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•nı.ı1 .c .. u ıibi ,.c U. . .ıtlld. i 
Fuat şa·,ın Erlaçın ~ 

ldareh:ın •-,i 

Pazardan ea,ka HergUn Çıkar Siyasi Gazete Yıl 1 

Türkiye, lraktakı 

Fransa, itaıuı ıe Japonua 
menf aatıarını koruuacak 

Ankara 2:l (a a.) - .Fransa, İtalya ve .T:ıporıya 
~O.ınetleriniıı talepleri iizerine 'l'ıirkiye lıiiklımnti 
rnemleketlorin Iraktaki meufaatlArinirı korun-

1"" •ını üzerine almıştır. 
e• 

6. k A R A D E N İ Z D E 
• Bir tek ıııan denizaltısı uoktur 

Ankara 2H (a a .) - Anaılolıı Hjansıııırı 8tdahi
lar mab1tfılderı c•greııdiırine göre Almuııya hııHt 

1 tı bir iiçiiııcii Tiirk vapıırnnda ıniin~tıobıt ı ı 80 v

'iJI i~ \retlerini taşıyan Alman ıı,jıır,laı ı o lncaı. mil-

it eti bilinmiyoa bir cleııi:taltt taraf'ındlln lı tırıla
r· ı lıakkın<la Taı·ajansırıın diin gt1oe ııo~r~ttigi 
r· ere atfen Kam denizde bir tek Alman dcııizaltıtn 

'"' adığını Ankaradaki büyük clt;ilıgi vasıtl\l:'ıl• 
it• 'timetimize reımen bildirmiştir. 
et 
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ARAHIAME SURETi 
Karar No: 2/16905 

23-11-937 tarih 'f6 2-7695 8ayıJı kıtrarııırnıeye 
lir 

l'ürk parıuı kıymetini koruma hakkındakı 12 
~aralı kararnamenin fi uncıı maddesine hir t'ık 
İla v~siııe miitedair olup maliye vek i lliğirj i 11 

'll-941 tarılı ve 5426 l -1·1'582 aftyılı tt zktıretıilo 
lir olunan ilişik karaı·ın ıner'iyete korıulmaHı ic

~ekilleri lıey'.,tince 2i 11 9H tarilı i ııdf' kabul 
27-11 9!il 

Reisicii mlıur 
lernet !nöııii 

~tk parası kıymetini korunıa hakkın
e• ki 12 nuınaralı kararnanıenin ~•'uncu 
~· 

e· 
ri 

•• 

J 

it 

tnaddesine bir fıkra ilavesine dair 
karar 

'1adde l - f dhaH\tcılara itlıal odec k 1 r • ınal 
~ilerinin hariçte peşinen öden Lı t'sini ıoıııın için 

t~iye Oii mhuriyet merkez baııkaıııı delRIPti lo açı
akretlitıfıer dolay isi le mezk fır haıık: c' ırllıa r,t 
tdarı akreditif" müteallik nınlhrın mıınyytHı lıir 
det 1";arf111<la ıuemlokete idlıal cdilecı A"ııı., dllir 

't taalılıütrıaıue alıııır. Bu tal\bhiitnaın alm·e ria
İılik kararname lıükiimlerino aykııı lıortı:ket 
llır n taalılıiitrıameyi imz& !ayanlar h:ııtkmdl\ 

llrıi takihatt" balunmak iizere bu taaJıl iitr.ame

'l'ürkiye Oiiınlıııriyet meı kez hankıısınca kam
!) nıiirakaha ıuercıilerine tevdi olur, ur. 

'1.ad<le 2 - Hu karnr ntı~ri tarılıinıle ıı nınt~
dir. 
~adde 3 - Bn kararın icrasına maliyo v~kilı 

Çörçil SOVYET Bitlerin 
V şı gto ,da R ·smi tebliği Baş kumandanlığı 
R iti .. .. t ·· Hakkında fikirler 

uzve e goruş u M.o~ko•a 23 ( a.a) - Loodra 23 ( a.a ) -

Vıı~irıgton 2:1 (a.a) - Dün geceki So ... yet teb- Londranın "iyaı;r ın"h· 
Uiimhnl'rei:tliğ\ 81\rayın· lıği: fıllerino gfüe Hitl6rin 

1 dan bılılırilıligi•ıe göre: Şiddetli muharebeler baş kumandanlığı eline 
lrıgilttt1·a başvekili Çör9il biitiin cephede de'f•m almıuının iki sebebi •u-
Hıız\·e ltiıı nıisıd'ıri olauk etmiştir. Kalininin oe· dur: 

\'aş'ngtonda lııJluun~· or nup ıloğaırnnda ve Lenin- 1- Bitler 194: l yılı 
9füç l Raıvtıltlo gHriiş- grad civarında bir çok aııı lıarp duramu neti
ıııii..;tür. Lord Bovorhnrg yerler düşmandan geri celerinın verimini izah 
amiral Ducley PauvR t m- alınını,tır. için meıuliyeti yükleye-

para1orlnk genel k:ırıııay S O V Y E T cek bir ~ey bulmuştur. 
h11~kanı Aınt1rikıııııu İn- _ 2- Hıtler hıtta et-

giltere hüyiik olçt~i v" H b J bO m .. zligi hakkında. Alman-
H111,veltio şab~i ı toı1t lan 1 er ar rosu yada yaı>ılaıı garip şöh-
Vaşi ııgtondadıı" Bildiriyor retinden faydalana r ak 

Alman halkı ve ordusu 
Moııkova 23 (a. a .) - araıındaki ho~nutı:rnzloğa 

Haberler hürosu biltii- gidermek ve tekrar iti-
Ruzveltin 
Beyanatı 
Va~ingtoıı 2S (a.a) -

ReiA HuzYelt ıif,mittir ki 
Ç<>rc;il ziyaretiııiıı lıeılefı 

<liiyn n ıı•rı hor ta afrnılaıı 
llıılorciııgi yeııtc c ç.ı 

ıtı!Hr lıııkkrnda gi)rii~mek

tir. Öı·iimüzdeki guııler

de beııiınle Qör\\İl ve iki 
nıeınleket iktiıtatçıhrı a 
raııada ko:ıu~ıı alar ola 
caktır. B ı niınltt Ç'i•rçıl 

ara ·ıntl .ıı:ı konu,malat 

h ·~kıl yeıı · görii~ ueleı ill 
ha~I uıgıcı olac k ve bun
laı·." re.~'11 lll H. ı~ya, Çiu, 
H ohı.nda ve B ritaııya do 
uıinyonları i~tirak ode
uek tir. 

Çuı~kinkte 
l{onf erans 

Çuııking 2;3 ( a il) -
Burada ıniHtcfiklor Ha-
111nda ıı iilı i m lıır kouftt 

l rıuıs top lu ıımı~tır. H ı ı kon 
forarıı.; lı:ıkkmıla lıir kaç 

giine kadar hir tttlılig çı 

karılması bekleniyor. 

Yurtta~!. 

Kurbanınızı H"•va ko 
romu:ıa verirkf'n lııtv:ııcı · 

lı~ıını:t.A, fö !fikete nı?"rı

ynnlarn ye kimtf'!~İz yıv

rularn anıi •t;ın •ııdıı var 1 • • 

dını et m ş old • gıı uıuzn 
unntrıHyalım, 

Hava kurumu 

riyor: 
Batı kesimlMinde So;

yet Jutaları 17 ilk ka
nundan 20 ilk kanona 
Jıada.r dii~mandan 7 tay
yare, 360 tank, 51D top, 
161 mayin atma aleti, 

267 makinalı tüfek, 8069 
kamyon, 28 zırhlı kam· 
yon ve 35 traktor almış
tı I'. 

Sovyet kıtaları Volo
kolansk dolaplaranda ve 
hu ~ehrio içinde 7~ tank 
91 top 31 makinalı tü
fek, 577 kamyon, 4 zırhlı 
kamyon ve 35 traktör 

ele g6çirmi,tir. 
17 İlk kanundan 20 

ilk kanuna kadar cephe
nin batı b<ilgeleriode 10 

bin 90 Alman subay ve 

ori öldiirölmüştür. 

Libyada 
İngiliz kıtaları 

İlerliyor 
Kahire 23 ( a.a. ) 

lrıgiliz kovutleri dön 
Cebkk Akdari işgal et 
mitlerdir. Ve süratle çe
ki len Jroınmer kıtaları 

tar~fından bırakılan bol 
malzeme1yi ele geçirmi•· 
l rcliı Diğer taraftan 
lıı~iliz k..-şif kolları Sye
nayt'ıu idare werkezi o
lan Siren'e Te biraz da 
ha batıdaki Apolonyaya 

ıirmişlerdir. 

mat kazanmak istem;ı-<tir • • 

Finlindiyada 
Aç ilk mı oıacak 

8tokholm 23 (a. a.)
Gazeteler Finlandiya şe
hirleriııin kat't bir açlık 
tehdidi altın,ıa bulundu
ğunu bir çok yerlerde 
yeyt>cek maddelerinin ya

şıunak için zaruri olan 
en aşağı h11dda endigini 
haber veriyor. 

Rus yadan 
Dönen Polonua 

Başvekili 
T"hran 23 ( a.a. ) -

Polonya başvekili gene
ral SforeRki deıniştirki: 

H.usyadaki durum hak
kında gazetelerin Terdigi 
bütün haberler hakikate 
uygundur. Sovyetler yal· 
nız dii,nıanı geri atmakla 
kalmıyor onu şiddetle 

bırpıtlıyor. StaJin bana 
Almaıı ıuıkerleriniıı vazi
yeti tıpkı N apoliyon as
kerlerinin vaziye1ti gibi 
olduğunu söyledi bence 
Almanların talii bundan. 
da fenadır. 

Bununla beraber iJk 
bahar nıolıarebelerine ha
zırlanmamız gerektir . 

Bu muharebelerde Po
lon ya kıtalal'lna da Tazi

tel.r düşeeektir. 



Sayfa 2 

Müzik meselelerimiz 
Yazaıı: Hüseyin Hilmi Baywdır 
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Fa~ ıı ınusiki~ini dinleyen 

avrupalılarıo ~ok sef'llik
Jerini ve lıizo yakıstır · . ' 
dıklarını iddia odocek-

lere, Rciıniirgccilerin zap
tettikleri ülkelerin de

gişmesiııden tm çok çe· 
kindikleri dııyg-u men ha
ları111ıı, musiki ve din 

dııyğu meııb:ılan oldu-

ğunu şinıılıden tıUylerim. 

ı~,asıl nnısikisi ve halk 

J'a~ıl ınıısiki~i Osmn:ııı 

oğnllıırı devletinin Melı

terhnncsi yerine k:ıim ol

duktan onra [*] saray 

l:ırda sermesi leri (•glen· 
dirmok işirıi üzerine aldı. 

Biı· lrnç asır sara) da ya-

~adı ktan ıwnra Rerlıadde· 
ki yigıtlorin timarlarrnı, 

dalkavuklukla padi~alıtaıı 
koparan beııdegamn s:ı-

ravlarırıdaki verine nak-. . 
liıuekan ettirildi. 

}~asıl mııRikicilerinin 

ri rnyetlerine göre de bu 
müzik Taıızi matı an ıonra 

geli~imoge başlayara (!) 
'.Iiirk wüziği payesini alda. 

Halbuki a~ağıda i~alı 

odecegiıniz nçlıil~ hir 

milletin UJHiUru asfüıi 

olan halk tarafından he· 
ıı im sen moyen ımnat ei!orleri 

lfiyumut olamamakta ve 

bır ıuuıf tarnfınd_an ya~a

tı laıı hayat, lıalk tarafm
dan ka bol edilm~di~i ta-
kdirde hugün oldoğu 

gihi • ziippetik > teıakki 

edilmektedir. 

lşto lıo cii mlt>de:a ola

rak, 'l'ürk mtuıikisi yapıl

mak istenilon hn müzik, 
O:olıuuıı ognlları devloti

ııin earay miiziği ol<lıı· 

gundnn lııı zamana kadar 

'J\ırk halkı tarafından 

beııiınsenıııemi~, sevilme· 

mi~ Y~ lıiç bir Üdınaulı 

ayaletinde lıir kaç • tekke 

[*] Melıteı lrnueden 

maksat, Osman og;ulları 
harp sa flarrnın bir k:L<,'. 
kilomeıre gerisinde 9 da· 
davul, D çalpara, 9 ;,ı;nr

na, 9 zilli tugd.an ibaret 

tRkım çalgı çaldırırlar.lı. 

Hu takım serdenge<;tilfl

ri n, dalıa şeci ırn.Ia. salla

ma ı ıc;ın yüksek lıisle· 

rini tal:viye ederdi. 

s!kinl~rinden gnyri h:ı.lk 

bu nıiizigi taklit hilo Hl· 
mek i.ıteıııcm ı-ıtir. 

' 
.N tukim, saray asır-

larca ut, tali bur çal mı~, 

halk karaca oglanıııı s<iy

Jetıııi~. ii~· ~\irto telli ı·u

rasıııı, davullarını, zo ına

laruıı diulctıni~tiı· . 

Saray miizitıytHıi, cıııı·r 
ile teııkin eyle t1Y ırnki 

ahu att'Ş zarımı> diye a

ğaz eylemiş, lııılk, hu da 

ne diyor diye bakmamış 

yalnız kendi cemirırı > derı 

bahsetmiş, Gerı~ 0.mııt

ııın:ı. yaıımı.tır. 

Sarın·, bilmem ne 

kalfayı zırıdan& ııtmıı:: ve 
' 

hazı h~stekftrlannın boy-

rınnn vurmu~, lıalk huıı

lar:ı t ahııcli d<inınesi Tor

lak l\ em al kadar eh~m

ıniyet venneınişt.ir. 

Saray, Aeoıu ve Arap 
dilile giiliııtan ~l\rkıları 

siiy:emiş halk Yunusun 

beyitlerini lıesteliyerek 

Sa,·arn, Tunaya kıtdar 

gi)tiirmiiştiir. 

S:ıray Neılirnler, Na
biler yetiwtirmiı:, halk 
Doıtli l hrnhimi, Hay
hurtlu Zilırıivi ve vüz-. . 
lerce llŞI k ları nı takip et. 
miştir. 

Vo biıırıetict', bnştan 

aynJ?A knd:tr 1l1İirk olan 

Osmaıılı devleti, Osman 
ognlla.rıııın kiir Bi;r,ana.. 

ve Acem mnkallitliği de
jeııere hall(ıri yıizüııclen 

Sıırny ve halk dıyo iki 

sımf'ıt ayrılmı~ dt1vlt·t v~ 
lıalk hagları ı-rns~i1.1 ı.wssiz 

kopııuıga ha~laını~· ı r. 

Bundan ıoıırn. rıı:ıJfıın 
' 

Bab uıı n ııı çifıliğı imiş 

gihi empery;tlist ordula · 

rilo bu ltı~on soyı-uz ıorı 

ogln ile Tiirk ıniıı .. tine 
knr'ı arılaıu:uııazlı~ıııı ç-e 

rah:rnlığım gii teren o~-

ın nıı og n ı ı arı lı ıırı Pd anı hu 

meuılt•kt>tten dt"fol u p git-
mişlerdir. · 

Hnw ların bn sııret!e 
S'\J'&Y dili V6 nıiizik du

yuşu Şı1)'anı memııuuh·et

tir ki « 0-1mnnlı devlet 
Hcrkili> iltı hera her iıılıi

Htl etm i~ bir ziimrt1yo 
kalrnı~tır. 

Sonu var 

(Halkın Dili) 

e A 

ı 

Agdın nafia 
müdürlüğünden 

Kıiçii' Hik:i~·e: 

Yaza'!.1: A. ERJJ 

Kapalı zarf usulile 
eksiltnıe ilanı 

-1-

1 - Eksi ltmt ye ko
ıııı lııu i~: A tlm-lt ııtılı 

) o lunun o+ooo o+ooo 
kilornetro 1c ri ara ı ıı da 

1 1547.0' lira ke~if' he-
delli p ll'ke kal ılı nm 
iıı~a•ttı: , 

- Giizel si>yloyorsun 

Oo.nil, fak t lıogiinkii 

qıziy~tioi, yarıııın ııo ~e

kil alaoağıııı, F.irilıırnın 

hay ı tıuı, yaşayı~ tar:lını 

ttyıctt d.li~ ııdöu lizerınde 

duı·ılnrı o ıdan sonramı 

kati ka rarını vorıliııL 
2 

n"nıo ve 
dır: 

A 

Bu işe ait ~art

twı ak ~ı:nlar · 
- JiJvtt ıımııc~ , hep

sini hor şoyi f :1.laı1ile ılii 

' şiirıdiim. Artık bı rıim ya. 
ş ıt· !Dksi lt.ıne 

p ~c.ağım Oıi~ka bit~ bir 
rıanıesi. 

H-MukafıJlo p ı ojc ·i. 

O - Baymılırlık iş 

teri er t (•l ımrt ııamesi. 

U - Şıı:;6 ve kiipı ii
ler foııui ~ ırtıınmosi. 

E - Kqi f vo hii :'hm 

ı·d'' lı vo ı<il:iloi fl\'ı\t. ., 
1K iv~ııler hu ~artna· . . 

mıı 'o onakı ıı:tfil\ mü· 

1 iş ) oktur. Bo ıli i h ~ka 
zamanlar ı;ıimd ki kadar 

makul olaıııaııı. Hor lı.uı 
gi bir 1..rıçvctiıı lıoııi bu 

fık rırudt'n ~c,·ıı eıuıyec( gi 
muhakkaktır. 0111111 İljİU 

.l!'eı ihrrnırı ha bası un 

dii r liiğiındo gi>ı-ohilirler. 

1 :J - Eksiltme 15 1.!l-12 
tnrilıiı de Per~emhe giiııü 

1

1 

sant 15 rlo vilAyet daimi 
erıci.imeninde ynpılncaktır. 1 

ı;ı ll 

ıwn . o;r,ıııııii l>yhmıeni:t.i 

«;ok 1İ<'a edıyorııuı: F'ori
lıa hensiı yn~uyaıııaz, hiz 

o ııu ııle anla~tık Ytt ohe· 
' 

eli.\ en yok<lıgeriıuiziıı o-

4 - ]1}ksi tın o kH palı 
ıarf nsuliledir. 

5 - Ji~kttiltmc\ o ıriro-• ö 

biluıok ıçirı hıt..,klilorin 

8ü6.U:l lirnlık muvakkat 
t11nıi11at ve .\yaın viHl
,retiııcleıı ilıaledtııı iit; giiıı 

evvel lıu i~ ı~iıı alııııııı~ 

ehli~ ut v sika~ı n•rrut-1 i 

hı ı ıruı.lı r. 
ü - 'l'cklif ın~ktupl arı 

a ii cii ıırnıldeılo yazılı 

larak kıda.<·a~I/ .. 
- Peki O(;ınil. Bn 

sobrpltt nıııtlaıukı vicdani 
bir meı\u İ) ot altına g ri 

yo 1 nm trnııi e\' Jfulıııı gilıi 

scnlig•m u;iıı beu ie ka

ııaatıwı oı.:ık,;o hiltlırıuo 

ge mecbıırum ki soııra

Llan her lı:rngi bir lıuıli~e 
kar~11ırıda keıı<lirıiıı ıue 

sulu giııo kl•ndin alabi
l c ı;in. 

Bo.ıco, tliiııynda bu 
evlenmok me lesiııdeıı 

dalıll zor hir ~O\ yo'>.tnr. 
Ba ii) le lıir i~ k ı; ııe te· 
eatliife, ııo kadere vo ne

tle şaııım kat'iyymı kıy. 

met ve ehemmiyet 

memek lftzımdır. 

B ıratln haf f' hit 

kararması, mulı1tk-' 

ve iraJerıin muvak 

zaflamaAı, Jıc:rocaııı' 1 

Riri ve yalnız. kalbi' 8u 
giiniiliin lıakiıniytıti 1 

m Li~ iiınit ~tmediğ rgi 
tınııa vo hayaline 

nıt«lıgi net icele!le ~ 
laştırır. l~te o vnk1 

tabiat ve ko~koca a" ... \' 
sanki teces~iim etuıı1 ~ 
ızdıralıa dfüıor her i 

' 
kaplar. Bi>ylo obedİ 
ıntıtloı in esiri ulwt•~ 
dir ~iiphesi:.dd tııkO 
den~ın. 

- Lilkiıı amııcııl.' 

hoıı ç.ocak d6gilını, 
olurda kondirııi dl 
ıııom v6 şuur:ıuz 

1'. 

leı in vaziretine diı 

Biz 1,er ı:a He ııered 
ne şekilde olursak o 
lıalıtiyarhgıınızıu fi 

sudıyetimıziıı se&1 

ha~ka bir sos dufoJ ' . 
cuk ve yalnız gııı 

giirerek meınıı u ıı j 
ve iftihar bisltıı·ile ! 
yacağız. t.lo 

- ~iiıllıesiz ogııı lıııı 
Herkes ayııı gaytı v~ -~ 
zu ile )i>ıiir. KvJt~rı1 ~ılo 
mulıakkı\k al<lanııC lln 

dtıwok veynlıot "~ 
altı) lıiucle huluıınıa1' 
uıeyornm. 

- Sonu var ...,.. 

•eti 
'tıhıt 

1 
imatto l bir :mat evveliııe 

kad. r vil:ly~ı. daimi ~n

ciiıneneııe getirilerek Nı· 
ciimen rcitılitti rıf' ınnkhıız 

m11kahilirıtle ,·or ilocck ti r. 

Potıt l i lo g<> d ;rilt:eak 

mektupların ııihayet n 
t;iirı<'ii nıaıldt!tlu yazılan 

:-;aat ' kaılar gelmiş olrııa-

1'1 ve <lı. zaıfın ınülırii 

nmuuıi ilo iyice kap ıtıl
m ış ol mnsı Jflzı ıncl_ı r. Po ... 
tııda olacak geuik ıııolor 

kabul etlılmcz. 

1 

~~~~ ..... ,, .... , ... ~. 

.1 ili~ 

İii r 
tij 1 
\•e 

'la rı 
~ <lı 
~ il 
llııı 

~ s I · !~~~'~" ~~)~~;~ı!'~ı~o~~~i~tl~~ ~b~~ro~ 
~ Sıd oıugluıı ıııı yetişi iı ıl ıgi fidan ball<;esi udD 

1 f dan nstnsı uıtışlıur Ali <)avıı~ tarat'ıııdllll 
1 meydana getiıiloıı 20 , 30 hiu uıev,,oli 

~o :!4 20,~2,.A,26 
nıaga lıa~laııııııştır. A ı·zn orlt>ıı ler gi>ruı~l• 

1 

ınoy\•tı~iz fıda ıılıı.ı· bıı ay(laıı itiban.•ıı ~ tıl· 

~=~~~======= ve fiJan ıdd 11tım bi 'ip 11ıe111uun ka laıl'' 

\' atandaş!. 

'.rılsarrtıf' .. alı"· Ral •tt ~ ';'ı .. 
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