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._ Hatay anayasa_sı Habeşistanda yeni sene büdcesi 

Görmenler . çarşambaya 
Cenevreye gidiyorlar 

Hatayda tetkikat yapan görmenler 

r d ... •JS (A. \.) - Hatay daki Milletler Cemiyeti görmen· 
Kn Ul". ""' .• l l k . . 

leri Ceııe·n-e 'de toplanmış olan mute uı~sıs ar omıtesınek1 radirp~r anıha "iinii Cenevre ye hareket edece er . 
vc·rmek iizere ~arş l"I 

yapılan suikast 

Graziyaninin 
v 

yarası agır 

Cibuti, 28 (A.A.) - Adisababadan 

bildirildiğine göre Grazianinin sihhi va
ziyeti endişeyi mucib olmaktadır. Mare-

şal, bombanın parçaları ciğerler:ine sap
landığı için yaralar neticesinde hasıl 

olmuş bir zatürrieden mustadb bulun
maktadır. 

Taç giyme şenli.k
leri ue H abesistan , 

Londra, 28 (A.A.) - Londrada ha
len mevcud bulunan Habeşistan orta 

elçiliğinin bir delegesi, Haile Selas.inin 
Kudüste bulunan oğlunun Londra taç 
giyme şenliklerine iştirak edeceğini bil
dirmiştir. 

Büdcede mühim 
bir fazla_ ık var 

Maliye Vekili B. Fuad Ağrah 

Yeni büdce bugün 

Kamutay 
Başkanlığına veriliyor. 

İcra Vekilleri Heyetinin yeni büd· 

ce üzerindek.i tetkikleri bitmiştir. Dün, 

Maliye Vekilimiz B. Fuad Ağralı rahat• 

sız olduğundan vekaletler muhasebe 

müdürleri vekilimizin evinde toplan

mışlar ve büdceye aid son muamclelc· 

ri de ikmal etmişlerdir. 

Başbetke 

LIMANLARlMfZ 
Falih Rıfkı ATAY 

Fenerbahçe • 
şampıyon oldu 

Büdce bugün anayasamızın bu hu

sustaki maddesine göre Kamutay ha~ 

kanlığına verilecektir. Yeni büdcemi. 

zin yekıin itibariyle mühim bir fazlalık 

arzettiği söylenmektedir. Bu fazlalık

ların da bilhassa, Nafia, Ziraat Milli M& 

dafaa ve Maarif büdcelerinde olduğu 

tahmin edilmektedir. Yeni büdcemi%., 

İnönü Hükümetinin 925 senesinden.beri 

hazırladığı büdceler gibi tamamiylo 

mütevazindir. 
Sayın Başbakanımız İstanbul ve 

İzmir limanlarını tetkik etti. Baş
bakanın bir limanlar politikasını 
süratle gerçeleştirmeğe karar 
verdiğini bildiren sözlerini~ .her -
kes üzerinde bir müjde tesırı bı
rakmasının sebebleri vardır. Sene
lerdenheri mesela şu veya bu cins 
bir malın Hamburg'dan İstanbul'a 
nakil navlonu ile gemiden karaya 
çrknıa masrafının bir olduğunu 
işiti;, dururuz. Lima·nlı yerlerde 
vazıyet böyledir: Karadeniz'e 
yollanan malların adreslerine ne 
zaman teslim olunabileceğini size 
hiç kimse temin edemez. Eğer ge· 
mi T rabzona vardığı vakit fırtına 
varsa, mal Batuma gidecek, belki 
bütün Rus kıyılarını dolaştıktan so 
ra lstanbula dönecek, bir ikinci se
ferde malımızı Trabzondaki adrese 
teslim tecrübesini tekrar edecektir. 
Karadeniz coştuğu vakit, en iyi sığı
nak açık denizdir. Limansız kıy~lar
dan kendilerini dalgaların kuca~ma 
atmağa muvaffak olamıyan gemilc:_r, 
kayalara çarparak parçal~mag~ 
ınahkiımdurlar. Hulasa bu orle ?ır 
derddir ki Türkiyenin kıyı şehirlenn
den lıerhan~ birine gitmek üzere va· 
pura binebilirsiniz: fakat oraya çıka· 
h·1 v• •• ancak rasat mütebassıs-1 ecegmızı, • 
ları tahmin edebilir. 

Ne yapalım? Türkiye~in bütün 
baymdırhk işleri cumhunyete kal
ltlıştır. Raylarmızı henüz şark hu· 
dudlama yaklaştırmağa uğ~a.şıy?ruz. 
Büyük nafıa işlerinin her bın mılyon 
altınla takdir olunabilir masraflar 
istemektedir. Demiryollar ve ~~an
lar mühim olduğu kadar nakil ıçın ne 
kadar ehemiyetli ise, geniş miky~sta 
sula.ınak ve tarım kombinaları ıl~, 
endüstri müesseseleri de nakl~~ı
lecek olanlara vücud vermek ıçın 
o kadar mühimdir. 
. Mesele şu veya bu işe sıra gelme· 
sında ve başlamak için imkan bulun· 
lllasrndadır. İstanbul ve lzmire s~a 
geldi. Dün Hollanda ile imzalandıg~· 
~· gördüğümüz kredi anlaşmasmm •· 
~ınde liman inşasının da yer ~u~u
Rllnu görmekteyiz. Bu kredı ıle 
l' rabzon transit ve Ereğli demir 
\re kömür limanım başarmak !hti
~a~inden gazetelerde bahsedildi· 
gını görmekteyiz. 

İstanbul rıhtımlarındaki yeni in· 
§alarm, İstanbul şehri planındaki Iİ· 
tnan t . asavvurlarma hiya-net etmı-
~ecek olduğu hakkrnda Ekonom! 
h .akanırnızın inancalarına hususı 

tr kıYmet vermekteyiz. tleri şe-

-Fener-

I • 

11 maçın 
11 indede 

galib 
Dün lstaobuldan aldığrmrz tele· 

fon haberlerine göre, latanbul fut· 
bol şampiyonası maçları dünkü kar
şılaşmalarla bitmiştir. Neticede, oy
nadığı on bir maçın on birinde de 
galib gelen ve 47 gol atıp yalmz bir 
tek gol yiyen F enerbahçe 33 puvan• 
la şampiyon olmuştur. ikinci Güneş
tir. Üçüncülük Beşiktaş ile Galata• 
saray arasındadır. Bu iki takım ay
ni derecede puvaıı almışlardır. 

F erd itibariyle bu mevsimde en 
fazla gol atan oyuncu fenerbahçeli 
Esaddrr. Bu Esad, 14 gol atmışbr. 

Milli kümeye, l ıtanbuldan F e· 
nerbahçe, Güneş, Galatasaray ve 
Beşiktaı ayrdmışbr. 
(Maçlarnı tafsilatı 6. mcı sayfadadır) 

B. Ribbentropla 
B. Eden görüşmesi 

Londra, 28 ( A.A.) - İyi rnallımat 
alan ingiliz mahfilleri, B. Fon Ribben
trop'Ün B. Eden tarafından kendisine 
Belçika bitaraflığı hakkında yapılan 
teklifleri vermek üzere Berline gidece
ği hakkındak.i şayİ.31Yı yalanlamaktadır· 

lar . 
Mezkur mahfiller, Belçika mesele-

sine temas edilmediğini ve lngiltere
nin bilhassa Lokarno hakkındaki tekli· 
fine cevab almağa ehemiyet verdiğ.ini 
tasrih etmektedirler. 

birlerin binlerce nesle de':edil~
cek olan büyük menfaatlerı, hıç 
bir sebeble, bugünkü kolaylık ~e
ya fayda fikirlerine feda edıle-
mez. 

Türkiyenin her türlü iş hacmi 
boyuna artıyor. Memleketin her p~-
smı diğeri ile, ve bütün memleketi, 

t~Ige bölge, cihan girid ve çık~dlan 
ile ınünasebette bulunduran lıman
larrn emniyet vasıtaları ve modern , 
işleme cihazlariyle donatı!ması, 
hi üphesiz, vata~ bahtıyarh· 
., ç ş · ölçüde hızmet edecek
gma genıf 
tir. 

Ankara maçları 

Demirspor Kırıkkaleyi 
1 e karşı 2 ile yendi 

Dünkü maçlarda bulunanlardan bir köşe (Yazısı altıncı aayfadadrr.) 

' ATiNA MEKTUPLARl:2 1 

Afinaya ılık bir cenub havası 
• • 

gırıyoruz içinde 
Atina, - 15 şubat • Kar İstanbul da ve Selanik' e kadar Makedonya. 

da kaldı. Atina'ya ılık bir cenub baharı içinde giriyoruz. Pencere
den alaca kar.anlıkta alçak tepeler üzerine yerleştirilmiş servili kü
çük mab~dl~rı, yumuşak _eteklerdeki köyleri, renkleri, çiçekleri, kır
ları, :;erv1lerı ve bu zengın bahar sabahı içinde hususi treni selamlı
yan binlerce dost insan yüzünü sc yrediyonım. 

Dışarda hayat daha canlı ... 
serviler daha kışa ve koyu .•• 

İstanbul - Atina yolunun hudud
dan Selaniğe kadar olan kısmında im
paratorluğun izleri daha kaybolmamış· 
tır. Trenimiz uzun zaman taşan bir 
nehrin sulan içinde yürüdü. Sonra iyi 
işlenmemiş, ağaçlanmamış kırlara gir· 
di. Büyük kiiçük şehirler, kasabalar, 
köyler bu boş, ıssız ve kimsesiz hissini 
veren kırlar içinde toprağa tatbik edil
memiş, tam şekillerini almamış maket· 
Jerc ve bütün tabiat bizim Trakyaya, 
kısmen de orta Anadoluya benziyordu. 

Penceremin önünde kendi kendime, 
diğer bütün anlaşma sebeblerini bir ta
rafa bırakarak; tek başına bu ağaçsız 
kırlar, bu taşan nehirler, bu imarı çok 
zaman, çok para, ve çok ahn teri isti. 
yen topraklar, Anadolu ve Balkanlar
da Balkanlar sulhu id~eılini ayakta tu 
tabilir diye düşündüm. 

(Sonu S. inci sayfada) 

Fıkra: 

Paris sergisinde 
Sen nehri kıyılarında 43 devlet te,. 

hir saraylarrnı veya pavyonlarını kur • 
mağa başlamıştrr. iyi bir şey fazla bit 
masraf, hem de yüzde yüz döviz masra
fı demek olduğu ifin, milli müdafaa ve 
milli endüstri işleri ile ne kadar uğraş
makta olduğunu bildiğimiz lıükümeti • 

mizin tereddüdüne hak vermek lazım 

gelir. Fakat Paris'e o kadar fOk insan 
gelecek ki biz, bu sefer, küçük bir pav• 

yonla bile, fakat Brükseldeki gibi içti 
ve tütün pavyonu değil, bir maketler, 
fotoğraflar ve örnekler pavyonu ile 
serginin bir köşesinde yer tutmamızı 

arzu ederdik. Bizce bunu güzel sanat
çılarımızla basrn birliğimiz, şu Balkllt)o 
/arla Suriyedeki panayırların ber biri• 
ne verdiğimiz kadar bir pars ile başı • 
rabilir. 

Geçenlerde bir senedenberi .An.b • 
rada, hem de memleketi tanımak vazl. 
fesi ile çalışan bir ecnebi <gazetemiz• 
geldi. Burhan Belge yanrmda idi. Misa. 
lir Ar isminde bir küçük dergiyi masa. 
mın llstünde gördU ve sordu: 

- Türkçe, bu tarzda çrkan ilk derw 
gi burnudur? 

Şahsi kütüphanemin bir kısmı mat
baadaki odamdadır. Rafların birindeıı 

bir Servetifünun cildi çektim ve açtım. 
Tam kırk senelik! 

Hayretle baktı: 

- Böyle .şeyler görmek tuhaf! .. 
- Dahası var, dedim; derginin oa 

yedinei cildini görüyorsunuz! 

Hakikat budur. Bizim için sergiler 

hiç bir ticaret menfaati temin etmese
ler de, bizim, Türkiyenin garb medeni• 
yeti alemine mensup bir devlet olduğu

nu cihana tanıtmamızın müstesna, po. 
/itik ve ekonomik ehemiyeti vardır1 
Hatta sergi masrafı Ekonomi Bakanlr• 
ğmrn mı, yoksa Dı~ Bakanlığının nu 
büdcesine yükletilmesi lazım geleceği 
düşünülecek kadar, politika ehemiyetl 
üstünde duran bir şeydir. 

Fransa'nm yaptığı birçok kolaylıJc.. 
lar<ları dolayı, y eni dünya ve eski dün
yanın milyonlarca insanı ve bütün 
Fransa'nın aylarca kaynaşacağı sergi 

rmılıitinde T ü r k i y e kelimesi
nin dahi bulunmamasrna gönlümüz ra • 
zr olmıyor. Daha iki ay da vaktimi;ı 
var. - Fatay 
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~ercume ve 

Tercüme ere dair 
- Liza ronıamnın ıcrciinıcsi 'dolayısiyle -

Dostum Süreyya Sami Eren'in bü -
yük rus edibi Turgeniev'den t ercüme 
ettiği Liza romanı ile Varna'dan gön· 
derdiği bir mektubu aynı günde aldım. 
Mektub, romanı okumamı, bilhassa, ba
şına ilave edilen önsözde ileri sürülen 
bir takım fikirler hakkında • ister leh
te, ister aleyhte - mütaleamr yazmamı 

tavsiye ediyordu. 
Şimdi, önsözü de, romanın bütün 

tercümesini de okumuş bulunuyorum. 
Şu halde mütalea yazmak zamanı 

gelmiştir. Bu mütalealarda Liza müter
cimi ile bir takım noktalarda uyuşamr
yacağım için önceden özür dilemeğe de 
lüzum yok; çünkü dostumun Varna • 
dan gönderdiği mektub, zaten, bu hak
kı bana bağışlamış bulunuyor. 

Süreyya Sami, önsözünde bizde ter
cümeden, tercümelerin okunmadığı 

hakkındaki şikayetlerden bahsettikten 
sonra, bütün kabahati mütercimlere 
buluyor. Eğer kifayetsiz mütercimler 
elinde bir takım şah-eserler değerlerini 
ve cazibelerini kaybediyorlarsa Liza 
mütercimine, yerden göğe kadar, hak 
vermemek elden gelmez. Yalnız Sürey· 
ya, bahsi şu tarafından tutturmaktadır: 

1'Yalnrz bir noktaya işaret etmek İs· 
terim: bu işi, hayatını gündelik gazete
lere sütun sütun yazı yazmakla temine 
çalrşan ve buna mecbur olan kimselerin 
yapacağına kani değilim. Çünkü bu iş 
aceleye gelmez. Tercümeler, özenilnek 
bezenilerek, dikkatle yapılmak gerek • 
tir. /an /ak Ruso, ''itiraflar-' ının bir 
yerinde §Öyle diyor: 

- Satılmıi kalemlerden büyük, 
kuvvetli bir şey çıkamaz. lhtiyaç, belki 
tamakarlık, güzel olmaktan ziyade bü· 
yük bir süratle yazı yazmaya beni mec
bur krlabilirdi. Eğer muvaffak olmak 
ihtiyacı beni mücadelelere sevketme -
seydi, doğru ve faydalı olanr söyleye. 
cek yerde cemiyetin hoşuna gideni söy. 
liyecek ve meşhur bir müellif olmak 
imkanr varken hayatımı alelade bir ya
zıcı gibi bitirecektim. Hayır, hayır! ben 
daima hissettim ki bir müellifin iştihar 
edebilm~şi ve herkesin saygısını kazan
ması, profesyonel olmamasına bağlıdır. 
Yalnız yaşamak için düşünenlerin asi· 
lane düşünmeleri çok zordur . ., 

Ruso, bunu müellifler için söylü -
yor. Aynı düsturu biz tercüme işlerine 
de teşmil edebilirı:z. Yabancı dillerden 
çevrilerek gündelik gazetelerimizin sü
tunlarım dolduran ve sırf yaşamayı te
min kaygusiyle tercüme olunan hik§ • 
yeler edebi zevkin uyanmasına hiç bir 
zaman yardım edemez. Bunların hayatı 
topu topu yirmi dört saattir.,, 

Kendi mütaleamı yazmadan, önsözün 
bir başka yerinden birkaç satır daha 
nakledeyim: 

" Liza'nrn tercümesinde liubalililc
ler yapmamağa çok çalıştım. Tekste o 
kadar sadık kaldım ki, görecek.siniz, ba
zr yerlerinde düşüklükler bile oldu. 
Halbuki isteseydim, bunları bir kalem 
darbesiyle düTeltir, kulağa daha hoş ge
lecek bir şekle .sokardım. Bunu yapma
dım. Yapsaydım tekstten ayrılmış olur
dum. Düşük kalmasını tekstten uzak -
laşmaya tercih ettim. Bence en iyi ter
cüme tP ks+tcn uza k/asmamış olan ter • 
cümelerdir.,. 

Bu mütalealardan anlaşılan şudur: 

Süreyya Sami Eren'e göre yabancı dil· 
terden türkceye eser tercüme etmek is
t eyen bir kimsenin hiç bir gazete ile hiç 
b ir alakası olmamalıdır. Gazete idare -
haneleri, senelerdenberi, içinde yaşa

dığımız bir alem olduğu için, oralarda 
nıısıl çahşrlrr, bilir iz. Zaman zaman, bir 
takım gündelik te rcümelerin aceleye 
geldiği ve yirmi dört saat i çinde l-ıaya

tmı tamamhyacak olan bu yazıların 

yamru yumru ortaya çıktığı da meç -
hulümüz değildir. Fakat bu misalleri 
göz önünde tutarak. gazetelerde tercü
me halinde tefrika edilen edebi eserler 
hakkında, topyekun, "kötüdür,, kararı
nı vermek de insaflı bir hareket olmaz. 
Edebi zevki yüksek, ecnebi bir dili de 
Jcendi öz diline yakın biten bir vatan -
daş tasavvur edeceksiniz ki bunun bol 
bol boş zamanı olacak: gazete idareha
nelerinde vazife almıyacak; Süreyya Sa
mi, ancak buna tercüme hakkını ve
riyor. Halbuki, zamanımızda bütün mes· 
l ekler bir gazete idarehanesi kadar, o
r ada çalışanları meşgul edebilir. Jan 
Jak R uso'nun "müellif'' hele inkılap ve 

l 
ihtilal zamanında Fransa'da yaşayan 

bir müellif için söylediği sözler, bugü
nün yazıcı ve mütercimi için, nasıl, tat
bik olunur, bu da ayrı mesele. 

Size bir misal verebilirim: Ulus ga· 
zetesi, bir iki senedir, seçme garb eser
lerini önce tefrika, sonra kitab halinde 
neşrediyor. Bu seri, son günlerde on 
dördüncü kitabını milli kütüphanemize 
armağan etmiştir. Bunları tercüme e -
denlerin hepsi, gazetede çalışır arka . 
daşlardır. Kendi yaptıklarımı istisna 

ederek söyliyeyim: bunların üzerinde 
dolaşacak dikkatli ve insaflı bir göz, 
bu tercümelerin gazetecilik çevresi dı • 

• şmda kalanların yaptığ ı tercümelerden 
hiç geri kalmadığım, bilakis, çoklarını 
geride bıraktığın görür. Zevk sahibi, 

dil bilir bir gazetecinin yazı yazmak 
ve tercüme yapmak hususunda herhan
gi bir hariciye memurundan tlaha az 
titiz, daha az itinalı olduğuna nasıl 

hükmedebilirsiniz? Sonra, yazı yazma-

yı meslek haline getirmenin, bunda me· 
leke sahibi olmanın bir üstünlük temin 
edeceğine inanmamak için, ne gibi de
lilleriniz bulunabilir? 

Gazetecinin elindeki kalem satılık 

değildir. Onun, nihayet, yazısına, çık
tıktan sonra, para verilir. Ruso ile ara
mızda zihniyet farkı olduğunu ve bu -
nun böyle olmasına lüzum buJıı .. -' ··:;u-

nu da unutmamalıyız. Biz, bt•Gün "ce
miyetimizin hoşuna gidecek yazılar,, 

yazmayı zevk ve imanımızın bir icabı 

saymaktayız. 

" Tekste sadık kalmak için ibarede 
düşüklükler yapmağa katlanmak,, mü • 
talcasını ise tamamiyle, yadırgadığı

mı söyliyeyim. Büyük bir edibimizin 
de dediği gibi böyle bir düşünüş ancak 
noter tercümelerinde gözetilebilir. 

Bir garb edibini ele alacaksınız ve 
onun tekstine sadık kalacağım diye iba
re düşüklüklerini hoş göreceksiniz, 
türk okurlarını tercüme eserlere ısın . 
dırmak ve onların ze"·klerini yüksell • 
mek için tutulacak yol ?u mudur? 

Her dilin kendine mahsu!i tabirleri, 
idyomlarr, ata sözleri vardır. Bunları 

bir başka dile çevirirken hazan aynen 
tercüme edebilirsiniz: fakat lJaı:ılarını 

da ikinci dilde bulunan mukabilleriyle 
çevirmek bir zarurettir. Bunun güç ol
duğunda şüphe yok; fakat bu güçlüiü 
yenmek, bu zorluktan korkmamak da 
"tercümede göaterilecek titiz itina ve 
dikkat,, cümlesinden değil midir? 

Başındaki önsöze bakılınca iddialı 

bir tercüme eseri olduğu anlaşılan "Li
za,, nrn yapraklarını çeviriyor ve üze -

rinde kurşun kalemle yaptığım notl:ln 
bakıyorum. Eserin ilk cümlesi fUdur: 
"Hoş bir ilkbahar günü, sonuna varı • 
yordu." "Sona varmak,, türkçede böy· 

le bir mürekkeb masdar var mıdır? "So
na ermek., masdarr, gazetelerde çalış -
matlığı ve kalemini satmadığı için vak· 
ti bol olan mütercim tarafından metrı~ 
sadık katmak endişesiyle mi ''sona var-

Van gölii i<,·in 
motiirler 

Van gölünde 

iıletilmek üzere 
kurulmakta olan motörlerden bahseden 
bir İstanbul gazetesi, t a k m a k ve 
• ö k m e k yerine monte etmek, de

monte etmek sözlerini kuUanmı~b. 
Ayni gazete, ayni İf hak.kında, bu 

ıefer de türkçe tezgah yerine fran
ıızca §nntiye kelimesini kullanıyor. 

. Fakat, fransızca, almanca veya İn
gilizceden, kendi dilimizden imiııler de 
herkes de bilirmiş gibi, böyle, ke!imeler 
almak zamannnrz gazetecileri için bir 
adet hükmüne girmiştir. 

Ancak, bu kelime kaçakçıl ı ğı böyle

ce devam edip giderse milli piyasa, gÜ· 

nün b.irindc, yabancı mallariyle dolacak, 

ve o zaman, fikir alııveriıi edeilmemiz 
için, türkçeden başka en az üç lisana di· 

limizin sınrlannı açmamız lazım gele· 
cek. Kendimi~ acıyalnn! 

Tunus'taki 20 bin aç 
Tunusun cenub ahalisinden 20.000 

kiti açbr. Çünkü zaten bu mıntaka çok 

verimsiz olduğu halde bu yıl, fazla o
larak, kıtlık dn zuhur etmİftir. Bu ıe
bebler yetmiyonnuı gibi, vergi memur· 

R~4.DYO İÇİN 
STÜDYO 
Y.4PILIYOR 

Türk hava kurumu binasının ar
kasnıdaki arsaya yapılacak olan bü
yük stüdyo binasının projeleri imar 
müdürlüğünce tetkik edilmektedir. 
P. T. T. idaresi, arsanın kızılaydan 
sabnalnuna muamelelerine başlannş
tır. 

Stüdyo, küçük, orta ve büyük ol
mak üzere üç kmm olarak inşa edil
meJdedir. Bliyük stüdyoda 80 kişi
nin çah§masnaa imkan verecek bü
yük salonlar vardır. 

Ettmesudda kunı)acak 60 kilo
vatlık uzun ve 20 kilovatlık kısa 

mevc tuJJü istasyonlar için açılan 
münakasaya müracaatlar ve teklif
ler devam ebnektedir. 60 kilovatlık 
İstasyonun 120 kilovata yükseltilme
si mümkün olabilecektir. Tck'if ya· 
pan firmalar arasında, dünyanın en 
tanınmış ve mei hur müessesclerı var 
dır. Uzun ve kısa her iki istasyonwı 
da ayni za~:ında kurulmasına baş
lanacaktır. Bayındırı k bakanlığı, 

ilk defa mahdud bir çerçive içinde 
açtığı konkoru, bu defa genİflete
rek ve elçiliklerimiz vasıtasiyle bü
tün memleketlerin a!akasını çekerek 
tertib ettiğinden, yapılacak istas· 
yonJarırmz en modern ve bütün tek
nik vasıflan taşıyacak ~kilde kuru
lac.'lktır. 

mak., şekline konulmuştur? Aynı say
fada bir cümle içinde "kendisi., ve 
"kendine", ikinci sayfada gene bir tek 
cümle içinde iki tane "kadar'' kelimcle· 
ri tekrarlanıyor; biraz aşağıda "o,, 

müfred failinin fiili "birleştiler,. şek -
linde cemilenmiştir. Bu sayfanın so -
nunda "on beş yıl süren ... .,, diye başlı -
yan bir cümlede faile bir türlü tesadüf 

edemedik. Buna benzer birçok misaller 
bulmak mümkündür; bunları görünce 

"yeni tercüme telakkisi,, nin kırk yıllık 
kitabet" ve "gramer., kaidelerini orta-

dan kaldırmııt olduğuna mı hükmetmek, 
yoksa "titiz itina., nın buralara uğra -

madığını mı düşünmek lazım? Bu mi
salleri, Liza müterciminin kusurlarını 

sıralamak için değil, onun iddiasını te
yid etmek için gösteriyorum: tercüme
de itina lazımdır 1 ve fimdiye kadar ya

pılan itinaaızlıklar, tercümelerin "kale
mi satrlmıf,, gazeteciler elinden çıkma

sından ileri gelmemi§tir. Uzun uzun 
dikkat ve itinaya vakti müsaid olan 

mütercimlerde de bunlara tesadüf olu

nabiliyor demektir. Şu halde kabahati 
fU veya bu zümreye yüklemektense, or
tadan, paylaşmak daha doğru olacaktır. 

Süreyya Sami'nin tercümesiyle kü
tüphanemize değerli bir eser kazandu-

dığını söylemek bir vazifedir. Sözün 

bu tarafını kısa kesmeme sebeb, önsöz
deki iddialariyle fazla uğraşmamdan 

ileri geldi. 
Nuıettin ART AM 

)arı her zamanki vergiyi de zorla aJ
mıılardır. 

" Şimdi, Tunus §diri civarında topla-
nıp kendilerine çalıdan çırpıdan kulü· 
beJer kuran kadınlı, erkekli ve çocuklu 
20.000 aça devlet, iki günde bir yiyecek 
göndermek suretiyle bak.maktadır. 

Alınmıf olan vergi ile acaba bu aç
tan doyurmak kabil oluyor mu? 

Bir ı,nahkeme kararı 
On yılda en çok çocuk doğuracak 

kadma verilmek üzere 650.000 lira bı
ralmııt olan kanadalıdan bu sütunlarda 

bahsetmiıtik. 
Bu müsabakayı yedi kadın birden ka· 

zanmıı ve kendini birinci farzeden biri 
de diğerleri aleyhine dava ibme etmiı· 
ti. 

Toronto mahkemesi davaayı haksız 
ıörmüı olduğu için para bu yedi "çok 
çocuklu ana" arasında taksim edilecek· 
tir. Mükifabn yedide birini, yani qağı 
yukan yüz bin lira alacak olan davacı 
çok büyük, dayanıbnaz bir zarara gir· 
mit olduğundan bahsetmektedir. 

Zavalh kadın! 

1 - 3 - 1937 

Ankara Halkevinin 
Dört günlük 
Bayramda çalışmaları 
Temsil, sinema ve tiyatrolarda 

11.000 yurddaş bulundu 
Ankara Halkevinde 21.2.937 günü 

~apılan halkevleri yıldcinümünden son
ra araya giren bayram münasebetiyle 
halk, bol bol tiyatro, sinema, kukla ve 
karagöz ve zenğin müz.ik programların
dan geceli gündüzlü istifade etmiştir. 

Halkevinin sosyal yardım komitesi 
bayramın dört gününde gündüz çocuk
lar için bir kukla ve karagöz, sinema 
programı hazırlamış bu program dört 
defa tekrar edilerek Ankara çocukları
nın candan rağbctlerin.i ve faydalanma· 
larını temin etmiştir. 

Gene bayramın devam ettiği müd
detçe her gece halk tiyatro, sinema, 
musiki, kukla ve karagöz temsillerin
den istifade ettirilmiştir. 

Bu programlardan (11.000) yurddaş 
faydalanmıştır. 

Gene Halkevi köycülük kolu bayram· 
da dört kişil:k bir kafile halinde 417 ki
lometrelik bir köy gezisine çıkmış 12 
köyü z.iyaret etmiş ve beraberinde gö
türdüğü bir çok mekteb malzemesi ve 
kitabları bu köylerdeki köy talebeleri -
ne fakir çocuklara dağıtmıştır. 

Gene bu köy gezisi esnasında iki yer· 
de köy halkına faydalanabilecekleri 
mevzu üzerinde iki defa sinema göste
r.ilmiş, köylü ile konuşmalar yapılarak 
istekleri, dertleri tesbit olunmuş şehir-

İstanbul da 
sırt hamallığı 

İstanbul, (Telefonla) - Belediyede 

sırt hamallığı meselesi için ayrılan ko

misyon çalışıyor. Sırık, iskele, bölük 

ve mağaza hamallıklarının kaldırılma· 

sı için üç dört aya lüzum görülüyor. 

Hamallıklar yavaı yavaş ve mıntaka mm· 

taka kaldırılacaktır. Şehrin ve bilhas· 

sa adaların araba çıkmaz ve kamyon iş· 

leımez sokaklarında hamallar gene ça

ll§Clbileceklerdir. Hafif yük taşıyan kü

fe hamallıklannın .kadmlmaaı bahis mev· 
zuu değildil'. 

1stanbulun çöp meselesi 
İstan.bul, (Telefonla) - Sihat veki· 

Jeti hıfzıesıhha umum müdürü Asım 

şehrimize geldi. Burada kaldığı müd· 

det iç.inde İstanbulun çöp meselesiyle 

uğraşacaktır. Önümüzdeki yaz için 

ne giıbi tedbirler alındığını validen sor· 

muştur. 

isimler ve 
fakablar 

Bir lzmir gaze-
tesi, Buca' ela ku· 

mar yüzünden vuku bulan bir cinayeti 
haber veriyor: "Gavur Alinin oğlu Mü
min ve kaı·deıi Mustafa, Koca kafa 

Mehmed ••• " 

İsimlere dikkat ederseniz kumar oy
nıyan bu adamlann bir cinayet çıkara· 
bileceklerini, siz de, uzak görmezsiniz. 

Emirler ve memurlar 

Kedilerle köpeklerin öldürülmesi 
bakkmda verilen bir kararın o karart 
tatbik edecek olan memurlarca yanlıı 

anlafılmıı olduğunu, çünkü, bu memur· 

lıarın hususi bahçelerde ve hatta açık 

pencereler önünde kedi ve köpek gÖ· 

riince bahçeye ve evin içine zehirli yİ· 

yecekler atmakta olduklarını iddia e
den bir lzmir gazetesi ıu neticeye van
yor: ''Verilen emirleri tatbik edecek o
lanın, o emrin sebebini ve gayesini an· 
lannıı liznndır." 

Şöyle demek daha doğru olmaz mı 
idi? 

"Küçük memurlar('a yanlrt anlaııl
maınalan için emirlerin ~ok sarih olma
sı gerektir.'' 

Köycülük kolu 417 kilomet
relik bir gezi yapmış 12 kö
yü gezmi~, kitahlar ve nıek
teh malzemeMİ dağıtmı~tır. 

Köylerde lıalka sinema gfü;

terilmiş ve ihtiyaçları teshil 
olunmuştuı·. 

deki bir çok işlerine aid notlar alınını~ 
tır. 

Bazı köylerin ağaç gibi, kita.b gibi 
.ihtiyaçları da tesbit edilmiş ve bunl4l\ 
rın Ankara Halkevi tarafından temin5 
ne karar verilmiştir. 

Ayrıca köy mekteblerıinin eczanele. 
rine bu kafile yanlarında bulunan ila~ 
lardan kafi miktarda brralanıştır, 

Gene halkevinin güzel sanatlar ko
lunun hazırladığı ve 21 şubatta C.H .P, 
Genel Sekreter.i Şükrü Kaya'nın biı 

nutku ile açılmış olan resim sergisıinl . 

ziyaret devam etmektedir. 

Bu sergide 98 tablo vardır ve bu ta!ı 
lolar halkevinde çalışan değerli 17 re .. 
sam arkadaş tarafından vücude getirilııı 
miştir. 

Sergi ziyaret9iler üzerinde iyi bir 
"' tesir bırakmaktadır. 

Basra vapuru ) 

kurtarıldı 
.., 

İıttanbul, (Telefonla) - Sis yüzüıv 

den Heybeli açıklarında karaya oturcua 

Akay ıidarttinin Baera vapuru düıa 

Pendik vapuru tarafından çekilmiş vı 

kurtarılmıştır. Zarar yoktur. 

Edirnede Eğitmen 
kursları açılıyor 
Edirne, 28 (A.A.) - Son günlerde 

tarım ve kültür bakanlıklarımın selihl 
yetli direktörleri ve miltehassısları E

dirnenin ve çevresinde günlerce çalış. 

mışlardır. Lüleburgazda aatın alınan vt 

açılan devlet ve öğretmen çiftliğiyle 

köy eğitmenlerinin kursları ve nisan a 
ymda Bdimenin Karaağaç mevkiind• 

Gui yatı okulunda açılacak eğitmenler 

kursları ve iflenecek toprak hakkınd' 

kararlar alınmıştır. Bugünlerde işe bat 
lanınak için .emir beklenmeY.tedir. 

Gümrüklerde tetkikler 
İstanbul, (Telefonla) - Gümrüli

ler umum müdürü Mahmud Nedim güıoı 
rüklerde tetkiklerle meşguldur. Yolcu 
salon maketlerini gözden geçirmektta 
dir. 

1 HAVA -, 
~--·_J 

Havalar ısınıyor 
Meteoroloji enatitüaünden verilen 

malumata göre dün ıehrimizde hava 

kısmen bulutlu geçmiştir. Dün günün 

en dü~ük suhuneti sıfırın altında lı 

en yüksek suhuneti de sıfmn üstünd• 

13 derece olarak kaydedilmiştir. Dün 

yurdun Karadeniz sahillerinin şark kıs• 

mına yağmur yağIWŞ, yurdun diğel 
yerleri hafif 1Nlu'1u geçmiftir. :aava 
evvelki güne göre dün yurdun bütüıı 

mmtakalannda 1 - 6 derece arasnıda ., 

aınnuştrr. En düşük suhunetler sıfırııl 

altında olmak üzere Erzurumda 8, 

Karsta 11 derecedir. En yüksek suhu• 

netler sıfırın üstünde olmak üzere Arı• 
talyada 17, Adana, Manisa ve tzınird• 
18 <lerecedir. 
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W,7Doimul I ispanyadaki harp şiddetlendi \ Maraşta su 

Hu •• ku·· metçi kuvvetler Oviedo ve elektrik Belçika ve Dolanda 

I
• ngiltere, Fransa ve Almanya a• 

raınndaki münasebetlerin tari· 
hinde Belçika ve Holanda daima ehe• 

.. ''k 
miyetli rol oynamı§ olan iki kuçu. 
Öevlettir. Büyük harbtan evvel Belçı• 
kanın bitaraflığı büyük Avrupa dev• 
Jetlerinin garantisi altına ahnouştı. 
Fakat bu garanti Belçikaya wnduğu 

. • . d edi. Harb ge • 
masunıyeb temın e em 
lip çatınca Almanya Belçika toprak· 

F taarruz 
larından geçerek ransaya 

. . ) 'ka buna razı ol • 
etmek ıstedı. Be çı .1 B I 
madı. Ve bu yüzden Almanya 1 e e • 
çika arasında harb çıktı. Sulhtan son· 

. . . b .. "'k devlet· 
ra Belçika emnıyetını, uyu 

d w ·ı fransanın 
lerin garantisinde egı • 
jttifakında aradı. Sonra da Lokarno 

• • • 1 d Fransız ittifa· 
muahedesını ımza a 1• 

kı ile Lokarno Belçikaya uzun zaman 
. . d' Fakat son se· 

aradığı emnıyeti ver 1
• • • d . d w. miştır. Bır e· 

ne içinde vazıyet egı§ 
fa Lokarno muahedesi y~r~ılmıştır. 
B 

nisini imzaJaınak ıçın yapr • 
unun ye • . edi 

1 t bbüııler bir netıce venn • 
an eşe . . ••· t ah· 

S k• Avrupada gırıştıgı e 
onra şar ı . 'f k 

h .. dl den sonra Fransamn ıtı a ı 
u er 1 batladı 

B l 'ka için tehlikeli o maya ':t ' e çı muhare• 
B 1 "k kendi topraklarının .. e çı a • Bu. 
be meydanı olmasını istemıyo;·el ika· 
yük harbtan evvel Almanya ç 

dan geçerek Fransaya taarruzki~tınb ek 
·· .. nü or U • istemiyordu. Öyle goru Y 

.. Belçikadan geçerek Ahnanyaya 
gun k · t Fransadır. Bu· 
taarruz etme ıs eyen . • 

• . d. k' Belçika hem tehlıkelı :nun ıçm ır ı k 1 • 'f k heın de karışı O · 
fransız ıttı a ını, • f 
karnoyu bir tarafa bua~arak bıtara ~ 
1 w 'l"n etını·ıo.tir. Belçıka yapılaca 
ıgını ı a ., k 

yeni bir lokarno ile alakadar olma 

İstemiyor. Kendi hududlarırun baş~a· 
• d·tın ıne ları tarafından garantı e 1 es 

1 razıdır. Fakat kendisi hiç b ir de~_e: 
tin hududlarını gara n ti etmiyecegını 
bildirmiştir. .. 

Holandaya gelince; bu devlet bu· 
yük Avrupa devletlerinin işlerin1e ~a-

k ve onları da kendi iş erıne 
rışmama • 
karı§tırmamak noktasında Belçıka • 
dan da daha ileri gidiyor: Hududla • 

rının garanti altına alınmasını dahi 
istemiyor. Malumdur ki bu teklif bir 
kaç defa Almanya tarafından yapıl· 
ttıı~tr. HitJer son n utkunda bunu tek • 
rar ettiğinden Holanda başvekili, ce• 

vab vermek lüzumunu hissetti, ve 
Holanda hududlarının tecavüzden 
tnasuniyeti o kadar tabiidir ki dedi, 
bu, bir müzakere mevzuu bile ola· 
rnaz. 

Binaenaleyh son bir hafta on gün 
içinde Belçika ve Holanda namına 

salahiyetli devlet adamları tarafın • 
dan söylenen sözler, bu iki küçük 

devletin dı~ sıyasalarını aydınlatmı§ • 
tır. l ler ikisi de tam bi=- tec~rrüd si • 
l' seti takib etme' büyük Avrupa 
devletlerinin siyasetlerine uymamak 

o devletleri de kendi işlerine karıştır• 
mamak azmindedirler. Bu, Almanya· 

nın bugün takib ettiği siyasete uy • 

d Ç .. k"' Almanya sark ile gun ur. un u - . 
nresi{ul o!mak isteğinden garbtan emm 

ol~~k ister. Belçika ve Holanda~m ~i
taraflıkları Almanya için .~~~mıyetlı 
b• · A ·ı·d" Du kuçuk dev • ır emnıyet aını ı . ır. 
letlerin askeri kuvvetlerinden kork· 

t ~ . . d w ·ı müstakbel harbta ugu ıçın egı , 
Belçika ve Holanda topraklarının bü· 
yük devletler tarafından kullanıla • 

w • • A k • tabiye bakı· rnıyacagı ıçın. s erı 

anından harbtan evvelki vaziyet ile 
bugünkü vaziyet arasında şu ~ark 
Vardır: Büyük harbtan evvel Belçıka: 

etmek ıs· 
Yı geçerek F ransaya taarruz 

B ·· Sovyet teyen Almanya idi. ugun 
.... k · · Belçika· ~usya'ya yardım etme ıçın 

Yı geçerek Almanyaya taarruz etmek 
isteyen Fransadır. Harbtan evvel 

Be1çikanın bitaraflığı f ransaya yar • 
dun ediyordu. Bugün Belçikanın bi • 
taraflığı AJmanyaya yardrın eder. 

A. Ş. ESMER 

[!(ilçük lstanbul Haberler~ 
* Tarife komisyonunun tramvay üc· 

l"etı · ·f · erınde yaptığı tenzilatlı tarı enın 
Yarından itibaren tatbikine başlanacak· 
trr. 

* Bursaya giden 17 kişilik muallim 
\1c tnüf · d · d"' ettış kafilesi bugün on u. 
l * Ekmek narh komisyonu yarın top· 
anacaktır. 

şehrini bombardıman ettiler 
. ""' r 

Valensiya'ya bir vapurdan erzak ihraç ediliyor 

Oviedoyu saran çember 
gittikce daralıyor 

Hapishaneye kadar girdiler 
Mad r id , 28 (A.A.) - Gijondan 

kurmayın 27 ıubat tarihli tebliği : 
Ovideo' da hükümetçilerin eski 

teyid edilmektedir. 

bildiriliyor: Şimal ordusu genel 

salhane ile birkaç evı aldıkları 

Sahilleri 
kontrol 

• 
lngiliz harp gemileri 6 

ınartta kontrola 
başlamağa hazırlanıyor 

Londra, 28 (A.A.) - Tali karış

mazlık komitesi pazartesi gününe kadar 
deniz kontrol planında bir değişiklik 

yapmadığı takdirde parlamento gele
cek hafta, ingillz harb gemilerinin 6 

marttan itibaren kontrola ba~layabil· 
meleri için lazım gelen tedbirleri ala

caktır. 
İspanyaya giden ingiliz harb gemi· 

leri tesbit edilen limanlara uğrayarak 
oralarda İspanya için vapurlara tahmil 
edilecek yükleri kontrol edecek gör· 
menler alacaklardır. Pa - dö • Kale'den 
geçecek olan gemiler Dovn'de duracak· 

lar ve İrlanda ile Westcoast'den gelen 
gemiler de Şerburg veya Brest'e gide
ceklerdir. 

V alensi.ya'Ja kalabalık 
Salamanka, 28 (A.A.) - Valenaiya 

belediye reisi, hükümctçi İspanyanm 
bütün belediyelerine baş vurarak ne ka· 
dar mülteci kabul edebileceklerini ısor• 
muştur. 300 bin kişilik bir şehir olan 
Valensiyada 800 bin kişi toplanmııtır. 
Şehir artık bundan fazlasını alamamak

tadır. 

Sanlazaro mahallesinde, mevziler 
tahkim edilmektedir. Hükümet topçu· 

su bugün büyük bir faaliyet sarfetmiş 
ve bataryalar Ovideo şehrinde kuman· 
danlık tarafından kendilerine gösteri· 
len hedefleri dövmüşlerdir. 

Eskampero bölgesinde, hükümetçi
lerin Latreşa'nın son müstahkem mev
kileri üzerine taarruzları devam edi
yor. Düşman büyük bir mukavemet 

göstermektedir. . 

Avusturya meselesi 

Naziler bir hükümet 
darbesi mi hazırlıyorlar? 

Diğer bölgelerde, düşman. rıcat ve 
mevzilerini tahkim etmektedır. 

"'** 
Madrid, 28 (A.A.) - Gijon'dan bil· 

dirildiğine göre hükümet kuvvetleri 
Ovideo etrafındaki kıskacı sıkıştırmak· 
tadrrlar. Bu kuvvetler ezcümle tahkim 
edilmiş olan hapishaneyi almışlar ve 
asilerin muhtemel bir taarruzuna karşı 
köylerini tahkim etmişlerdir. Cumhu
riyet tayyareleri havaya hakim vaziyet
lerini muhafaza etmektedirler. 

Y ıı nanistanda 
kııru üzüm 

meselesi 
Atina, 28 (A.A.) - Atina ajansı bil

diriyor: 
Başvekil B. Meta.ksas matbuata ver

diği beyanatta yıllardan beri hükümeti 
uğraştıran ve bundan evvel halledile· 
miyen kuru üzüm meselesi.ni memnu~ 
olmaya değer bir tarzda halletmek ı
çin hükümet tarafından alınan tedbirle-

ri izah etmiştir. 
Bu tedbirler, bağcıları diğer ekim 

için ko'ayhk göstererek. ~e .hatta taz
minat vermek suretiyle dıkımı azaltarak 
arz ile taleb arasında muvazene kurul
masının ve ihracata mahsus kuru üzüm 
ambalaj'arı üzerinde sıkı bir kontrol 

tatbikini hedef tutmaktadır. 
Hükümetin tedbirleri milli ekono~i 

.. . de mu·· sait tesiri yapacak mahı-
uzerın . 

.. "'lmekte ve alakalı mahfıller yette goru 
tarafından iyi karşılanmaktadır. 

X şuaları 
Viyiina, 28 (A.A.) _ Profesör Fre. 

d t;b cemiyetine insanın vücudunda 
un d wi erlerde 
( ) şu:ılarının nufuz e eceg Y 
x b maddelerin bulundukları.. 

bazı ya ancr . . 
a dair ehemiyetli bir rapor ve_rmıştır 

~eni suaların sayesinde ur, vesaıre has

talrkl~rr keşfetmek kabil olmaktadxr. 

Paris, 28 (A.A.) - Birçok gazete- 1 
ler Avusturya meselesiyle meşgul ol

maktadırlar. 

övr gazetesinde Bayan Tabouis na
ziler Avusturyada bir hükümet daı;be· 
sine tevessül ettikleri takdirde Viyana 
zabitasmm, dahiliye nazın Hort Gle.i
senau sayesinde nazilere müzaharet e· 

deceğini söylemekte ve na.ziler tara
frndan yapılan hükümet darbesini Bre
nuer'de bir italyan seferberliği değil, 

Bavyerada bir alman seferberliği takib 
edeceğini ilave etmektedir. İtalyanın 
başvekil Şuşnig'in Roma seyahatini ka
ti surette geri brrakmak suretivle A· 
vusturyayı hitlerizme karşı müdafaa 
etmekten vaz geçmiş olduğunu tahmin 
etmek güç bir şey değildir. 

Bayan Tabouis, bundan sonra Mil· 
nih'dcki nazi mahfillerinin Avustur· 
yada yakında büyük vaıkalar cereyan 

edeceğini açıkça söylediklerin.i kay
detmekte ve general von Reıchenou'ın 
bir konferansı esnasında erkamharbi

yesine seferberlik tedarikatının 15 
martta Führer'in mühim bir beynelmi
lel hareketine müzaharet etmeğe kifa
yet edecek derecede hazır bulunması 
lazım geldiğini söylediğini haber ver

mektedir. 
Er Nouvel gazetesi diyor ki: 
"Avusturya küçük itilaf ile anlaşsa 

idi Fransa ile İngiltere kendisine mü· 

zahir olurdu. Fakat İtalyan • Alman 
menfaatlerinden istifade etmeği tercih 

etti.'' 
"Ami dü Pöpl" gazetesi şöyle diyor: 
"İtalya Avusturyayı Alma'lyanrn 

hırsına karşı müdafaa hareketinin ba

şına geçmelidir. Ve buna da mecbur· 
dur. Bu tarzı hareket Yu.goslavyanın 

saltanatın avdetine karşı gösterdiği mu
kavemeti kırmak için yegane çaredir.'' 

''Popoulaire,, gazetesi Avusturya
nın istiklalini ne Almanyaya ne de A
vusturyaya emniyet edebileceaine ka· 
nidir. Bu gazete diyor kiı 

"Birkaç ay evel Musolini, Habs
burgların avdetini düşmanca bir şekil· 
de derpiş eylememekte idi. Fakat şim
di alman tezine iltihak etti. Eğer Al· 

manya dini teşkilatın muhafaza edile
ceğine dair teminat verirse Vatikan da 
kendisine müzaharet edecektir. Avus· 

turya ancak memle.ketin selameti için 
demokrat kuvvetlerinin amele hareketi 
tekrar faalieyte geçtiği takdirde haki-

k1 istiklaline sahip olabilecektir. 
"Ordre'' gazetesi İtalyanın ihtiyat

sız siyaseti neticesinde garbi Avrupa· 

da iki grup teşekkül edeceği kanaatini 
ızhar etmektedir. İtalyan • alman gru

punun muzafferiyeti İtalyanın alman 
vesayeti altına g~rmesini intaç edecek· 

tir. İngiliz - fransız grupunun muzaf
feriyeti ise İtalyayı birçok seneler için 
zayıf ve hareketten aciz bir hale ge· 
tirecektir .'' 

Uzunköprü 
Edirne hattı 
Yunan delegeleriyle 
yapılan lionuşma 

İstanbul, (Telefonla) - Evvelce 
Lozan muahedenamesiyle tesbit edilen 
Avrupa tren hattının yunan toprakla

rında bulunan krsmınm vaziyetini ye
niden tcsbit etmek üzere hükümetimi.ı: 
ve yunan delegeleri arasında görüşme
ler yapılmıştI. Bu görüşmeler.in sonun
da bütün noktalar üzerinde anlaş~a 
varılmıştır. Fakat yunanlıların son yap· 
tığı bir teklifi kabul etmeyi murahhas
larunız salahiyetleri iç.inde görmemiş

ler ve bunu Nafia Vekaletine bildir-
mişlerdir. Vekaletin karan alındıktan 

sonra anlaşma yapılacaktır. 

işleri 
Maraı Belediye reisi 

şehrımize ge ldi 
Maraş belediye reisi B. doktor Sil

kCıti Maraş'ın su ve elektrik mesclele-
rini halletmek üzere şehrimize gelmiş· 
tir. Dün bir muharririmiz, Maraş'ta 

bulunduğu müddet zarfında birçok bü
yük işler başaran doktor Sükuti ile 
konuş.muştur. Maraş belediye reisi, ar

kadaşımıza şu malumatı vermiştir: 

- Maraşta su tesisatı ve sudan kuv
vet alan bir elektrik santıralı yapıla· 
caktır. Maraşta iki menba suyu vardır. 
Bunlardan biri Kırkgöz, diğeri Büyük· 
gözdür. Bu sularda uzvi maddeler yok· 
tur. Ancak şehre fena bir sistemle tev
zi edildiğinden içine fena sular karış
makta ve bunlar dizanteri ve tifo gibi 
hastalıklar yapmaktadır. Bu yüzden 
Maraşta hastalık eksik olmamaktadır, 
Buna mani olmak ancak fenni şekilde 
sular yaptırmakla mümkündür. Biı: 
şimdi iyi su tesisatı yapacağız. Tesisa· 
tın projeleri münakasa ile müteahhide 
ihale edilmiş ve tetkik için Nafıa Ve· 
Jı:aletine verilmiştir. Ta&dikten geçtik· 
ten sonra Dahiliye VekAletine verile. 
cek ve oradaki imar heyeti tarafından 
milnakaaaya konacaktır. Elektrik ve 111 

tesisatı hep beraber 215 bin liraya çr• 
kacaktır. Elektrik için 250 bcygirli.JC 
iki türbin konacaktır. Bu tesisat doğ. 
rudan doğruya şehir şebekesine bağla
nacaktır. Vakıa Şıehirde elektrik var
dır. Aru:ak bu elektrik pahalıya mal ol· 
maktadır. Şimdi sudan istihsal edilir· 
se maliyet fiatı çok ucus olacaktır. 

Şehrin bir ie imar plinı yaptmla· 
caktır. Bunun etrafında da Anbrada 
temaslar yapma.ktaymı. 

Avrupa işleri 

ve çekoslovakya 
B. Hodza Almanya ile 
anlaşmaya daiına 

hazır olc!uğunu söylüyor 

B. Hodza 

Paris, 28 (A.A.) - Petit Journal 
gazetesi, B. Hodza'mn beyanatını ne;t· 

retmektedir. 
B. Hodza diyor ki: 
''- Çekoslovakya, Almanya ile o

lan münasebetlerini normal hale k<>y· 
mak için elinden geleni yapmağa daima 
hazırdır. Fakat Almanya için organize 
edilmiş bir ona Avrupadan, vaz geç
mez. Almanlar bunun bir muhasara si
yaseti tatbiki olduğunu iddia ettiler. 
Bu iddia yanlıştır. Küçük devletler a
rasındaki anlaşma, Almanya ile yaklaş
maya engel olmak şöyle dursun, tam
tersi bu:1U kolaylaştırmalıdır. Bu, ruhi 
bir şarttır. Zira kü!iük bir devlet, ken
dine müsavi olan devletlere dayan• 
madıkça. büyük bir devletle kcndisiııi 

tabi vaziyetine koyabilecek herhangi 
bir anlaştha yapmakta daima tereddüd 
edecektir." 

B. Hodza şu suallere a~ğrdaki co
vabları vermiştir. 

- Habsburg hanedanmm iadesi mo
sclesi hakkında ne düşünüyorunuz?.'' 

- Orta Avrupanm istikran, bu gibi t .. 
~ebbüslerden uzak kalmmayı gerekir· 
mektedir." 
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metuu_1 
~ merika bambaşka bir alemdir. 
~ F akat, amerikalı kadınlar da 
Avrupacla ki ve diğer memleketlerdeki 
kadınlardan farklı mıdırlar? Ve yetmiş 
milyonluk bir kadın camiası, acaba 
başka ta1i ve ta.biat kaununlarına mı ta
bidir? Bu sorguların n:anası tahdid edil
dikten sonradtr ki, amerikan kadının ti
pine bir şekil vermek imkanr vardır. 
Çünkü, Amerikadaki kadın, şimal ile 
cenup kutuplan arasında bulunan di -
ğer memleketlerdeki kadınlar gibi, aynı 
vasfı haizdir; yahud, aksine olarak, hiç 
bir formül ile izahı mümkün olmıyan 

değişiklikler arzetmektedir. 
Amerikadaki kadınlar ekseriyetinin 

kendine has bir stili olduğuna şüphe 
yoktur. Ferd olarak, Amerika kadınlan, 

birer muammadır. 
Amerikan kadınına isabet etmiş o

lan hayat kurası, diğer memleketlerde
ki kadınlara isabet etmiş olan kuradan 
çok daha üstündür. 

Amerikalı kadın, Avrupadaki kadın
dan daha ziyade tasasız, müstakil, ve 
daha çok sıhi şartlar içinde yaşamakta
drr. Kağıda yazılmış ve ondan da daha 
ehemiyctli olan yazılmamış kanun ka
dına hususi bir imtiyaz vermiştir. Genç 
ve güzel olduğu müd detçe, o, mütema
diyen müdafaa mevkiinde kalmak mec
buriyetinde değildir. Bir amerikan er
keği, ne yolculukta ve ne de bir top
J;;ntıda veya gazinoda, bir kadına mu
sallat olmak cesaretini kendinde göre
mez. Fakat, Amerikadaki kadın olgun 
bir çağa <rei rlikten sonra da. eskimiş di
ye kendini hurdalar arasına attırmaz. 

Bütün diktatörlerin en korkuncu olan 
nüfus tezkeresindeki "doğum tarihi" 
diye, amerikan kadını bir tarih tanı • 
maz. Mesela, bir baloya gittiğiniz za
man, annesinin, kızı gibi dansettiğini, 

kızı gibi aynı tuvaleti taşıdığını, onun 
gibi neşe içinde olduğunu görürseniz 
hicr hayret etmeyiniz. Yaşı epiyce iler
lemiş ve tek kalmış bir kadının ikinci 
veya üçüncü defa - hatta altıncı ve ye -
dinci defa - evlenmesi pek tabiidir; 
bunda fevkalade telakki edilecek bir ci
het yoktur. Amerikalr kadın, hayatta 
olduğu miiddetçe yaşamak ister! 

fE5) urada, gençlik ile yaşlılık arasın-
19 daki sınırı, doğum tarihi değil, 
"zevk" teşkil etmektedir. İnsanın üze
rinde bir kabus tesiri yapan enflasyon 
yıllarrnda Bordo şa rabı renginrleki tua
letleriyle tango dansı eden büyük anne
ler, göçüp gitmiş olan bir burjuva dev
rinin traji - komik bir reaksiyon'u idi. 

Amerikalı kadın ''artık bunlar biz
den geçti!,. gibi bir hüküm nedir. hi1 -

mez. Bütün dünyanın 'kızlarını tahrik 
eden mavi ışığa bürünmüş tangoda, an
ne kızının. dans edisini sükun içinde 
seyrederek daha oynak, daha hareketli 
ve canlı olan fokstrot'u ya kocası ile 

veyahud da aile dostlarından bir erkek· 
le dansetmeği beklemektedir. O, haya
tında hiç bir fokstrot'u kaçınnmııştır. 
Bugünkü amerikan kızının annesi yaşa
mak zevkinin mektebinde tahsilini yap
mıştır. O, orada sanatı öğrenmiştir; 

Hayır, yalnız sanatı değil, başka mem
leketlerde daha ziyade erkeklerde ve 
bunların arasında da yalnız güzideler
de olan bir istidada kavuşmuştur: Ahenk 
içinde yaşlanmak t 

Ameri an a 
mud mes'ud 

l(adınların hakim 
oldukları k.ıta 

Amerikalı kadın Avrupa
daki kadından daha ziyade 

müslakü ve daha çok sıhi 
§artlar içinde yaşamaktadır. 
Amerik-.ın kadını yaş için 
bir tar :Jı tanımaz. Bir balo
da annesi de kızı gibi aynı 
tuvaletle dans eder. 

• 
A merikalı kadın örnegi, ne Palm-

beach'm platine çalan sarışın plaj 
kıraliçesi, ne efsane halini alan filim yıl
dızı ve ne de sportmen kılıklı, kemik güz
lüklü mekteb kızıdır; yapısı iyi, ka

zancı az daktilo da değildir, hatta şap
ka salonundaki kız da değildir. Ameri
kan kadmhğını t emsil eden, sihirli bir 
tesiri haiz olan "büyük anne" dir. Amek 
rika ''büyük anne,. nin memleketidir. 
Çünkü o, sayısı yiizbinlerceyi bulan 
kadın kulüblerine katıldığı zaman, yer
le göğe hikim olduğunu bilir. Oradaıı 
o, gündelik hadiselere karışmaktadır. 

Kadınların Amerika politikası üzerin
deki büyük nüfuzu, Atlas Okyanusun
dan Büyük Okyanusa kadar Kanada sı

nırlarından Meksikaya kadar sık bir ağ 
halinde örülmüş olan kadın kulüblerin
dedir. 

Frank/in Delano Roosevelt de bu 
kulüplerin aleyhinde olmasa gerek. Al
lah ona, çok tatlı gelen ve bariton olan 
bir radyo sesi vermiştir ve o da bu sa
yede bütün kadın kulüplerinden rey al- ' 
mıştır. Şu da var ki, Amerikada, poli
tika, daha ziyade yaşlı kadınlan alaka
landırmaktadır. İnsanı gençliğinde hu- . 
susi işlerinden başını kaldıramadığı 

için, umumi meselelerle uğraşmağa va
kit bulamıyor. 

Bilmem hatırınızda kalmış mıdır? 
Amerika kadın kulüplerinin boykot pa
rolası "Fatty,, lakabiyle amlc:n filim ko. 
miği Arbukle'yi daima angajmansızlı -
ğa mahkum etmiş ve zavallıyı intihara 

kadar sürüklemişti. Fatty bir nafaka 
davasında, kulüplerin arzu ettikleri gi-

bi dürüst hareket etmemişti. Günün bi
rinde Çarli Çaplin de böyle bir boykot

tan güç bela yakasını sıyırabilmişti. 

Çar/i'nin ikinci karısı ayrılma davası 

açtığı zaman, çok kurnaz avukatı, ken

disine "memleketteki meçhul kız kar

deşlerinin yardımım,, istemesini tavsi
ye etmişti. 

la ekarlar kulübçü kadınların naza
lg) rında şüpheli kimselerdir. Holi
vud'un en yakışıklı erkeği olmak tali -
sizliği ile yaşayan Klarlr Gable, yaradı
lışı icabı, evlenecek bir tip olduğu hal
de, çok sevdiği annesiyle birlikte yarım 
düzüneyi bulan ve henüz evlenmemiş 

• 

olan kız kardeşlerine balanak mecbu -
riyeti, evlenmesine bir mani teşkil et -
tiğini söylemek hususunda hiç bir fır
satı kaçırmamağa çalışmaktadır. Bu id
dia bir mazeret teşkil etmemekle bera -
her suçunu hafiflete<:ek mahiyettedir. 

Onların yalmz bir şeye tahammül -
leri yoktur- Avrupadaki hemşireleri gi
bi, muayyen yaşa vardıktan sonra tac 
ve tahtlarından feragat etmek birinin 
mevkiine dokunmağa kalkınsın hemen 
hepsi birleşerek korkunç bir cephe ku
rarlar. Amerikanın eskıi kadın muhafız 

alayına mensup bir kimse ölür ama tes

lim olmaz. Onların aşkına kimsenin ih
tiyacı olmamakla beraber, kudret ve 
kuvvetlerini herkesin bilmesi l~ımdır. 

Kadın sevilince melek oluyor; se

vilmediğini anladığı andan itibaren 
de bir şeytan kesiliyor. Amerikalı ka -
dmlar hakikaten başka türlü insanlar 

mı? *** 

istanbulda 
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tütüncü 

(Hik&ye) 

Hayat S 
V edi şark dilim bilen ihtiyar 

alime sordum: 
- Şu sizin bildiğiniz eski diUerle 

yazılmış kitablarda şöyle bir kısa hika
ye mevzuu bulunmaz mı? dedim. İhti
yar, gözlüğünün camını sildi; biraz dü
:ıündü ; sonra : 

- Çok, dedi, bir kısmını kısaltmağa 
imkan yoktur; bir kısmı bugünün zev
kine uygun gelmez; bir kısmında ha -
yal ve mübalağa o kadar yer almxştır ki, 
bizim ho,umuza gitse de sizin gitmez. 
Yalnız bir tanesi hem kısadır, hem de, 
sanırım, sizin de hoşunuza gidebilir. 

Ve anlattı : 
- Peygamber Süleymanın bava ü -

zerinde uçtuğunu eski masallardan 
duymuşsunuzdur; bu adamın Kudüste 
dünyanın en büyük mabedini kurduğu
nu tarih kitab]armda okumu~unıudur. 
'Gene efsaneler, bu peygamberin kurt • 
lar, kuşlar ve bütün hayvanlarla anla -
J<Leak bir dil bildiğini de aöyler. Hattı 
büyük '3ir Yunus Emre'nin fU beytin
de ona işaret vardır : 

Süleyman kuş dili bilir, dediler; 
Süleyman var Süleymandan içeru. 

Seba melikesi Belkise !şık olan bu 
hükümdar peygamber hakkında hind 
kitablan bir efsane anlatırlar. Benim 
anlatacağım da odur: 

Bir gün Süleyman, zaman zaman 
havada uçtuğu söylenen meşhur tah
tına oturarak memleketinin yedi iklim 
dört bucağına haber saldı; münadiler 
yolladı. Bunlar; halka: 

• 2"'&.W 

Eski bir ~ark 
hikayesi_ 
~~ ........ 
•i ıoluk aoluğa huzura girdi : 

- Heron, bir köpeğin yanında ge • 
liyort diye ha:ber getirdi. O, gelmeden 
dağılmadılar. 

Heron, ağır ağrr huzura girdi. Önce 
Süleymaru, sonra hayvanlart - çünkil 
o hayvanların inaanlardan daha fazilet
li ve daha üstün olduklarına inanan bir 
filozoftu - daha sonra da insanları se-
1§.mladı. 

Nihayet, biraz önce oradakilere so• 
rulan ıuaJ Heron'a da soruldu: 

- Ey Heron, gök yüzünden bize 
hayat suyu geldi. Bunu içene ölüm 
yoktur; içip de ebediyete kadar yaşa
yalım mı, y&Jamıyalnn mı? 

Heron hemen cevab verdi: 
- Ey Süleyman, ıeninle beraber, 

bafka kimler bu sudan içecekler? 
- Hiç kimse; yalnız bana yeti~celi 

kadar geldi; yalnız ben içeceğim. 
Heron: 

- O hal« ww.tklerin, tanıdıl:larııı. 
Mvdiklerin birer birer, gözünün önün• 
de göçüp gidecekler ve sen, tanımadı • 
ğın, bilmediğin ve sevmediğin bir dün• 
yada yaşamaktan ne zevk duyacaksın1 
Beni dinlersen içme! 

• * * 
Ve Süleyman Heron'u dinledi vo 

g&kyüzündflı g.elen hayat ıuyunu iç • 
medi... N. A. 

- Toplanın, toplanın t diye bağır • 
dılar, Peygamber Süleymanın emri var, 
hepinizle, ama kurt, kuş, arslan, kap-

~~~~~~~~~~~~~~~---

lan, geyik, insan, in ve cin, hepinizle ı 
bir .iş danışacak. Sarayı hepinize açrk • DİL KÖŞESİ 
tır. Oraya gelin l Bir spor mektebinin kurulacağı 

Kudüs şehri, bunların naraları ve /aakkındaki haberlerden bahaeder • 
çaldıkları davullarla çalkanıyor, güm l ken: 
güm 1 ötüyordu. " Bu mektep ecnebi antrenörlerin 

Nihayet vakit geldi ve büyük top • hocahğı altında olacak ve her mektep 
lantı oldu. beden terbiyesi hocaaı bu mektep ted-

Süleyman tahtında oturuyor, önün- risatiyle talebesi arasında bir kontak 
de bir kadeh içinde şimdiye kadar gö • vazifesini görecektir.,, 
rülmemiş bir su duruyordu. Süleyma • l§te içinden çıkılması hayli güç bir 
nın baş mabeyincisi sordu: cümle. "her mekteb beden terbiyesi 

- Tamam mısınız ? hocası,, değil "her mektebin,,; "Bu 
Kuşlar, kurdlar, bütün hayvanlar, mektep tedrisatiyle talebesi arasrn-

knedi dilleriyle: da,, denirken o mektebin talebesi 
- Hazırız! dediler. kastedildiği manası çıkıyor ki kaste• 
İnsanlar, biribirlerine baktılar; hep- dilen bu değildir, onun için ''bu mek• 

si tamamdı. Yalnız birisi: tebin tedrisatiyle kendi talebesi ara· 
- Heron aramızda yok 1 dedi. Heron 61nda,, denilmek lôzundı. Ya şu ''kon• 

yaşlı, hekim, filozof ve şair bir adamdı. tak,, kelimesine ne buyurursunuz? 
Sözleri sade hikmetti. Heron'u çağır - "Kontak,, terr.as mana•ına gelen bir 
mak üzere iri bir köpek gönderdiler ve 'ransıu:a kelimedir. Dilimize ancak 

o gele dururken toplantıya, görüşmeğe, 
konuşınağa başladılar. 

Süleyman sordu: 

- Bana gök yüzünden bir kadeh 
"hayat suyu,, geldi; bunu içecek olur-

sam hiç ölmiyeceğim; ebediyete ka -
dar ya;şıyacağan. Şimdi size soruyo
rum: bunu içeyim mi, içmeyeyim mi? 

Kuşlar, kurtlar, hayvanlar kendi dil

leriyle; insanlar kendi dilleriyle cevab 
verdiler-

- İçiniz ve ebediyete kadar yaşayı-

nız ! 

Artık, toplantı bitmek ve herkes 
dağılmak üzere idi. Nöbetçilerden biri-

elektrik fenninin bir ıstılahı olarak 
gİrmİ~tir. Halbuki burada irtibat 
karşılığında ue hiç lüzumsuz yere 
kullanılmış. 

"'** 
"Sporun &iıtemli bir tedris usulü 

altına alınmasına .• ,, 
"Uwl altına almak,, yeni icad e • 

dilmiş bir ifade tarzı mıdır? 

*** 
"Spor ne kadar teknik İfİ ise on • 

dan çok fazla milli ihtirası terbiy• 
vasıtasıdır.,, 

Şu ''milli ihtiras,, tabirinden bu • 
rada ne kastedildiğini işiniz yoksa da 
şünedurun . 
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yetiştirilmiş bir insan bu yolda ay ışığında 
habire yuvarlanırdı; fakat Cengel içinde 
büyümüş, yetişmiş, tecrübe görmüş olan 

C:ENGEL~KiTABI 
Yazan: Çeviren: 

omuzlarını ve titreyen ellerini, icabında, 
her ikisine de birer darbe indirebilecek se -
kilde alçaltıyordu. Fakat gittikçe vücudun
dan kuvvet çekiliyor gibi idi. Bıçağını çek -
·nişti, bekliyordu. 

Nihayet, göğüs geçirerek: 
- Galiba, dedi, ben zehir yedim, ben kır

mızı çiçekle sürü toplantısını dağrttığımdan 
ve Şir Han'ı öldürdüğümden beri süriide hiç 
kimse, beni itip kakmak cüretini göstereme
mişti. Bunlar da sürünün dümen kurtların
dan olacaklar; küçük avcılar! benim kuvve
tim benden gitmiş; nerede ise öleceğim. 
Hey Movgli, onların ikisini birden neden öl
dürmüyorsun? 

di; sonra bütün Cengel halkı şarkı söyle
mek, yahud döğüşrnek için uzaklara gitmiş 
bulunduklarından yemeğini tek başına yedi. 
Cengelde denildiği gibi tam bir beyaz ge
ceydi o gece. Bütün yeşillikler sabahtan be
ri bir ayda büyüyecekleri kadar büyümüş gi
bi görünüyorlardı. Bir gün önce yaprakları 
sarı duran dal, Movgli onu kırdığı zaman 
usare koyuveriyordu. Yosunlar, sıcak sıcak 
ayaklarının üzerine sarılıyor, taze çimenle
rinin uçlarında kıopartılmış bir taraf görün
müyor, bütün Cengel, gergin bir Harp teli
ne, ışıklarını bütün kayalar, göller üzerine 
döken, sarmaşıklar ve ağaç gövdeleri arası
nı dolaşan ve milyonlarca yaprak arasında 

parıldayan "yeni konuşma" mevsiminin ayı 
tarafından, dokunulmuş gibi ses veriyordu. 
Bu manzara karşısında Movgli kendi tasa -

Movgli adaleleri o kadar çevikleşmişti ki 
oğlan, bir tüy gibi kıoşup gidiyordu. Ayağı ... 
nın altına gizli bir taş, yahud göriinmeyen 
bir kütük rastladığı zaman o, adururu geri 
almaksızın, buna aldırış etmeksizin atlayIP, 
geçiyordu. Yerde yürümekten yorulunca eli"' 
ni önüne gelen bir sarmaşığa atıyor ve may .. 
munlar gibi ona sarılarak, sallana sallana, 
en ince dallara kadar tırmanıyor, ağaçtan 
ağaca yolculuk etmekten usanınca tekrar ycıı 
re atlıyordu. Yolunun üstünde ıslak kayalar"' 
la çevrilmiş sıcak kovuklar vardı ki buralar .. 
da gece çiçeklerinin ve sarmaşıklar arasında 
açan ağaç tomurcuklarının çıkardığı ağır 
kokular yüzünden güçlükle nefes alabiliyor'" 
du. Bazı yerlerde ay ışığı loş kiliselere pen
çerelerden giren ışıklar gibi mermerden yu· 
varlak birer direk halini alıyor, çitlerde taze, 
yeni büyüyen otlar ve sarmaşıklar kendisini 
göğüsleyor ve kollarını beline sarıyordu. 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Movgli, ileriye doğru sıçrayarak, suru 
avlarında sık sık yaptığı oyunu yaptı ve 
bunlardan birisinin uzanmış duran boynunu 
iki eliyle yakaladı. Oğlan, bundan önce hiç 
bir ilkbahar avına karışmamıştı. İki kurt, 
kendisini bir yana iterek, tek bir söz bile 
söylemeksizin biribirlerine yaklaşıp kenet
lendiler. 

Movgli az kalsın yıkılıyordu; bıçağı ve 
beyaz dişleri dışarda idi. O dakikada kendi
si sakin durmalarını istediği halde onlar, 
döği~şmeğe gittikleri için bu iki kurtu hiç se. 
bebsız öldüm.ek istedi; halbuki Cengel ya
sarma göre her kurtun avlanmağa hakkı 
vnnlı. Movgli, onların etrafında sıçrayarak 

Döğüş, kurtlardan birisi kaçıncaya kadar 
devam etti. Movgli, didik didik olmuş ve 
kanlanmış toprak üzerinde yalnız kalınca 
bir bıçağına, bir de kollariyle bacaklarına 

bakıyor, bu sırada bir sırığın etrafım kapla
yan sular gibi bahtsızlığın kendini kapladı -
ğıru hissediyordu ki şimdiye kadar bunu 
bilmiyordu. 

O akşam avını erkenden öldürdü ve ilk
bahar koşusu yapacağı için pekaz bir şey ye-

smı unutarak avazı çıktığ kadar bağırarak 

büyük bir zevk ile şarkı söylemeğ~ ve biryan 
dan da koşmağa başladL Şimal sazlıklarına 
doğru giden yamaçtan aşağı kendini koyuver 
diği için yaptığı bir koşuşa değil, bir uçuşa 
benziyor, ayağının altındaki kaygan toprak
lar dökülüp duruyordu. İnsanlar tarclından (Sonu var) 
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EDEBi MESELELER J Atinaya ılık bir cenub havası 
• • 1 Mart paazrtesi 

Halka hı•tab eden edebı•yat 12.30 - 12.50 Plak: Türk musikisi 
ve halk sarkılan, 12.50 - 13.15 Muh-
telif plak neşriyatı, 13.15 - 13.30 Da· 

içinde 
(Başı 1. inci sayfada) 

Tabiat ve insan 

gırıyoruz 

Ve halkı anlatan edebi.yat hill ve harici haberler, 17.30 - 18.30 
İnkilab den;leri (Halkevinden naklen) 

18.20 - 18.45 Muhtelif plak neşri
yatı, 18.45 - 19.00 !ngilizce ders (A-

Selanik'te hususi trenimize, yugos
lav ve romen murahhas heyetlerinin 
vagonlan takıldı kafile büyüdü ve ne
şelendi. 

isunın yerine 
B. Hitlerin resmi 

ayrl Şeyıerdı
•f zime İpek), 19.00 - 19.30 Türk musi-

kisi ve halk şarkıları (Makbule ve ar
kadaşları), 19.30 - 19.45 Saat ayarı ve 

acera unsurlarına ehemmiyet arabça neşriyat, 19.45 - 20.15 Türk 
Dışarda hayat daha canlı kırlar 

"Halk için edebiyat,, "köy için ede· 
biyat,, gibi bizde sık sık ileri sürülen 
bazı formülleri, mana ve şümulleri üze· 
rinde yanlış tefsirlere meydan vermi • 
Yecek surette izah ve tahlil etmek fay· 
dasız olmasa gerektir. 

Edebiyatın teknisyeni olmıyanlar 
tarafından ifade edilen dileklerde, 
"halkı anlatan edebiyat,, la "halk için 
edebiyat,, rn aynı şey sanrlmakta ~! · 
duğuna çok defa rastlarız. Onlara gore 
halkın rağbet edeceği, seve seve o_ku!a
cağı edebiyat, fakir kimselerin, ışçıle
rin, esnaf ve köylülerin hayatlarını re· 
alist bir surette tasvir eden eserlerden 
nıürekkeb olacaktır; bu itibarla halka 
hitab etmek demek, halkı anlatmak de-

ınektir. 
Fakat hakikat bu merkezde midi~? 

lVIevzuunu halkın isimsiz ve servetsız 
tabakaları arasından aldıkları halde g~
niş halk kütleleri arasında büyük bır 
rağbet ve alaka uyandırmış eserler, ger
çi, az değildir. Ancak, bu gibi es~rlere 
karşı gösterilen alakanın, sırf 0 eser • 
Ierde kürük insanların hayatlarının an· 

~ "dafaa latılmasından veya haklarının mu . 
edilmesinden ileri geldP~= ~P iddia edı_
Iemez. Çünkü mevzuunu en yüksek arıs· 
tokrasi hayatından aldığı hald~ ~ynı ~e
niş okuyucu kütlelerinin takd:rıne er_ı~
ıniş eserlerin de pek çok oldugunu bılı
yoruz, 

Hayır, kütleler, bir edebi e~erden, 
ideoloji, temayül ve muayyen bır cep· 
heli olması keyfiyetinden önce, daha 
başka meziyetler ararlar. Bunların en 
tnühimmi bir eserin kendi kültürel se· 
viyelerini aşmamasıdır. Filhakika, oku· 
Yucuların sayıları kabardıkça, umumi 
kültürel ~eviyelerinin düştüğü bir ha
kikattir. Fakat bir eserin, derece dere
ce daha ba::;it dimağlara hitab edişi, 
onun edebi kıymetini tayinde müessir 
olmaz. Nihayet muayyen bir haddi aş • 
marnak şartiyle, sanat kıymeti çok yük· 
sek olan bir eser, aynı zamanda olduk
ça basit insanlar tarafından anlaşılabi
l~c:k bir tarzda vücude getirilmiş ola· 
bılır. 

Sonra mevzularını en basit insanla· 
rın hayatlarından alan ve realizme her 
§eyden önce krymet veren bazı edebi • 
Yatçıl:ır tarafından yazılmış nice kıy • 
nıetli eserler de vardır ki, kütle rağbe
tinin ölçüsii sayılabilecek büyük tiraj
ları hiç bir zaman tanımamışlardır. 

Fransız natüralizmi içinde bazı şöh
retleri ve bilhassa Goncourt kardeşle -
ri, zamanımızda da Popülizm mekte
bi saliklerini bu meyanda sayabiliriz. 

Realist veya natüralist prensiplere 
Sadık kalmak endişesiyle teferruatın 
tesbitine pek fazla ehemmiyet ~eren, 
romantik edebiyatın galiz ve mustek· 
teh telakki ederek el sürmediği sahala
ra temas etmekten çekinmiyen, heyecan 
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ve md n basit insanların gündelik ha- musikisi ve halk sarkılan (Servet Acl-
vyeart:ı:ın basit safhalarrm bir al.im gö- nan ve arkadaşları), 20.15 - 20.30 Kon-

b ferans: Şakir Hazım Ergökmen (Hava-
ziyle tetkik ve müşahede eden ır ça - cılık), 20.30 - 21.00 Plak1a dans mu-
lışma neticesinde ortaya sanat vey~ si kisi, 21.00 - A ians haberleri, 21.15 
mörsler bakımından vesika kıymetı - 21.55 Stüdyo salon orkestrası. 

üksek olan bir eser çıkabilir ama, böy· 
ie bir esere halkın geniş alaka kapıları- kütleyi ihmal ettiklerinden şikayet e-
nx mutlaka açacağını sarı.mak fazla ha- denler, gene, "halkçı edebiyat,, fomıü-
yale kapılmak olur. . . . . !ünü ileri sürenlerle aynı hataya kapı· 

Bizzat realist edebıyatm ıçınde bıle, larak, köylünün hayatına yabancı kalan 
halkı cezbeden, daha ziyade, bir eserin bir edebiyatın köylüye hitab etmediğini 
nesci arasına sokulmaktan geri kalını - iddia ediyorlar. 
yan romantik unsurlardır. Sürükley.i- Fakat bu fikirde olanlar sanıyorlar 
ci bir macera, kahramanlık, fedakarlık, mı ki. bir edebi eserin köylünün hayatr-
gurur ve izzzeti nef.s oyunları, aşk he- m mükemmel surette tasvir etmesi, 
yecanları, ekseriya, realist denilen veya köylü tarafından okunması için kafi 
bu vasfa hakkiyle liyakat kazanan bir bir sebeb teşkil edecektir. Bu derece 
eseri geniş kütlelere sevdirmekte amil nikbin bir görüşe malik olanlara her 
olur. halde gıbta etmek lazım gelmese gerek-

Şu halde, halk için bir edebiyat is - tir. 
terken, bu edebiyatın mutlaka halkı an· Köyü anlatan edebiyatla köylüye hi-
Jatması icab edeceği gibi yanlış bir tab eden edebiyat ayrı ayrı şeylerdir. 
hüküm vermekte acele etmemeliyiz. Bu Köyü anlatan bir edebiyatın teşekkül 
edebiyat halkı da anlatabilir, entelek - etmesini isterken, biz, daha ziyade, bu 
tüeli de, ticaret ve maliye hayatını da, edebiyatın aydınlarımıza türk köyünü 
işçi muhitlerini de. Ve çok defa, muay- tanıtmak hizmetini göreceğini düşünü -
yen bir entelektüel seviyeyi haiz insan- yoruz. Köylümüzün seviyesi yükselme-
lar arasında geçen vakıalarda, halkın dikçe, köyü mevzu alan ecleoi eserleri-
daha fazla bedii heyecan unsuru bula - miz de, bütün diğerleri gibi, köy muhi-
cağını da hatırımızdan çıkaramayız. tine sokulamıyacaktrr. 

Halkı anlatan bir edebiyatın doğma- Fakat, denilecek ki, onun manevi 
sını, halka hitab etmesi keyfiyetinden gıdasını teşkil edecek eserleri verme-
müstakil olarak, mütalaa ve temenni dikçe, köylünün kültürel seviyesinin 
edebiliriz. Hakikaten hemen her mem - yükselmesine imkan var mıdır? Evet, 
lekette aşağı yukarı biribirinin aynı o- bu mülahazanın doğruluğunu kabul e-
lan entelektüel muhitlerden ziyade, da- diyorum. Fakat bugünkü seviyesiyle 
ha basit halk tabakalarının hayatını köylümüzün kültürünü yükseltecek o • 
tasvir yoluyladır ki, bir memleketin lan eserlerin mutlaka bir sanat kıyme· 
veya devrin mörs tarihine, kıymetli bir ti taşıması lüzumuna da inanmıyorum. 
hizmette bulunulmuş olur. Her şeyden önce, köylümüzün psikolo-

Hususiyle bizde, bu tarz eserler jisi ile meşgul olacak, ömürlerini köy-
• tabii roman ve piyes hatı_ra gelecek • de geçirecek köy eserleri spesiyalist • 
tir • üzerinde çok az çalışılmıştır. Bir leri yetiştirmeliyiz. Bunlar, pedagcglar 

rus edebiyatmm, halkm örf ve adetle- arasından da seçilebilir. Hala "Aşık Ke-
rem,, ve benzeri masalları okumaktan rini, muhtelif devirlerin bariz seciye ve 

psikoloji karakteristiklerini tesbit hu- bir adım öteye gidememiş olan türk 
susunda gösterdiği muvaffakiyet haki. köylüsünii birden bire hakiki edebiyat

la karşılaştrramayız. Cocuk kitablarr, 
katen genç türk edebiyatı için örnek bu hususta, bize bir fikir verebilir. Kiiy-
alınmaya değer bir kıymetterlir. Fran - lümüzü, henüz daha çocuk seviyesinde 
sız realizminin büyük üstadları Balzac, telakki ederek, onun fikrı inkişafını 
Stendhal, Flaubert, gibi şöhretler de, temin edecek meraklr, istifadeli eserler 
realist metodla hayatın doğrudan doğ- yazrJabilir, ve yazılmahdır da. Fakat 

~ ' . 
agaçlar, evler daha renkli, tepeler daha 
alçak, sırtlar daha yumuşak, serviler 
daha kısa ve koyu, Atina milli resim 
sergisinden geçer gibiyiz. 

Bu niçin memleketimden ve hudud
tan Sel5niğe kadar garbi Trakyada ve 
Makedonyada böyle değildi? 

İstanbul planını hazırlryan sanatkar 
Prost günlerce Çamlıcada, Karacaah
medde, Adalarda, Boğazda İstanbul 
denizinin, İstanbul havasının, İstanbul 
toprağının, ağacın, çiçeğin, şehrin ren
ğini tesbite çalıŞan türk sanatkarını ara
mış ve bulamayınca : 

- Akadcminiz hep atölye mesaisi
mi yapar? 

Diye sormuş, tabiat ile insan arasm
da en iyi tanışma vasıtasının sanat ol
duğunu isbat için kitablar yazmağa lü
zum yoktur. Aksini iddia edenleri Atina 
müzeler.inde ve resim sergilerinde, son

ra da bütün Yunawstanda gezdiriniz. 

Dört müttefik bayrak 
Drşarda halk bağrııyor, kuşlar ötüyor,

tek sütunlar üzerinde dört müttefıik 
bayrak kucak kucağa sallanıyor, açık 
pencerelerden giren ılık bahar rüzga· 
rı ciğerlerimizi alabildiğine §işiriyor. 
Bahtiyarız. 

Vagon restoran yavaş yavaş boşaldı. 
Yarım saat sonra Atinadayız. 

Neıet Halil AT AY 

Puş~n için Bakü, de bir sergı 
Baku, 28 (A.A.) - Puşkin'in yü

züncü yıldönümü dolayısiylc büyük bir 
sergi açılmıştır. Serginin eherniyetli bir 
kısmr, Puşkin'in Azerbaycan edebiyat 
ve tiyatrosu üzerindeki tesirini tebarüz 
ettiren vesaike tahsis edilmiştir. 

Yunanistanda silah altına 
alrnanlar 

Atina, 28 (A.A.) - Gazeteler, do· 
ğu Makedonyası ile Trakya ahalisinden 
1924 den 1935 e kadar olan 6ınıfın üç 
ay talim gönnek üzere 'Silah altına çağ
nldrğrnr yazıyorlar. Çağrılanlar, şimdi

ye kadar hiç askerlik yapmamış olan 
kimselerdir. 

1 KÜÇÜK iÇ HABERLERİ 
ruya müşahedesinden, edebiyatın ka- bu iş için, mutlaka tanınmış edebi şöh-
zanacağı kıymete güzel birer misal teş- retlerimizin seferber edilmesine lüzum "' Ziraat vekaleti yeni orman kanu-

Sardaki mektepleı·de 
bazı hadiseler oldu 

Forbach, 28 (A. A.) - Sarbrug'dan 
gelen haberlere göre Sar'da Franken
holz'da ciddi bir takım hadiseler çık
mıştır. Hadiselerin sebebi, mekteb mü
dürlerinin .sınıflarda Hitlerin resminin 
şeref mevkiine konulması suretinde itti
haz etmiş o!duklan karardır. Bu suret· 
le evvelce şeref mevkiinde bulunan çar
mıha gerilmiş İsa tasviri yan dıvarlara 
nakledilmiş tir. 

Çocuklann velileri, tam bir grev i
lan etmişlerdir. Hükümet memurlarının 
hepsi de maden kömürü amelesi olan 
tahrikatçılara yol vermişlerdir. Bunlar, 
ceza mahkemesine sevkedilcceklerdir. 
Grevci talebe velileri ağır para cezala
rına mahkum edi!mişlerdir: Berlinin 
Sar'daki mümessili, bir tebliğ neşrede
rek hükümetin mekteblerden İsanın 
tasvirini kaldırmak niyetinde olmadığı
nı, yalnız nazi hareketinde din kurban
larının yeri olmadığını bildirmiştir. 

Mareşal Del Bono 
sömürge nazrnnr 
düelloya çağırdı 

Roma, 28 (A.A.) - tsrarla dola
şan bazı şayialara göre mareşal Del Bo
no sömürge nazın Lessova'yı düelloya 

davet etmiştir. 

Musolini bu düellonun vuku bul
masmı istemediğıinden bir haysiyet di
vanı kurulmasına karar vermiştir. Söy· 
lendiğine göre Del Bono Habeşistanın 
istilası bidayetindeki kumandanlığı es· 
nasında yaptığı icraatı tenkid eden ba
zı makalelerin neşrine mani olmadığı i
çin nazırı muahaze etmektedir 

Kıral lbnissuudun bir kararı 

Londra, 28 (A.A.) - Kıral İbnis

suud Kudüse giden tebaası hakkında i
dam cezası derpiş eden bir kanun neş· 
retmiş ve karışıklıklara iştirak etmek 
Uzere Kudüse gidecek gönüllülerin tev .. 
kifi için hudud muhafızlarına emir ver. 
miştir. 

kil ederler. olmadığı gibi, böyle bir teşebbüsün nunun tatbik şekli hakkındaki nizamna- Avusturya ile ticaret yapan 
Bu neviden eserler, geniş halk küt- pratik faydası olacağına inanmak da me ve talimatnamelerin hazırlığına baş- memleketler 

lelerine hitab etmeseler, ilk zamanlarda kabil değildir. lanmıştır. Viyana, 28 (A.A.) _ Resmi .ista-
kendi1erine pek az okuyucu bulabilse- İşte, muayyen formüllerin ilk na - * İktisad vekaleti milli gelirimizin 

b. tistiklere göre 1936 senesinde Avustur-
ler bile, takdir ve teşvikten mahrum e- zarda ifade eder gibi göründükleri ma- tes ıti etrafındaki çalışmalarına devm 
dilmeleri için bu bir sebeb teşkil etme- nalarla iktifa etmiyerek, realite ve im- etmektedir. Milli gelirimizin mart son- ya ile ticaret yapan memleketler ara. 
melidir • kanların tahliline giriştiğimiz zaman, lanna doğru tesbit edilmiş bulunacağı smda Almanya 373 milyon şilin ile bi-

Son zamanlarda köylü için edebiyat hakikate istinad eder gibi görünen bir tahmin edilmektedir. rinci, Çekoslovakya 213 milyonla ikin-
istiyenlere de rastlıyoruz. Nüfusumu - çok iddiaların sathiliği, böylece, kolay- * Maliye vekaleti tahsilat kontrol c.i, Macaristan 210 milyonla ilçüncü ve 
zun üçte ikisini köylü halk teşkil etti- Jıkla meydana çıkarılabilir. memurlarının vazife ve salabiyetlerine İtalya da 184 milyonla dördüncü gel-
ği halde, edebiyatcdarımızın bu geniş YAŞAR NABİ dair bir talimatname hazırlamaktadır. mektedir. 

----~~~~~!-w~~~~~~~~~~~ 
Sonra, kağıd yapmağa başladı. Sağa bir Bunları soğuk kanhlrkla alan Herman der-

dokuzlu ve sola bir üçlü geldi. hal evden çıkıp gitti. 
yamadığı için gözlerine inanamıyordu. 

Maça Kızı Herman kağıdını göstererek: ~~~~si .~şam Herman gene masa başın-
- Üçlü kazanıyor, dedi. da gorundu. Herkes onu bekliyordu. Gene_ 
Oyuncular arasında bir mmltı yükseldi. rallar ile hususi müşavirler, bu harikulade 

Çekalinski kaşlarnr çattı, fakat hemen gene oyunda hazır bulunabilmek üzere vistlerini 

O anda, ona, maça kızı göz kırparak ken
disine gülümseyor gibi geldi. İnanılmaz bir 
ben~~yişle hayret içinde kaldı ... 

Odü kopmuş gibi: 
Yazan: Puşkin 

.. Çekalinski, yüzünden hiç eksilmeyen 
gulürnseyişi ile cevab verdi: . . . 

- Müsaade ediniz de şunu dıkkatını_ze 
arzedeyim ki oynadığınız para yüksektır: 
burada hiç kimse, şimdiye kadar, karşı kar
şıya oyunda iki yüz yetmiş beş rubleden 
fazı ' · a koymamıştır. 

Berman itiraz etti: 
n - Peki! fakat b:ma kağıt açıyor musu

uz, açmıyor musunuz? 
t Çekalinski aynı mütevazi muvafakat 
avriyle - 'ld! egı L: . 

t' - Dikkatinize sadece şunu arzetmek ıs
bı.Yordum ki dostlarımın itimadına mazhar 

clu~unduğum için ancak para ortaya konul • 
llo-u ~ l' e· ta ':, ~akdirde oymyabilirim. Bana ge ınc · 
bııdır ki sözünü..ı:e kafidir. Bununla beraber, 

~~unun intizamı ve hesabta kolaylık maksa
r·'Yle Parayı kaO-,dmmzm üzerine koymanrzr 
ıca. edece<Yim ::. . 

ll b • 

·ceka ~rma_~ cebinden bir bankno~ çıkarıp 
slj lınskı ye uzattr. Cekalinskı paraya 

raue b k • kA - d ın U.2e . a tıktan sonra Hermarun agı m 
rıne bıraktı. ~ 

yüzü güldü. hırakmrşlardı. Genç zabitler sedirlerini terk 
Herman'dan sordu: etmişlerdi. Bütün hizmetçiler salonda idiler 
- Hesabı kesmemi arzu ediyor musunuz? Hennan'ın etrafında bir çember hasıl olmuş~ 
- Lutf en .a üy tu. Diğer oyuncular oynamaktan vazgeçip 

sabırsızlıkla bu oyunun sonunu bekliyorlar • 
Çekalin.ski cebinden birkaç banknot çı • dı. 

karıp hemen borcunu ödedi. Hennan para- M b 
asanın aşında ayakta duran Herman 

yı alıp masadan uzaklaştı. Narumof adeta Çekalinski ile karşı karşıya oynamağa ha ~ 
gözlerine inanamıyordu. Herman bir bardak zı~lom~.o~du ... Yüzü saps_a:-1 olan Çekalinski 
limonata içip evine döndü. ~t.ne g1:1lumsuyordu. !kısı de, ayn ayn yeni 

Ertesi akşam, tekrar Çekalinskinin evine ıskambıl paketleri açtılar. Çekalinski bunla
geldi. Ev sahibi banka açıyordu. Herman n ... ~arıştrrdr. Herman kağıdı kestikten sonra 
masaya yaklaştı. Oyuncular ona hemen yer kagıdlarını seçti ve üzerine bir yığın banknot 
verdiler. Çekalinski onu nazik bir tavırla se- koydu. B_u o~un bir düelloya benziyordu. Et

rafta derın bır sessizlik hüküm sürüyordu. 
Iamladı ç k 

Herman yeniden kağıd yapılmasını bek - . e a~i°:sk.i kağıdları kanştırmağa ba~la-. a:, ~llerı tıtrıyordu. Sağa bir kız, sola bir 
ledi bir kart aldı ve üzerine kırk yedi bın bırlı geldi. 
rubl,esi ile bir gece evvelki kazancım koydu. Hennan; 

Çekalinski kağıd açmağa başladı. Sağa - Birli kazanıyor, dedi. Ve, kağıdını açtı. 
bir oğlan ve sola bir yedili geldi. Çekalinski sükunetle: 

Herman bir yedili çıkardı. -Elinizde kız kaybediyor, dedi. 
Herkes hayret izhar etti Çekalinskinin ı:er~~ titredi: hakikaten elinde, bir bir

saskmlrğı gözle görülecek gibi idi. Doksan 1ı degıl, bir -~fa~.a kızı tutuyordu. Nasıl olup 
dö~t bin rubleyi sayarak Hemıan'a verdi. da yanlış gormuş olduğunu bir ti.irlü anla-

- Koca karı! diye bağırdı. 
9ekalinski banknotları topladı. Herman 

Y~:~nden kımıldanrnıyordu. Masadan çekil
dıgı zaman gürültülü bir konuşma başladı. 
Oyuncular: "Ehemmiyetli bir para!,, diyor
lardı. 

Çekalinski kağıdları karıştırdı: oyun da 
cereyanını takib etti. 

NETİCE 
Hennan deli oldu. Obukof hastahanesin

de, 17 numaradadır ,hiç bir suale cevab ver
memektedir. Hızlı hızlı mırıldanmaktadir: 
"Ü clü, yedil~, birli! üçlü, yedili, kız! ... ,, 

İzaveta İvanovna pek sevimli bir der. 
kanlı ile evlendi. Kocası memurdur ve iy· 

1 

b. 1 "b" . ıce 
ır ser~et sa 11 ıdtr; ihtiyar Kontesin kahya· 

sının ogludur. l_za~eta İvanovna, refakat ka
duu olarak, fakır hır akraba kızını yanma al
ınrşt1r. 

. :romski yüzbaşı olmuştur ve Prenses p; 
lın ıle evlenmek üıeredir. 

SON 

~u ~~~ük hikaye Andre ve Gide J acques 
Schıffrın ın fransızca tercürnesın· d N 
h' B 1 en ~ u-

ı ay~~ tarafından türk1.;eye çevrilmiştir. 
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Dünkü maçlar 

• 

Hava Nesli 
Her tarafı kapalı oto

büse, bu soğuğun nere· 
Öen girdiğini sordum. 
Şoförün yanında oturan 
genç hava subayı şu ce· 
vabı verdi: 

''- Suhunet sı· 
fırın altında iki
'dir 1 ... ,1 

Sıfırın altında 

ikide biz , yürü· 
mek için düşü

nürken, otobüsü 
dolduran ve bi· 
zim gibi etten, kemikten olan şu genç 
kızlar ve şu genç erkekler uçmak cesa
ret ve kudretini acaba nereden alıyor
lar, diye düşünüyorum. Okyanosu, ka
nadlaşmış bir insan enerjisiyle ilk de
fa aşan Lindberg'in "- Beni en çok 
yoran gök yüzünün dondurucu soğuğu 
oldu." dediğini hatırladım. Lindberg 
Okyanosu, güzel bir bahar gününde 
geçmiştir: bizim çocuklar sıfırın altın· 
da iki derecede uçuyorlar. 

* fir senenin farkr 

Türk Hava Ku· 
rumunun kanad· 
lı nesli yara mak 
ıçın, iki yılrl:ın- • 
beri, bitmer ve 
tükenmez çaıış

masının kurnııı~u 

geniş ve giPel 
meydandayız. Bir 
tarafta Çiftlık: 

ikinci planda şctl· 

rin yüksek yerle
ri, arkada Anka
ra kalesi ... Demtr
yolunun kıvrıla 

kıvrıla uzandığı 

sağımızda cliım

diiz toprak.. Ha· 
va Kurumunun 
planörleri. tayyareleri koymak ıçın 

yaptırdığı hangarların arkt1'>rna rlü en 
büyük bir tepecik var ki planörle uçuş 
burada vapıl ıyormuş. 

Ben, grup şefinin odasında ısınır · 
ken otobüs gene şehre. ikinci kafileyi 
getirmeğe gidivordu. Geçen sene aynı 
otobüs. gök yüzüne çıkmak davasında 
olan gençliği bir sererde taşrvabiliyor
du. Bu sene. bir kaç gidiş geliş yetme
mektedir ve grup şefi " - İki otobiis 
daha almamız lazım gelecek ... Bir ta • 

raftan Türkkuşunun üye sayısı artıyor. 
Diğer taraftan da en iyi uçucuyu yetiş
tirme ğe çalışıyoruz. En çok 9-lO da, 
uçanların sayrsını yüzlerle değil, bin • 
ler, belki de on binlerle ifade edeceğiz .. ., 
diyor. 

* Gökyüzünün ve yeryüzünün 
•oğukluğu: 

Çocuklar; bütün arkadaşları ta· 
mamlanıncaya kadar planörlerini, bir 

anne sevgi ve özeniyle temizlediler. İç
lerinden bir genç kıza sordum: 

" - Üşüyor musunuz? .. ,, 

Planörünün direksiyonunu bir ma
&ineci ustalığiyle yağlamakta devam 
eden gen çkız, eliyle meşin kasketini 
düzelterek cevab verdi: 

Bir taraftan Türkkuşu'onn 

üye sayısı artıyor, diğer ta
raftan ela en iyi uçucuyu )e

tiştirmeğe çalışıyoruz. En 
çok 1940 da uçakların sa}ı

smı yüzlerle değil binler \'e 

belki de on binlerle ifade 

edeceğiz. 

' ' ilk günle~ 'e üşüyordum Gök 
yüzunun ~oguguna alıştıktan S'>nra, 
yeryüzünü:l soğuğunun hiç tesiri kal · 
mıyor., 

Hangi kalorifer bu itiyadı verebi

lir? 

Hak kaz.anılan soyadları: 

Ben: bu koca planörii. şu uzak te · 

peye kadar nasıl götürecekler diye dü

şünürken otobüs son kafileyi de getir

mişti. O gün için başka uçacak olma • 

dığı anlaşılınca gençler, tek sıra halin

de dizildiler ve grup şefi isimlerini bi • 

rer birer okuyarak yoklama yaptı. Soy

adlarına dikkat ettim: bulut, Sema, Yıl

dız, Kanad; hulasa gökyüzüne ve tay

yareciliğe aid ne kadar kelime varsa 

uçmak davasında olan bu gençliğe soy
adı olmuştur. Eski bir tabir, ister iste
mez hatıra geliyor: isimleriyle müsem
ma ... Mesela bize 19 küsur saat havada 

kalarak planörle dünya dördüncülüğü· 
nü kazandıran Ali'nin soyadı yıldızdır, 

Paraşütle en çok atlamış türk kızların
dan biri de Yıldız ismini taşıyor ... Her 
ikisinin de ahnterleri ve cesaretleri pa. 
hasma bu isimlere hak kazandıklarını 
nasrl inkar edebiliriz? 

Bir otomobil tekerle
ğinin diğer vazifeleri. 

Ben bunları düşünür
ken, iki çelik vücudlu 
genç, başlangıçta hiç an· 
lamadığım bir iş yap· 

rnıya başladılar, 

otobüsün arka te· 
kerleklerinin or
tasına bir kriko 
taktılar ve lastik 
tekerleği çıkar· 

dılar. Bir patlak
hk var, falan san· 

maymrz: bu dalıikaya kadar otobüsün 
bir cüzü olan lastik tekerleğin rolü ar
tık değişmiştir: bu tekerlek koskoca 
planöre takılacak ve onu tepeye kadar 
götürecektir. 

Planörün, kanadları üç metreye yak
laşan bir kartal haşmetiyle, bu yuvar -
lak lastik teker üzerinde gidişi, eğlen· 
celi olduğu kadar da zor bir iştir: eğer 
muvazeneyi biraz bozarsanız bu demir 
külçesi onu omuzlarının üstünde tuta· 
rak muvazeneyi temine çalışan gencin 

• 

üstüne yıkılacak

tır . 
Fakat bizim 

gençler bu işte o 
kadar mahir ol
muşlardır ki, ton
luk planörü, el 
arabasının üzerin· 
de kutu taşır gibi 
götürüyorlar. 

Hiç bir yerde, 
hiç bir otobüs bu 

kadar çok i§ gör
mez sanırım: Las-

tiği çıkmakla be
raber otobüsün işi 

bitmemiştir. Pla· 
nor tepeye çıka

rıldıktan sonra 
lastiği t e k r a r 

takılmakta ve bu sefer, planör
den çıkan tel. uçacak tayyarenin arka
sına bağlanmak üzere, karşı sırtın üze
rine götürülmektedir. Ağrr olan ve ma
karasından zor çözülen teli otomobil 
vasıtasiyle uzatmak bizim gençlerin 
sayılmıyacak kadar bol olan güzel bu
luşlarından biridir. 

* Korku ve hasret heyecanı: 

Artık bütün bunlar bittikten sonra 
uçuşlar başlıyor: yer yer havalanan 
tayyareler, planörleri yüksekliklere çı
kardıktan sonra, gençleri birer birer 
gökyüzünden, yer yüzüne bırakıyorlar. 
Paraşütlerin dalgalanarak açılışını, sü
zülerek yere inişini seyretmek içinde -
kiler kadar insana heyecan vermekte -
dir. Bu heyecan; belki seyredenlerde 

biraz korku; fakat uçmaya hazırlanan· 
larda hasretle karışık ... Hakikaten, sı
fırın altındaki bu soğuk havada uçmak 
için buraya toplanan gençlik yığınında 
bir saat, bir dakika, bir an evvel uçmak 
ve kanadlanmak hasreti var ... 

* Kanadlı nesle hazırlık: 
Türk Hava Kurumuı bu ufuklara ka 

dar uzanan boşluk içinde, on binlerce 
türk gencini kanadlandıracak tesisatı 

kurmakla meşı;?uldilr. MotörlU tayyare· 

Ankara gü
cü aahasında 

clün yapılan Ha
lid Bayrak ku-

pa11 maçların

dan heyecanlı 

Demir spor 2 - 1 
Kırıkkaleyi yendi 

1 Çankaya: 2 Ankaragücü: 2 bir enstantane 

Dün Ankara Gücü sahasında Halid 
Bayrak Kupası turnuva maçlarının i
kinci ve üçüncüsünü tayin için Demir 
Spor • Kırıkkale takımları karşılaştı
lar. Hava çok güzeldi Seyirc.iler arasın
da Adliye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu 
ve Gümrük ve İnhisarlar Vekili B. Ali 
Rana Tarhan da vardı. 

Hakem : Kemal Halim. 
Geçen hafta sabada berabere kalan 

bu iki takım bugün biribirini mutlaka 
yenmek azminde görünüyorlardı. İlk 
on beş dakika, iki tarafın da azami gay· 
ret~ ile geçti. 

Bundan sonra kırıkkalelilerin daha 
hakim oynadrklarını gördük. Birinci 
devrenin 26 ıncı dakikasında Kırıkka· 
lenin sol içi, Demir Spor kalesine ol
dukça uzaktan bir 9üt çekti ve bu ,ut, 
topu Demir Spor a~larına taktı. 

Bu gol demir sporluları harekete i:e
tirmedi. Kırıkkaleliler · ise azimlerıni 
büsbütün artırdılar. Fakat fazla gol 
çıkaramadan birinci devreyi bitirdiler. 

İkinci devrede Demir Spor, takımın
da ufak bir değiş.iklik yapmı~tı . Kı

rıkkaleliler, elde ettikleri galibiyeti ka
çırmamak için gene çok çalışıyorlardı. 
Fakat bu sefer de Demir Spor ağır bas
maya başladı. Top, kaleden kaleye gidi
yordu. 18 .inci dakikada Demir Spor be
raberlik sayısını kaydetti. Bu sayı, de· 
mir sporluların açılmasına yaradı top 
artık kırıkkalelilerin kalesi önünden 
ayrılmıyordu. Demir sporlular bir gol 
daha yaparak maçı 2 - 1 galibiyetle bi
tirdiler ve turnuvanın ikinciliğini al
dılar. 

Çan kaya - Ankaragücü ımaçı 
On ay kadar evveli aziz Akyürek 

kupası için beraberlikle bitirdikleri bir 
maçın finalini teşkil etmek üzere Çan
kaya • Ankara Gücü takımları dün kar
şılaştılar. 

Maç, oldukça düzgün geçti. 11 inci 
dakikada çankayahlar ilk sayılarını kay
dettiler. Ankara Gücü daha enerjik oy
namağa başlamıştı. Top, mütemadiyen 
Çankaya kalesi önünde dolaşıyordu. 

Bunun neticeEİ Ankara Gücü beraber
lik sayısını çıkardı ve birinci devre 1 - 1 
berabere bitti. 

İkinci devrede oyun biraz gevşemiş 
gibiydi. 28 inci dakikada çankayalıla
rın ikinci golü Ankara Gücünü tekrar 
canlandırdı. Ve pek az.. sonra bu gole 
mukabele ettiler. 2 - 2 beraberlikle gi
den vaziyet devre sonuna kadar değiş
medi ve iki takım gene berabere kal
dılar. 

ler için beton hangarlar yapılmakta -
dır. 

Beri tarafta günlerinin büyük bir 
kısmını burada geçirecek olan gençlik 
kütleleri için oturacak ve dinlenecek 
binalar inşa ediliyor. Bir gün gelecek 
burası, uçan gençlik yetiştiren bir kay 
nak olacaktır. Bu gün, çok ileride de -
ğildir, yakındır. Bu yakınlığa; sıfırın 
altında on iki derece demeden sabah 
saat yedide çiftlik yoluna çıkıp türk 
göklerini fethetmeye giden kardeşleri
n.izi gördüğünüz gün siz de inanacak-
sınız ... 

Muhafız Gücüniin 
atlı yürüyüşü 
Muhafız giıcü binicileri dün, altmıt 

kilometreyi aşan bir atlı yürüyüşü yap· 
tılar. Yürüyüşte kırktan fazla binici bu· 
lundu. Saat dokuzda Telsi% istasyonu 
civarnıda toplanılarak harekete geçildi. 
Karabürcek köyü üzerinden Pusatlar: 
köyü geçilerek Çubuk '-osasma çıkın· 
caya kadar, hemen yirmi kilometre SÜ• 

ren bir mesafe dahilinde hep dağ yolu 
takib edildi. Her kıvrımda keskin çiz· 
gilerle değişen dağ manzarasının vahfl 
güzelliğini seyrede ede ilerlerken me
safenin uzunluğu hissedilmiyor bile. 
Yürüyüşün en :zevkli kısmı bu oldu de
nebilir. Çubuk şosasmdan sonra Kara
caören köyü yolu ile bağlar arasından 
Keçiören gazinosuna gelen biniciler bu 
rada yemek yediler ve bir müddet din· 
lendiler. 

Saat on beşte dönüş için hareket e· 
dildi. Etlik bağları, Akköprü geçilerek 
Beyazkışlaya gelindi. Biniş burada so
na erdi. 

Geçen yıllara göre binici sayısınu 
bilhassa yürüyüşlerde, bu yıl az görü
yoruz. Geçen sene yüz kilometreyi ge· 
çen Çubuk yürüyüşünde yetmişten 

fazla binici bulunmuştu. Memnuniyetle 
hatırlıyoruz ki bunların içinde yedi ta• 
ne de Bayan vardı. Dün, nedense, bu 
bayanlardan ve atlı yürüyüşlerin de· 
vamlı haveskarlarından pek az bil\ici 
gördük. Gelecek haftalarda eskisinden 
çok daha ka'abalık binişler göreceğimi
zi umarrz. - "ATLI" 

Fenerbahçe 
İstanbul 

• 
şampıyonu 
İstanbul, (Telefonla) - İstanbul 

futbo! şampiyonası maçları bugün ya· 

pılan son üç karşılaşma ile bitmiş oldu. 
Evvela Halil ve Galatasaray karşılaf• 

tı. Sarı kırmızılılar hakim bir oyunla 

6 - O galib geldiler. İkinci maç Fener· 
bahçe • Topkapı arasnıda idi. Fener· 
bahçe 3 • O galib geldi. Güneş de İs· 
tanbulsporu 2 - 1 yendi. 

İstanbulun 936 - .937 senesi şampi· 
yonu Fenerbahçe oldu. Bu takım oyna· 
dığı on bir maçın on birini de kazanınıJ 
attığı 47 gole mukabil ancak bir gol ye• 
miştir. Puvanı 33 tür. 

İkinci olan Güneş 8 galibiyet kazan· 
mış, iki defa berabere kalmış iki defa 
da mağlub olmuş, 29 gol atmış, 6 gol 

yemiştir. Üçüncülük Galatasaray ve J3e
şiktaşın arasında müsavi puvanlarladır· 
Her ikisi de on bir maçın sekizini ka· 
zanmışlar, birinde berabere ka!ınışıar 
ve ikisinde de yenilmişlerdir. 28 zer pıı· 

vanları var 'ır. 
Fenerbahçe, Galatasray, Güneş, B.e· 

şiktaş lstanbulun milli kümesine tefrılc 
edilmişlerdir. 



t - 3 - 1937 

Aksaray Azmi Milli Türk 1 
Anonim Sirk~eti idare 

' l\Ieclisinden: 
· · usadif salı günü taa~ 

Şirketimiz umumi heyeti 30.3.937 ta~~hınc.m saat on beşte suretı 
on dörtte sureti fcvkaladede ve onu muteakıp1'(üdürlüğü binasında 
adiyede ofarak An'rnra Ziraat Bankası U'_?1u: saatte bu toplantılar· 
toplanacagından hissedarların mezkur gun .

1 
tduklan hisse senet· 

da hazır bulunmaları ve hissedarların h~~ı 0 ukabilinde duhuliye 
terini her yerde Ziraat bankalarına tevdı ~ e ~ica olunur. 
makamına kaim olmak üzere makbuz alma an amesi 

Fevkalade toplantı ruzn 
1 - Şirket sermayesinin tenkisi • 
Adi toplantı ruznamesi: . tarının okunması ve şırx:etın 

1 - İdare Meclisi ve mürakıp raporh sah nın tasdiki ve İdare 
. . ·ı kA ve zarar e ı 1936 senesı bılançosu ı e ar . . 

meclisi azasının ibrası, .. ak. e bir yedek mürakip seçıbnesı 
2 - 1937 senesi için bir mur ~p .v ta ini 
3 - 1936 senesi murakip ücıetının ! di,lmiyerek 1937 senesine 
4 - 1936 senesi karının bu sene tevzı e 1-SOO -

devri. 

- l\t·ı:'~ Belediy~ Reisliğin~e°:~. 
1 as . 19 2 937 tarihınden ıtıba· r h ır harıtasını .. 

M iliis kasabasının ha 1 az k ·ıtmeye konulmuştur. 
ren yirmi gun müddetle Aaçık e :'ıoo hektar gayri meskun kısmı da 

ı - Kasabanın meskun k_ı~ · 
100 hektar olarak tahmin edılmışt~\edeli 3300 liradır. . 

2 _ Her iki kısmın m~~~2e9 sayı ve l3.3.936 tarihli kararıyle 
. f a meclısının k 3 - Harıta na ı .. .. !erine göre yapılaca tır. . 

tasdik edilen şartnamedhu1.kt;ın1 yüzde yedi buçuğu iki yüz yetmış 
4 Muhammen be e ının k 

- . t kçesi almaca tır. . • d 
dört buçuk lira temına a k ununun hükümleri daıresın e 

5 - İhale eksiltme ve artıram an 
yapılacaJ.-tır. .h. d Milis belediye encümeninde yapı-

6 - fhale 8.3.937 tarı ın e 2-792 
lacaktır. ( 442) 

Mcınur Aranıyor . •w• 

G 1 Merkezi evrak mukayyıtlıgı ve 
Çocuk Esirgeme Kuru~u backanc ·ıe ı"ki memur tayin edilecektir. 

~ · ı·ğ· · ·n musa 1 d d'l muhasebe katıp.'. •. 1~1 • • istekliler şartlan anlamak ve kay e ı -
En az orta tahsılını bıtırmış }At Direk törlüğünc müracaat etme
mek için Genel Merkez Muamc a 

lidirlcr. 

il 

Kuru.L' OYU ... 

y [)l.iraıc.1 :a -· r alıane Melodi 1 
7 

Aul{ara Defterdarlı!1ıudan: 
Buaüne kad<r doğrudan doğruya mal sandığı?~aı;:::ıc= 

.. kta b 1 nan buğdayı koruma nrgıu 
cibayet olunma u u 

1
. bcsince tahakkuk ve tahsil edilecek· 

den itibaren Kızılbey ma ıye şu 
tir. ver i ödemek için dogruca mezkur şu-
Alakadarların bu_r:~an 50.?ra t ~tmcleri lüzumu ilan olunur. 
ae tahakkuk şcflıgıne mur~~~~) ı-796 

5511111111111111111\UUHlllllllHlllllllllHllllUUIUllllllRIUUUllllll•llll~ 
1 TURK HAVA KURUMU 1 
1 Bt'\'üK Pt\'Ai\t;O_SU 1 
;::::: k . yi zenrrin etmıştır. = 
;:= Şimdiye kadar bı!11erce ışı 93" d;dir. S 
;:= 5 inci keşıde 11 mart / = 
~ Büyük ikramiye so.oor liradır. ~ 
;:= 000 rralık ikramiyelerle (10.000 = 
;:: Ayrıca : ıs.000. 12.000, 1.~. d ~ nıükifat vardır... 5 
~ ve 20.000) liralık ı ı a e M A R T 937 günil ak- 5 
~ DİKKAT: Bilet alanw ~c~kes. 7 bulunmalıdır. Bu tarihten 5 
;:= §amına kadar biletini degıştı~~ş 1 5 

ln-~~;1;;;;•;•-N1-HllHllllli 
1 UM MODORLOCO 

ASKERi F ABRlKALAR ~~ONU tLANLARI 
SATIN ALMA KOM 

5 
TON KUALİN KUMU 

MOTEAHH!T NAM VE HESABINA k rda miktarı ve cinsi 
Tahmin edilen !Jcdeli (900) lira otan ~ .. ~Urlüğü Satınalma ko· 

l'~zılı mal t>me Askeri Fabrikalar Umu~ •. ~- saat 14 de açık eksilt
rnısyonunca 15-3-937 tarihinde pazartesı gun~rak komisyondan ve • 
~e. ile ihale edilecektir. Şartname parasız 0 

-

ılır, r (50) kuruş ve 2490 
Taliplerin muvakkat teminat olan <6~) ıra.kl• ınezkiir gün ve 

nuınarah kanunun 2 ve 3 maddelerindekı vesaı .. ı-7n 
~te komisyona müracaatları. (414) 

Satılık Arsa - Ev -Apartıman Tel: 1475 

MiLLi MODAFAA VEKALETi SATIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 

BİLİT 

1 
_ Aşağıda müfredatı yazılı dural ve aleminyumlar kapalı zarf-

la eksiltmeye konmuştur. . . . . 
2 

_ Tahmin edilen bcdelı 15.500 lıra olup ılk tcmınat parası 

ıt62 lira 50 kuruştur. .. .. . 
3 _ İhalesi 18 - mart - 937 pe~şembc gun~ saat 15 de~ır •. . 

4 
_ şartnamesini gö':?1ek ~stıyenler komısyonda gorcbılırlcr. 

Muhabere ile şartname gondc~ılemez. .. .. 
5 _Eksiltmeye gircceklcrın 2490 sayılı kanunun 2, 3 uncu ~ad-

delerindcki bilgeleriyle teminat ve tek!if mektuplarını e~eç ıhalc 
saatrndan bir saat evvel M. M. Vckaletı satın alma komısyonuna 
vermeleri. (214) 

Kilo 
1790 

Metre 
Dural, aleminyum, saç ve perçin 

2450 Durcl ve alcminyum boru. 

BİLİT 
ı - Beher tanesine biçilen e· 

deri 9,84 kuruş olan 17000 tane. 
mendil müteahhit nam ve hesa
bına olmak üzere açık eksiltme 
ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız al
mak ve örneğini görmek istiyen
lerin hcrgün öğleden sonra ko
misyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 127,5 
liradır. 

4 - İhalesi 3.3.937 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ünı:.ü 
maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte tam ihale saatinde M. 
M. V. Satın alma komisyonuna 
gelmeleri. ( 324) 1-624 

1 LAN 

1 - 1500 adet lastik balon a· 
çık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bec!cli lli>V 
lira olup ilk teminat parası 90 li
radır. 

3 - İhalesi 2 mart 937 salı gü· 
nü saat 11 dedir. 

4 - Eksi!!!!!cye gireceklerin 

1-423 

2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddesinde istenilen belgeleriy· 
le b:rliktc ihale gun ve saa·iı.de 
M.M. Vekaleti satın alma komis· 
yonuna gelmeleri. (342) 1-636 

B!LIT 

ı - On ila 13 tane pansuman 
çadırı ile otuz dört ila 45 tane 
hastahane çadırı kapalı zarfla 
satın alınacaktır. 

2 - Beher hastane çadırına 
1100 ve beher pansuman çadırına 
650 lira fiat tahmin edilmiştir. 

3 - İhalesi 5 nisan 937 pazar-

tesi günü saat 11 de M. M. V. 
Satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 4147 lira 50 
kuruştur. 

5 - Şartnamesi üç lira karşı· 
tığında M.M.V. Satın alma Ko. 
dan alınır. 

6 - Eksiltmeye girecekler ka
nuni teminat ve 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evci M.M.V. Satın 
alma Ko. na vermeleri. (315) 

1-637 

Ankara Şehri r mar 
MiidürlüğündPn: 

1- Eksiltmeye konulacak iş : 
Takriben 13.800 metre m2 lık yerin teşdri olup keşif bedeli 12010 

liıadır. 
2- Bu işe ait evrak şunlardır : 
a- 2490 sayılı Eksiltme şartanamesinin 3 numaralı kı1D11na 

bakılacak, 
b- Mukavele projesi, 
c- Hususi şartname, 

d- Keşif cetveli, 
e- Plan. 
3- Eksiltme 8/Mart/937 pazartesi günü saat 17 de Ankara 

[mar Direktörlügünde yapılacaktır. 
4- Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 1 

5- Ekı.iltmeye girebilmek için (907) lira (SO) kurut muvakkat 
teminat veıilccektir. 

6- Teklif mektupları madde 3 de yasılı suttan bir ~t ey • 
vcline kadar 1mar Direktôrliiğilne cetiril~cek Eksiltme komıayonu 
re·ı.ı·;ine makbuz mukabilinde verilecektır. 

• p~';ta ile gönderilecek mektuplar nihayet .. 3 .~ncü madde~ ~~ı
h saate kadar gelmiş olmalı ve dıt zarfın muhur mumu ile ıyıce 
kapatılm•ş olması, 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (417) 

Açık eksiltme ilam 

Nafia Vekaletind~n: 

1-733 

1 _ Eksiltmeye konulan i•: Ank~da lt~a~v~. meydanında ya
ılmış olan orta okul ''ihata duvarları mşaatıdır. 

P Keşif bedeli 6667 lira 50 kuruştur. 
2 _ Eksiltme 5.3.937 atrihinde cuma ügnü saat 15 de nafıa ve

kaleti yapı i•leri umum müdürlüğü odasında açık eksiltme usu-

Iiyle yapılacaktır. 
3 _ Eksiltme şartnamesi ve buna nıütcferri diğer nrak 33 

kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlügündcn alına• 

biür. · · tal'bl · ı· 6 k 4 - Eksıltmeye girebilme~ ıçın.. ı ~r~ 500 . ıra u~t-
luk muvakkat teminat vcrmcsı ve mutcahhıdlık vesıkaaını hau ol-

ması lazımdır. . . . 
İsteklilerin vesaiki havi zarfları ıkincı maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar komisyon reisliiine makbuz mukablnde 
vermesi muktazidir. ( 360) 1-658 

l\'Iütercim Alınacaktır. 
Fabrikalar Askeri 

Umum Miidürlüğünden: 
Almancadan türkçcyc türkçeden almancaya tercümeye muktc -

dir bir mütercim alınacaktır. bt~.klilerin istidalariyle mart 937 so-
nuna kadar umum müdürlUğe ınuracaatlan. (405) 1-770 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Adet 
699 
590 

83 
1 

2 

Cinsi . • i 
İspany.t mamulatı 7,65 Brovnıng sı .. tem 

635, N ~ 

D. w. M. Markah 7,65 
7,65 Drcyze marka 

6,35 Valter 
1372 

Y ka d 
·na ve miktarları yazılı (1372) adet tabanca prtname u r a cı 7 "hin _ ..... , l .. .. 

.. 1 · mucibince 9-Ill-193 tan e r..-uıyan aa ı gunu aa-
ve numune en ='~'-1 1 w b 

O da 
4 .... lıkla satılacaktır. Bu swcw arı a ıp aatmaga mezun u-

at 1 p.-.r · ·· L •• h .. pa arlık · t kl"lcrı·n nümunclcrı gorme .. uzere er gun ve z 
lunan ıs c 1 111 7 ·· ı · 1 b" . . d t yin olunan gün ve saatte 'lO ,5 guverunc para arıy e ır• 
1~~n ~taşta İnhisarlar Levazım ve Miıbayaat tubesi Müdürlü • 
~h:~cki satış komisyonuna ınüracaatlarL (999} 1-758 

1 1 ANKARA LEVAZIM AM RL1Cl §A11N ALMA 
KOMiSYONU lLANLARt J 

1 
İLAN 

Ordu hastaneleri için 350 adet subay ve 1000 adet erat batt ni· 
ycsine verilen fiyat vekaletçe pahalı gorüldugunden 2 mart 93ı \ı 
günü saat 15.30 da lstanbul'da Tophanede satın alma komisyonu a 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 24.3 O 
liradır. 111, teminatı 1822 lira 50 kuruştur. Şartname ve nümuneleri 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarilc beraber b llJ 
saatte komisyona gelmeleri. ( 446) 1-782 

Aııkara Sehri imar ., 
l\ıJüdürlüğündeıı: 

1 - Eksiltmeye koulan iş: 
A • 6075 m2 yol, 
B - 1381 mtl bordur, 
C • 3400 m3 yol tesviyesi, 
D - 2734,50 m3 arazi tesviyesi, 

olup Ankara mezarlıgı içinde yapılacaktır. Keşif bedeli de "20119'• 
lira "60., kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Hususi şartname, 
D - Keşif cetveli, 
E - Plan. 
F - Nafıa işleri genel şartnamesine bakılacak. 

İstiyenler bu evrakı 110 kuruı bedel mukabilinde Ankara İmar 
Direktörlüğünden alacaklardır. 

3 - Eksiltme 8 mart 937 pazartesi günü saat 17 de Ankara lmar 
Direktörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilcriı;ı "1508., lira "97,, ku 

ruş muvakkat teminat vermeleri ve aşağıdaki vesikaları haiz olup 
eksiltme komiıyonuna göstermeleri lazımdır. 

A • Cari senet tecim odası vesikası,. 
B • Ehliyeti fenniye vesikası, 
C - 937 müteahhitlik vesikası, 
D • En azı ve bir parçadan 5000 liralık yol ve toprak i,i yapmı9 

olduğuna aid vesika. 
6 - Teklif mektupları madde 3 de yazılı saatten bir saat evveli· 

ne kadar tınar Direktörlüğüne getirilerek Ekailtme komisyonu re-
isliğine makbuz mukabilinde vcrilecck~ir. .. .. 

Posta ile gönderilecek mektuplar nıhay~~ 3. uncu ma~d~d! yazı
lı saate kadar gelmiş olmalı ve dış zarfın muhür mumu ılc ıyıce ka-
patılmış olması. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 416) 1-732 

ULUS'un iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

"' 
Santimi Santimi 

Sayfa ıturuı Sayf• Kurut 

2 300 3 200 
4 150 5 100 

6 80 7 ve 8 30 

1 - Hayır itlerine ve yeni 
çıkan kitaplara aicl ilinlardan 
% ıs tcnzilit yapılır. 

2 - Zayi ilin bedelleri 
maktu 130 kuruıtur. 

3 - Tebrik, tetekkilr, ev· 
lenmc vcf at ve kati alaka 
ilinla;mdan maktuan be• lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Kn eaıa naaırlan bile pes aa Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı g 16 ,, 

bir zamanda tamamen •e kiHdln- 3 Aylrfı 5 9 • 
den çıkarır. Telefon: 

U muml deposu: İngiliz Kan· Bqmuharrir: 1063 
Yuı ifleri: 1062 

z:uk eczanesi, her eczanede bulu- Abone n ilin ı 1064 
nur, ciddı ve mileuir bir nam 
iııicıdrr. 

Kömür Sergisi 
Kömür 

aletleri 
yakan vesait 

beynelmilel 
ve teshin 

• • 
sergısı 

1937 Marbnın 26 mcı 
Cuma günü Ankarada 
Sergi evi ve sahasında 

açılıyor 

Sergiye iştirak edenlere olduğu gibi, 
~ sergiyi ziyarete geleceklere de azami 

kolaylıklar temin edilmiştir 

Her türlü maliimat ve fazla izahat 

için fU adreslere müracaat edilme

lidir: 

İstanbul: Karaköyde yataklı va· 

gonlar ıirketinde sergi memuru; 

Ankara: Sergi komiserliği 

.. 
• 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: 111Telefon. 1-3() 

DOKTOR 
• 

Mecit Sayan ~ 1 
1 

~ İdrar yollan hastalıkları 
müteliassısı 

İtfaiye meydanında Kur -
• tuluş apartımanmda birinci 
~ kat. 
~ Pazardan maada her gün 
~ saat 17 den 19 a kadar hasta

larını kabul ve tedavi eder. 
Telefon: 1769 1--447 

Kiralık mobilyeli oda 
Işıklar caddesi Nafia apart. 

Kapıcıya müracaat. 1-789 

~~ 'IP'IH~S!·-~·Q'"'eıl•••mm'"'•••r~ 

Balık Yağı ~, 
~ Taze Kıl. 85 K. Tsze ~ 

B . l 
u senenın t':' 

SAKARYA ECZANEStl ~ 
Ankara Müd~faai Hukuk ~~ 

Cd ~ 
~~~.-.ı.-.ı~~~~--lııY.jj~~~ 

HUSUSi DERS 

Diplomalı bir alman Bayan 
almanca ve fransızca ders veri
yor. İmtihanlar ıçın talebeyi 
mükemmel hazırlar. Ankara Pos
ta kutusu (439) a müracaat. 

1-769 

Ticaret Türk Anoninı Şirketi 

• 

İdare Meclisinden · 

Alelade Umumi Heyet 
Toplanhsı Davetname.si 

Esas nizamnamemizin (57) inci maddesine tevfikan hissedarlar 
umumi heyetinin 29 mart 937 pazartesi günü saat on beşte Ankarada 
Işıklar caddesinde İbrahim Hakkı apartımanındaki merkezinde ale
lade toplantısına karar verilmiş olduğundan şirket hissedarlarının 
toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. 

Esas n.izamnamemizin 61 inci maddesi mucibince ualeten ve ve
kaleten asgari 25 bineye sahih olan hissedarlar umumi heyete ifti
di k edebilirler. Ancak vekillerin de şahsen hisaedar olması icab eder. 
Toplantıda bulunacak hissedarların içtima gününden laakal bir haf
ta evvel ş\rket merkezine müracaatla duhuliye varakalarını almaları 
Hizımd.r. Bilvekale buluncak hissedarlar sureti aşağıda yazılı sala
hivetname ile müracaat etmelidirler. Salahiyetnameler bir liralık 
pula t~1'iı:lir. 

s~Ialıiyetname Sureti 
Aşağıda numaraları yazılı adet hisse senedine sahih bu-

lundu;:;um Ticaret Türk Anonim Şirketinin 29 Mart 1937 tarihinde 
inikad edecek olan Umumi Heyet içtimaında hissedarlardan n 
b .,i temsilen bul•ınacağına dair salahiyetnamedir. 

Rnznamei l\lüzakerat: 
1 - İdare Meclisi ve mürakipler raporunun okunması 
2 - 1936 senesi bilanço ve kar ve zarar sesaplarının tasdiki ve i

dare meclisinin ibrası. 
3 - Temettüün tevzii sureitnin ve tevzi tarihinin tcsbiti 
4 - 1937 senesi için iki mürakip seçilmesi ve ücretlerinin tayini 

1-803 

Ankara V aliliğiııden: 
Onuncu yıl yatı okulu talebesinin iaşeleri için muktazi aşağrda 

yazılı 1334 lira 75 kuruş muhammen bedeli olan erzak açık eksıiltme 
suretiyle mübayaa edilecektir. Eksiltme 4-3-937 perşembe günü aaat 
15 de vilayet binaıındalı:i encümeni daimi aalonunda yapılacaktır. 
Ve ~~tnamcde yazılı muhammen bedelin %7.5 nisbctindekıi para, 
tahvılat ve banka ~lrtubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettiri
lece~ti~: Bu h.us~s hak~ında daha etraflı malGmat almak ve şartna
mevı gormek ıstıyenlerın Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları 

Cinsi 
Sade yağ 
Pirinç 
Makarna 
Pirinç unu 
Çam fısdık 
Zeytun 
Bulgur 
Salça 
Sirke 
Süt 
Yogurt 
Peynir 
Taze yaprak 
Maydanoz 
Hiyar 
Taze kabak 
Koyun eti • 

Miktarı 
150 
100 
40 
5 
2 

100 
ıs 

70 
ıo 

50 
150 
80 
ıo 

100 
2200 

1-808 

Adet 

150 
200 

Fiyatı 
95 
20 
2S 
ıs 

100 
35 
12 
25 
15 
ıo 

25 
4S 
ıo 

2 
5 

10 
45 

(458) 
Tutarı 

142 50 
20 00 
10 00 
1 25 
ı 00 

35 00 
3 00 

17 50 
3 00 

10 00 
37 50 
36 00 
4 00 

10 00 
10 00 
10 00 

990 00 
1334 75 

Karadeniz Ereğli Belediyesinden: 
Belediyemize ayda 140 lira ücretli bir memur alınacak

tır. Mühendis metkebinden mezun olanlardan isteklilerin 
nıemuriyeti Bayındırlık Bakanlığından tasdik edilmek ü
zere ellerindeki diploma ve bulunduğu yerlerden aldığı 
vesika suretlerini Mart ayının 1 S ine kadar Belediyemize 
göndermeleri, Makina, Elektrik ve su itlerinden anlıyan
iarın tercih edileceği ilan olunur. (1069) 

1 
DEVLET DEMIRYOLLARI VE LiMANLARI 

UMUM MODORLOCO SATIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 

İLAN 

ıı 
Mecmu muhammen bedeli (29087.50) lira oJan müfredat ve mik

tarları aşağıda yazılı malzeme 26.3.937 cuma günü hizalarında gös
terilen saatlerde kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin keza hizalarında yazılı muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, reami gazetenin 7.5.1936 gün 
ve 3297 No. Ju nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmıt vea~ka ve tekliflerini aynı gün ebiltme saatinden bir saat 
evetine kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameleri parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (424) 

İsmi Miktarı Muhammen bedeli Eksiltme 
Kilo Lira Saati 

5000 1975 ) 15.15 
50000 18750 ) 

1500 562,50 
12000 5700 ) 
3000 2100 ) 

Kaynamış türk beziri 
,, ingili z , , 
,, İnce ,, 

Neft yağı 
Sikatif 

15 

İLAN 
1-806 

Göriılen lüzuma binaen, 9 - 3 

'il' 1: .. 

\1 

.. .. :-· 
·-
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Kapalı zarf ile eksiltme ilim 

İran Transit Yolu 
İnşaat Şefliğinden: · 

7.4.937 çarşamba günü saat on bette Erzurum Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğü odasında Transit Yolu Eksiltme komieyonunda 99889 
lira 86 kuruş bedeli kcfifli Ağrı vilayeti dahilinde tranlit yolu Ü• 
zerinde Saçtepe ile Ku:ılyokut arumda kıllDCtl huırlanout vt 
kıamen hariçten gelecek tat ile yeniden inp edilecek 17+000 kilo 
metrelik fOBe ile tesviye, imalatı •ınaiye ve tamiratı ~ye 
ekip binalarının noksanlarının ilrmali iflerinin kapalı nrf ile ek• 
siltmeıi yapılacaktır. 

Evrakı keııfiye, ,artnaıne, mWr.avelenameıi ve buna müteferri 
bütün evrak Erzurum ve Ağrı viliy~~eri nafıa müdürUHderindeJ 
görülebileceği gibi 500 kuruş mu.kabılınde Erzurumda İran Trln4 
sit yolu inşaat şefliğinden de alınabilir. 

Muvakkat teminat 624S liradır. 
İstekliler resmi gazetenin 7-5-936 tari~ ve. 3297 sayılı n~ın• 

da çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekfiletınde~ alınmq vesıka• 
lan ihtiva etmek s.artile 2490 sayılı arttırma ve eksıltme kanununun 

~ if 
32 inci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teki . 
mektuplarını 7-4-937 pazartesi günü saat on dörde kadar Tn.r~m' 
Yolu İnşaat Komisyonuna vermeleri lazımdır. Poatada olan gecik• 
meler kabul edilmez. (1062) 

: 

- 1937 tarihinde yapılacağı ilan e
dilen 780 ton Hematet piki, 180 
ton dökmeci piki eksiltmesi, mü
teakip ilan ile bildirilecek tari
he talik edilmiştir. (454) 

öksürenlere : KATRANHAKKIEKREM 
1-807 

ANKARA ASLİYE BİRİN
Cİ HUKUK MAHKEMESİN
DEN-

Ankarada Yüksek Ziraat Ens
titüleri sütçülük enstitüsü do
çenti Dr. Ekrem Rü~tü tarafın
dan açılan ve almış olduğu Üre
sin soyadının (İzmen) olarak 
değiftirilmesine karar verilmesi 
hakkında olan davanın yapılan 
duruşması sonunda; Üresinin 
(tzmen) soyadı ile değiştirilme
sine ve ilanına karar verilmit 
olduğu ilan olunur. 1-802 

TERCÜME 

işleri Bürosu 

Her lisanda tercüme kabul 
olunur. Adliye Sarayı karşısın
da Denizciler Sokak No. 4. Te-
lefon No. 2119 1--488 

Hava Korunması 
temel kaideleri 

Ankara: AKBA Kitapevi 
İstanbul: Hilmi Kitapevi 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı İdare 
eden Yazı lşlerl MUdürU 
Na,uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

• 

Mart Ayında 

M 0e Valeria Ellans Kaia 
~PARiSaaurnn..-ı 

Büyük Operasının Birinci Dansözil 
KLASiK ve ROMANTİK DANSLARINDA 

Ankara Palasta 
Görülecektir. 

YEN İ StNEMALAR HAL K 
BU GECE 

TAŞRA KIZI 
Baş Rollerde ı 

Robert Taylor - Jeanette Gaynor 
Çok ince ve içU bir mevzu çcr~evesl 

içinde şahane bir eser 

GÜNDÜZ 

ALÇAKLIK 1 

BUGÜN BU GECE 

KALP MÜCADELESİ 
Fredric March • Olivia De Havillancİ 

Emsalsis bir sık ve ihtiras f ilml 

Umumi iatek üzerine yalnız 4.30 d9 

Volga Ateşler İçinde 
Halk matinesi 12.15 de : 

SATiı,IK AŞK 

I 


