbeti hak.
kında uzun ve derin dü§ünecek za· 
mam orala.Nla bol bol bulur. İdam 
sehpası, elektrik sandalyası veya 
giyyotin ise inzıbatlı cemiyetlerin 
katile verdiği en kati cevaplar sayı
lıyor. 

Fakat, inaanların mukaddari bu 
mu olmalıydı, ve onlar için en kıy
metli allah vergisi olan zeka düvüş • 
meyi, vuruımayı, öldürüpxıeyi de
ğil, anlaşmayı, hatta sevitmeyi icap 
etmez miydi? 

Böyle olamıyorsa ba§lıca ıebebi, 

hıralarımızın aayıla.mıyacak kadar 
çe§itli ve zekamızın inanılmıyacak 

kadar kudretsiz olmasıdır. İnsanlar 
tekamül ettikçe münferit anlapnaz· 
lıklarm azalacağı tahmin edilebilir. 
Ancak, kemal sahibi insanlar olmak 
iktiza eden devlet adamları sulhten 
baıka bir ıey istemiycn memleketle
ri neden kuaphk koyunlar &ibi har· 
be ıürüklemiye kalkıııyorlar da an
la§ma yollarını aramıyorlar? 

imdi, aramıyorlar diyemeyiz. 
1914 tecrübesi milletlere xamanımız 
muharebeainin ne korkunç olduğu
nu çok iyi öğretmiı olduğu ıçindir 
ki yirmi bet aenc evele nisbetlo harp 
sebebi teıkil eden vakalar bugün 
müzakere v~ileıi olabiliyOI". Buna 
rağmen gene çok geriyiz: Medeni
yet bir tarafa, kendimizi dahi düıü· 
nemiyoruz. 

Ru:zvelt'in ve Çembe~leyn'in aeı
leri bu gürültü içinde yükselen man· 
tıkın sesleridir, ve anlatmak zaruri
dir. 

- Bu zarurete ittiba edilmezse 1 
O zaman insanlık hakikaten or -

ta çağlardan çok geriye dörunüı ve 
kendi kendisine kıymıı olur. Omi·:li 
kesmiyelim ve bekliyelim.·N.Baydar 

Erzincan'da belediye 
. . 

seçımı 

Erzincan, 27 (Hususi) - DUn vfi.li 
B. Fahri Özen'in başkanlığında topla
nan Cümhuriyet Halk Partisi ocak ve 
ilçe ilyönkurulları belediye reis ve a
zalıklarına seçilecek parti namzetlc. -
rini tesbit etmiş ve söz birliğiyle rey
lerini vermişlerdir. 

yor: "OldUrün !... Oldürsenize ca
nım!" 

Acaba birdenbire hayatının hangi 
trajik sayfasını çevirmiıtlr? 

Gecenin sessizliği içinde bir silS.h 
sesi. 

Kurşun Vidal'in yüzünün yanından 
geçmişti, o kadar yakın ki yanağında 
kurşunun hararetini hissetmiştir. 

Ateş eden kadındır. 

- Oldilrün onu 1 Diye haykırıyor, 
öldilrün onu 1 ... 

Bir patlayıı daha. Kurşun bu ıefer 
saç levhaya çarpmı~trr. Hemen ardın
dan bir UçilncU patlayış ... 

Vidal dehşete dU!mUştUr. Kadın, 

hezeyan halinde, muhayyelesindeki 
hayaletler üzerine tabancasını boşal
tıyor ve geliti gUzcl ateş ediyor. Kur
şunlardan biri kendisine isabet ede
bilir. Hemen si15hı elinden alması la
zımdır! Fakat pek yakında olmasına 
rağmen, karanlıkta, kadını ancak güç
lükle farkedebiliyor. Işık yakmak i
çin çakmağı aramıya vakit yok. He· 
men harekete geçmek lAzım. 

Casus kadının üstüne atılıyor, c-ı 
!eriyle yoklryarak kollarını, eller : 

ve nihayet tabancayı tutan avcunu 
buluyor ve şiddetli bir tazyikle ta
bancayı bıraktırıyor. 

(Sonu var) 



Dil Bayramının Yıl dönümünde 

men B. İbrahim Necmi Dil 
Dil inkılôbımızın ana 

hatlarını anlattı 

Konsonlara verilen bu anlamlar, 
hayali bir tasavvurdan ibaret değil • 
dir. Bunu şarktaki hurufüiğe veya 
eski, irbranilerdeki kabalizme benze -
tenler, acınacak bir kısa görürlükle 
kendilerini gülünç mevkie düş.ütmüş 
olurlar. Türk dilinin kelime kurulu • 
şunu analitik bir görüşle inceliyenlcr 
ise bunun delillerini kolaylıkla bulur • 
lar. 

neş - Dil analizi bunların başlarında 
"hareket anlamlı bir ana kök olduğu
nu, "d" elemanının onu yapanı, "r" 
elemanın da onun bir süje veya ob
jede tekarrürünü anlattığını göste -
rince hepsinin de "bir hareketin bir 
süje veya objede tekarrür ve temer
küzü" anlamına geldiğini meydana 
çıkarır. 

Harp mi? 
Niçin? 

(Başı 1 inci sayfada) 

milyon a vrupalının biribirini bo· 
ğazlamasma sebep teşkil etmez. 
Bütün bu istihkamlar, meydan -
lar ve istasyonlar böyle bir har· 
bin bir saatlik masrafına bilt. 
değecek ehemiyette değildirler. 

Bir tek misal olarak fiil sıygaları
mıza bakalım: 

Mesela yapmak işinin olmuş bit -
miş olduğunu göstermek için - yap
tı - deriz. İşte burada yapılmış, ol
maklık anlamını gösteren "t" dir. 

"Güneş - Dil" teorisinin bu verim
leri önünde, fikri taassup bulutlariy
le örtülmemiş olan bir dil bilgininin 
kanaat edinmese bile düşünme ve ara
ma ihtiyacı duymamasına bizce im -
kan yoktur. 

(Başı 1. İnci sayfada) 
büyük bir inkılabın ilk adımını at -
mağa davet edilmiş olan bu binden 
fazla kafa adamı, orada, günlerce, ye
ni doğan bir ülkü güneşinin parıltı
ları altında, düşündüler, konuştular. 

yeni lehçelerden toplanacak dil hazi -
nelerini inceledikçe dilimizin varlık -
lan birer birer kendini göstermiye 
başladı. Türkçenin fakirliği iddiası

nın ne kadar boş, ne kadar manasız 

bir saçma düşünce olduğunu anlamak
ta gecikmedik. 

nik, ve jeoloji terimleridir. 
Bu terimler, düzeltme, ve ekleme

leriyle birlikte "Türk Dili,, bellete
ninin bir arada çıkan 23-26 sayısında 
toplanmıştır. 

Yine bu işin daimi surette vukuu
nu göstermek istersek "yapar,, deriz. 
Burada yapmanın tekarrür ve temer
küzü manası "r., ile ifade edilmiştir. 

Yine bu işin pek uzakta olan meç
hul biri tarafından yapıldığını anlat
mak isten.ek "yapıldı., ve "yapılır,, 
sözlerini kullanırız ki bunlardaki en 
uzak saha anlamı 'l" ile gösterilmiş
tir. 

Önümüzdeki yıllarda teorimizin e
saslarını ve verimlerini Avrupa dille
riyle de neşrederek ve arsıulusal dil 
toplantılarında anlatarak, türk milli 
dehasİndan doğan bu büyük hakikati 
dünyaya tanıtmağa muvaffak olaca -
ğımızı umuyoruz. 

Fakat eğer maksat südetleri 
kurtarmak değil de, bilakis bu 
dava daha geniş ve ileri bir ta· 
savvurun bahanesi ise garp de· 
mokrasileri • totaliter devletleri 
istedikleri gibi harekette - ser
best bırakmıyacaklarına ilk defa 
olarak herkesi inandırmışlardır. 
Yani o zaman harp olacaktır. 

Türk inkılap tarihinin yeni ve par
lak bir sahifesini açan bu toplamşın 
manası pek büyüktü. Burada hazırla
nan devrim, kendi başına bir tek ha
reket değildi. İstiklal savaşından beri 
sürüp giden büyük milli inkılaplar 
serisinin bir cephesi idi. 

Yalnız Türkiye içinde halk ağzın
dan söz derleme işi, kuruma 150 bin -
den fazla kelime fişi getirdi. Bunları 
bir araya getirmek üzere basılmakta 
olan "derleme dergisi" nde şimdiıye 

kadar tUgatlere girmemiş 25 - 30 bin 
halk sözü bulunacaktır. 

Önümüzdeki yıl içinde de coğrafya 
kozmoğrafya, tarih, ve etnoğrafya, 
filozofi ve psikoloji, edebiyat, hukuk 
terimler broşürler halinde öğretmen-

Görülüyor ki konson anlamları ha
yalden değil dil realitesinden çıka -
rılmıştır. 

Bütün bu başarıları ve bütün ya
rma bağlı ümitleri türk dilciliği, mil

li dehayı aziz şahsiyetinde toplıyan 
Ulu Önder Atatürk'e borçludur. 

Fakat daha dün akşam nutkunu 
dinlemiş olduğumuz alman dev· 
let ve hükümet reisini'n sarih söz
lerinin dışında mana ve tefsirler 
aramak hakkını kendimizde na· 
sıl bulabiliriz? Hitler, südetleri 
kurtarmaktan gayri maksadı ol
madığını, Avrupa kıtasında en 
son arazi talebi südet memleket
leri olduğunu bütün vuzuhiyle 
anlatmıştır. Nutkun şiddetli ve 
asabi oluşu büyük bir şey ifade 
etmez: İstedikleri bildiklerimi
zin hududunu aşmıyor. 

Türk milletini düşkün ve bitkin 
imparatorluğun ardınca sürüklediği 

uçurumdan kuvetli bir elle tutup kur
taran büyük milli deha, topraklarımı
zı düşman ellerden geri aldıktan son
ra, bir daha böyle bir felakete imkan 
bırakmıyacak inkılapları tahakkuk 
ettirme savaşma girmişti. 

Halk bilgisi üzerindeki derleme 
işi de 15 bin kadar fiş getirmiştir. Bu 
fişler, kelime fişleri değildir. Halk 
inanları, görenekler, masallar, bilme
celer maniler, türküler. destanlar, te
kerlemeler, atasözleri gibi folklor ma
teryelleri bu fişlerde toplanmıştır. 

İşlendikçe bunların her birinden bir
çok kelime çtkacaktır. 

lerin mütalea ve denemelerine sunu
lacaktır. 

!Jk ve orta öğretim terimlerinin ar
kası alındıktan ve gelecek mütalea
lara ve yapılacak incelemelere göre 
gerekli düzeltme ve eklemeler de ta
mamlandıktan sonra hepsi bir "Te -
rimler Dergisi" nde toplanacaktır. 

Giineş • Dil teorisinin hedefi 
Ana kökle konson anlamları üzeri

ne kurulmuş olan "Güneş - Dil teo
risi" nin hedefi de yanlış anlaşılma
malıdır. Bunun muhtaç olduğumuz 
bir takım kelimeleri türk aslından 
gelmiş sayarak almak için ileri sürül
düğünü zannedenler aldanmışlardır. 

Dil bayramımızı kutlarken, onun 
bütün türklüğün sevgilisi olan yük
sek varlığına en derin saygı ve 
şükranlarımızı sunar, ulu tanrıdan o
na sıhat, afiyet, saadet ve muvaffa
kiyetle dolu uzun ömür dilerim. 

Bütün bu toplanan ve üzerinde ça
lışılmakta olan dil varlıkları, dilimi -
zin şimdiye kadar bilinmemiş olan ha
kiki mahiyeti üzerinde yeni ve mü -
him bir kanaat uyandırmış.tır. 

Memlekette 
Dil Bayramı 

Edirne'de : 
Bu inkılap hamlelerinin en önem

li cebir cephesi de milli dil ve milli 
tarih üzerinde toplanıyordu. Bu ha
reket, 1928 de harf inkılabiyle başla
dı. Bununla yıllarca çalışıldığı halde 
okuması, yazması güçlükten kurtul -
lamıyan eciş bücüş bir yazı yerine 
üç ay içinde okuması yazması öğre
nilir asri ve medeni bir yazı kazan
dık. 

1931 de Atatürk'ün yüksek hima
yesi altında kurulan Türk Tarih Ku
rumu, türklüğün tarihte ve tarihten 
öncedeki hakiki yerini göstererek, 
bir çok hurafeleri ortadan kaldırdı. 

Ayrıca bir de sentaks derlemesi 
yapılmıştır, bundan da beş bine ya -
kın fiş gelmiştir. Bunlar da halk ko
nuşmalarında cümle kuruluşunun tür
lü şekilleri üzerinde bizi aydınlata -
caktır. 

Basılma.'fına b~lanılan eserler 
Türk dilinin lehçeleri üzerinde 

tam incelemeler yapabilmek için, bun
lara ait lfıgat ve gramer kitaplarına 

baş vurulmuştur. Lehçe liigatlerinde 
şimdiye kadar Yakut, Altay, Aladağ. 
Çavuş, Uranha, Kazaık - Kırgız, Baş -
kurt, Gagavuz, Votyak, lttgatleri dili
mize çevrilmiş, bunlardan Yakut h1 -
gatinin basılmasına da başlanmıştır. 

"Güneş - Dil" teorisi adı altiı11da 

lengüistik tarihiınde yer alan bu ka -
naat, yalnız dil etüdlerin verimi ol -
makla kalmaz. Türk tarih tezinin de 
bu teori üzerinde büyük bir tesiri 
vardır. 

Türk tarih tezi, yer yüzünde neo
litik medeniyetin ilk doğduğu yeri 
orta Asya'daki türk ana \}"Urdu olarak 
göstermiştir. 

"Güneş - Dil teorisi,, kültür dille
rinin ana kaynağını bulmağa yarıyan 
bir karşılaştırma metodu ve bir keli
menin anlamıyla olan ilgisini ortaya 
çıkaran bir analiz sistemidir. 

Bu iki büyük vazifeyi teorimizin 
nasıl başardığını göstermek için, bir 
misal alalım: 

"Direkt,, 
"Directeur" kelimesi herkesin fran

sızca diye bildiği bir kelimedir. 
Fransız ve ta.tin etimoloji lUgatları bu 
kelimeyi latince "director" kelime -
sinden gelmiş olarak gösterirler. 0-
lonlara göre baştaki "d" sonradan ka
tılmış "fikri kuvetlendirmeğe yarı -
yan" bir örnektir. Latincede kelime
nin aslı "regere" fiilinde ve "rectum" 
ismindedir. Kelimenin İndo - Oropen 
dillerdeki müşterek ve farazi kökü 
"ergo" veya "reg" dir ki, düz hat ü
zerinde bir hareket manasına gelir. 
Sonraki "tor" veya "teur" ise, bu i§'i 
yapanı gösterir bir sonektir. 

ı Edirne, 27 a.a. - Dil bayramı E -
dirne'de bu sene de parlak bi,r suret -
te kutlanmıştır. Hatkevinde yaıpdaın 
t.opJantıda lise başmua.vini Fahri ve 
felsefe muallimi Ziya Somer birer 
konferans vermiş öz dilin ın.anasmı 
ve dil inkılabının milli ve içtimai var
lığımızda oynadığı mühim rolü anlat
mışlardır. 

Garp demokrasileri Çekoslo
vakya' nrn mahvedilmesine mü· 
saade etmiyecekler, belki de ge· 
riye kalan küçük vatanın bey
nelmilel garanti altına alınma
sında ısrar edeceklerdir. Alman
ya sadece bu ısrara karşı koy
mak için kendi kuvetlerini şüp
heli bir talih tecrübesine atar 
mı? Bunu da zannetmiyoruz! 
Vatanının ve ordusunun içinde 
bir tek çek görmek istemiyen al
man devlet ve hüküınet reısı 
bunların barınmalarına mahsus 
bir memleket bırakmayı kabul 
ediyor demektir. 

lşte bu inkılaplardan sonra, Ata -
türk, yeniden dil sahasına dönerek 
kutsal eliyle Türk Dil Kurumunu ya
rattı ve 26 eylül 1932 de onun yüksek 
himayesi altında ilk türk dil kurtul
tayı toplandı. 

Radlof'un türk lehçeleri lugati ile 
Zaharof'un Mançu tngati de tercüme 
edilmektedir. Bu kurultayın programında, dili -

mizin yer yüzü dilleri arasındaki ha
kiki yerinin ortaya konması başlı bir 
madde olarak yazılı idi. Gene bu pro
gramda türkçenin en yeni, en mede
ni ihtiyaçları karşılayabilecek bir 
tekamüle erdirilmesi büyük bir he
def olarak gösterilmişti. 

Kaşgarlı Mahmut'un divanü lugat -
it-türk adlı değerli eseriain de elde 
bulunan üç tercümesi biribirleriyle 
ve hepsi de asıl eserin arapçasiyle 
karşılaştırılarak son şekil hazırlan -
maktadır. Bu terc~ne tamam olunca 
ayrıca basılacak ve alfabetik bir de 
endeks yapılacaktır. Kısa görenler, bu geniş program 

maddelerini anlamadılar. Bu koca 
toplantıdan çıkacak şeyi, kimisi di
lin fakirleşmesine de bakmıyarak sa
dece tasfiyesi, kimisi de bir lUgat ve
ya gramer kitabı yazılması gibi bas~t 
bir sekilde gördüler. Büyük ve genış 
bir inkılabın dil üzerinde açacağı ye
ni ufukları görmek her gözün yapa
bileceği bir iş değildi. 

Fakat bütün türk inkıla:bının te -
mellerini atan Büyük Dahi Atatürk, 
dil inkılabının hakiki hedeflerini de 
biliyordu. İstiklal savaşında milyon
larca ü.mitsizin yüreğine damla dam -
la ümit iksiri akıtan yüce Başkwnan
dan, bu bilgi savaşında da yüzbinler -
ce mütereddidin yüreklerine yeni bu-
luş ışrklarr saçıyordu. . . . 

O görüyordu ki mesele, dılımızde 
yabancı sanılan bir kaç bin kelimenin 
değiştirilmesiyle halledilebileceık ka
dar basit değildi. O anlıyordu ki türk 
dilini fakirleştirmek değil, zengin -
!eştirmek, ilkel basitliğine götürmek 
değil en ,;!eniş kültür mefhumlarına 
erdirmc-k lazımdır. O biliyordu ki 
türkçe, zannedildiği g~bi , U_ral - Al
tay dil ailesinin Altay şuht;s~ne ?1e~
sup, İndo - öropeen ve semıtık dıl aı
lelerinden ayrı bir dil değil, yer yü -
zünün bütün kültür dillerine ana kay
naklık etmiş, zengin, asil, büyük bir 
dildir. 

Biiyii k bir ooev 
Bütün bu görüş, anlayış ve bilişle

ri bir araya getirerek, yurdumuzda ve 
ilim dünyasında, türk dilinin haıkiki 
mahiyetini ortaıya koyacak ilmi delil
leri toplamak, kurultayın ve dil .. k~. -
rumunun üstlerine aldrkları buyuk 
ödevi teşkil ediyordu. 

İşte bugün, altıncı yıldönümüne 
erdiğimiz kuruluşun ana hatları ... 

Bu hedefleı-e varmak için, yapıl -
ması gerekli olan işler nelerdir? 

Bir kere dilimizin şimdiye kadar 
saklı duran hakiki varlıklarını bulup 
ortaya çıkarmak lazımdı. H~lkın ağ -
zında konuşulan, yer yer manası an -
laşıian on binlerce s~z. vardı ki os
manlı devrinin yazı dılınde yer alama
mıştı. Bunları halkın konuşma di.li~: 
d n birer birer toplamak, her bırını 
i:ceden inceye eliyerek dile yapabil~
cekleri hizmetleri belirtmek gerektı. 

Sonra, türk dilinin bütün lehçele
rini birer birer incelemek bunların 
kitap sayfalarında sakladıkları dil 
varlıklarını da ortaya koymak tazım -
dı. 

Gerek halk dilinden, gerek eski, 

Bütün bu tercüme lugatlerinin ve~ 
recekleri dil malzemesini Türkiye 
lehçesinin Higatleriyle ve tarama der
gisindeki dil varlıklariyle birleştire -
rek büyük bir türk lehçeler Jfigati 
yapmak üzere program hazırlanmış, 
işe de başlanmıştır. 

Hüseyin Kazım Kadiri'nin büyük 
türk IUgatinin henüz basılmamış olan 
üçüncü ve dördüncü ciltleri de basıl
maktadır. 

Gramer kitaplarından Yakut, Ça
vuş, Altay gramerleri ile Radlof'un 
"Türk Dil Morfolojisine giriş,, ve 
Bangın "Türk İstifham Zamirleri,, 
eserleri de dilimize çevrilmiştir. 

Bunlar ve ltıgat malzemesi incele
nerek "Mukayeseli Türk Lehçeler 
grameri" için materyel cetvelleri ha
zırlanmaktadır. 

Dilimizin gramer varlıklariyle İn
dö - Oropen dillerin grameri arasın
daki birliği gösterecek karşılaştırma 
cetvelleri de yapılmaktadır. Bunlar 
kelime karşılaştrrmalariyle birleşerek 
lndo - Öropen dil ailesinin ana türk 
diline yabancı bir zümre olmadığı 
maddi delillerle ortaya konulacaktır. 

Kitaplarda saklı duran dil varlıkla
rını ortaya çıkarmak ve dilimizin 
"Litre" lUgati tarzında bir kamusun11 
vücuda getirmek üzere de kütüpane
lerde bulunan yazma ve basma eser
ler ve llıgatler taratılmaktadır. Şim
diye kadar taramaya verilen 285 eser
den 110 u taranmıştır. Ötekiler de ta
ranmaktadır. 

Bu taramalar bitince fişlerin kon

trolü kaynaştrrılması ve büyük türk 
kamusunun ortaya konulması için de 
ayrı bir program hazırlanmaktadır. 

Büyük türk kamusu, Türkiye türk
çesinin bütün dil varlıklarını, yal -
nız bugünkü manalariyle değil, geç
mişteki bütün mana değişmeleriyle 
ve her birinin kitaplardan alınmış ör
nekleriyle birlikte koynunda toplıya
caktır. 

Elde edilen dil varlıklarına ve bun
ların incelenmesiyle dilimizin haki
ki mahiyeti üzerinde varılan kanaat
lere dayanarak, ilk ve orta öğretim 
okulları ders kitaplarındaki terimle
rin türkçeleştirilmesi işine de girişil
mi~tir. 

Yeni terimler 
Geçen yıl hazırlanan 4000 den fazla 

terim, öğretmenlerden gelen mütale
alara göre düzeltme ve eklemeleri ya
pılarak bu yıl ders kitaplarına gir -
miştir. Bunlar, matematik, fizik, me
kanik, kimya, biyoloji, zooloji, bota-

Dil teorisi de bu noktadan hare -
ket ederek ilk medeniyetin ifade et -
tiği dilin türkçe olduğunu göstermiş. 
göç yollariyle yer yüzünün her yanı
na yayılan bu medeniyetin vardığı 

ü1ke1ere ait dillerde bu ana diliın iz -
lerini aramıştır. İşte bu aramada es -
ki milletlerin dillerinde geniş türk 
dil varlrkları görülmüştür. Avrupa -
nın en eski halkı denilen Kelt veya 
Selt'lerin türk Kalaç kabilesinden 
başka bir şey olmadığını avrupalı bil
ginler de teslim etmektedirler. Bu is
min izleri, yalnız eskiden Galya deni -
len şimdiki Fransa ve şimali İtalya'da 
Büyük Britanya adasının Gal krSmın
da değil, Galiçya'da ve Orta Anado
ludaki Galatya'da da görünmektedir. 
Eski Etrüsklerin kendilerine verdik -
leri türkçi adının türk demek oldu -
ğunda şüphe var m~dır? 

Doğu A kdenizin bir ktsmrnın adı 
olan Thyrennien denizinin isminde 
Turan kelimesi kendini göstermiyor 
mu? Türk aıvarlarrn isimlerini İibrani 
ve İber kavimler.inin adlarında bulını
y<0r mıyız? 

Amerika yerli dillerinde de türık 
dili materyallerinin bulunuşu göç sa
hasının yalmz garba ve cenUıba değil, 
şaııka doğru da alabildiğine genişledi
ğini göstermiıyor mu? 

Tiirk tarih tezi ve türk dil 
teorisi 

Tüıık tarih tezinin öz kard~i olan 
türk dil teorisi bu esastan aldığı ku
veti, diliın ve dillerin orijini üzerin
deki görüşlerle artnımaktadrr. İnsan 
dilinin orijini üzerinde bugüne kadar 
ileri sürülmüş teoriler arasında en 
kuvetlisi söz dilinin işaretle anlatıla
bilen maddi ihtiyaçların üstünde ma~ 
nevi bir inan kaynağını ifade için 
kullanıldığı yolundaki görüştür. 

İlk insanların inan kaynakları ü -
zerinde yapılan araştırmalar, bunun 
en çok güneş üzerinde toplandığını 

ortaya koymuştur. İlk tapılan tote -
min güneş olduğu anlaşılınca, söz di
linin ilk kelimesi de bu totemin adı 

olacağında tereddüt edilemez. 
İşte "Güneş - Dil" teorisi bu nokta

lardan hareket ederek kültür dilleri
nin ana kaynağı güneş anlamlı bir a
na kökte bulunacağını görmüştür. 

Bu ana kök bir "ağ" sesiyle ifade edil
mektedir. 

İşte Avrupa etimolojisinin varabil
diği bilgi bundan ibarettir. 
Şimdi "Güneş - Dil" metodiyle ke

limenin en eski kökü denilen "ergo" 
veya "reg" sözünü inceli yelim: 

Burada iki konson görüyoruz: Biri 
"r'', öteki "g" başta bulunması lazım
gelen ve asıl hareket - anlamını taşı

yan ana kök, kelimede, düşmüştür. 
"R" konsonu bu hareketin tekar

rür ve temerküzünü, "g" konsonu da 
bu tekarrür ve temerküz kendi üze
rinde vaki olan süje veya objeyi gös
terir. Bu halde "reg" muhayyel kö· 
.künün türkçede karşılığı "erek,, ve 
"ergo,, farazi kökünün türkçede kar -
şılığı "ergi,. olur. 

"Ermek" kelimesi, her türkün bil-
diği gibi, ''bir maksada varmak,, ma
nasındadır. Bundan gelen "erek" ve 
"ergi" sözleri de kendisine doğru yü
rünülen maksadı ifade eder. 

Görülüyor ki Avrupa etimolojisi -
nin dilleri zorlıya zorlrya hayalen 
bulduğu kökler, hakikatte kök değil, 
ana türk dilinin canlı kelimeleridir. 

Bunun baş tarafma gelen "d., ele
manının rolü de doğru hat üzerinden 
yapİtan hareketin bir yaprcı tarafın
dan tanzimini anlatmaktır. Fransrzca 
"diriger" bu manaya olduğu gibi "di
rect" kelimesi de türkçe ''doğru" ke
limesinin bir değişiminden başka bir 
şey değildir. 

"D" konsonunun yapıcı, yaptırıcı 

anlamı türkçede "sahip, Allah" an
lamlarına olan "idi" kelimesinden 
doğar. 

Sonraki "tor" ve "tör" ekleri de 
türkçe "etmek" fiilinin "eder" sıyga
sından ibarettir. 

Böylece kelimenin bütün unsurla
rını türk dilinin canlı kelimelerinde 
bulunca "director" ve "directeur" 
sözlerinin türkçe "doğrutur" kelime
siyle bir olduğunu kolaylıkla anlarız. 
Gerçekten de direktörün vazifesi bir 
maksada doğru yapılan hareketin 
doğruca icrasını teminden ibaret de
ğil midir? 

"Ağ" ana kökündeki ana güneş an
lamı, güneşte bulunan veya tasavvur 
edilen külli anlamların her birine 'ya
yılarak ışrk, hararet, hareket, su, ses, 
''gibi maddi ve" "kuvet, kudret, haki
miyet, zeka, sevgi, hayat, faaliyet, ke
vam" gibi manevi mefhumların hep -
sini içine almıştır. 

Arapçada bunun karşılığı olan "ida
re" kelimesinde de manayı kuran ele
manlar yine "d'' ve "r" elemanlarıdır. 

Ana kaynağı tiirkt,:e olan diller 
!şte "Güneş - Dil" analizleri bu 

yoldan yürüyerek İndo - Öropen ve 
semitik dillerin ana kaynağı türkçe 
olduğunu göstermektedir. Bundan 
başka "Güneş - Dil" metodu, bir keli
menin neden şu veya bu manaya gel
di~ini de ortaya çıkarmaktadır ki bu 
muvaffakiyet bugüne kadar hiç bir 
dil teorisine nasip olmamıştır. 

Kütalıya'da : 

Kütahya, 27 a.a. - Dil bayramı -
nın yııldönümü bugün yüzlerce hal -
kın iştirakiyle mutantan bir şekilde 
kutlanmış, zengin tüıık dilinin ana va
sıflarınıın ve terim işlerindeki devam
lı çahşma ve derlemeleri tebarüz etti
ren sözler söylenmiş, onuncu ıyıl mar
şı hep birlikte büyük bir heyecanla 
söylenmiştir. 

S. , 
.. ınop ta: 

Sinop, 27 a.a. - Altıncı dil bayra
mı burada törenle kutlandı. Halke -
vinde yapılan toplantıda türk harfle
rinin dilimizin sadeleşmesi üzerinde 
yaptığı inkdaıbın derin manası çok 
önemli söylevlerle ifade edildi. Dil 
Kurumu Genel Sekreteri tarafından 
radyo ile verilen nutuk alika ile din
lendi. Bando, piyano ve mandolin 
kurslarmdan ders alan öğreniciler ta
rafından konserler verildi. Dilimizi 
beşeriyetin ana dili olarak tanıtan 

Ulu Önderimize minnet, şükran his
lerimizi coşkun tezahüratla izhara 
vesile oldu. 

Diyarbakır' da : 

D. Bakır, 27 a.a. - Dil bayramının 
altıncı yıldönümü halkev~nde büyük 
bir halk kütlesi önünde kutlandı ve 
bu münasebetle verilen konser, ilbay 
Mithat Altıok'la, öğretmen Osman 
Ocak'ıın söylevleri muhtelif yerlerde
ki hoparlörlerle şe.hri-n her tarafında 
derin bir alaka ile dinlenmiştir. 

Tekirdağ, 27 a.a. - Gece halkevin
de dil bayramı kutlanmış bir çok söy
levlerle birHkte bir konser verilmiş -
tir. 

Bir sandal kazası 

İstanbul, 27 (Telefonla) Erenköy'
de oturan Feridun ile ağabeysi Ek
rem sandalla Heybeli'ye gezmiye git
mişler, dönüşte Fenerbahçe açıkların
da fırtınaya tutulmuşlardır. Bu hen
gamede sandal devrilmiş, Feridun yü-

zerek kurtulmuş, fakat ağabeysi Ek
rem boğulmuştur. 

Halk bankasının İstanbul 
şubesi 

İstanbu, 27 (Telefonla) - Halk 
bankasının İstnbul şubesi için Şehin
şah Riza Behlevi caddesinde bir bina 
kiralanmıştır. Bina cümhuriyet bay
ranunda açılacaktır. 

İnhisarlar Umum miidürlüğü 
Ankara'ya taşınıyor 

Ana k~kte toplanan bu anlamla · 
rın ince farklarını ifade için konson -
lar, türlü roller alarak gruplanmışlar
dır. Bir takrmı - "y, k, g, h" ve "v, b, 
p, f" gi.ıbi - ana kÖık manasını temsil 
ve teşhis rollerini yapmışlar, bir ta -
kımı - "n, s, ş, c, ç, z, j, l" gilbi - ıyakın 

veya u:>.ak saha anlamlarını alarak fi -
kirlerin biribiriyle bağlantılarını ya -
ratmışlar, bir takımı - "t, d" gibi -ya· 
pıcıılrk. yaptırıcıhk, yapılmış, olmak
lık anlamlarını, bir takımı da - "r" gi
bi - tekerrür ve temerküz manasın• 
Üzerlerine almışlardır. 

Fransızca "diriger" kelimesinin 
"tanzim ve idare etmek" "direct" ke
limesinin "doğru", arapça "idare" ke
limesinin "çevirmek ve döndürmek" 
ve "tanzim etmek" anlamlarına gelişi
ni Güneş - Dil teorisinin yardımı ol
madan anlatmak .&üçtür. Fakat Gü • 

İstnbul, 27 (Telefonla) - İnhisar
lar umum müdürlüğünün Ankara'ya 
nakli tekarrür etmiş, ve umum müdür
lük nakil için bir proje hazırlıyarak 

İstanbul'a gelen 'Gümrük ve İnhisar
lar Vekili B. Ali Rana Tarhan'a ver
ıı:ıiJf 

Hulasa edelim: Eğer mesele 
Çekoslovakya' daki alınanlar me· 
selesi ise harp beklemek doğru 
değildir. Eğer bu bir vesiledir de 
hakiki hedefler başka ise harp 
olur. 

Harp olur, diyoruz. Filhakika 
1918 denberi ilk defa olarak İn
giltere dahi bir işin içinde niha
yet harp etmek azmiyle bulun
maktadır. İşte hadiseler arasın -
da en büyük yenilik ve cihan sul
hunun daha iyi organize edilme
si için sarfedilecek gayretlerde 
göz önüne alınmak lazımgelen 
amil budur. Öyle görünüyor ki 
totaliter rejimlerin dinamizmi 
karşısında garp demokrasileri 
meskenetinin de bir hududu ola· 
bilirmiş! 

Biz alman devlet reısının 
sözlerine itimat ediyoruz ve Al
manya'nrn südetleri kurtarmak
tan gayri davası ve geri kalan 
teferruatın da bir cihan harbi fa
ciasına değeri olmadığı için Av
rupa sulhunun can çekişmekte 
olduğunu zannetmiyoruz. 

F. R. ATAY. 

Cümhuriyetin 

on beşinci. 

yd dönümü 

Her tarafta büyük 

hazırlıklar yapı(ıyor 
Cumhuriyetin on beşinci yıldönü -

mü hazırhkları yurdun her tarafında 
olduğu gibi şehrimizde de faaliyetle 
devam etmektedir. On beşinci cumhu
riyet yılının şehrimizde kutlama 
programını hazırlamakta olan komite 
de çalışmalarına devam etmekte, bü
tün resmi ve hususi daire ve teşekkül-
ler de hazırlıklarını yapmaktadırlar. 
Diğer taraftan inhisarlar genel direk-
törlüğü onuncu cumhuriyet yılında 
olduğu gibi on beşinci cumhuriyet yı
lı hatırası olmak üzere sigaralar ha
zırlamaktadır. P. T. T. idaresi de on 
beşinci yıl hatırası olarak posta pul
ları bastırmaktadır. 

Kültür Bakanlığı, on beşinci cum
huriyet yılında şehrimize gelecek o -
İan izcilerin sayısını tesbit etmekte, 
bu izcilerin yurdun her tarafından 

olmasına ve Ankara'yı hiç görmemiş 
gençler arasından getirilmesine karar 
vermiş bulunmaktadır. İzcilerin geliş, 
gidiş ve Ankara'da kalışları hakkında 
bir de program hazırlanmaktadır, 
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Preveze zaferinin 400 ün<ü yll dönümünde 

Büyük Türk amirah 
Barbaros için tören! 

B. Hitler'in nutkunun 
uyandırdığı akisler 

Demokrat memleketler basını 
tenkit ediyor nutkun sert edasını 

Cemberlayn'in nutku 
(Başı 1. incı sayfada) 

gayretlerime devam edeceğim. Çünkü harbi istemi yen A vrup:a 
milletlerinin gayet geniş bir şekilde hasıl olan bir itilaf ile halle
dilen bir mesele yüzünden kanlı bir kavgaya girişmelerini hiç bir 
mantık kabul etmez. Hitler'in yapılan vadin yerine getirileceği
ne inanmadığı anlaşılıyor. Halbuki bu vait doğrudan doğruya al· 
man hükümetine değil, aynı zamanda İngiliz ve fransız hükümet
lerine de yapılmıştır. Bu vadin sadakatle ve tamamiyle yerme 
getirilmesinden kendimizi manen mesul addettiğimizi söyliyebi
lirim. 

Bütün İstanbul, Barbaros'un eseri 
Preveze zaferini heyecanla kutladı 

İstanbul, 27 a.a. - Bugün, büyük türk amiralı Barbaros'un 
Preveze zaferinin 400 üncü yıldönümü münasebetiyle şehrimiz • 
de büyük bir ihtifal yapılmıştır. Resmi ve hususi müesseseler ve 
tehir baştan başa donanmış, vapurlar ve her türlü nakil vasıtala
n alay sancaklariyle süslenmiştir. 

PARIS: 
Pöti Parizyen gazetesi, İngiltere'

nin neşrettiği aziınkar ifadeli tebliğle, 
Hitler'in nutkundan doğan hayal su -
kutunun izale edildiği kanaatindedir. 

hadiseye şahit olunmıyacağını, çün -
kü B. Hitler'in nutkunun esasen 
Hodza ve Sirovi kaıbineleri tarafın • 
dan kabul edilenlerin haricinde bir 
talepte bulunmadığını söylieyerek bu 
meselelerin müzakere yoluyla halle • 
dilebileceğini kaydediyor ve Yugos -
lavya'nm sulhçuluğunu tebarüz ettiri
yor. 

Sabah saat 10 da Barbaros'un ,-
Beşiktaş'taki türbesinde merasim f ı 
yapılarak ihtifale başlanmıştır. ransız nazır ar 

Beşiktaş, caddesi ve türbenin civarı 
on bine varan bir halk kalabalığı ile ı • • 

1 
1 

1 dolmuştur. Türbenin içindeki bayrak mec IJI op an iSi 
dire ğ i yanında Barbaros zamanındaki 
kıyafet ve silahlarla mücehhez iki de -

Epok gazetesi ise, Fransa ile Ingil
tere'nin alman talepleri karşısında 

teslimiyet gösteremiyeceklerini, Fran
sa'nm harp tehlikesinin yakın oldu -
ğun·u görerek tedehhüş etmekle bera
ber, 1914 te olduğu gibi bu sefer deci
han efkarının kendısiyle birlikte ol -
duğuna emin bulunduğunu yazıyor. 

Belcika 
~ 

bitaraf 

Alman hükümeti nakil şartlarının 1 Hitler'e üçüncü bir ziyarette bulun
kuvetle değil, müzakere yolu ile hal nakta katiyen tereddüt etmem. Fakat 
!edilmesini kabul ettiği takdirde bu ..,u anda tavassut sahasında faydalı o
vadin makul J?ir şekilde mümkün o- larak fazla bir şey yapacağımı ümit 
lan en kısa bir zamanda yerine geti- etmiyorum.,, 
rileceğini teahhüt etmeğe hazırız. Çemberleyn, ingilizlerin bu arada 
Alman devlet reisinin bu teklifi red- yapmıya mecbur oldukları bir çok 
detmiyeceğini kuvetle ümit ediyo- şeyler bulunduğunu, memleketin ha • 
rum. Bu teklif Almanya'da kabul e- va müdafaası, polis ve kara ordusu i • 
dildiğim zaman hakim olan dostluk çin gönüllülere muhtaç olduğunu söy
zihniyetiyle yapılmıştır. Eğer kabul lemiş ve mamafih, bundan hiç bir kim
edilirse kan dökülmesine mahal kal- senin telaşa düşmemesi lazım geldiği
madan südet alınanlarının Almanya ni ehemiyetle kaydettikten sonra de • 
ile birleşmeleri hususunda Almanya miştir ki : , 

niz eri ve mezarın etrafında deniz mü
zikasiyle deniz lisesinden iki manga 
yer almıştı. 

Valıi ve Belediye Reisi Üstündağ, 
General Osman Tufan, Marmara üs -
sübahri komutanı tuğamiral Hulusi, 
İstanbul ve İzmit deniz komutanları, 
harp silah ve vasıtaları komutanı, de
niz harp akademisi, deniz harp okul ve 
lisesi komutanları, emniyet direktörü, 
Beyoğlu kaymakamı, vilayet ve bele -
diye er kam, matbuat mümessilleri me
rasıimde hazır bulunuyorlardı. 

Tahliye edilecek ahaliye 

yapılacak yardım 

işleri tetkik edildi 

J ur - Eko - dö - Pari gazetesine gö
re de, sadece insani bakımdan muba -
keme yürüten aklı selirn sahibi bir 
kimse, B. Hitler'in aşırı talepleri kar
şısında istikrahını gizliyemez. 

Popüler'de B. Blum, B. Ruzvelt'
ten sesini yükselterek daha açık bir 
tarzda yenıden konuşmasını istiyor. 

LONDRA. : 
Lonc.ıra ga_.eteleri Hitler'in nut

kundaki tehuıtkar ve tecavüzkar lisa
nı teessürle karşılamakla beraber ıti -
lafgirizııgme ragmen alman devlet 
reisının rı.cat imkanlarını tamaıniyle 

ortadan kaldırmamış olduğu noktasın
da ittitak etmektedirler. 

kalacak 
Brüksel, 27 a.a. - Bugün öğleyin 

'fevkalade toplantı yapan Belçika ka
binesi saat 14 te dağılmıştır. Toplan -
tıdan sonra aşağıdaki tebliğ neşrolun
muştur: 

tarafından ızhar edilen arzu yerine - Bu tedbirler, bu geçirdiğimiz an-
getirilmiş olacakt ır.,, larda her hükümetin tevessülüne mec • 

Londra, 27 aa. - Başvekil Çem - bur olduğu tedbirlerdir. Fakat bunlar, 
berleyn, bu akşam saat 20 de radyo ne harbe katiyen karar verdiğimizi 
ile söylediği nutukta, yarın parlamen- ne de harbin kati olduğunu ifade et -
toda tam beyanatta bulunacağım bil- mez. Büyük ve kudretli komşusunun 
dirdikten sonra, ezcümle demiştir ki: karşısında bulunan küçük millete 

Merasim amirliği iıhtiyat filo ko -
nıutanı albay Ertuğrul tarafından ya
pılıyordu. 

Merasime Hamidiye mektep kruva
zörü tarafından atılan 19 topla baş -
lanmış ve bu esnada direğe sancak çe
kilmiştir. 

Limandaki bütün vapurlar selam 
düdükleriyle bu rasimeye iştirak et -
mişlerdir. Bunu İstiklal Marşı takip 
etmiştir. Daha sonra mezara mütead -
dit çelenkler konulmuş ve iki manga 
tarafından havaya üçer el silafi atıl -
mıştır. 

Büyük Barbaros'un ruhunu tazizen 
ihtiyar edilen bir dakika sükutu mü -
teakıip vali Üstündağ hararetli bir hi
tabe ile türk amiralini taziz etmiş, ve 
bunu bir deniz subaymın ve Abidin 
Daver'in hitabeleri takip etmiştir. 

Mehter taknnı, eski deniz harp ha
valarından bazı parçalar çalmıştır. 
Türbe içindeki merasim bittikten 
sonra vfili Üstündağ beraberinde ko -
mutanlar olduğu halde türbenin kar
şısında saf almış olan askeri mektep
ler ve kıtalarla izcileri ve diğer te -
şekkülleri teftiş etmiş ve merasime 
davetli zevat teftişten sonra motörle 
Hamidiye'ye ge,çmişlerdir . 

Merasim esnasında bir tayyare fi -
losu merasim sahası üzerinde dolaşa
rak denize çiçekler atryordu. 

Vali ve komutanlar Hamidiye'ye 
geçtikten sonra Hamidiye ile Beşik -
taş arasındaki deniz sahasında bir de
niz geçit resmi yapılmıştır. Bu geçi -
de donanmanın bazı cüzüleriyle deniz 
yolları, Akay Şirketihayriye ve diğer 
deniz müesseselerinin gemileri ve 
spor kulüplerinin kıtaları iştirak 

etmiştir. Harp gemileri türbenin ö -
nünden geçerken silahendaz selam 
postaları, batarya düdükleri ve bora -
zanlarla selam resmi yapmışlar, diğer 
gemiler üçer defa düdük çalarak Bar
baros'u selamlaımşlardır. 

Merasime iştirak eden Hamidiye'
nin bir bölük silahendaziyle deniz o -
kullan talebesi başlarında müzikalar 
olduğu halde taksime gitmişler ve a
bideye çelenk koymuşlardır. 

Gece bütün harp ve ticaret gemileri, 
daire ve müesseseler donanacak ve do
nanma projöktörleri Barbaros'un tür
besini sabaha kadar tenvir edecek · 
tir. 

Prag'da 
müdafaa 
hazırlığı! 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 
ordunun iaşesini temin işi ile meşgul 
olacak yeni bir nezaret ihdas etmiş -
tir. 

Milli müdafaayı alakadar eden mü -
him sanayide çalışan amelenin mec • 
huri hizmetleri hakkında bir kararna
me isdar edilmiştir. 

Prag'ı terkedenler 
Prag, 27 a.a. - İtalyan, alman ve a

merikan sefaretaneleri memurlarmm 
zevceleri ile çocukları Prag'ı terket -
mişlerdir, faka.t bu sefaretanelerin el
çileri ile memurları yerlerinde kalmış· 
)ardır. 

Alman topraklarına ateş 
Klingenthal, 27 a.a. - Çek asker

leri dün akşam alman toprakları üze
rine mitralyöz ateşi açmışlardır. Hal
kın Hitler'in nutkunu dinlemek için 
toP.landığı meydana birkaç mermi 

Paris, 27 a.a. - Nazırlar meclisi 
saat 10 da Elize sarayında toplanmış
tır. Celse saat 11,45 te nihayet bul
muştur. 

Toplantı takriben iki saat sürmüş
tür. Toplantının büyük bir kısmı Da
ladiye tarafından verilen izahata tah
sis edilmiştir. 

Toplantıdan sonra hükümet erıka
nı başvekilin takdire şayan sarahat 
ve katiyetle vazi•yeti anlattığım be -
yan etmişlerdir. Nazıırlar tarafından 

ittifakla tasvip edilen bu izahatı mü
teakip lcrsa bir müzaıkere yapılmış, va
ziyet ve bilhassa tahliye edilen ahali
ye yapılacak yardım dolayısiyle alı • 
nan tedbirler tetkiık edilmiştir. 

İçtimadan sonra nazırlar a-rasmda 
hiç bir veçhile parlamentonun içtimaa 
davet edilmesi mevzuu bahis olmadı -
ğı temin edilmekteydi. 

Resmi tebliğ 
Toplanhda·n sonra matbuata aşa -

ğıdaki tebliğ okunmuştur: 

"Başvekil Daladiye Londra görüş
meleri ve beynelmilel vaziyetin heye
ti umumiyesi hakkında izahat vermiş
tir. 

Sıhiye nazırı Bucart, askere gi -
denlerin aileleri tarafından yapılan 

nakdi yardım taleplerinin süratle tet
kiki için verdiği talimattan meclisi 
haberdar etmiştir. 

Fransız gazeteleri altışar 
sayfa çıkıyor 

Paris, 27 a.a. - FransLZ gazeteleri 
vakayi dolayısi,yle bugün azami altı -
şar sayfa olaraık çııkımıya karar ver -
mişlerdir. 

B. Daladiye'nin beyanatı 
Paris, 27 a.a. - Başvekil Daladi • 

ye bu akşam gazetelere aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur : 

"-Buhranlı bu yeni günün akşa
mı size iki müşahedede bulunma:k is
terim: 

Dahili sahada bir kere daha ehe -
miyetle kaydederim ki, memlekette 
tam bir sükun hüküm sürmektedir. 
Millet soğuk kanlılığını muhafaza e • 
diyor ve ittihazına mecbur kaldığı -
mız emniyet tedbirleri tam bir inti -
zamla tatbik olunuyor. 

Enternasyonal sahada, sulh yolun
daki mücadele bitmiş değildir. Müza
kereler devam ediyor. Bu müzakere -
ler bugünde bir çok hüıkümet merıkez
lerinde tebarüz etmiştir. Eski bir mu
harip sıfatiyle, riyaset ettiğim hü~
metin seref iç.inde sulhu muhafaza ı
çin hiç~ bir imkanı ihmal etmiyeceği • 
ni söylememe bilmem lüzum var mı?" 

B. Blum B. Daladiye ile 
görüştü 

Paris, 27 a.a. - Bluım, baş-vekil Da
ladiye ile bir saatten fazla görüşmüş
tür. 

Blum, Daladiye'nin ıyanrırıdan çı -
karken yaptığı beyanatta, sosyalist 
parlamento grupunun bu sabahki top
lantısında bahis mevzuu olan mesele
lerden başvekili haberdar ettiğini 

söylemiştir . . 
Hariciye nazırı Bone, harbıye ne

zaretinde baş-vekil ile 20 dakika gö -
rüşmüştür. 

Senato hariciye encümeni 
toplanıyor 

Paris, 27 a.a. - Ayan meclisi ha -
riciye encümeni cuma günü saat 5 de 
toplantıya çağırılmı~tır. 

Encümen, enternasyonal vaziyeti 
ve Fransa'nın harici siyasetini te·tkik 
ve müzakere edecektir . 

düşmüştür. 

Motorlu kıtalar 
Berlin, 27 a.a. - Bugün Berlin so • 

kaklarından garpten gelen ve cenubu 
şarki istikametinde giden mühim mo
törlü kıta.at geçmiştir. Bu geçiş, iki 
saattan fazla sürmüştür • 

Hükümet, evelce alınmış olan as
keri ihtiyat tedbirleıini tamamlamıya 
karar vermiştir. Ordunun takviyesi 
emrolunmuştur. Bu kararın yegane sa
iki emniyet ve sulh arzusudur. 

Fransa'nın, İngiltere'nin ve Sov
yetıer .l:Hrliginin çeklere yardımı 

nakkındaki beyanat hararetle karşılan 
mı§tır. 

Hükün1et aym zamanda vaziyetin 
zaruri kıldığı bir takım ekonomik 
meseleleri de tetkik eylemiştir. 

Kabine, cuma günü tekrar toplana
caktır. 

"- Bizden uzak bir memlekette sempatimiz ne olursa olsun, münhası
çıkan bir kavgadan dolayı bizim si - ran bu küçük mi1let için Büyük Bri -
perler kazmamız, gaz maskeleri tak - tanya İmparatorluğunu kamilen bir 
mamız hakikaten çok garip bir şey o- harbe sürükliyemeyiz. Eğer biz harp 
lur. Sonra prensip itibariyle halle- edeceksek, bu meseleden daha geniş 
dilmiş olan bir nizam bir harp çıkar- meseleler için olabilir ... 
ması da imkansız gibi gözükür. Enternasyonal ihtilaflar benim ka-

Çemberleyn, sözlerine deıvam ede - busumdur. Eğer her hangi bir millet 
rek demiştir ki : olursa olsun dünyaya cebir ve kuvetle 

'.ı..'aymis nutku, esasen makul olduğu 
teslim edilen bir talebın hıddetle, da
ha doğrusu tecavüzkar bir lisanla ifa
desi aodediyor. "Verilen bütün temi -
nata rağmen" siyasi efkarda vahim 
şupheler kalmışt • r. N~ ?:i rejiminin 
<;eıcoslovakya'ya karşı nihai tasavvur
ıarının neden ıbaret olduğu anlaşıl -
mamıştır.,, 

Aynı gazeteye göre, İngiltere, an -
laşmazlıgın sulh yoliyle halledilece -
ğine kanidir. Fakat iki taraftan biri 
kuvete müracaat ederse, öte taraf da 
aynı şekilde hareket eder ve kıtal baş
lar. 

Deyli Telegraf gazetesi, Hitler'in 
südet mmtakasından başka yerlerde 
gözü olmadığı hakkındaki sözlerini 
şüphe ile karşıl ıyor ve Hitler'in heye
canlı hamleleriyle B. Beneş'in vakarı 
arasındaki farka işaret ediyor. 

• Deyli Heralt gazetesi, İngiltere, 
Fransa ve Sovyetler Birliğinin neti
ceyi sükunet ve emniyetle karşılıya

caklarını yazıyor. 

Niyuz Kronikl'e göre de, avam ka
marası toplandıktan sonra İngiltere -
nin alacağı azimkar tavır karşısında 

belki de Almanya düşünmek mecbu
riyetinde kalacaktır, 

PRAG: 

Gazeteler, umumiyetle B. Hitler'ln 
serfru etmemiş olduğu mütaleaısıında
dırlar. 

Hitler, südetlere ait arazinin bir 
teşrinievelden evel terkedilmesi nok
tasında ısrar etmektedir. ' Gazeteler, 
B. Beneş'e karşı yapılan şahsi hü
cumları ve alman muhtırasının fran· 
sız - ingiliz planının aynı olduğu su
retindeki haberleri istiıkrah iıle karşı
lamaıkıtadır. 

BERI.,IN : 
Berliner Börsen Saytung'~ göre, 

B. Hitler söyliyeceğini söylemiştir. 

Şirndi herkesin gözü B. Beneş'dedir. 
B. Beneş :ya alman hakkını verecek, 
yahut kendisinin kurban gideceği fe
laketi tevlit edecektir. 

Fölkişer Beobahter de aynı fikir
dedir: "Barış veya harp, karar mesu
liyetinin artık B. Beneş'e yüklendiği
ni hiç kimse inkar edemez." 

Berliner Tageblat B. Hitler'in 
nutkunda alınan barışçılığı ile birliık
te Rayhş'ın üç buçuk milyon alma
nın mukadderatına Iakayd kalamrya
cağını da söylediğini bildiriyor. 

1' ASING'TON : 
~ 

Tefsirler muhteliftir, cümhuri -
yetçi ayandan Bıorah'ın bir harp ihti • 
mali karşısında infiradı iltizam etme
sine mukabil, demokrat ayandan King 
B. Hitler'in nutkuna son derece sert 
davranmakta ve nutku "isterik bir in
filak" diye tavsif etmekıtedir. 

Bununla beraber nutuk umumi o • 
!arak tenkit edilmektedir. Amerika 
halkı bunda B. Ruzvelt'in mesajın -
dan 'bahsedilmemesine müteessirdir 
ve nutkun vaziyeti değiştirmediği ka
naatindedir. 

Bt)KREŞ: 

H ükümetin aldığı tedbirler 
Brüksel, 27 a.a. - tlükümetin Bel

çika ordusunu takviye için verdiği 

kararın hedefi, muvazzaf hizmette bu
lunan kıtaları icabında hali harp mev
cuduna çıkarabilmek için zaruri oian 
harp levazımı ile teçhiz etmek ve se -
ferberlik kadrosunu hazırlamaktır. 

"- Çek hükümetinin alman muhtı - hakim olmıya karar verdiğine kani o
rasındaki şartları kabul etmemesi se- lursam, ona karşı mukavemetim la -
beplerini pek ala anlıyorum. Hitler' le zımgeldiğine hükmederim. Hüriyete 
yaptığım konuşmalardan sonra inti - iman etmiş olan milletlerin böyle bir 
baım şudur ki, eğer bize biraz vakit tahakküm altında yaşamaları, bir ya. 
bırakılırsa, bir tesviye sureti bulmak şayış değildir . ., 
imkanı hasıl olacaktır. Çemberlayn bir harbe girişmeden e-

Almanya'ya avdet ettiğim zaman vel büyük davaların mevzuu bahis ol· 
Hitler'in südet topraklarının kendisi- duğuna emin bulunmak lazım geldi • 
ne derhal tesliminde ve alman kıtaatı ğini hatırlattıktan sonra, ingiliz mil. 
tarafından derhal işgalinde israr et - !etini hadiselere azami sükfinetle in
tiğini görerek birdenbire hayret et - tizara davet etmiş ve sözlerini şöyle 

Ciheti askeriye, Brüksel'deki bü
tün otobüslere vaziyet et~ştir. 

Belcika bitaraf kalacak 
Brüksel, 27 a.a. - Belçika Başvekil 

ve hariciye nazın Spaak, bu akşam 
radyoda söylediği bir nutukta, Bel -
çika'nm sulhu temin ve kıralhğı mel
huz ihtilaftan hariç tutmak için hiç 
bir şeyi ihmal etmemiş olduğuna ka
ni bulunduğunu söylemiş ve memle
ketinin Belçika topraklarını her tür
lü taarruza karşı müdafaaya ve bir 
geçit olmasına asla müsaade etmeme
ğe azmetmiş bulunduğunu beyan et
miştir. 

Spaak, Belçikanın büyük komşula
rının bu siyaseti anladıklarını ve tas
vip eylediklerini ilave etmi11tir. 

Prag' dakl Amerikan 
El~iliğinin tebliği 

(Başı 1. inci sayfada) 
vermiştir. 

Silah altında bulunan kıtaat 

hali vaziyetine getirilmiştir. 

İsve~'le 

harb 

Stokholm, 27 a.a. - İsveç, bütün 
zabıta kuvetlerinin setferberliğini e -
mir etmiştir. Mezuniyette bulunan bü
tün zabıta memurları 1 teşrinievele 
kadar vazifeleri başlarında mutlak su
rette bulunacaklardır. 

İtalya' da 
Roma, 27 a.a. - Resmen henüz hiç 

bir askeri tedbire tevessül edilmemiş · 
se de birçok subay ve mütehassıs, fer
di olarak çağırılmışlardıır. 

Diğer taraftan bütün bankalara ec
nebi: döviz tevdiatını kesmeleri eım.ro
lunmuştur. 

İtalyan gazeteleri, Fraıi.sa'nın ve 
İngiltere'nin temadi eden askeri ha
zırlıklariyle meşgul olm•ya başlamış
tır. 

Gior.nale d'İtalia diyor ki: 
Bu tedbirler, gerginliği vahimleş -

tirecek mahiyettedir. Hususiyle ki 
çekoslovak meselesi)ile hiç bir alakası 
olmıyan mmtakalara da teşmil edil
miş bulunuyor. Ezcümle fransızlar 
İtalya'nm kara ve deniz hudutlarında 
askeri tedbirlere tevessül ettikleri gi
bi İngiltere amirallığı ve harbiye ne
z:areti, Akdeniz'de ve Mısır'da ciddi 
hazırlıklara tevessül etmiştir. Bütün 
bunlar bizi, bunların ne demek oldu -
ğunu sormıya sevketmektedir . Ne 
maksatla ve ne fikirle ~u tedbirlere 
tevessül edilmiştir ? 

tim. bitirmiştir: 
Evelce alman tedbirlere binaen, bu "Harp başlamadığı müdd<etçe onun 

hattı hareketi makul bulınadığımı söy- önüne geçmek ümidi mevcuttur.,. 
lemeliyim. Eğer bu hattı hareket, çek Berlin'in karuıati 
hükümetinin vaitlerini ifa ve mezkur 
araziyi terk hususunda Hitler'in duy
duğu her hangi bir şüpheden ileri ge
liyorsa, İngiltere hükümeti namına 
Prag hükümetinin verdiği sözü garan
ti ediyorum. Ve bizim vadimizin hiç 
bir tarafta istihfaf edilmiyeceğine e -
minim. 

Tavassuttn. bir fayda yok 
Eğer bir şeye yarıyaçağını bilsem 

Berlin, 27 a.a. - Royter Ajansının 
muhabiri bildiriyor : 

Resmi: ve siyasi alman mahfilleri 
bu sabah Çemberleyn tarafınd:ı.n yapı
lan beyanatı büyük bir teheyyüçle 
karşılamışlardır. 

Bu mahfillere göre, asıl mesele Al· 
manya'nın muhtırada tesbit edilen 
haddi bir kaç gün uz.atmasına imkan 
olup olmadığını tayin etmektir. 

B. Çemberlayn'ın mesajıni 

Hitler'e verdikten sonra 

Sir Horas Vilson dün 
Londra'ya avdet etti 

Ba_şvekôlette geç vakte kadar müzakere yapıldı 
Paris, 27 a.a. - Övr gazetesinde j kip ile dahiliye nazırı Samuel Hor 

Bayan Tabui, Berlin'den vaki istih- da orada bulunuyorlardı. 
baratma atfen, B. Çemberleyn'in Hit-
ler'e göndermiş alduğu mesa1 üç Ba§vekaletteki müzakereler 
noktayı ihtiva etmektedir: geç vakte kadar sürdü 

1. - Fransa ve İngiltere, GQdes
berg muhtırasını kabul etmemekte -
dirler. 

2. - Çıkacak bir harp, Avrupa ve 
dünya için felaketli bir şey olacak
tır. Her ne pahasına olursa olsun ö
nüne geçmeliyiz, 

3. - Fransa - tngiltere planının 
kabulü hususunda israr ediyoruz, fa 
kat menatığın hudutlarını tahdid hu
susunda bazı tadilata muvafakat et -
meğe hazırız. 

Bertin, 27 a.a. - Royter ajansının 
muhalbiri bildiriyor: Sir Horas Vil
son saat 13.45 te tayyare ile Londra
ya hareket etmiştir. Hitler'le Horas 
Vilson arasındaki görüşme 30 dakika 
sürmüştür. 

Sir Vilson'un ziyareti esnasında 

fon Ribbentrop ile Göring ve Göb
bels'in başvekalet dairesinden ayrıl -
madıkları öğrenilmiştir. 

Sir 1'ilson Londra'ya döndü 
Londra, 27 a.a. - Sir Vilson, Hit

lerle mülakat yaptığı Berlin'den sa
at 17 de tayyare ile buraya dönmüş
tür. 

Başvekalette müzakereler vakit ge
ce yarısına yaklaştığı halde hala fa. 
sılasız devam etmektedir. 

Hariciye nazırı Lord Halifaks ve 

Con Simon başvekili akşam üzeri iki 

defa ziyaret etmişlerdir. Milli Mü -

dafaa nazırı !nskip de keza bakvekili 
birkaç kere ziyaret etmiştir. 

Diğer taraftan hariciye nezareti 

hadiselerin inkişafından dominyonla
rın haberdar edilmesi için devamlı o
larak müstemleke nezaretine malı1 -
mat vermektedir. 

Genel kurmay reisi ile hava mare
şalı da başvekalete davet edilmişler
dir. 

Göbels nutuk söyliyecek 
Berlin, 27 a.a. - Propaganda nazırı 

Göbels, yarın akşam saat 18 de siyasi 
vaziyet hakkında bir nutuk söyliye -
cektir. 

Bü'lcreş de nutu~a bir yenilik gör
müyor ve nutkun polemik tarafını in
fialle karştlıyor. Trimpul gazetesi, 
ntııtkun tonunun B. Beneş'e yapılan 

şiddetli hücumlar dolayısiıY'le geniş 

mikyasta alçaldığını kaydediyor • . 

BELGRAD·: 

Bugüne kadar bütün itidalini mu -
hafaza etmiş olan İtalya, hiç bir aske
ri tedbire tevessül etmemiş olan İtal
ya bu suali açıkça sormakta tamamiy
le haklıdır. İtalya, bu tedbirleri layık 

Sir Vilson, gazetecilere beyanatın
da Hitler'le çok mühim bir mülakat 
yaptığını ve hemen bu mülakat hak
kında Başvekil'e izahat vereceğini 

tayyareden inerken söylemiştir. 

Sir Vilson, saat 17 de Başvekalete 
gelmiştir. Milli müdafaa nazırı İns -

Etriisk vapunmun ilk seferi 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Etrüsk 
vapuru bugün ilk Mersin seferi -
ne çıkmıştır. Denizbank ileri gelen
lerinden bazıları da ilk yolcular ara
sında bulunuyorlardı. Samup_rava, 1 ilkiteş_rinde k!!ti bir oldu_ğu ehemiyetle tetkik edecektir. 





28 - 9 - 1938 

H i K A y E 
Kır adamı!. 

Yazan: F. Zahir Törümküney 

-2-

ll:ı kardeş kol kola merdivenleri 
indiler. Yemek masası, bahçenin gü
zel bir köşesine kurulmuştu. Suzan, 
yorgun olduğundan bahsetti. Dolaş
maktan vaz geçtiler. Hasır koltuklara 
yerleştiler. Uzaktan nal sesleri geli
yordu. 

MeHihat: 
- Şükrü geliyor l Diye yerinden 

fırladı. 

Suzan, eniştesini biran evel göre
bilmek için ayağa kalktı. Güzel bir 
atın iistünden bir erkek çevik bir ha
reketle yere atladı. Eniştesinin sesi
ni işitiyor, f kat yüzünü göremiyor-
du. Biraz a ağaçların arasından 
uzun boyl ·::ıltısıklı bir erkek çık-
tı. Yüzü g n yanmıştı. İyi di-
l:ilrniş bir kil • antalon giymiş, ayak 
larında şık sarı çizmeler vardı. lnce 
belini geniş bir kemerle sıkmıştı. 
Sırtında açık spor yakalı beyaz bir 
gömlekten başka bir şey yoktu. Bü
tün hareketlerinden kuvet ve sıhat a
kıyordu. Suzan'ın karşısında durdu. 
Samimi bir tavurla elini uzattı: 

- Hoş geldiniz. 
Genç kadın karşısındaki erkeğin 

derin bakışları altında titriyordu. E
linin hararetini damarlarında duydu. 
Heyecanını belli etmemek için ya
vaş bir sesle cevap verdi: 

- Hoş bulduk efendim. 
Yemek masasına oturdular. Öte

den beriden konuşuyorlardı. Suzan 
hayretler içindeydi. O, eniştesini hiç 
te böyle tahmin etmemişti. 

Yemeklerini neşeli bir hava içinde 
yediler. Şükrü kahvesini aceleyle iç
ti. Düzgün kıyafetli bir upk geldi. 
Şükrünün önünde hürmetle eğildi. 

- Hayvanlar hazır, dedi. 
Genç erkek süratli bir hareketle 

yerinden kalktı. Suzan'a dönerek: 
- Affedersiniz, derhal gitmekli

ğim lazım. MalUın ya, harman zamanı 
çiftçilerin en fazla çalışacakları bir 
sıradır. Mamafih iki güne kadar mah
sulü tamamiyle kaldıracağız. O za
man biraz serbestler ve siz kıymetli 
misafirimizi sıkmamağa daha çok 
gayret ederiz. 

Hızlı adımlarla ağaçların arasına 

daldı. Biraz sonra atının üstünde u
çuyordu. 

lki kardeş baş başa kalınca, Mela
hat ablasından sordu: 

- Kocamı nasıl buldun abla? 
Suzan, hakiki hislerini kimbilir ne 

gibi bir düşünceyle gizledi. 
Dudaklarını bükerek cevap verdi: 

- Allah mesut etsin. Fena bir a
dama benzemiyor. 

Melahat, canının sıkıldığını belli 
etmemek için zoraki bir tebessümle 
ablasına takıldı: 

- Tabii, sen köylüleri beğenmez
sin. Salon erkekleri kadar kibar ola
mazlar onlar. Ne yapalım bizim de 
talihimiz b~yleymiş. 

Suzan, kardeşinin üzüldüğünün 
farkına varınca mevzuu değştirdi. 

• • • 
Suzan çiftliğe geleli on gün olmuş

tu. Günler ne çabuk geçivermişti, ls
tanbul'dan altlığı mektuplarda, koca
sı artık dönmCJıini yazıyordu. Şimdi, 
bir türlü buradan ayrılmasını canı 
sitemiyordu. İlk günlerde buradaki 
hayat tarzını biraz yadırgamıştı. Sa
bahları şafakla yataktan kalkmak, ak
samları erken yatmak ona biraz tu
haf gelmişti. Hele hava kararmadan 
akşam yemeğine oturmak, büsbütün 
acayip bir şey gibi görünmüştü. Bir 
İki gürı içinde alıştı. Artık sabahları 
ev halkıyl~ birlikte kalkıyordu. Me
labat:n lcoc.asiyle yaptığı at gezinti
lcr :-ıe iştirak ediyordu. Çiftlikte her 
§t'} hüyük bir intizam içinde oluyor
du. Süt imalathanesinin idare ve ne
zareti :M'~lihata aitti. imalathanede 
yirmiden fazla köylü kızr çalıııyordu. 
K·zların ilEıtleri b~c:hırı çiçek gibi ter
temizdi. ÇalJ!rrh:ı etraflarına ne,e 

saçıyorlardı. Meliihat akşama kadar 
durmadan bir sürü işlerle uğraşıyor -
du. Suzan, ek.seri günler öğleden son
raları da Şükrü ile l.ıirlikte atla çiftli
ği dolaşmıya çrkıyordu. Bir iki defa 
civar köylere de gitmişlerdi. Köylü -
lerin Şükrü'ye karşı gösterdikleri 
saygı ve sevgi görülecek şeydi. Bu 
adam, muhitinde herkese kendini say
dırmasını ve sevdirmesini çok iyi bi
liyordu. Suzan bile bugüne kadar hiç 
bir erkeğe karşı bu derece bir alaka 
duyduğunu hatırlıyamıyordu. 

Gene böyle, bir öğleden sonra atla 
çiftliği dolaşmak üzere e;niştcsiyle 

çıkmışlardı. Akşam üzeri eve döner -
!erken bir çay kenarından geçiyorlar
dı. Yolun sağında billur gibi bir su 
akıyor, solunda ise dalları biribirine 
dolaşan ırk ağaçlar adeta yeşil bir 
duvar gibi uzanıp gidiyorlardı. Baş -
]arını dallara çarpmamaık için ırk, sık 
eğilmek mecburiyetinde kalıyorlardı. 
Yol dar olduğundan Şükrü ön~en, 

Suzan da arkadan gidiyordu. Genç 
kadın, bir müddet önünden, giden er -
keğin kueurıuz vücudunu büyük bir 
hayranlıkla seyretti. Sonra birden 
seslendi: 

- Enifte ! ... Bak ne güzel bir man
zara.. Ne olur 11urada biraz oturalım. 

Şiikrü, derhal hayvandan atladı. 
Suzan'a, attan inmesi için yardım et -
ti. Hayvanları ağaçlara bağladılar. 

Su kenarındaki yeşilliklere yanyana 
oturdular. Şükrü cebinden tabakasını 
çıkardı. Genç kadına bir sigara ikram 

etıti. Bir müddet hiç konuşmadan o
turdular. Suzan yanındaki erkeğin ih
tiraslı gözlerini yiUünde hissediyor -
du. Erkek harekete geçti. Genç kadı
nı belinden kavradı. Suzan başını çe
virdi. Göz göze geldiler. Vücudunda 
hafif bir titreme duydu. Gözlerini 
yumdu. Dudakları birleşti. Kendini 

erkeğin kollarından sıyırdığı zaman 

bütün vücudu ate' gibi yanıyordu. 
Biraz d~rğm, biraz memnun bir 

sesle mırıldandı: 

- Şimdi, Melahat'ın yüzüne na -
sıl bakacağız? Bunu yapmamalıydınız 
enişte. 

Şükrü yerinden kalktı. Yüzünde 
biraz evelki heyecandan eser kalma · 
mıştr. Sakin bir tavırla söyledi : 

- Geç kaldık. Biraz acele edelim. 

• •• 
Beş gün sonra Suzan, trenin pcn -

çeresinden eğilmiş eliyle Melahatı ve 
kocasını selamhıyordu. Tren gittikçe 
artan bir süratle küçük köy istasyonu
nu arkada bırakıyordu. Yavaşça otur
du. Ba,mı pençerenin kenarına daya
dı. Gözlerini kapadı. Hayatında ilk 
defa hakiki bir afkla sevdiği kır ada -
mını düşünüyordu. 

,:!llllllt•ıııııııııııııııııııııııııııııı~ 

~ir ingiliz zabitinin hatıralar~ 
§pıevne müdafaas•§ - -- -: 1877 de türk ordusunda : 
: bir bölük kumandam olarak : 
: Plevnede harb etmit olan : 
: yüzba,ı F. Von Herbert'in : 
: güzel bir üslubla yazdığı, : 
: arkadatımız Nurettin AR- : 
: T AM'ın da dilimize çevirdi- : 
: .-Yj bu kitab, askerliğimizin : 
: 1crefli aafhalarından birini : 
: -anlandınnaktadır. : = Askerlerin bir meslek ki- : 
§ tabı, asker olmıyanlann da : 
: heyecanlı bir hikaye gibi o- : 
§ kuyabilecekleri bu kitab. : 
;: cıktı. 100 kuruşa ıatılıYor. : 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr" 
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Kiralık : 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cad -
desi Özenli sokak köşe ba'§ında fevka
lade nezaretli sıhi ve konforlu Kardeş
ler apartımanında bet odalı ilk kat. 
Telefon 2935 6708 

Bir bay için - Möble konforlu oda. 
Yenişehir Tuna caddesi Yiğitkoşun 

sokak No. 15. 6411 
Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so

kak Adalar apartımanında 3, 4, 5 oda 
hol ve konforlu daireler. Kapıcıya mü-
racaat. 6681 

Kiralık daireler - Yenişehir Ko -
nur sokak No. 16 vekaletlere yakın 
manzaralı ve ucuz üçer odalı 1. teşrin-
den itibaren Tl ~ 3629 6782 

Acele kiralık ev - Kavaklıdere'de 
alman sefareti karşısında l.ıahçe içeri
sinde No. 65. Asfalta ı dakika, yolu 
hiç çamur görmez, 5 oda, 1 banyo, 1 
mutbak elektrik ve suyu vardır. İyi bir 
evdir. Aynı numarada kasap Ali'ye 
müracaat. 6825 

Kiralık ucuz ve küçük daireler -
2 oda, 1 hollü ve 2 odalı 2 daire kira
lıktır. Maltepe'de· bakkal Ramiz'e mü-
racaat. 6831 

lGralık Daireler - Yeni.şehir oto -
büs grajı karşısında Ersoy apartıman-
larında Tl.: 3654, 3710 6885 

Kiralık ev - Konforlu dört odalı 
müstakil ev. Yeniıehir, Havuzbaşı 

Karanfil sokak No. 12 aynı eve müra-
caat. 6890 

Kiralık - Yenişehir' de Dikmen cad
desi şurayıdcvlct arkası 16/1 Güneş a
partmanı 5 büyük oda 1 hol. Üçüncü 
kata müracaat. 6901 

Kiralık Daire - 5 oda 1 hol elektrik, 
havagazı, banyo, alaturka,. alafranga 2 
hela. Önde arkada biri çok geniş iki 
balkon. Taksimat, nezaret, hava mü -
kemmeL Bakanlıkların, asfaltın yanı 

başı. Parke kaldırım. Yenişehir, De -
mirtepe Akbay sokağı, No: 9 orta kat. 
kira 80 lir:ı 6921 

Kiralık orta kat - 5 oda tam kon
for, garajı vardır. Yenişehir Kocatepc 
Meşrutiyet caddesi yeni Kalık sokağı 
No. 10 alt kata müracaat. 6924 

Kiralık - Y eniıehir İsmet İnönü 
cadlesinde 74 numaralı apartımanda 

üçer odalı iki daire. Telefon: 2731 
6926 

Kiralık - Yenişehir'in en güzel 
mevkii olan Ylikıcl caddesinde 9 No. 
lu Genbark apartrmanında 4 ve 5 oda
lı her türlü konforlu katlar vardır. Ya-
nındaki eve müraacat. 6955 

Kiralık - Attili caddesi "Sağlık 

Yurdu" apartımanmda 5 büyük oda, 1 
hol, kalorifer ayda yüz lira. Müraca -
at telefon 1915. 6957 

Kiralık - Bakanlıklar karşrsında -
ki tepede Kızılırmak sokağında 4 nu -
marada her tarafa hakim manzaralı ge
niş dörder odalı her türlü konforu 
mevcut iki daire ile iki odalı çatı katı. 
Telefon: 3046 6959 

Kiralık - Halkevi karşısında Sağ
lık Yurdu ap. 3 oda, 1 hol, 1 aandık o
dası, mutfak, banyo, kalorifer, sıcak 

su, her türlü konfor. Tel 1915 , 6961 
Kiralık ev - Yeniıehir'in mutena 

yerinde İsmet İnönü ve Kazım Özalp 
asfalt caddelerinin birleıtiği noktada 
yedi oda mutfak, banyoyu muhtevi 
kaloriferden başka her türlü konforu 
cami ev hemen kiralıktır. lstiyenlerin 
1162 numaraya telefonla müracaatla -
n. 6966 

Kiralık - Dört oda, I hol, banyo 
mutfak ve her türlü konforu havi ev 
Demirtepe Akabay sokak No. 4 görüş
mek için llst kata müracaat. 6987 

Kiralık - Yenişehir Atatürk alanı 
Çiftçi apartımanı No. 5 dairede 4,oda 
radyo ko1?1or mobilyalı. 6989 

Kiralık ev - Y eni§ehir Meırutiye~ 
caddesi Yeni Kalık sokak 5/7 No. lu 
evde konforlu 4 oda 1 hol garajiyle 
birlikte kiralıktır. . 7014 

Küçük ilan şortları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30. Kuruş i 
İki defa için 50 Kurus 1 
Üç defa için 70 Kuruş 

ı Dört defa için 80 Kurus 

l
ı Devamlı küçlik ilanlardan her defası 
. için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilan için ı 40 kurus ı 

t alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere ı 
! her satır, kelime aralarındaki bo$luk· j 
ı lar mlistcsna 30 harf itibar cd!Jmistir. f Bir küc;Uk ilin 120 harften ibaret ol- • 

! ~Ö~1td~.tırdan fazla her satır itin ayn· l 
L::::~.~.~:::.1:::: ......................... . 

Kiralık daire - Y cnıi;iehir Demir -
tepe Urunç sokak (3) nwnaralı evin 
dört oda bir holden ibaret olan ikinci 
katı kiralıktır. Telefon: 3134 7079 

Satılık : 

Satılık - İstasyon arkasında ve 
jandarma mcktr.bı cıvarında ve Anka. 
ra'nın her tarafında inşaata elverışlı 

arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren 6349 
Satılık - Ankara'nın her taratın 

da irat getirir beton ahşap ev ve apar· 
tımanlarla bahçeli evler yapı koopera 
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren 

6350 
Satılık - Ankara'nın ner tarafın 

da ev, apartıman, arsa almak ve sat . 
mak isti yenler. Tel: 2406 Neşet Şe -
ren. 6351 

Satılık arsa - Keçiören'de asfalt 
bulvar üzerinde 3000 M2 geniş cephe. 
Yanında baraj suyu. Gazinoda bekçi 
Ali'ye müracaat. 667 5 

Satılık arsa - Çankaya caddesİ:1de 
Sarı köşk karşısında köşe başı B. M. 
M. ne gidecek 50 metrelik caddenin 
karşısında. Müracaat Havuz başı Ka
ranfil sokak Adalar apartmanı No. 10 

6682 
Satılık ev etyası - Stil yatak oda

sı. piyano, radyo, büfe, kanape ve kol
tuklar Yenişehir Karanfil sokak No. 
30 daire No. 6 ya müracaat. Tel: 2995 

6801 
Acele satılık - Ayvalı Tutlu men

ba suyu müştemila.tiyle birlikte uy
gun fiatla satılıktır. Ve kiraya da ve -
rilecektir. Tl: 2406 6803 

Sabhk - \nkara'nın her tarafında 
parçalanmış arsalar beton ahşap ~v a
partman alıp satmak istiyenlere. Tel 
3563 Ali Cengiz Bayram cad. No: ı 

6902 
Satılık Mqtosiklet - Triyomf 

marka iki bir çeyrek kuvetinde peşin 
fiat 150 lira Ulus matbaası gazete tev
zi kısmında Bay Mustafa'ya müraca -
M. 6923 

Satılık eıya - Maltepe son durak 
Villa Ali Himmet No. 1 de Otel ve ev 
eşyası ay sonuna kadar gayet ucuz sa
tıhktır. Toptan ve perakende 6958 

Satılık araalar - Karanfil sokak ve 
Kocatepc'de Blok ve serbest ~pTya 
elverişli. Hayri Dilman Koç Ap. 4 ı.· •. 
2181 7047 

Satıı.:lc - Dikmen Üveç bağların -
da 2 katlı 12 odalı kargir ev 7 dönüm 
bağı ile acele satılıktır. Hali arazi üs
tündedir. Telefon 1062 Nevzat Am-
barcı. 6960 . 
İş anyanlar : 

Dans meraklılanna - 20 günde 
mükemmel dans öğrenmek istiyorsa . 
nız "Ulus" ta B. G. rumuzuna mek -
tupla müracaat ediniz. Ders evleriniz-
de verilir. 6640 

lngilizce ders - Amerika üniver
sitesinden mezun bir. genç hususi ingi
lizce ders vermektedir. P. K. 500 tele-
fon 2676 6988 

lı arıyor - Fransızca ve alman -
caya inuktedir olan bir bayan iyi bir 
aile yanında (çocuklar için) çalışmak 
istiy.or. Bir hastaya da bakabilir. U
lu's'ta M. R. rumuzuna mektupla mü-
racaat. 7069 

Kurslar 
Kiralık ev - Beş oda bütün kon -

foru havi (65) lira Yenişehir Demir -
tepe Akbay sokak No. 17 üst kat. 

7019 
Kiralık - Çankaya'da asfaltta ve 

Havuzbaşı'nda güzel mevkide su, gaz, 
Jektrıklı kuçük il reler. Tercihan sa-

Daktilo kursu - S 1 inci devresine 
ilkteşrinin ilk haftasında baglıyor. 2 
ayda diploma verilir. Memurlar Koo • 
peratifi üstünde kat 1 Tel: 3714 6834 

at 10 a kadar Tl: 1841 7050 

Kiralık - Y eni§ehirde Maarif Ce -
ıniyeti Kollejine ve asfalta yakın Yi -
ğitkoşun sokağında No. 14 bahçe için
de konforlu üç oda T. 3480/17 7059 

Kiralık - Alman sefareti karşısın
da kurşuni boyalı 61 No. alt ve üst 
katı 3 er odalı konforlu ayn ayrıdır. 
P. T. T. mesul muhasipliğinde Ragıp. 

7067 
Kiralık daire - Yeni§ehir Kocatepc 

orta kat 3 oda, 1 hol her bir konfor ve 
müştemilatı güzel manzara Selinik ve 
Meşrutiyet caddeleri tel1kislnde Bak
kal Ali Sicim'e müracaat. Tl: 3943 

7068 

Kiralık - Y enişehi.r Kooperatif kar
şısında İnkılap cad. No. 14 A da balı-· 
çe içinde 4 Oda, 1 hol, banyo aylığı 45 
lira. 2 oda da verilebilir. 7070 

Steno kursu - 5 inci devresine ilk
teşrinin ilk haftasında ba§lıyor. 6 ay • 
da diploma verilir. Memurlar Koopc -
ratifi üstünde Kat 1 Tel: 3714 6835 

Aranıyor: 

Fransızca - Bir bayan tercihan al
manca bilen bayandan fransızca ders 
almak istiyor. Ulus F. T. rumuzuna 
tahriren müracaat. 7018 

2 Odalı Daire Aranıyor - Tercihan 
Yenişehir'de 2 oda 1 hol apartmana -
ranıyqr. Posta kutuau 26 Yenişehir. 

6888 
Kiralık aranıyor - Yalnrz bir bay 

sakin aile nezdinde veya tamamen 
müstakil banyo ve kaloriferli bir veya 
iki oda arıyor. Ulus'ta (S) rumuzuna 
mektupla müracaat. 7017 

-0-

1 ARABAYI FAZLA YÜKLEYiNCE 1 

Arabacı karosimanları ta~ı.mayı götürü olarak üzerine almı§ otc.
cak ki, arabasını afizına kadar doldurmu§. Zaten tahammülü kal
mıyan zavallı beygir, ta§tan bir tümseğin önüne gelince ıen
dcledi ... 

... ve yere yuvarlandı. Arabacı hala beygiri yerden kaldırıp y.. 
rütmek sevdasında. Onun için boyuna dizginlere asılıp duruyor. 
Fakat zaten biçimsiz bir ıekilde düıen beygirin doğrulma.ama 
imkan yok. 

Arabacı neden ıonra, beygirin taharnmülünclcn fazla yük aldığı
nı hatırlıyor ve yüklere doğru düıünceli dü§Ünceli balu~or: 
''-Acaba arabayı boıaltsam mı? ..• ,, 

"- •.• fakat arabayı boıaltırıam, gene ben yükliyeceğim. Halbu
ki atı çözüp yeniden arabaya koıarsam, baıka tara/tan dolQfıp 
gene yoluma devam ederim.,, Zavallı beygirin çilesi biraz ıonra 
tekrar baflıyacak. 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. - -
§ TÜRK HAVA KURUMU § -

BÜYÜK PİYANGOSU ~ -
-------- --

cı Keıide: 11/Birinci Te~rin/938 dedir~ -
-§6 --- -
~Büyük ikranliye 200.000 liradır~ 
§ Bundan baıka': 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 § 
=: liralık ikramiyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet =: 
- k -- mü afat vardır... = - -
~ J)ikkat: Bilet alan herkes 7 Birincitefrİn 938 günü ak- § = şamına kadar biletini değiftinnit bulunmalıdır. = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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RESMi iLANLAR 
Tüze Bakanhgı 

Folin ye iskarpin ahnacak 
Adliye V eületinclen : 

Vekilet milatahdemleri için nümu
ne&i vekilet levazım ve daire müdür
lüğünde mevcut fotind~n 50 ve ıskar
pinden SO ki ceman 100 çift ayakkabı 
pazarlıkla alınacaktır. Beher çift foti
ne. 

Tahmin olunan bedel 610 ve keza 
beher çjft iakarpinc tJ.h.·uin olunan yi
ne bedel 560 kurut heeabiylc mecmu 
585 liradır. 

Nümunesinin aynı olmak ve ihale 
tarihinden iübarcn azami 20 gün için
de teslim edilmek ,artiy:e vermeğe ta
lip olanların muhammen bedelin % 
7.S ğu nisbetinde tcırurıatlariylc bir
likte pazarlık günü olan 4 tetriııi evci 
938 salı günü aaat ıs Je Ycnitehirde 
temyiz mahkemesinde vekalet leva -
zım müdürlüğü odaaınia toplanan ko
misyona müracaat ctmrlcri ilan olu -
nur. (3828) 6757 

Gümrük ve in. ·B. • 
Tahta ahnacak 

Lıhiaarlar Umum Müdürlüfiin
den: 

ı - Şifcli içkilerin an.balajın<ia 
kullanılmak üzere §&I'tnamclerine eldi 
listelerde cbad ve mikdarı yazılı 
4572.63 metre mikibı kesilmiş sandık
lılc tahta 16-8-938 tarihinde ihale edi
lemediğinden yeniden ve pazarlrk u -
suliyle eksiltmeye koıunuttur. 

il - Muhammen bedeli beher met
re mikibı 36.30 lira hesabiyle 16S986 
lira 47 kuruı ve muvakkat teminatı 
9549.32 liradır. 

111 - Pazarlık ıo-ı0-938 tarihine 
raatlıyan pazartesi günü saat 16 da 
Kabata,•ta Levazım ve mübayaat şu -
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktu. 

iV - Şartnameler 830 kuruf bedel 
mukabilinde İnhisarlar Levazım ve 
mübayaat fUbcsiylc Ankara ve İzmir 
Bqmildürlüklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık lçln ta • 
yin edilen gün ve saatte muvakkat 
teminat paralariyle birlikte yukarıda 
adı geçen komisyona gelmeleri nın 

olunur. (6732 - 3953) 6970 

löprü tamir ettirilecek 
Ankara lnlıiaarlv 8q Müdürlü -

iünden: 
ı - Yerli tuzlasında göller arasın

daki köprünün tamiri iti açık pazarlı
ğa konulmuıtur. 

2 - Kcfif bedeli ıs4 liradır. 
3 - Açık pazarlık ve ihale 3.ı0.938 

tarihinde saat 16 da haf müdürlüğü · 
milz binasında toplanacak komisyonda 
icra edilecektir. 

4 - ltk teminat parası 11 lira SS ku 
ruftur. (3725) 66S2 

Kültür Bakonhoı 

lilliir Bakanhğı yabanudil 
ölretmenliği kunlanna 

talebe ahnacakt1r 
Kültür Bakanlıimdan : 

Orta öğretim müesseselerine yaban
cı dil (Fransızca, İngilizce ve Al
manca) öğretmeni yetiştirmek üzere 
bu yıl sınavla 60 talebe seçilecektir. 

Seçilen 60 talebe bir yıl İstanbul 
üniversitesinde açılacak olan yabancı 
dil kurslarına devam edecek ve bu ta
lebeye ayda 30 ar lira verilecektir. Bu 
bir yıllık tedrisatta muvaffak olanlar 
bir yıl da tahsillerini takviye etmek 
ilzcre dilini öğrendikleri memlekete 
gönderileceklerdir. 

Bu talc-bcnin seçme sınavları 14 ve 
ıs teşrinievcl cuma ve cumartesi gün
lerinde İstanbul üniversitesinde ya
pılacaktır. 

Sınavlara i§tİrak edebilmek için, 
ı. Tilrk olmak 
2. Yerli veya yabancı bir kolej ve

ya liseden ve yahut bir öğretmen o
kulundan mezun olmak (olgunluk 
prt değildir.) . . 

3. Universitcdc ı2 ve 13 teşrınıevcl 
1938 günlerinde teşkil edilecek sağ
lık komisyonunca muayene edilcr~k 
tahsile mani bir hali olmadığını bıl
diren bir rapor almıt bulunmak; 
prttır. 

Sınavda nwvaffak olanlardan tahsil 
ı:ıiiildetlerinin iki misli Kültür Ba-
1'.,nltğ ı emrinde calrtacaklarını tes
p:t eden bir taahhütname ahnacak
t ·r. 

"T'ccfrisat her gün üniversitede sa
..... , • ., aklama kadar devam edecek
~•. Kms tnlebes inin hariçte hiç bir 
W. metgı.ıl olmam:ısı prttır. 

Sınava girmcğc talip olanların en 
geç 12. ıo. 1938 akpmına kadar la
tanbul üniversitesi rektörlüğüne tah
sil vesikaları ve 6 adet fotoğrafla mü-

geç bir saat evelinckadar kanuni ve
sikalarla birlikte ve ilk teminat mt;k
tuplarını komisyona vermeleri lazım-
dır. (3673) 55'i4 

racaatları. ( 4002) 7066 

l: :~;:::±~::!~··:r~i.~f~~···1 
1111111111111111111111111111 

Lôstikli tel ahnacak 
P. T. T. Levazmı Müdürlüğün· 

den: 
ı - İdare ihtiyacı için 300.000 M. 

bronz nakilli lastikli tel kapalı zarfla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (30.000) mu
vakkat teminat (22SO) lira olup eksilt· 
mesi 3 teşrin sani 938 perşembe günü 
saat 15 de Ankarada P. T . T umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko · 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ile kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarmı, o 
gün saat ı4 c kadar mezkur komisyo
na vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T . 
T. levazım. lstanbulda Ayniyat şube 
müdürlüğünden (lSO) kuru, mukabi-
linde verilecektir. (3713) 6649 

200 takım elbise yapllnlacak 
P. J". T. Levazım Müdürlüğünden : 
ı - Seyyar ve nakliye memurları 

ihtiyacı için (200) takım maa kasket 
clbiıc açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (3800), mu
vakkat teminat (285) lira olup eksilt
meei 10 tcşrinievel 938 pazartesi günü 
saat ıs de Ankara'da P.T.T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma lco
mieyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanu
ni vesaiki ile beraber o gün saat ıs de 
mezkur komisyona müracaat edecek
lerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
levazım, İstanbul Beyoğlunda P.T.T. 
ayniyat §Ube Md. iliklerinden parasız 
verilecektir. (3857) 6928 

MilR Müdafaa Bakanhiı 

Sara sabunlu kösele allnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko • 

misyonundan : 
ı - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı (300) kurut (üç yüz kurut) o· 
lan (200000: 402000) kilo (iki yüz bin 
ili dört yüz iki bin) kilo sarı sabun
lu kösele kapalı zarf usulü ile müna
kasaya konulmuıtur. 
il - İhalesi 31- 1. Tef. - 938 pazar

tesi günü saat on birdedir. 
ili - tık teminatı (49930) lira 

(Kırk dokuz bin dokuz yüz otuz) li-
radır. · 

iV - Şartnamesi (SO) lira muka
bilinde M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

V - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vcsaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
den en az bir saat evet M. M. V. Sa. 
Al. Koa. vermeleri. (3646) 6S24 

(adtr bezi ahnacak 
M. M. v ek.aleti Satın Alma Ko -

miayonundan : 
ı - Beher metreeiııe tahmin edi

len fiyatı (S7) elli yedi kuruş . olan 
(90000) doksan bin metre portatıf ça
dır bezi kapalı zarf mutiyle münaka
saya konulmuıtur. 

2 - İhaleai 2. ikinciteşrin 938 çar
§arDba günü günü saat on bir.dedir ... 

3 - tık teminatı (4400) lıra dört 
bin dört yüz liradır. 

4 - Evsaf ve prtnamcsi (257) iki 
yüz elli yedi kurut mukabilinde M. 
M.V. satın alma komisyonundan alı
nır. 

s - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerin.de gösterilen vesaiklc teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın

dan en az bir saat evci M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(3647) 6SS7 

Portatif ah nacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alına Ko 

misyonundan : 
ı - 2000 : 2SOO tane p'Y."tatif çadırın 

kapalı zarfla yapılan cksiltmeain~c 
beherine verilen 71S kuruş 40 santım 
fiat makamca pahallı görüldüğünden 
yeniden kapalı zarfla eksiltmeye lıto-

nulmuıtur. . 
2 - Hepsinin tutarı 178SS lıra ohıp 

muvakkat teminat 1342 hradır. 
3 - Eksiltmesi 30. eylul. 938 cuma 

günil saat 15 de yapılac.;."tır. 
4 - Şartname ve nümunesi her gün 

komi8yonda görülebilir. 
S - lıteklilerin ihale aaatında.ı en 

Formadin Yesaire ahnacak 
M. M. V ekileti Sabn Alma Koma. 

yonundan : 
1) 7169 adet Din Normblatt ve 265 

adet Forma Din açık eksiltme sure -
tiyle satın alınacaktır. 

2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 
3300 lira olup ilk temin.ıt mikdarı 247 
lira 50 kuruştur. 

3) Ekı.i.ltmesi S ilk le~in 938 çar -
tamba günü saat ıs de vapılacakt•r. 

4) İsteklilerin beUi gün ve saat ilk 
teminat mektup veya makbuzlariyle 
M. M. V. satın alma ko•ı:.;syonuna mü-
racaatları. (3777) '5740 

Cam ve porselen kavanoz 
ah nacak 

M. M. V ekileti !Satın Alma Komia. 
yonundan : 

ı - Hepsine tahmir. <:dilen f,yatı 
2000 lira olan yedi kak.!1 cam ve por
selen kavanoz açı.k ckı:.ıltme ile r:atın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 4 birinci teşrin 938 sa
lı günü saat 16 da Ankarada M. M. V. 
satın alma Ko.da yapı!ncaktır. 

3 - Şartname ve nümuneler Ko. da 
görülür. İlk teminat lSO liradır. 

4 - Eksiltmeye girecekler ka!luni 
teminat ve 2490 sayılı i'anunun ikı ve 
üçüncü maddelerinde yitZılı belgeıcr -
le birlikte eksiltme gün ve saatında 
komisyonda bulunmaları. (3775) 

6739 

Dolap, masa, saire ahnacak 
M. M. V ekileti Satın Alma Komia. 

yonundan : 
1 - Hepsine tahnıin edilen fiyat. 

3SOO lira olan ve Ceoecı :.astanes; ec
zanesi için beş tane dolap üç tane: ma
sa ve beş tane sandalye açık eksiltme 
ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 7 o:rim.i tcırir. 938 
cuma günü saat ıs de Aııkarada M M. 
V. satın alma Ko. da yaı ılacaktır. 

3 -İlk teminat 26.Z lira 50 kurt:f o
lup ,artname ve resim.ıni komiayon
da görülür. 

4 - Eksiltmeye gi receklerin kanu· 
ni teminat ve 2490 say!lı kanunun ild 
ve üçüncü maddelerinde yazılı ~rlge
lcrle birlikte eksiltme gı!.in ve saatrnda 
komieyonda bulunmaları. (3774) 6738 

Uçuş yolu yaphrdacak 
M. M. Vekileti Sabn Alma Komis

yonundan : 
1 - Eskişehir'de tayyare meyda

nında yaptırılacak uçuş yolu kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (283.870) 
iki yüz seksen üç bin sekiz yüz yet
miı lira olup ilk teminat parası 
21.290 lira 25 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi ı2 ilkteşrin 938 
çarpmba günü saat ıs de yapılacak
tır. 

4 - Şartnamesi 21 lira 20 kuru' 
mukabilinde M.M.V. satın alına ko
misyonundan alınabilir. 

S ..L. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen vcsaiklc teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gününde en 
geç bir saat eveline kadar M.M.V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3845) 6893 

Askeri Fabrikalar 

7.762 kilo yatakhk pamuk 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Kınkkale Satm Alma Komis • 
yonu Reisliğinden : 

Tahmin edilen bedeli (2483) lira 
(84) kuruş olan 7762 kilo yataklık 
pamuk Kırıkkale Askeri Fabrikalar 
grup müdürlüğünde müteşekkil satın 
alma komisyonunca 7. 10. ı938 cuma 
günü saat ı5 tc açık eksiltme suretiy
le ihale edilecektir. Şartnamesi para
sız olarak Askeri Fabrikalar Umum 
müdürlüğü ve Kırıkkale Askeri Fab
rikalar grup müdürlüğü satın alma 
komisyonundan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(186) lira (29J kurut ve 2490 numa· 
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaiklc birlikte mczkQr gün ve saat
te komisyona müracaatları. (3887) 

6873 

ı ,5 ton dHenilimin ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 4SOO) lira o
lan l,S ton difenilamin Askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 14.11.1938 puar-

1 

teai günü saat ı4 de ~ık eksiltme ik 
ihale edilecektir. Şartn~e paraa~z o
larak komisyondan vcnlır. Talıpl&

rin muvakkat teminat olan (337) lira 

lınkkıle we k• Yozgal'ta 
yapllrllacak in111t 

(50) kuru' ve 2490 numaralı ~anunun 
2. ve 3. maddelcrimieki vcsaikle mez
kftr gün ve saatte komisyona münca-
atları (3963) 7G06 

30 ton lüleci kili ahnacak 
Aakerı Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Merkez Sabn Alma Komisyonun • 
dan: 

Tahmin edilen bedeli (ı200) lira o
lan 30 ton lüleci kili Askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 17.ı0.938 pazarte11i 
günü saat 14 de açı.le eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mlı

vakkat teminat olan (90) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaiklc mezkQr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

(3889) 6935 

370 ton elektrolit tutya ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum 1\ııüdı.ir

lüğü Merkez Sabn Alma Komiayo • 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (92.500) lira 
olan 370 ton elektl'olit tutya Askeri 
fabrikalar umum müdiirlüğü Merkez 
satın alma komisyonunca ı4.H.1938 

pazartesi günü saat ıs de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname (4) lira 
(63) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(~875) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun l. ve 3. madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (3913) 

5995 

ıs ton boh~ahk sa~ ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Merkez Sabn Alma Komisyonun • 
dan : 

Tahmin edilen bedeli (37SO) lira o
lan 15 ton bohçalık saç askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın 

alma komisyonunca ı0. 11.1938 perşem

be günü saat 14 de açık eksiltme ile i
hale edilccoktir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (28ı) lira (25) 
kurut ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komieyona müracaatları 

(3888) 6934 

l lôn iptali hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Sabn Alma Komaiyo
nandan: 

7.ı0.938 cuma günü saat ıs de kapa
lı zarfla ihale edileceği Ankara'da 
resmi gazete, Ulus ve İstanbul'da Ku
run gazeteleriyle ilin edilen 200 ton 
yerli kükürt sehven ilin edilmif ol
duğundan bu malzeme hakkındaki i-
lanlar hükümsüzdür. (3885) 6993 

ı 000 ton elektrolit bakir 
ilinımn iptali hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Komi .. 
yonunclan : 

12. ıo. 938 çarpmba günü saat ıs 
de kapalı zarfla ihale edileceği resmi 
gazete ile 26, 29 ağustos, 1 ve 3 eylül 
ı938 tarihlerinde, Ulus ve Cümhuri
yet gazeteleriyle 26, 28, 30 ağustos ve 
ı eylül 1938 tarihlerinde ilan edilen 
1000 ton Elektrolit bakırın tartname
sinde değişiklik yapıldığından bu ba
kıra ait mezkQr günlerde çıkan ilan
lar hükümsüzdür. (3962) 7062 

150 ton elektrolit baktr ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkez Satm Alma Komia
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (67S.OOO) lira 
olan 750 ton Elektrolit bakır Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca ıs. 11. 1938 
salı günü saat ıs de kapalı zarfla iha
le edilecektir. 
Şartname (33) lira (7S) kurut mu

kabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (30.7SO) 
lirayı havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle mczkQr gün ve sa
atte komisyona müracaatlarL 

(3956) 706ı 

2.000 kilo NI. satralit alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Merkez Sabn Alma Komisyonun • 
dan: 

Tahmin edilen bedeli (4000) lira o
lan 2000 kilo NI. santralit Askeri fa~ 
ri.Jcalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca ıo.11 .ı938 per
şembe günü saat 14.30 da açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (300} 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mczkQr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(3890) 6936 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alına Kcımisyo • 
nundan: · 
Keşif bedeli (466.358) lira (34) ku

ruş olan Kırıkkale ve Küçük Yozgat'
ta yaptırılacak inşaat Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 10. ıo. 938 pazar
tesi günü saat ıs te kapalı zarfla i~a
lc edilecektir. Şartname (23) lıra 

(32) kuruş mukabilinde komisyon.dan 
verilir. Taliplerin muvakkat tcmınat 
olan (22.404) lira (34) kuruşu havi 
teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3. maddelerinde yazılı vesa
ikle muayyen gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (37SS) 68S4 

ıoo Ton Gliserin ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 

ı.; Ü Merkr.z Satın Alma Komisfonun • 
dan : 

Tahmin edilen bedeli (100.000) lira 
olan 100 ton gliserin Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca.14. 11. ı938 pazar
tesi günü saat ıs tc kapalı zarfla iha
le edilecektir. Şartname (S) lira mu
kabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (62SO) 
lirayı havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 de kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle mczkQr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

(37S6) 6892 

50 metre mikabı diJbudak 
tomruğu hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Sabn Alına Komisyo
nundan : 

8.ıo.ı938 cumartesi günü ihale '!di
lecek olan SO metre mikabı dış budak 
tomruğunun ihale saati sehven saat 
14 olarak ilan edildiği anlaşılmıştır. 

Bu saat tatil zamanına rastladığın

dan ihalenin şartnamede olduğu gibi 
mezkur günde saat 11 de yapılacağı a
lakadarların malUmu olmak üzere i-
lan olunur. (396ı) 7005 

111111111ilil1111111illll11111111 
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166 kalem tıbbi eaa ıhnacak 
M. M. V. Deniz Merkez Satm Alma 

Komiıyona Reisliğinden : 
ı - Tahmin edilen bedeli SOOO lira 

olan ı66 kalem tıbbt ceza ve malzeme 
6.ı0.938 tarihine rastlıyan perıembe 
günü saat 11 de vekalet binaaınd~i 
komisyonumuzda kapalı zarfla ckaılt
mcyc konulmuştur. 
2- tık teminatı 37S liradır. Şartna

mesi parasız olarak her gün kotnis -
yondan almır ve görülür. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
o gün belli şaatten bir aaat evetine ka
dar kanuni belge ve tcklitlcrini havi 
kapalı zarflarını makbuz mukabilinde 
komisyon b8fkanlığına vermeleri. Pos 
tada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

(3762) 6774 

Ankara Valiliği 

Benzin ah nacak 
Ankara Valiliğinden : 

Bedeli muhammeni (6600) liradan i
baret bulunan ve nafıaya ait olan 
(2000) teneke benzinin itaaı 29.9.938 
pertembc günü saat on beşte vil~yet 
binasında daimi encümende ihaleaı ya
pılmak üzere kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuıtur. 

Muvakkat teminat (49S) liradır. la
tcktiler teklif mektupları, muvakkat 
teminat mektubu veya makbuzu ve ti
caret odasının vesikuiyle birlikte sö
zü geçen günde saat on dörtte encü -
men reisliğine vermeleri. 

Bu ife ait tartnameyi her gün nafıa 
müdürlüğünde görebilirler. 

(36S7) 6504 

Bola deposu yaphnlacak 
Ankara Valiliğinden : 
Vilayet damızlık aygır deposu ya

nında yapılacak (3800) lira (14) kuruş 
bedeli ke§ifli boğa deposu inpatı 10. 
10.1938 pazartesi günü saat on bette 
Vilayet daimi encümende açık eksilt
me ile ihalesi yapılacağından istekli
lerin teminat makbuziyle birlikte 
yevmi mezkQrda Vilayet daimi encü
men.de bulunmaları ve şartnameyi 
görmek ietiyenlerin vilayet veteriner 
direktörlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (3939) 6918 

İstinat dUYafl • 
ınıası 

Ankara Vililiiinclen : 
Hususi idareye ait tehir bahçesi is

tinat duvarı inpatı 29. 9. 938 tarihine 
rastlıyan pcrfembe günü saat ıs vila
yet binasında daimi encümeninde pa
zarlık ihalesi yapılmak üzere ekıilt
meye konulmuıtur. 

28 - 9 - 1938 

Kqif bedeli ı64S lira 48 kuruftur. 
Muvaklkat teminatı 123 lira 41 kurur 
tur. İstekliler muvakkat teminat me~· 
tubu veya makbuzu Nafıa müdürlü
ğünden bu işe girebileceğine dair. eh• 
liyct vesikaaı ticaret odasının vesıka• 
siyle birlikte sözü geçen gün ve Sl\at· 
tc encümene gelmeleri. Bu işe ait k: 
şif ve tartnameyi her gün nafıa o:ıu· 
dürliiğünde görebilirler. 

(3711) 6S87 

Yulaf ah nacak 
Ankara Vi.liliğinden : 
Vilayet damızlık ayğ:r dcposund .. ki 

damızlık hayvanatının bir E · elik 11-
tiyacı için mübayaa olunacak 36.0~0 
kilo yulaf 29.9.938 perşe-nbc günü vı
layet daimi encümenindr açık eksilt· 
meye konulacaktır. lstekUlerin ,art
nameyi görmek üzere v:tcriner dire.ır.
törlüğünc müracaatları ilan olun11r. 

(3683) 6'6'1 

Parmakhk yapt1rılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli ı440 liradan ibaret o

lan Ankara Vilayet fidanlığında yapı· 
lacak olan parmaklık inşaatı açık ek• 
siltmeye konulmuttur. 

Eksiltme ıo tetrinievel 938 puartc• 
si günü saat ıs de Ankara Vilayet dai
mi encümeninde yapılacaktır. Talip
ler bu inşaata ait keşif ve tartnameyi 
vilayet ziraat müdürlüğünde görebi· 
lirler. 

İstekliler muhammen bedelin yüzde 
7,5 tutarı olan meblağa ait teminat 
mektubu veya hususi muhasebe .eznc
sine yatırılmıt depozito akçesi mak· 
buzu ile birlikte gösterilen saatte vi· 
layet encümenine gelmeleri ilan olu-
nur. (3947) 6948 

Muhtelif erzak ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 
Etimesğut yatı okulu talebesinin 

iaşeleri için muktazi erzak (8912) li· 
ra (S) kuruş muhammen bedel üzerin
den kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muş vakti muayyenindc encümende 
hiç bir talip zuhur etmediğinden 2490 
sayılı kanunun 40 ıncı maddesinin 2 
inci fıkrasına tevfikan bir ay müddet
le pazarlığa konulmuştur. İstekliler 
her pazartesi ve perşembe günleri sa
at ıs de vilayet daimi encümenine ve 
teminat akçelerini muhascbci hususi· 
ye müdürlüğü vemcsine yatırmaları. 

(39S7) 6971 

Kanal tomirah 
Ankara Valiliğinden : 
Kctif bedeli 92S liradan ibaret 

bulunan hususi idareye ait orman 
çiftliği lokantaaını:n iıgalindeki ma
ğazanın kanal tamiratı 29. 9. 938 tari· 
hinde ihale edilmek Uzcre pazarlığa 
konulmu§tur. Taliplerin mezkQr gün
de tcminatlariylc birlikte viliyct da· 
imt encümenine müracaatları ilin o
lunur. (3999) 7065 

Kazalar 
Elektrik tesisall eksilhnesi 
Karaoabey Belediyesinden : 

ı - Nafıa Vekaleti tarafından mu
saddak elektrik projesi mucibince 
Karacabey kasabasının (29.844) lira 
(40) kuruş bedeli kctifli lokomobil 
makina ve elektrik tcchizatı şebeke, 
malzeme ve montajı ve bunların Ka • 
racabey iş mahalline kadar nakliye -
sinden ibaret elektrik tesisatı 4S gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuıtur. 

2 - 1 inci maddede yazılı elektrik 
tesisatı 14 Teşrinisani 938 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat ıs de 
belediye binasmda toplanacak eneli • 
men marifetiyle ihale edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat (2.250) lira
dır. 

4 - latcktilcr keşif ve projeler, 
fenni ve mali şartnamelerle sair ev· 
rakı fenniyeyi Karacabey Belediye -
sinden ve lstanbul'da Galata Selanik 
bankası hanında dördüncü katta mü
hendis Hasan Halet Itıkpınardan be· 
deli mukabilinde alabilirler. 

(6868-4006) 7072 

Hasta bakıcı aranıyor 
Edremit Belediye Riya.etinden: 

Belediyemizin hastanesi için 35 lira 
ücretli bir bayan hasta bakıcıya lü -
zum vardır. Taliplerin hastanelerde 
hizmet ettiklerine ait vesika ve bon
servisleriyle birlikte belediye riyase
tine müracaat etmeleri ilan olunur. 

7080 

Sahhk kirahk a~a 
Hamamönündc asfalt cadde ü

zerinde yirmi dört metre cephe 
ile spor alanına bakan her türlü 
inpata müsait 471 metre mura~ 
baı arsa uygun fiyatla satılık ve 
kiralıktır. İsteklilerin Anafar
talar caddesinde Akman pasta 
salonunda Bay Vcbaba müraca-
atlcri. 696S 
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[~~::::~~~~::::~~~~::ı 4 kalem ah nacak yiyecek 
Ankara Levuma Amirlili S.tm Aln6 Kom.iayonunc:lan : 

3 - Ser..bett •t Deııi&Ji orman 
bapallhendlı lllWWinliil binuı için
de toplanan orman aatıı komiayonun
CI yapıJactktır. 

dair )llefikanuı 1,ef ecli!sp•I Jılmmu 

metrattur. 
5 - Teklif mektupmı yukarıda 6-

çlincü JDld4ede yuılı uatten 1tir sa
at evelme kadar eksiltme komliyonu 
reisliğine makbus mukabilinde veri· 
lecektir. Poata ile c&ıderllecek mek
tuplarm nihayet P ~ııcü ımddele ya
zılı saate kadar gelmif olmMı •e dıt 
zarfın mllhUr nıumu il• iyice bpatıl
mıı olması lbnndır. Postada olacM 
cecUaneler kabul edilmes. 

Nohut ahnacak 
Aalmra Levuma Amirtiii Saba Al-

1m Kamia~clua: 

Garnizon birliklerinin aenelik mukaveleye bağlanacak qağıda cins ve 
mikdarlarlle ihale lilnl1 ve uatları teminatı muvaklcatelerile muhımmen 
bedelleri yuılı dört tlralem eraak 20 gün müddetle kapalı urfla ihalesi 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilanı 

4 - Serbett satıp konulan 15940 
M3. 905 DM3. pyrimam(U çam ata· 
cınm beher pyrimun(U metre mik· 
abmın tarife bedeli 505 kuruıtur. 1 - Edreınlt ve Berpma pnıiaon

ları ihtiyacı için 9600 kilo nohut açık 
ebiltme ile alınacaktır. 

yapılacaktır. 
Muila Vililiiinclen : İhlle lilnl1 ollD 1 birinci tetrin 938 gilnbe kadar prtn1melerini gör- 1 k f ti nı bed llls - Ebiltmeye konulan it : Mui-

me ı ye er e olarak her IÜD Sv. X. A. kıtlaamda komisyonu- la villyetl merkezinde yeniden yap-

5 - Muvakkat teminat 2490 aayılı 
kanunun 21 ncl maddeai mucibince 
% 7,5 üzerinden (6037) lira (62) ku
rut olup bedel mecmuu (80501) lira 
(57) kuruttur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 720 lira
dır. muaa.,...Uracaatları ile okuyabilirler. tırılacak hükümet konağının ilk kıa

!ıteklllerin kanuni terait dahilinde maliye makbun veya beka mek· mmm lntuı olup ketif bedeli 20953 3 - Teminatı 54 liradır. Ebiltme
al ıs. ıo. 938 uat 10 dadır. lıtiıik e
decek taliplerin teminatları ile bir· 
likte tim Sa. Al. Ko. müracaatları. 

tupları ile 1 birinci tqrln 938 günl1 uat 10 da O. Antep Şarbaylık aalo- lira 29 kuruıtur. 
nunda utmalma komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 2 - Bu ite ait prtname ve evrak 

!halesi yapılacak maddeler: ıunlardır. 

6 - Şartnlme mukavele projal ve 
orman hakkmda fula tafalllt almak 
iatlyenlerln Deniali Orman bapnl1-
hendia muavinliilne mUrac:aatta bu • 

(3993) 

Yol t~mir ettirilecek 
a.ı • .- Vdi'J'91i Daimi F..ci

menindea: 
(3894) 6896 Mlkdarı Mvk. TemL Muh•mmen Bd. !hale gilnil aaatl A) Ebiltme prtnameıi, mukavele 

Kilo Li. Ku. Lt Ku. Puar. tekli projai, Baymdırlık itleri genel tart· hınmalan llln olunur. 6541 • Pllf Ol Jlphrll .. k 
Ankara ı.vaaan Amirliii Satm 

Alma Kom.ia7onaaclan : 
1 - Diyarbakır birlikleri için dört 

paY)'Oll iııpatı kapalı zarf usuliyle 
eblltmeye konulmuttur. 

2 - Ebiltme 30 eylül 938 cuma gil· 
nü uat 11 de Diyarbakır Lv. &mirliği 
utm alma komiayonunda yapılacak· 
tır. 

3 - ikisinin keıif bedelleri 151554 
lira 21 kurut muvakkat teminatı 8827 
lira 72 kurut diler ikisinin keıif be
deli 74024 lira 91 kurut olup muvak· 
kat tmaioatı 4951 lira 25 kuruıtur. 
Yapılacak pavyonlarm ihale bedeli· 
nin 13000 liruı 938 mali senesinde ve 
kor muhasebesindeki tahsisattan ve 
mütebaki kıamı da 939 malt yılı tidene
cek bonolara raptedilecektir. 

Kefil ve projeleri 11 lira 28 kurq 
mubblHnde 11.M.V. mn emüin lnp
at tubnlnden alınabilir. lıtekliler her 
eUn mesai saatleri dahilinde keıifna
me ve prtnamelerini D. Bakır Lv. A. 
Sa. Al Ko. dan eörebilirler. 

Eksiltmeye i9tir&k edecekler belli, 
gün ve uatte uulü dairesinde huır
lanmıt teklif melrtuplarmı ve bu itle
ri yapabileceklerine dair Nafıa veki
letl talimatnamesine uygun veaikala
riyle birlikte bir uat evci zarflarını 
komlayona vermeleri. (3706) 6584 

Sı§ır eti ahnacak 
Ankara Lnuım Amirliii Saba Al· 

... KomİaJ'ODWldan : 
Pmarhiaar garniaonunun senelik 

79 ton ııjır eti kapalı zarfla eksilt
meye konulmuttur. Ebiltmai 17. 10. 
938 ft uat 17 de yapılacaktır. Mu
hwnmen bedeli 19355 liradır. Muvak
kat qminıtı 1452 liradır. Mektuplar 
IMt 11 ya kadar lrabal olunur. Talip
lerin bildirilen gUn ve uatte Vize 
l8tm alma komisyonuna müracaatları 
i1b olunur. (3895) C5897 

Yulaf ahnacak 
,_._. Levuma Amirliii SMm 
Alma~-1 

Demirköy pmbonu bayvanatmın 
...ı• 192 ton yulafı açık eksiltmeye 
konulmuıtur. Eksiltmesi 5. 10. 938 aa
at 11 da yapılae1ktır. Muhammen be· 
deli 13440 liradır muvakt:at teminatı 
1008 liradır taliplerin bildirilen giln 
"-tte Vize aatm alma komisyonu
• mlracaatları ilin olunur. 

(3708) 

Sade yağı 
6586 

ah nacak 
Aakara ı.vuan Amirliii Satm 

Alma Komia7onanclan • 
Babaeski garnizonunun senelik il. 

tıDD udeyaiı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmqtur. Eksiltmai 3/L Tef/938 
pi uat 16 da yapılae1ktır. 

Kuumnen bedeli 9900 liradır. Mu
ftklrat teminatı 742 lira 50 kuru,tur. 

Taliplerin vaktinde ve ıaatında Vi· 
se aatın alma Kom.da hazır bulunma-
ları ilin olunur. (3696) 6583 

Koyun eti ahnacak 
~ LeYunn AIİIİrlijİ Saba Al

- KmnbJODaadaa : 
l - lıtanbul komutanlıiına bağlı 

birliklerle Gümtlpuyu hastanesi için 
50000 kilo koyun eti aatm alınacaktır. 
Kapalı zarfla ihalesi 12. I .ci teırin 938 
prpmba cBnll aut 10.30 da yapıla· 
caktır. Muhammen tutarı 21750 lira· 
dır. ilk teminatı 1632 liradır. Şartna .. 
meal her giln komisyonda görülebilir. 
ı.teklUerin ilk teminat makbusu veya 
mtktuplariyle 2490 sayılı kanun\ID l 
" J. lncU maddelerinde yuılı veaika-
1.ıyıe beraber ihale gilnü ihale aaa
tladeJl en u bir ... t eveline kadar 
teklif mektuplarının Fındıklı'da ko
amtanhk ıat:n alma komisyonuıw 
v~leri. (3!>32) 6914 

Un alınacak 
A-... Levuma 1'mirliii Saim Al· 

- ıc.m., .. un .... : 
l -Teı. ib,tlyacı için kapalı aarf 

11111Hyle m6niblaya konulan ve 5.9. 
931 tarihinde eniJtmni yapılan 
111000 kilo fabrika ununa teklif edi
len fiat pli görüldüğünden tekrar 
e'bilUMiine devam edilecektir. 

2;.. aap.Jı ad uaaliyle 10 I. el tet
ri1' 0'8 ('lnrtNI uat onda tabur utm 
alma ko-Myon binasında yapılacak
tft'. 

3 - lluhlmmen bedeli 20900 lira, 
muftkkat teaıinatı 1582 liradır. 

4 -latekUlerln belll itln ve aaatten 
bir IMt nel teklif mektuplarmı tabur 
•tm ..._ lramWJommcla balandar-
-.S. (mi) 6940 

Cinai 
namesi, yapı itleri umumi, fenni prt-

1-10-938 9 da kap. zarf namesi ve buna müteferri diğer h-
1 - Eksiltme~ konullD it: Balı· 

kesir - Edremit yolanun 86+700 • 
90 + 550 inci kilometreleri WUJDda
ki kmmm tamiratı ell9iyeai olup ıs-
10-938 tarihine rlBtlıyan cumarteal 
lilnü aut 11 de ihalesi yapılmak be
re 15 glln müddetle ve kapalı sarf u
auliyle eksiltmeye konulmUflUr. 

Arpa 
Un Çeltik satışı 
Sıiır eti 
Kuru ot 

825000 
415000 
175000 
575000 

2109 94 
3735 00 
2781 44 
1776 75 

28122 50 
49800 00 
35752 50 
23690 00 

1-10-938 9 ,. ,. ,. rak. 
10 B) latiyenler bu .... tname ve sair 

• • .. .. • .. :s-- Bana· Y...q.-. Kmu l(a,_. 
kambimclua: evrakı Muğla nafıa müdürlüg-ünden ...... 10 .. .. .. 

(3707) 6585 görebilirler. 
3 - Ekıiltme 10. 10. 938 pazartesi 

5 kalem erzak Ve saire alınacak günü saat 11 de Muğla viliyeti nafıa 
1 - Kazamua ballı S8ylemit köyii 

orta malı eruiainden iıtİıhlal edilen 
tahminen 50.000 kilo çeltik 17.9.938 
gününden 7.10.938 cu1n1 gününe ka· 
dar 21 giln müddetle açık arttırmaya 
çılrartlm19tır. 

müdürlüğü odasında ekıiltme ko- 2 - Bu tamiratın keıif bedeli 12767 
lira 19 kurut ve muvakkat teminatı 
957 lira 54 kuru,aır. 

misyonunda yapılacaktır. Ankara Lnazım Amirliji S.tm Alma Kamia)'oaunclua : 
4 - Eksiltme kapalı sarf uıuliyle 

1-G. Antep garnizonu ihtiyacı için apiıda cins ve miktarları ile muham. olacaktır. 2 - Çeltiiin beher kilosu 8 kurut
tan olmak üzere yüzde 7,5 muvakkat 
teminat akçesi 300 lir1dır. 

3 - Bu ite aid evrak plardır. 
A - Ketif hOllanı, Piat bordron, 

metraj cetvelleri. mab8De srafikleri 
B - Hmuat ve fenni tutmımelerle 

eksiltme prtmmesi 

men bedeli ve teminatı muvakkateleri yuılı bet kalem erzak ile eksiltme- 5 - Muvakkat teminat 1571 lira 50 
ye konulmuıtur. kuruttur. 

2 - Eksiltme 6. 10. 938 pertembe günü aaat 9, 10, 11 de yapılacaktır. 6 - Eksiltmeye girebilmek için ia-
3 - Eksiltme G. Antep tarbaylık aalonunda aatm alma komisyonu oda- teklilerln qaiıda yazılı vesaiki ibraz 

3 - Şartnameyi görmek ve pey ıür
mek iatiyenlerin ihale gtinü ... t 16 ya 
kadar kazamızm Söylemit köyil ihti
yar mecliıine müracaat etmeleri i1ln 

C - Mukavele ömeii 11nda olae1ktır. etmeleri icabeder. 

4 - Ebiltmeye girebilmek istiyenler kanuni vesika olarak banka mek- du~i;ı!!~: ::ı:.na kayıtlı bulun-
tubu veya maliye makbuzlariyle hiaalarındaki giln ve 1aatlerden bir saat 2 _ Evelce .bu gibi inpatı yaptık· 

olunur. (6733-3954) 6952 

Jatiyenler bu evrakı her- giln vftl
yet dlıiml encümen kaleminde nya 
nafıa mlldilrlüiUDde siSrillebiUr. 

evel komisyona mUracaatlarL Jarma dair vesika 
5 - lutnamelerlni siSrmek iıtiyenler ihale gününden bir gün evetine 3 - Viliyet nafıuından vesika al- Eksiltme ilanı 

kadar bet rUn Sv. 40 mcı alay kıtlumdı Jevuım dairainde okuyabilme- mak iıtiyenlerin ihaleden en az sekiz 
Jeri için gelmeleri ilin olunÜr. gün evel resmen mü,racaatla veıika 

4 - ihale birinci maddede yurh 
gtlrı ve aatte Balıkesir h6ktlmet dal

ltoa7a ili Kültür Direktörliifün- resinde viliyet daimi encUmeni tara-
dm ı fmdan yapılacaktır. 

1 - Ekıiltmeye konulan iı: Kon- 5 - isteklilerin ihale tlrihinden en Cinıi Miktarı Muham. Bede. Tem. Muv. lhale. Gün Saat Şekli almaları lbımdır. 
Kilo Lt Ku. Li. Ku. 4 - lıteklilerin mühendis olmadı-

Sadeyai 
Pirinç 
Ekmek 
Piti. 
Odun 
Saman 

13800 12495 90 937 19 6.10.938 9 da Kap. zarf iı takdirde inpatın fenni meauliye-
25200 6579 00 493 00 6.10.938 9 ,. .. ,. tini deruhte edecek bir mühendis ve-

5582000 7642 34 573 
1063000 15413 50 1156 
4~5552 6108 14 485 

6 kalem erzak 

55 6.10.938 lo .. .. 
00 6.10.938 10 ,. .. 
11 6.10.938 10 .. .. 

(3810) 

alınacak 

.. .. .. 
6750 

ya mimar g&termeleri prttır. 
7 - Teklif mektuplan üçüncil 

maddede yuılı aaaten bir IUt eveli
ne kadar Muila nafıa müdürlüğü bi
nuı içinde eksiltme komisyonu reis
liğine makbuz mukabilinde verilecek
tir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar 
Anbn Lnuaa Amirliii S.bn Alma KomiaJODaada : llçllncü maddede yuılı uate kadar 
1 - Tui birliklerinin senelik mukavele ballanacak apjıda cim ve mik· ıeJmit olması ve bu zarfların üzeri 

tarları ile muvakkat teminatı ve muhı"V'Q4Bn bedeli yuılı altı kalem er--L mühOr mumu ile iyice kapatılmq bu-
--. lunmaıı tiznndır. 

açık ebiltme ile mUnakuaya Jıonulmuttur. Postada olacak gecikmeler bbul e-
2 - Ebiltme günl1 ollD 8. 10. 938 cumarteal ıünD uat g ile 12 ye kadar dilmez. (3906/3431) 6900 

lhaleal yçılacaktır. 

3 - Bblltme o.Antep pmaybk ..ıonunda mm alma komiıyonanda Şose tamiri 
,.apılacaktır. 

4 - Mlinakaaaya ittirlk etmek iıtiyenler kanuni vesika olarak banka Çorum Valiliiiaden : 
mektapJarı veya maliye makt.•eriyle belli ciin ve saatte komiayon.ıauıf8 10.10.1938 pazartesi günü saat onda 
mUracaatları. Yillyet mebmmda ihallel 78P1Jmak 

üzere 445603.48 lira 1r.etlf bedelli Ço-
5 - Şartnamelerini okumak lıtlyenler ihale gilntırıden bir giln eveline nım- Sungurlu yolunun 5+375-16+ 

kadar Sv. X. Alay kııtuında levazım dalreıinde her gün okuyabilmeleri 619 uncu kilometreler araaında 6224 
için gelmeleri l1ln olanur. metre penin eeaıah tamirat i'i kapa-

Cinıi Miktarı Muham. Bede. Tem. Muv. ihale. Gün Saat Şekli lı :ıarf uıuliyle elr:siltmeye konuJmut-
Kllo LL Ku. Ll. Ku. tur. Ke,if, tartname, mukavele proje-

Nohut 334000 1813 62 136 02 8.10.938 9-12 Açık Ek. ıi ve buna miiteferriğ diğer evrak Ço-
K.fasulya 40200 4848 12 363 60 8.10.938 9-12 ,. ,. rum Nafıumda görülebilir. Muvak-
Bulıur 35200 4717 44 203 80 8-10-938 9-12 ,. .. kat teminat 3495.26 liradır. l.teJdiJe-
K. -merci.. rin teklif mektubu, ticaret odMı veai-
mek 8100 4C58 99 35 17 8.10.938 9-12 .. ,. kuı ve viliyetten alacakları ehliyet· 
X..ofan 12480 451 77 33 88 8.10.938 9-12 • ,. nameyi artırma ve elr:siltme kanuııuna 
Patata 14000 1163 40 87 25 S.10.938 9-12 ,. ,. tevfikan 10.10.1938 puarteai gilnil sa-

(3811) 6751 at dokuza kadar Vil&yet makammda 

2 grup yol malzemesi ah nacak 
1>. D. Yollan Sataa Alma 1Comia JOD..._ : 

Mnhımmen bedeli ve ialmleri qajıda yuılı 2 ıunıp yol mabemni 
J0-11-938 perıembe ıuna uat 15.JO dan itibaren 111'8 ile ve kapalı sarf uau
lU ile Anbra'da idare blnuDMla aatm almacaktır. 

Bu ite girmek lıtlyenlıerln teklif edilecek maim hiaalarmda yuılı mu
vakkat teminat ile kananun ı.yla ettlii v11lbları ve tekJlflerinl aynı gün 
saat 14.30 a kadar her prup için qn aarf halinde komiıyon Reisliifne 
vermeleri lbımdır. 

Şartnameler paruıs olarak Anlrua'da Malseme Dairesinden, Haydar-
pap'ü tesellüm ve ıevk teflllln'1en dalıtılmaktadır. (3t19) ISB7 

lfnhamen bedel Muvakkat teminat 
Gurup lıim Lira Lira 

toplanacak komisyona vermeleri 11-
znndır. 6919 

Do11nevi yapfınlam 
Maaiaa Vüiliiinden: 
1 - Manitada bir doğum evi hap

aı (72000) liralık keıifnamesi daire
sinde kapalı zarf uauli ile eksiltmeye 
konulmuıtur. 

2 - Bu ite ait ketffname ve prtna
me ve bu ite mütef erri evrak 3 lira 
58 kuruı mukabilinde Manita Nafıa 
mUdürllliünden alınabilir. 

3 - !hale tetrinievvelin altıncı per 
tembe lilnil saat on birde Manita vi
llyeti daimi encümeni önilnde )'ipi· 

lacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 4850 

yada İplikçi camii ile Karatay ve ln- u sekiz giln önce nafıa mUdlirlültine 
ceminare medreselerinin tamirleri. mtiracutla almmıt ehliyet vesikalı 

2 - Kqif bedeli 28.282 lira 49 im- ve munkkat teminatını malundıtm· 
ruftUr ... her Uça binten,, na yatırdıjma dair makbua veya P-

3 - Eksiltme kapalı sarf uullyle- yanı bbu1 banka mektuplarım 2490 
dir. aayıb kanunun 32 inci madcleal lllM-

4 - Eksiltme müddeti 19-9-938 ta- mına tevfikan aarfiıyarak ihale ua
rihindea 14-10-938 tarihine kadar yir- tinden bir aut evvel vitıyet daimi 
mi bet gündür. encümen rekliilne mübus mukabl· 

5 - Muvakkat teminat 2121 lira 19 llnde vermesi lbımdır. 
kuruftur. 6 - Poatada vüi ıecikmeler kabul 

6 - !hale 14-10-938 tarihine rutb- edilmeL (6872-4010) 7075 
yan cuma günü aaat 15 de Konya hii-
kUmet dairesinde kültür direktörlülti HIDllef kolalı JIPfınllclk 
makamında yapılacakta. • 

7 - lateklilerin teklif mektupları- Malatya Deflterdarlıimdaa : 
nı ve 2490 Ayılı lmnun mucibince ti- 20-10-938 perıembe giinil saat GD 

caftt oduı vesikamı ve bu it için bette Malatya Defterdarbiı Ebllt:IM" 
nafıa vekiletinden almmıı ehliyet ve- komiıyonunda ihale yapılmak llRN 
albamı haia olmuı ve iatekUnin yük- 40587 lira 22 kımıt bedeli ketifil Bee
aek mUhendia veya yllbek mimar nl -..S lıUıldimet konalı itmnall la
diplomaımı haiz olması ve yahut bir patı kapalı sarf uauliyle eblltmeJe 
,..ık patibeaıdi& ftJ'& ~ mİmll'- konuJmuftur. 
la mGftereken amkawele aktedeıçetiJıe Bu lte aicl ketlf evrakı lfafıa .._ 
dair noterden ahnmıt teahbOtname i- dlklü~de. ı&rWebllir. 
le birlikte 2121 lira 19 kuru9luk mu- lıteklılerm timdlye bdM' yapllUI 
vakkat teminat makbus vcya mektu- oldukları itlere ald .-lkleri ~ bir-
bunu altıncı 1119Cldede yudı ıtlnde Hkte ibate ~ evvel villyetıe 
ihale aatindea en u bir uat evvel ktida ile mllrac:utla ite ıfreeeklerl
Konya Kültür Direktörtüiünde mil_ ne dair alacakları ehliyet wslbn ve 
tetekJril ihlle komlsJODa riymetıine 3044.04 linlık muvakkat teminat ~e 
vermiı olmaları prttır. Potta ile g&ı- berabe~ teklif mektuplulllı da komıe
derilecek mektupların nihayet ihale yon reıaliline ftrmeleri lkımdır. 
aaatine kadar Kültür DirektarHllOııe Postada olacak peUrmelw kabul 
gelmit olmHı ve clıt arfm mühiir edilme%. (4011) 7076 

mumu ne tylce kap1nm11 bulunma.ı Bronz tel ahnacak 
lbnndrr. Poatada vaki olacak tcch -
hür kabul olunmu. 

8 - Ketif evrakı ve fenni ve eksilt
me prtnameleri ve mukavelename 
her pn Konya Nafıa DirektörlUğiln-
de g6rllleblllr. (6870-4008) 7073 

Bir f• memn .. IJor 
KODJ'a Valiliiinden ı 

Viliyet Su t,ıeri bilı'otu için ıu it
lerinden anlar bir fen memuru alına
caktır. Mut 150 liradır. latekli olan
lar kendilerinin bu iti yapmağa ae
Wıiyetli olduğunu bildirir veaaikte 
viliyet Su lıleri Bürot\Ul& müracaat-
ları. (6871-4009) 7074 

1 nşaat mü na kasası 

den: 
MubMDmen bedeli 24.000 lira olan 

200 kilometre bp1lı Brom tel 14-11· 
938 pazartesi &ünü saat 15 de kapalı 
sarf uauliyle mGcliiriyet biulmda 11-

tm alınacaktır. 
Bu ite girmek latlyenlerln 1800 li

ralık muvakkat temlnM ile kanunun 
tayicı ettiii vesikaları 'Y'e tekltflerlni 
havi kapalı zarflarını aynı &On uat 
14 de kadar komi•yoa reialqiae nr
meleri lbımdır. 
Şartnameleri her giln Levua dai-

remizde görülebilir. (4017) 7077 

1 
2 

Kllçük yol mabemeai 
Bulonlar (Yerli •••••••• 

(Ecnebi malı Cif. 

.34.274fi 2.570,60 
49.317,54 3.698,81 

liradır Çuı.ILD'I Viliı,..._: 
5 - Talipler eksiltmenin yapılaca- ı _ Ebiltmeye konulan it: Çan

lı tarihten en u tekiz &ün evel bu ite kırı viliyet merkezinde yapılacak o19.900,06 1.492,50 

girebiJeceklerine dair villyet nafıa lan ve bedel ketfi 56674 Ura 35 ku- Slnl•ok kimllt Ilı ... 
müdürlüğünden ahnmlf ehliyet vesi- ruı raddesinde bulunan Halkevi ln
kumı ve cari seneye ait ticaret odası f&&tuıdan ayrılan 25428 lira 39 kurut
veılkumı ve 50 bin liradan aplı ol- luk inp1t knmı kapalı sarf uıullyle Et ve odun ahıiacak 
m1mak Usere yjptıfı bina itlerini iyi eksiltmeye konulmuttur. 
baprdılına dair olan veaaiki teminat 2 _ Bu ite ait prtıwne ve evrak 
sarfmm içine koymak ıuretlyle ibru tunlardır. 
ve itlya mecburdurlar. A) Bbiltme prt11ame9L 

Odun 671500 21372 1603 13-10-938 Perıembe 9 kapalı aarf 1 - Kanunun tarif ettiii tekilde B) Mukavele projeai. 
Et, aılır, lıuırlanmq olması lbım gelen sarf- C) Bayındırlık itleri pııel prtnl· 

lar 6-10-938 perıembe gilntl uat ona i koyun . mea. 
ve- keçi eti 72000 24120 1809 ,. ,. ,. 11 ,, kadar Villyet daimi enctimeni nya· D) Yapı itleri fenni prtnameai. 
ı- " setine tevdi olunmalıdır. · 
1 - Urfa Gibmtlk llullafua taburu ihtiyacı için yukarda cins, mi.tdar 7 _ Poatlda vukubulacak teahhtir- 11') Ketıf cetveli, metraj cetveli. 

ve mubımmen bedelleriyle ebiltmenin cUn. uat ve tekilleri yasılı iki ka- ler nazara alrnmu. 6820 G) Proje. 
lem madde mulranleye ballımnak tlsere ebiltmeye konulmuıtur. latiyenler bu nrak ve prtnamelerl 

2 - Alm1cak et han&iai daha ucus oluna o cini et ihale edilecektir. Satıhk Çam a§açlarl ~~~:ili nafıa mildürlüiiinde cöre-

Urfa Gümriik MuNfa• T..._. S.bn Aı.. ıc...i.,...undan : 
Eblltmenha 

L X.: Lira Tarihi Gllnll Saati Cinai ltllo Şekli 

Sıtır etinin mubammen bedeli 18720 lira, koyun etinin muhaamıen bedeli Deni.Ji Ormaa Bat MilMDclia 3 -Eksiltme 14. ıo. 938 tarihine 
24120 lira ve keçi etinin muhammen "deli de 18720 lira olup ilk teminat· Muavialiiincl• 1 • nıUaadif cuma günü uat (15) de Çan

Ş1ira7"1niet Miba;,aa ICAa
0 

ııo
aandea: 
Şar&yi Devlet dıiNline muktasi 65 

ton ~rli a&nikok kömürü açık ebilt
me suretiyle almıcaktır. l(nhunmen 
bedeli 1755 liradır. 11aale 3.10.938 pa
zarteai gilnü aaat 14 de Şdrayi Devlet 
mUbayu komisyonunda yapılacaktır. 
Ebiltmeye girmek içla yUscle 15 h• 
ubiyle iki yüz altmq Uç lira 25 Jna.. 
ruı teminat itası llzımdır. 

isteklilerin ve prtnameyl g6rmek 
iatiyenlerin her atin aut 11 de ŞQra. 
yı Devlet mübayaa komisyonuna ml
racaat etmeleri Hin olunur. 

(37-16) 

ları yukarda yuılı oldup veçhile aamtal tberiDden heaap edilen 1809 il· ı - Deniali vitıyetinin Acıpayam kırı C.H.P. ilyönkurulu hunrunda ,:!lllllllllllllllllllllllllllllllHlllll!IL 
radır. kemı dahilindeki Bo.zdai devlet or- yapılacaktır. = Dil TABIBl : 

3 - &annamelerl komlayondadır. Garilleblllr. manmm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı 4 - Eksiltmeye girebilmek için il- ! . E 
4 _ Taliplerin belediye veya Ticaret odalmda kayıtlı olduklarına dair maktalarm bet tabımmUI yekOııu o- teklinin (1907) lira 12 kurut mu- i AZ. I Z E TA y MA 

veallra ve llk teminatlarını QOmrlk lllldlrltlltlne yatırdıklarma dair mak- 1ID 15940 113. 905 DM3. pyrimam61 vükat teminat vermesi bundan bqb = . 
basla teklif mektuplarını hawl sarflarm eblltme autlerlnden bir saat ey. çam •lacı bir ıene milddetle n kapa- ebiltmeye villyet mabmmdan bu 5 tatanbuldan d&ıerek, huta1armı $ 
vellne kadar Urfada Dprl blıfmda Glmrtlk lluhlfua tlbur kararclhm· !:na~~. uaullyle serbest utıp konul- ite mabıua o~ ehliyet. veslbu. al· ! kabul etmefe beflınqtrr. 5 
da l&tm alma llomlıyoau bqkan1ılma tevdi etmlt olmaları ,,. mua 

2
.,_.-· mıt ollDlarm ııtirlk edebıleceklen ve : PoM:a Clddeaind Mektep ı..-.. : 

yy~n Serbeat utq 8 eylttl 938 tari- ehliyet veaibaı iatihalli içia ebilt- i aında .. ESEN" e 
8

, ... ~- 5 
uatte de lmomlaJonda balumnalan. hinden itibaren 30 giln müddetle 8 me sGnllndea teki• ela eni latida ile ! apmt ~.. 5 

5 - Potta Ue '8nderllecek teklif mektuplannm 24lô uyılı k_anun ah· tepinlevvel 938 tarihine mU..dif cu- vill,et ımbmma mlncaat edilerek : ,... • 
Jrtmmı unım olarak c&ıdermeleri ilin OlllDJll'· .(6659.-3951). 6950 martJti pi Alt onda ya2ılacütır. o snw• lradat yapm'" ,.lduğu itlere ,lllllllllllllllllllllllHJllllW 

• 
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lstahsızlık - Hazımsızltk - Şişkinlik 
Eksilik - Gaz - Dil Pasltğı . Barsak 

Ataleti - İnkıbaza ka111 
HASAN MEYYA Ozü KUllANINIZ 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Umoa, portakal, sllek. mdellm. alaç çllelL anana frenk tldmU. ıl· 

aallro, •ftali. mu, lra,m. anaad DerilerlncleD olup tos balinde ve tekerli· 
dlr. Bu ...,..mm a.lerlncleD ,.ını- llaan paos isi pyet leuetll •e 
kaU.,.ıt oldulandaa nlerde psiaolarda ft meelre yerlerinde kolaylıkla 

~-
Tam banaltıcr ucaldannda S- paos arial içen bem 1erinlemit 

elarlar IMm de mide. tat111ak " btltla basım clhulanm temls tutara1r 
edallatlerlnl lronırlar. 25 • 40 • cso • 100 kunattur· 6432 

Kok kömürü satışı 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden 

F.a lyf .. Tiirk Antnafd Ye Alman teehln koku gel
mftdr. Omldannuw tabltll Ye tm.Oith •bflva bat-

Muhtelif yiyecek altnacak 
Kabı .... "7,5 ..... Miktarı Bedeli Temlnab lllMbM 

cw Kilo karat u. K. Tarihi GiDi Saati ..... 40000 9.5 285 --~ peqembe 10 

KoJaa eti 10000 40 
S-.eel 2000 40 

485 ~ peqembe 11 a.p eti 2000 30 
DmM eti 2000 ss 

Kara eller • Adet 500 20 11 n-t-931 peqembe 11,J 
Bllnk,alı 250 45 .... ,.. 5000 110 412,5 ..,.,. .,..-. J5 • ...... 3000 25 
Cana ı-aı,. 2500 13 
Kana .... ,. 750 15 120 75 • • • •• 11 
Kana ..... ,. 500 30 
Kana ....,. 250 110 

ı - ADbra po1la emtltlel lhtlJKi için dm. miktar • ..,,,.liillılll beden..,... ilk temlaat1an n.ıe sb n ..tları 111brda ,.mı enü parti· 
1er1 aın aın 11Çı1r üalltme ne ..,.,,..,. konuhmlftm. 

1 - a. itlere alt prtaameleri .ıa.k lati,ea1erln emniyet umum ml
cllrllll IMm aı.. komtaJonm IDlracaatlan. 

1 - Sbiltmiye pmek latiyenler teminat aUbus nya bub mektu· 
ba de 24IO a,.ıı ba•ım ı-3-cl maddelerinde JU11ı belplerle birlikte 
11JID edilen lllt n IUtte komisyona plmelerl. (SMO) 8505 

ULUS 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1ı.. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -i NURIALEM i - -! KUIJUD blem fabrlkaıada her ! 
~~~~~~~~~~~ ! ne.t blem imal edilmektedir. 5 • ! lltlmaill ecnebi blemlerine 5 

: çok faiktir. : 

Sakarya sinemasında = ll'iatlll'ı ecnebi blemlerinden = i % 50 ucudur. i 

Dil TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 

- -t.metp9fa llllhallelli 
Bu alqamdan itibaren § Ku11un kalemler : § -

i SUpery&- 5 
yepyeni müina • Naturel HS Ye : Timuhh : 

fnbllde net i 301 • 2 Kektebli i 
Selthattia Byyubf • Aalan y8 • 
reklt Ripr Tarihte Ehli Salip 
mulılrebeleri 

llafttea 
Mqhur pehlivan Ali babanm A· 
merika'da gUreı mtlAhlblarL 
Fi11tllr: 10 • 20 lnınıt 7081 

! 1205 Alb derece tert1ikte 5 
: Not : - -: 1011 lılaranps kalemi : 
: 99 Tqçı blemi i 
5 En iyi cim i 
! Daldelen 15 derece aertlikte i - -§ Kopya kalemleri : § 

'!.!'!'!'!~'!_~'!_~~~~·-•-•-•-•-•-•-• -· i 299 Uluı i 
..ı111111111u1111111111111111111111111111ı.. : 701 • A Yumupk : 
- -:71B n...... : i BUYUK ŞEHlR i: O • ""- tert : 
: Loulae Rainer : : 701 • C Sert ! 
= = = iyi dm = ,U111111111111111111111111111111111111r i 71 • A. B. C. Uç dereceli i 
..ılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllı.. i 702 • A. B. C. D. B. Bet renkli i 

- : 702 • A. B. lla.t • Knmm : -- -İ I J EN D I ' J AN § § 72-A.B.C.D.E. Bet renkli iyi cinı§ 
' 1 5 5 PasteUer § -- --- -= = 1315 ' renkli = -- -ı = = 1325 12 renkli = 

Yazan: 

. 

Diı Doktoru diyor ki : 

.-IJi bir elit 1111C11D111M!a. elit etlerine maıar 
temleri olmıylD antiHpdk bir madde balaa
mllı.. Aul dlfleri temfslqicl alldde, mfmlerl 
uyanmyacak tekilde hanrlamut 01-h. tpa. 
de hhm obmdıktan bitki afısdald lalmıallln 
temislemek kere bini maddeler ihtlft ... 
meli n allaayet koku n Jeaetl nefl8 -... 
bdır.. m7 

İıte RaJyolin Butlar I 

Sabah, ii§le ve aqam yemeklerinden sonra 

RADYOLİN Kullanınız 

Hasan - Ali Yücel = = 1301 12 renkli iyi cim = 
: : 24 renkli i-a cim : -----·------------------- - r• • 

* = = 901 Kmnuı • lıfa.t = 
i i Stabllll 12 renkli iyi cim 5 

5 ICıyııwtli edibimis guetemlsde ! ! • 24 renkli iyi cim 5 
! içtea, dqtu bqlılı altıma -.. ! ! Dennetograf Uç renkli blem : 
5 Ntt/fl imaları bir iitap balbJ. i i 311 Grafit " renkli Mlalea § 
: ~ '-' : : ısı • 232 Kmmn Ye ....t tebefir: 5 ue ııefrHmı,. .. r. Bu kitabı ier- i i Çetfdlerimisl her brtufyec:I- i 
: tahJ b87& bir snkle obyaca- : : den late..a .. ls. : 
- -- 7~ -: fı muh•bitır. : : -

~11111111111111111111111111111111111111~ §~urkalem Ltd. Şirket!! - -:111111111111111111111111111111111111111&.. : lıtanbul. Sirkeci : 
i .. 'i 5 MUhUrdar sade ban No. 1 • 2 i 

§ Dr · Basit U rek § ~111111111111111111111111111::1111111i 
: Cebeci Merkes Hutaneai : = = -----------§ iç Hutalddan mütehauıaı § ~ _ Anbra beledl....anden .ı. 
: Her r8n bata1anm Yenftehlr : -1-

i Mqratlyet caddesi Urek aputı· 5 dalım 33 nıwah çift atlı .....,.Fiil, 
: mda - ıt ._ - bbaJ 5 pl•Jraemı a,t>ettim. Yenilini allıca • i eder Telıl.. = .......... v' 'ıbp ........ 
;IHlllllllllllllllllllllllHlllllllHlf olunur. Bahattin Çmar Savcu 7057 

Açık arttırma suretile satıhk bağ ve 
evin 3840 hissede 560 hissesi 

tt. 
Eeu No. Mnldi Ye nn'i Mukadder K. Depcmitam 

190 Ankara Çankaya kanu 
Kiiçük AJNDC1 memincle 
19800 M2. hai Ye erin 
3840 hi•ede &80 hawi 171.- 31.-

Yabrda numa w neri JU11ı hal w mn 3840 W..ede S .._ 
wi P81İD para ile açık artama mala Ue ..... wlrbr. 
... 10.10.1938 puuteÜ ... wıt ıı ele ................. 

miaJena hmanmcla yapılaakbr .. lateldilerin o sin clepmrito .._ 
..... ... ., .. .,.._, w • ..._ ı...ıı U. .... .,... Enl'I: 
tenisine ıelmeleri. (3923) aıı 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 
AKTiF: 

K.uaı 
Altmı .... ldloenm 
Bulmot 
Ufaldılr 

OehP•ıld ........... ı 
TlrkU.... 

~llahdilaı 

17.157.759 

Altau lali ldlopam 9.054,614 
Altma talwlll lrabi1 serbest ...... 
DlPr dlwlds " Borcba 
ldltlas bül"'911 

H.-.T•.m.iı 
Denılite edL 9ftala _..,,. lraiidııll 
sa- 1 • 1 bici macldeleriae ...S. 
bD buiae tuafmda ftld tedl,.e 

!•ıdatCls! ı ı 
lluiQe bcıaolan 
Tlcut Hiledat 

llb.m we Tab.uat Obdam ı 
Denibte edllm enakl ukdl"8hl 

A - ıra....ııts ..ı.m n talwD&t (iti· 
but..,...•) 

B _ ...,_......., "talmJlt 

.... = ı 

Hi111 ... 1 

....... 

Za~ - Anlrara belediynindea .ı . 
dıpn 590 ildi numarala tof8dtlk eh • 

Lira 
24.ısueo,tS 
26.0l7.M5r-

l.2t5.115,M 

111.741.-

ıs.ost.Mtw'-

,..._,.. 
217.790.15 

t.OU.afM 

Lira 

51.491.571,,IS 

427.141.11 

PASiF: ....... 
batİ71ıtAlls-iı 
AdlTefnbllde 

Htmld 

T~Bm...,.._ı 

.,...... .......... ..... 
s- •. l laci ........ ..... 
.................. uld tlCllnt .,...... .......... .....,......,.. 
Kartdılı tr - a1tm olllak ~ ••111•....-. 
'aı••a 111......,U....._1!111. ..ı 

Dlviıl ... hh •• t, 
Altım trlmll lrabD clhlslft 
Dil• cleftsl• .. alaaıJrh 
MlrinabUbwlerl ........ 

151.Ml.111.-

15.057.141.-

14UID.t1~ 

1MG0.000ır
M.•.GID.-

---------------------- Uyetnameml bybettim. Yenlalnl .ıa · YENİ SİNEMALAR HALK. 
SOLUCAN dedHtlmlz öınak IURDLARI 
&1111 .,..., fHIP..,._ ....... ..... ,..,........ ' 1 

iW l 
......... ,., ... ~ _. ...,, b ... 8 h 

llamıdtll, lamtdlll • ll1r - ltllllılı ... ı 
tebeb oı.rı.r. Karın flpa;elerl. bunm •e mabd bt_.lan. lsbal. 
oburluk. Mlya ......... bq danmeai " cllba bir çok pyri bal

ler g& lutlr. Bunan Ulcı çocuklara nrllmeti pek kolay ollia 

İsmet Santonin Bisküiti 
clir. AUe 4o1rtonıaua ıılmutmm. ICatuıana ~laile 8Ufetl ladmall 
yudsdır. Okuyana. her eaanede flab 20 Jmnlttur. Yallm (tg. 
llBT) lmmlae DiKKAT 659 

cafamdan nkialnla htlkmll oJmadsp .. 
lln olunur. Arif ÇednlraJI 7058 

U L V 8 - ıt. aaca - - No.ı 1111 ...,.. ...... 
N .. t• Kamil sum 

Umumi Replyatı idare BdeD 
Tua ft*l llldtlrl 

Mlmtaa Faik FENiK 
ULUS Ba-.nl ı ANKARA 

BUGUN BU GECB 
Fnbllde ellenceli " neteli 

l'rmuca tisi& komedi 
PARlS EGLBKIYOlt 

Blf Rollerde: Lııcien Barrou • ~ 
elle Parola· Jul• Berr1 

Ayrıca • Par11mmt dbya lllıberled 
n Nlapra Şe1Ueel (lttlltlr fflıııfd) 

Seamlar: Z.45 • 4,45 - t.45 • pce zı de 

'~ ---
Flatlar: Ballmn: 55 e..-: 40 • ır='r "=', 

1 Dubullye 25 ~· ıı-- ""'I 
Halk llatlaeel 12,20 de ~· 

IAKPANYA VALSi ---
BU GECE SAAT 21 DE 

AÇllC HAVA SINEMASlNDA 
ZENDA MAHKOMLA 

ıı ıı ı ı ıı ıı tl I ı' 

odeli Blaupunkt Radyoları geldi Kcızım 

R 1 


