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~ Atatürk dün gece i 
1 lstanbula şeref verdiler i 

Aydın ve Cine ovaları 
- .. - .. - .. 
~ 8 .. ··k ~ef Mudanyadan büyük ~ 
= uyu " d·ıd·ı = § sevgi tezahürleriyle tesyi e ı ı er~ 

hala su altındadır 
: 

1 1 1 ) Cwn· tef)'İ ettiler. : 
: Buraa, 3 (Te e ona - Af t .. rk'ün Bursada ikamet .. 
• ·· k at 15 te n a u : : hur Reiıi Atatür aa B buyurduklan Çelilı Palaatan : 
S relalıatlerinde bulun~ afz~: Mudanya'ya kadar bütün 6Ü· : 
S kil Celal Bayar, De hılıye_ V~k 1 .~ urgcih boyunca köylüler yolda = 
: ve Parti Genel Sekreter~ Şu ru 8 .. ··k Ondere ta:simlerini ar:s : 

Seller bir çok köyleri · gece bastırdı 
S Kaya, Nalıa Vekili Çe~kar•· .;,:k için bekliyorlardı. : 
: lktiaad Vekili Şakir elıde iır, Mudanva'da ilkele meydanı : 
- d .. ' uuat o u u ,, . .. : mebuslar ve ıger dan re.mi iatikbal heyetıntlen maa• : 
S halde otomobilleri• Buraa ti b ··yük bir halk kalabalıiı ile : 
- M d a' a hareket buyurmUf· a u : 
: u any Y • • Şelik Soyer dolmuıtu. : 
: lardır. Burıa ualıaı I ' Atatürk'ün otomobili görü· .. 
- l t1• em Ne,et per, . . iL = : Bur•a be e ıye r ... ti .. ,. nünce bütün bu kalıle bır a ıdf : 
: d • • cüm•n a:saaın an Ur ) .. 
: aımı en .. ,.. M tlanya'tlan (Sonu 3. üncü sayfada : 
- :sat Ataturk u " ır 
::., 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ı 1111111111111 

Hayat pahalılığı 
ile nn•ıl 
mücadele edilecek ? 

İzmir, 3 (Telefonla) - Mıntaka
mızda aeylib felaketi umumidir. Ge • 
diz, eski yataiınm sedlerle kapatılmı' 
noktası olan Beğendi mevkiinde ıed
leri atmıt; Çekikköy, Tuzçulluk, Ya
nık, Seyek, Muhtarbeli köylerinin ara
zisini kaplamı,, on binlerce dönüm 
ekili arazi sular altında kalmıttır. Bu 
mıntakadaki köylüler, her ihtimalr 
karıı civar köylere çekilmişlerdir. Ge· 
dizin bu .eneki yükselmesi, geçen se· 
neye niıbetle yüzde 20 - 30 niıbetinde 
fazladır. Yükselme devam etmektedir. 
Su .. .nyestnin bir mikdar daha yük
ıelmesi balüıde bildin ovanın ıular al
tında kalacaimdan ciddi olarak endi
te ediliyor. 

Sular alhnda Manisa 
İzmir, 3 (Telefonla) - Maniıanın 

(Sonu 8. inci sayfada) AJanadaki ıon ıilabta .ular altında kalmıı bir mahalle 

H t hahlığı ile mücadele A- Ne İngiltere, ne Almanya ve !tal: 
t t"' :r~ ~:yük program • nu~da ya, ne Amerika Birletik Devletlen 
va u~ 1il Bayar hükümetinin beyan· veya herhangi bir memleket Türkiye 
n:mC:inde yer tutan ehemiyetli mev. için, ,upheaiz, tamtamına örnek o-

Akdenizde korsanlığa karşı 
alındı l dan bı·rı·dir. lamaz. Zira biribirinin eti iki but&· 

•U ar ,. ,., · ~· ·b· b. •oı..• 
Hayatr ur•••l"""""''· --- • ~u .. .,,, ___ J • • _ ...... • -••u•rl' P l ızı 1 ırıuı • 

..allir "bir hale &etirmek, ve rının eşı ıkl hasta veya sınatn ~1· 
iiddatli tedbirler 

-•eonlJalıı•..._•,,.ııiil, 97& ~ kılmak demek 1 (Soını ı. iacl .aylada) 
değil midir? 

m~ı.ı..-- lri.-..z:. dyecek ve yiye
cek fıatları: elektrık, su, havilgazı 1ti· 
bi aile büdceainde yekQn tetkil eden 
her tey, ferdden ve aileden baflayıp 
yarı.resmi ve re1111I idarelerde devam 
eden bir murakabe aayetıinde ehven-

letebilir. 
Fakat bu i'i ele alım§ olan Ekono-

Milletler cemiyeti 
Cenevre ariie .. e .. si, büyük fırtına· 

lar atlatarak limana siren bir semiyi 
hatırlabyor. Coveaant'ın aynen kalma· 
ama taraftar bazı devletlere rajmen ce
miyet, inkir edilemez ki, azismdan bir· 
çoiunun e ... lı bücumlanna maruz kal· 

KarC. suları dışında Qörülen 
denizaltılar batırılaCak 

mi Bakanlığının Türkiyede hayat 
normunu daima makul hadde bulun
durmak maksadiyle hayat pahalılığı 

selesini ilmi surette tetkik ettir-
me ·1i d. ~ · · · 

k .. zere biri ingı z ve ıgerı ı.vıç· 
me u .f il 

1
. .k. mütehasaııı tavzı etmek • 

reııı .• B 
ure bulunduğunu bıhyoruz. . u~u~ 

1 
. d evveli bu nıevzua aıd ılmi 

· çın 
1 

e, ih ar ve tasnif edilecek ve 
muta ar z · d 1 '1.mi teknik şekılde evam ı 
aonra, ı ve b . kA la 
bir mücadele ve nıuraka e ım an rı 
temin edilecektir. 

kaydedelim ki mevzuun 
!l~~nnisbetinde yapılacak it de 

çetın ıgı · t'lzaın ede-
uzun gayretler ıarf ınr ıs ı k batla 
cek mahiyettedir. Misal olara ... ~ı. .... d : 

mıı bulunuyor. Bunlann bir kı11111t onu 
kifi derece ünivenel bubnuyorlar. Ba· 
zılan, 16 mcı maddenin tatbik kabili:r• 
ti olmadıiım ileri ıürerek ihtiyari acf. 
eclilmesini istiyorlar. Bir kııım devlet
ler de, günün realiteleri ile cemiyetin 
prensipleri arasında bir tezad mevcud 
olduğunu iddia ediyorlar. 

l .. malardan ı.ıcu._. e 
mıt bulunan ça ·.,.-- M"dürlüğü 
tim: İstatistik Umum u . an 

Bunlara mukabil Sovyet Rusya ve 
lran gibi bazı devletler, hatamn cemi· 
yette defil azaımda ve bunlann cemi· 
yete kartı takındıklan tavırda oldutu· 
nu söyliyerek Covenant'ta mevcud 
"kuvvei müeyyide" nin azalblmaıı de
ğil çoğaltılması liızım seldiiini müda· 
faa ediyorlar. 

lıpanyaJalft bombardımanlarda halk araıında ölüm vakaları 
en. ziyade, tayyareleri böyle ıeyretmekten ileri ııeliyor ' 

Londra, 3 (A.A.) - İyi malGmat 
almakta olan mehafil, Akdenizin İn
giltere tarafından kontrol edilmekte 
o~an mıntakaaında korsanlığa kartı 
hımaye tedbirlerini takviyeye matuf 
olan ingiliz planının bu mıntakada 
denizaltıları sefer etmelerini tama
miyle menetmekte olduğunu beyan 
eylemektedir. İngilz torpito muhrib
leri tarafından kara suları dıtında 
meydana çıkarılacak olan denizaltıla
ra, hemen pe,ine dü,ülerek batırıla
caktır. İngiltere hükümeti bundan 
ba.ıka! ~talyan ve franıız k~ntrol ge
mılerının kendi mıntakalarında bu 
şekilde hareket etmelerini de taleb et 
miştir. 

Deniz mahfilleri, Fransa ile ltal
(Sonu 8 inci sayfada) Ankarada memurlar arasında b.ır -

ket yapmıştır: Şimdi bu anke.t!n ne. 
k d · Dıger ta-

ticelerini tasnif etme te !.r:.. eknik 
raftan bu umum müdürlugun t 

' k lan Eko· 
idaresi altında çalı~a ta 0 

• • 
nomi Bakanlığı Konjo~ktil~. servısı, 
İstanbul üniversitesi ıle muştereken 
lstanbulda aile büdceleri hakkında 
bir etüd hazırlamaktadır. Gene fata· 
tiatik Umum Müdürlüğü hayat pah~-
1 1 

~ d ·r muhtelif endeksler tesıs 
ı ıgına aı . · · d 

ve idamesi için geniş mesa! ıçın e-
d. N'h t hayat pahalılıgı mevzuu 
ır. 1 aye ' leketlerde ya-

etrafında yabancı mem .d 
.. lü tecrübelere aı tet-

pılmış olan tur . . 
k'kl d ·lcrnal edilmıştır. 

ı er e ı . .. utünü anlatmak 
Bu tetkiklerın şum d 1· . Ha • k ·e11ret e e ım. -

ıçin hatıra olara 1
T-

1 
k buna dair 

1 1 ~ ele a ara 
yat paha ı ıgını. de bulmuş olan 
bir takım tedbırler ara devalüaı-
rnemleketler ar.asınd: :t maliyeti te
yonları dolayısıyle h y olanlar var. 
zayüdleriyle ka~ş~laş~~~r ik politika 
dır: İngitere gıbı ... h t şpahatılığile 
zaruretinden dolayı 

1
aykaetler vardır: 

.. d · ıneme rnuca ele etmış .b. Sonra milli 
Almanya ve İtalya gı 1·~~dını ~uha
istihsal ve milli ref~ ı5 lmıt ınem· 
faza kaygısı ile tedbır e~k: Birletik 
le ketler vardır: Arnerı 
Devletleri gibi... ım ki bütün bu 

Ve gene hatırlatal 1 ketlerde mu-
h 1 kl 'l · ınem e azır ı ar, ı erı 1 kontrol ha· 

Murahhaıımız Necmedclin Sadak. 
bu iki nüanslı kanadm arasına hak ve 
hakikat namına girerek, önce Atatür
kün ve bafbakannnrzın son beyanatla• 

zikretme kıuretiyle Türkiyenin ce-
nnı ·ı ı - t-L---': tt• · · ete olan bag ı ıgını ıı:uaruz e ınmt 
rnıy .• k h 

kasından, muna afllJlm em mev· 
v~ ~ hern de tehlikeli olduğunu izah 
11msız 

eylemiştir. .. . • 
Türk görüıüne gore, Cemıyetın Co· 

venant'ını ve reformunukiıu b.ızr.alardcla 
değil, dünyanın daha sa n !r amn a 
rnüazkere etmek dojruchar b .Mılletl!" a· 
rasındaki müna~tle';. .,.:"ı mercı ve 
bant'ın temini clavaıı.':' t ~~.~udıta 
rolünü ifa eden bir mue11ese ~m a· 
ki kararlara, reylerin ~n1 .ço':.ı:;'kısamdü 
ettiği ve politik dome enn .. . n • 

.. e ve tedbirlere en az muaaıd oldu· 
ıunc __ ı, •f·ki " ·ı de.:.:ı 
ğu bir sırada kalkıpı-, • ı r ı e.. .. ·~ 
de "hiı'' ile hareket et~~ tema~lun~ 
kolaylaşbrabilir ki, bu, ıçtinab eclilmesı 
lizım bir hata olur. 

Gene türk sörüıüne söre, eier "ce-
• t içinde" ve "cemiyet dııında" el· nuye ... _1_ _ 1 

ye devletler araımda btr uuun• a7n• • 
ma)ar olmut iıe, yapılacak teY, Cove
nant'm reformunu ya içerdekilere ya • 
hud cbf&l'clakilere ~öre yapmaia ~ta
rak cemiyetin belki de yrkılmuı ıle ne-
ticelenecek bir ite giripnek dejil, umu· 
miyetle devletler araıındaki anlafU!Ul· 
mazbklan izale eylemeie çalıf&"~ 
gruplar arasında yaklqmalan temın 
eylemektir. 

Fransız Parlamentosunda 

TOrk- Fransız grupu 
yeniden kuruldu 

Pariı, 3 (A. A.) - Altı sene önce B. 
Heryo tarafından mebuaan meclisinde 
ihdaı edilmit olan ve 220 izadan mil -
te,ekkil bulunan Fransa - Türkiye 
grupu bu gün yeniden vücuda getiril· 
mittir. 

M. Lucien Bououtrol, ittifak ile re
is intihab edilmittir. Grup, riyuet di
vanını iki memleket arasında aaırlar
duıberi mevcud olan doıtluiu takviye 
etmek çarelerini beraberce tedkik et· 
mek üzere Türkiye buyük elçisini zi
yarete memur etmittir. 

konsey toplanbıı açılırken cmıiyete 
olan bailılıldanm açıkça ifade eylemit· 
ler ve reform etrafındaki münakqalan 
ela daha ileri bir tarihe atmaia muvaf • 
~ak olmuılardır. ()yle ki, cemiyet, bu 
ı• Nl'SIDbyı timclilik atlatmq bulunu· 
yor. Eier önümüzdeki aylarda, tıpkı 
bizim sörüıümüzde ifade edildifi gibi, 
b~t cemiyetteki ve cemiyet dıımda
ki devletler, sörüıler ve menfaatler a • 
rum~ !:Nr yalanlqma olur ve hava 
kenclilitinclen ıükUnete inlolilt ed•ae 

,., •............................ • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ~ . . 
~ Uzak Sarka aid iki güzel ilave ~ . . . . . . . . 
i Cumartesi: Çin ilôvesi ~ 
• • 
S Bu ilave de Çin.deki 80 yal leri, Çin karikatürleri Çin ~ 
: hayata dair çok güzel ma- Mnat eserlerinden ve ede- : 
: lômat, resimler, Çin şehir- hiyatından niimuneler var· ~ . . . . • • • 

i Bundan sonra: 
• • . . Japon ilAvesi 

. . . . . . . . . . 
S ~u ilavede de Japonya'ya 
: aıd çok dikkate değer ma-

lômat, makaleler ve re- E 

. . simler neşredeceğiz. ------
. . . . . . . . 
• . ~ Yeni romanımız . . . . . . 

~ Yakında meşhur Tolstoi' - ı ninen büyüğü Aleksi Tols- E 
: un yeğeni ve Rus edibleri- toi'un en güzel eseri. E 

1 Büyük Petro l . . . . . . 
E Bu eserin kıymetini ve hü- söyliyelim: Eser daha ilk E 

E IÜ_? dünyada uyandırdığı çıkışında 2.000.000 nüs- E 

Lord Halil akı 

1 ngiltere - Almanya 

Konuımalara 
bashyorlar mı ? 

Londra, 3 (A. A.) - Öğrenildiğine 
göre, hali hazırda burada bulunmakta 
olan lngilterenin Berlin sefiri B. Ne
ville Henderson, lord Halifaks'ın ziya• 
reti ile ingilizlerle alınanlar arasında 
londrada aktedilecek konferansa mü• 
teallik olarak lngilterenin Berline ya• 
pacağı tebligat hakkında B. Chamber• 

1 lain, Eden, Halifakı, Simon ve Hoare 

1 

ile görüşmü,tür. 
Berlin'in bu tebliğin yapılmasında 

vukua getirilmiş olan gecikme sebe· 
bile sabırsızlık göstermiş olduğu sa-
nılmaktadır. Maamafih bu tebliğin bu 
günlerde yapılması beklenilmektedir. 
Zira alman mU.temlekeleri hakkında 

dominyonlarla ve Franu ile yapılmak· 
ta olan müpvereler henüz hitam bul
muı değildir. 

lmıı '' memırlıı 
hakkında 

ınlhlın bir 1111111 
Dahiliye vekileti, viliyetlere, um11-

ml müfettİ§liklere ve merkez dairele
rine Amir ve memurları alikadar edea 
m~him bir tamim göndennittir. Bu ta• 
mimde buı yerlerden memurlar bak· 
kında yapılan tikiyetlere umumt bir 
cevab verilmekte ve imirliğin vuıfla· 
rı anlatılmaktadır. Bu tamimi ikinci 
sayfamızda bulacakaınız. 

Fıkra 

Bir mektebin hahra11 
"Evangellki" eski lzmir rum m•• 

teblerinden birinin adıdır ve §İmdi 
aynı isimle Yunanistanda kurulmuı· 
tur. 

Bu mekteb adı bizim üstümüzde da
şündürücu bir tesir bırakmak Jiz11ıı 
gelir. Çünkü osmanlı saltanatı rumlu
gunun yeni şuurunu yogurmakta ve 
yunan hürriyetini hazırlamakta esas
lı bir vazife görmüştür. Mektebin ku· 
ruluş tarihi 1717 dir: "Bu mekteb e
sirlik devrinde yunan vicdanını koru• 
muş ve fedakarlık ruhu aşılıyarak yu
nan nesillerıne vatan ugruna kurbalJ 
olmagı oğretmiştir.,, 

Lutfen osmanlı tarih kitab/arını a· 
çarak 1717 de cedlerimizin yeni .U• 

manları nasıl anlamakta olduklarını 

tetkik edıniz. Bundan ıam ıJci asır bir 
yıl sonra osmanlı sarayının maarıf na· 
zırı kıraat kitablarından "türk" keli· 
mesinin pkarılmasını emretmıştır . 
Hududları içinde yaşayan butıin un

surlar yeniçaga hazırlanırken, o• 
manlı saltanatı türk milletini ortaçai 
zındanı içınde çürütüyordu. 
Osmanlı saltanatım hıristiyan yahut 

arab duşmanlıgı ile itham edenler ne 
kadar haksızdırlar! Osmanlı saltanatı 
bılhassa turk düşmanı idi. Eger onulJ 
son padişah ve paşaları maksadla
rında mu~alfak olabilselerdi, impara· 
torluk mılleı/erinin içinden esirlill. 
hayatı yalnız ıürklere inhisar etmiı 
olacaktı. 

Mektebi Terbiye/ Her şeyin eun 
ol Yeni zamanların mektebi ve yeni 
zamanların terbiyesi! Osmanlı saıflı
natı garb lisesini yapamadığı için. 
yalnız bunun için batmı§trr: nasıl o
nun içindeki diger milletleri garplı 

mekteblerinin terbiyesi kurtarmıpal 
. tad olduğu üzere devaın 1

t'b edilmek· 
teketleri mahiyetinde ter.1

1 
n çok ka-

t / . t' denı e 
e ve hayat ma ıye .1

• de dikkate ah 
rışık mevzuun tahlıhn baZılarını 
nan kırktan fazla unsurun 

Objektif düıünecek olursak, h~ 
ve hakikat da ,busün bu merkezdedir. 
Esasen İngiltere ve fr&Dl8 da bunun 
böyle olduiunu anladılduı içindir ki, 

Cemi 
• , 

yetin yeni vazifelerini tayin, tah • 
did veya tevsi etmek iti ıüpbesia kolay
...... olaaıktır. 

\alakayı anlatmak için şunu ha birden 8atmıştır. E 

•••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,t" 

Yunan vatanverperleri Evangelild 
mektebinin hatırasını ne kadar takdiı 
etseler yeridir . • Fatay 

tetkil etmektedir. 
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E DÜŞÜNÜŞLER ~ 
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Hareket doğuran ihtiyaç 
Dikkat ediniz, memleket içinde eksik ve kusurlu taraflarımız düzel

tildiği nisbette geri kalan bozukluklar daha fazla gözümüze çarpmakta 
ve bunlardan şikayetlerimizin perdesi hergün biraz daha yükselmek
tedir. 

İmparatorluğun son devirlerinde, milli hayatımızı vücuda getiren 
bütün unsurlar o kadar sakatlıklarla dolu, o kadar toptan bozuktu ki, 
bu kadar bozukluklar içinde yaşayan insanların, tıpkı denizde yüzen 
balıkların sudan habe.rdar olmayışları gibi, bunların farkına vararak 
kurtuluş yollarını aramaları adeta imkansızlaşmıştı. 

En kötü şartlar içinde doğup büyümüş, başka türlü bir hayat mev
cud olabileceğini hatırına getirmiyen bir adamın, daha iyi şartlara ihti
yaç hissetmemesinde anlaşılmıyacak bir taraf yoktur. Şarkın miskin
lik, ve uyuşukluk ananesinin nesilden nesle aynı tevekkül zihniyetiyle 
intikal edişinin sırrını burada aramak lazımdır. 

Medeniyet, ihtiyaçların ve bunları karşılayan vasıtaların tedricen 
biribirini yaratması neticesinde vücud bulmuştur. Hiç bir yeniliğin ka
rışmadığı statik bir hayatta elbetteihtiyaçlar da azami haddinde mah
dud kalacaktır. 

Türk inkılabı, Atatürkün dahice görüşü sayesinde, yukarıdan ba§
lamış bir harekettir. Fakat bu yukarıdan gelen hareket, memlekete bir
çok yenilikler getirdiği, bir çok bozuk taraflarımızı düzelttiği ölçüde, 
yığınlarda yeniye ve iyiye olan ihtiyaçları hızla çoğalttı. Her yapılan 
ıslahat, yapılmaya muhtaç bir sürü diğer ıslahatların ihtiyacım bütün 
millete telkin etti. Evvela ferdi hamleler şeklinde başlayan inkılab ve 
tekamül hareketlerinin zevki ve heyecanı git gide kalabalıklara sirayet 
etti. Şimdi her tarattan, yeni ihtiyaçlar haykıran, fabrika istiyen, yol 
istiyen, imar isti yen sesler yükselmektedir. 

Bu manzarayı en büyük bir sevinç ve kalp huzuriyle seyrediyoruz. 
Biliriz ki, bir terdi yükselten amiller arasında hissettiği ihtiyaçların oy
nadığı rol büyüktür. Bir millet için de aynı şeyi söyliyehiliriz. Bu iti
barla da, milletçe duyulan ihtiyaçların çoğalması, yarınki ıslahat ve 
imar hamlelerimizin hızlanmasını ifade ettiği için, bizi ancak memnun 
edebilir. - YAŞAR NABi 

Emniyet 
yardım 

ve polis 
sandığı 

Emniyet İşleri Genel Direktörlü
gü, teşkilat kanunundaki maddeye is
tinaden emniyet ve polis yardım san
dığı kurulması hakkında bir nizamna· 
me projesi hazırlamağa başlamıştır. 
Genel direktörlük nizamname proje· 
•inin hazırlanması ile polis mensub
larmrn ihtiyaçlarım önlemek ve sı

kıntılı zamanlarında polisin haysiyet 
ve şerefini muhafaza için onları dı
şardan para bulmaktan kurtarmak ve 
polis mesleğinden ayrılanların mes· 
lekten ayrıldıkları tarihte birikmi 
paralarından istifade edeb lrtleler nl 

temin etmek ve en n ihayet polis men· 
aublarmr şimdiden tasarrufa alıştır· 
mak gayelerini istihdaf etmektedir. 
Proje her emniyet direktörlüğünde 
mevcud bulunan ve şimdiki sermaye
si 500 bin lira kadar olan sandıkları 
kaldırmakta ve bu sandıklan emniyet 
ve polis yardım sandığı çerçevesi içi
ne almaktadır. Proje polislerin mes
ken ihtiyaçlarını toplu bir şekilde 
temin edecek ve bu suretle polis aile· 
leri arasında bir tesanüd meydana ge· 
tiren hükümleriyle polis çocuklarını 
okutabilmek için esaslı maddeleri ih
tiva edecektir. 

Kurban derilerini hava 

kurumuna 
. . 

ver1nız 

Halkevinde komite 
seçimleri 

Dün ak~am da saat 18 de Ankara 
halkeYi ~ark salonunu dolduran Hal
kevi komite azaları Sosyal yardım ve 
halk dershaneleri komitelerinin yeni 
üyelerini seçmişlerdir. 

İntihab nizamnameye uyularak, 
kongre başkanlxğına Sıhat V. içtimai 
muavenet reisi Dr. Ekrem Tok ve 
kongre katiplerinin seçildikten sonra 
sosyal yardım komitesi başkanı Dr. 
Ragıp Tüzün iki yıllık iş raporlarını 
okunmuştur. 

Seçim yapılmış ve ittifakla eski ko-
~.,,.. ...... ..._ ~ .... -'-4·:.. :.,. 1 • 'C$-~!.t 

miştir. 
Sosyal yardım komitesinin yeni ü

yeleri: 
Dr. Ragıp Tüzün, Dr. Fatma Me

mik, Bn. Behiye Uluöz, B. Hilmi Ma
lik Evrenol, B. İhsan Karabatur. 

Bu arkadaşlar aralarında toplanarak 
komite reisliğine gene Dr. Ragıp Tü
zün seçilmiştir. 

Bundan ıonra gene aynı törenle 
halk dershaneleri seçimine geçilmiş, 
komite başkam B. Salahaddin Habib 
Taner raporunu okumuştur. 

Seçimde BB. Salahaddin Habib Ta
ner, Fethi Aktan, Mazhar Karaeğe; 
Hüseyin Avni Çubukcugil, Nezih 
Manyas. 

Bu arkadaşlar da aralarındaki top-
lantıda komite reisliğine B. Salahat
tin Habib Taner'i seçmişlerdir. 

Bugün saat 18 de Dil; Tarih, edebi
yat komitesi aeçimi yapılacaktır. 

ULUS 

Emniyette 
yeni tayinler 

Terfi eden komiser 
muavinleri ve 

polis memurlan 
Bundan bir müddet evel yapılan 

müsabaka imtihanında kazanan komi
ser muavinleriyle polis memurları

mızdan bir kısmı kadroda açık bulun
mamasından dolayı namzed olarak 
kalmışlar ve terfi edememişlerdi. Em
niyet Umum Müdürlüğü bunlardan 
bir kısmım, imtihanda kazandıkları 
dereceleri göz önünde tutarak, bugün
lerde açılan aşağıdaki yerlere tayin 
etmiştir. 

Komiser olan muavinler : 
İstanbuldan {100 1. Ethem Demir

can ve Malatyadan (4) M. Şerif Ka
ran Ankaraya, İstanbuldan {139) Aıb
dülkadir Güven Antalyaya, Erzincan· 
dan (2) İhsan Ganisavaş Karsa, Kas
tamonudan (3) Sabri Arıdöl Kayseri
ye, Kocaeliden (4) Ö. Lfttfi Özkayan 
Muğlaya terfi suretiyle tayin edil
mişlerdir. 

Komiser muavini olan polis 
memurları: 

Trabzondan (S} Galib Altınterim 
ve (7) Mustafa Özsaymer umum mü
dürlük emrine, (16) Ali Rıza Kutlu 
Orduya; 

İstanbuldan (824) Burhanettin Er-
can Kırşehire, ( 493) Aziz Günen İz. 

, 

.... 

Su taımalarını 

karıı tedbirler 
Bayındırlık Bakanlığı, m•m· 

leketi muhtelif İf mmta.kalan· 
na bölen su bölgeleri üurinde 
ani tafmalar dolayui;yle .zarar• 
lar doğuran ıeylcibların önüne 
geçilmek Ü.zere, tedkikle-r yap
tırmaktadır. Kamutayın son 
devresinde kabul edilmiı olan 
ve ıimdiye kadar beş milyon li
raya yakın bir kısmı sarledil
miş olan 36 milyon liralık tahsi
sattan harcanmasına linum gö
rülen luamı; bilhcusa bu gibi 
tedbirlere sarledilecektir. 

Mühim bir kumu ekilmiş bu
lunan ve yurdun en verimli par
çalarını ihtiva eden Ceyhan, 
Seyhan, küçük ve büyük Men· 
deres, Gediz kıyılarında taşan 
sular .zaman zaman zarar verdi· 
ğinden en ön planda bu kıyıla
rın ıslahı için etüdler yapılmak
tadır. Geçen seneki Seyhan t"§
masiyle bu seneki Menderes ve 
Gedu taşmaları bilhassa bu 
mıntakalardaki meaainin ne ka
dar .zaruri olduğunu iabat et
mektedir. 

Bayındırlık Bakanlığı; mın· 

takaların ha;ı;ırlatnıf oldu.klan 
İf planlarını ve projelerini teJ
kik etmekte, ve bunların bir an 
evel ve mümkün ol"1t aüratle 
tatbiki için direktifler vermek
tedir. 

mire, (558) K!zım Karataş, (908) Tev Yeni pasaport kanunu 
fik Durman, (1305) Süleyman Yenen, 
(822) Ziya Vahid Vuran, (545) Mu • • d I 
ammer Acaraslan 1stanbula, (177) A: prOJeSI ev et JUfQSında 
Ii Rıza Bural Kırşehire; Tekirdağ- İç bakanlıg ... ı 1334 tarihli eski bir ka .. 
dan (19) Hikmet Yıldırım Giresona; 
Edirneden (74) Kazım Ergün Koca- nunla onun eklerine bağlı olan paaa-
eliye; Erzincandan (4) Hamdi Yücel port işlerini yeni hükümlere bağlama-

ğı kararlaştırmış ve bu hususta bir 
Erzinacna; Gaziantebten (31) Ham 
di Bilge Malatyaya; Seyhandan (ıı) proje hazırlamıştı. Dış bakanlığının da 
Mustafa Günbey Umum Müdürlük yardımiyle tekemmül eden proje mali
emrine, !zmirden (48) Gani Sungu ye bakanlığına gittikten sonra devlet 
İzmire terfi suretiyle tayin edilmiş- şurasına gelmiş ve müzakere edilmeğe 
!erdir. başlanmıştır. Hüküm.et, bu projede 

halk lehine bir çok kolaylıklar bulun• 
ması dolayısile, bundan evel kamutaya 
verilen "bir arada yabancı memleket· 
lere gidecek talebe ve sporculara ko· 
!aylıklar ı?:Österilmesi icin., tanzim e
un~ı""JCanünl'ı v ;e:sını .ıtcuuutcı:yıu "tdU• 

Yerleri değişen emniyet 
Memurları 

Yukardaki terfilerden başka srhat, 
......,.,.. • • ... 'it. 1-1 - -1 - 1-- Aııı 

zr başkomiser, komiser, komiser mu-
avini ve polis memurlarının da yer
leri değiştirilmiştir. Bunları da sıra
ıiyle yazıyoruz: 

8(1§ komiserler : 
İzmir başkomiserlerinden Fethi 

Vardar Diyarbakıra, Kırşehir Başko
miseri Hazım Özün Erzincana, Er-

!inden önce geri almıştır. 1334 kanu· 
nunu ve eklerinin hükümlerini orta
dan kaldıracak yeni proje, pasaport u
sulünü en mütekimil bir şekle çevir· 
mektedir. Projenin kamutayın mart 
i~timaına yetiştirilmesine çalışılmak

tadır. 

zincan başkomiseri Hasan Güç Kır· ele, Yczgaddan (2) Muharrem Tuna. 
şehire; Tunceline, Konyadan (1) Tevfik U-

Komiserler ı guz Balrkesire, Bitlisten (4) Ömer 
İzmirden Raşid Coşkun Tunceli- Lfttfi Kahreman Konyaya, Kırşehir· 

ne, Çorumdan Mahir Meral Denizli- den (1) Hanefi Atay Antalyaya; 

ye, Denizliden İbrahim Utku Çoru· Polis memurlan : 
ma; 

Ağrıdan (2) Khım Özbaı Antal-
Komiser muavinleri : yaya, Buraadan (26) Fuad Doğu Zon

lstanbuldan !. Hakkı Yalçın Yoz- guldağa, Antalyadan 5 Ali Aslan El
gada, İçelden Hasan Yılmaz Kasta- azığ'a nakil suretiyle tayin edilmiş
monuya, Hakkariden Ferid Utku İç- lerdır. 

4. 2. 1938 

Amir ve memurlar hakkında 

Jahiliyenin mühim bir tamimi 

Amirliğin birinci vasfı 
madunu yetiştirmektir 

Dahiliye Vek~letinden vilayetler
le umumi müfettişliklere ve merkez 
dairelerine aşağıdaki tamim gönde
rilmi9tir: 
Bazı vilayetlerden gelen yazılarda: 

kaymakam ,emniyet müdürü ve amir
leri ile komiser ve nahiye müdürleri
nin ve batta müntehap belediye reis
lerinin ve idare teşkilatına mensup sa
ir memurların tembellikleri, iktidar
sızlıkları ,antipati uyandırdıkları bil
dirilerek veya maddi deliller göste
rilmiyerek hissi sebeplerle yerlerinin 
değiştirilmesine lüzum gösterilmekte 
olduğunu görtiyorum. 
Amirliğin birinci vasfı, madfinun 

bütün kabiliyetlerinden istifade et
mek, noksanlarını ikmal ederek onu 
yetiştirmek ve memleket için faydalı 
bir unsur haline getirmektir. 

Her memurun bazı noksan tarafları 
olabilir. Bu noksanları izale etmek, o
nu iyi memur vasıfları ile teçhiz ey
lemek icab ederken onu mevcud nok
ıaniyle diğer bir yere atmak, hem 
yurdun bir evladını körletmek ve hem 
de bu noksanı yurdun diğer bir köşe
sine nakletmek olur. Bu, hatayı tashih 
değil, zararı teşmildir. Bizim ana vas
fımız yurdun her ferdinden mutlaka 
istifadedir. 

Bundan' maada bazı amirler şefkat 
veya diğer insani hisler sebebiyle bu 
gibi memurlar hakkında sicil istenil
diği zaman eyi sicil vermekten de !ie
kinmiyorlar. 
Eğer bir memur memleketin bir kö

şesinde zararlı ise bu zarar yerinde 
tüketilmeli, diğer bir ködeye nakle
dilmemeli d ir. 

Orduda tatbik edilen sistemin mu· 
vaffakiyetli neticeler verdiği görül
mektedir. Subaylar tayin olunurken 
komutanlara sorulmaz ve komutanlar 
da gelen subayı şu veya bu noksandan 
dolayı tebdil ettirilmek talebinde bu
lunmaz. Onun noksanlarını izale eder, 
onu yetiştirir, yurt ve meslek iç.in ya
rarlı eleman haline getirir. Eğer buna 
imkan bulunmazsa sicilli yapılarak 
hakkında muamele tatbik edilir. 
en""fo!C t eragat ve fed~karlrk- istiyen 
askerlikte bile amirlerin sicillerinde 
madftn yetiştirmek madfuı kullanmak 
ve maduna sicil vermek gibi notlar 
kullanılır. 

Vakıa idare memurlarının yetiştiril· 
mesinde cumhuriyetin başladığı me
todlu tedris, talim ve terbiye, staj, 
kurs usulleri henüz bütün memurin 
şebekesi fertlerini ihata edecek bir 
tümul iktisap edememiŞ.Se de az çok, 
bilhassa idare imirleri en küçüğün
den en büyüğüne kadar aynı ilim se
viyesinde oldukları, meziyet ve nok· 
sanlarda müşterek vasıfları haiz bu
lundukları nazarı itibara alınırsa ida
rede de aynı sistemin teesssüstinli 
yurt için faydalı bir hareket olarak 
kabul etmek zarur1dir. 

Dahiliyede bu esas sekiz seneden
beri tatbik edilmektedir. Bu usul, hem 
memurun hassasiyetini ve hem de hal-

kın menfaatin~ vikaye edecek esastır. 
Sicil vukuatının zamanında tesbit e• 
dilmesi, kıdem cetvellerinin her sene 
neşir ve tamim edilmesi ve memurla· 
rm yalnız kıdem ve ehliyet nazarı iti· 
bara alınarak senede yalnız bir günde, 
cumhuriyet bayramında terfi ettiril
meleri o salim usulün tatbikini temin 
için kabul edilmiş başlıca esaslardır. 

Her zaman olduğu gibi bundan son· 
ra da bu sicillerde işe yaramazlığı sa
rahaten tesbit edilmiyen bir memur, 
değiştirilmiyecektir. İşe yaramazlığt 
tesbit olunan memur, ikinci bir sicil 
almak üzere diğer bir amir maiyetine 
verilecektir. İkinci sicil de aynı te
kilde ehliyetsizliğini tesbit ederse ka
nun hükümlerine tevfikan mecbud 
tekaüde sevkolunacaktır. 

Bu esasın bütün idare amirlerince 
göz önünde tutulması zaruridir. An
cak, bazı memurların yalnız şahsına 
tealluk etmek üzere sıhi mazeret nak
li icab ettirirse bu mazeretin de tam 
teşekküllü bir sıhat heyeti raporu ile 
tevsiki nakli için esas olarak tatbik 
edilecektir. 

Bu esasa mugayir olarak yapılacak 
taleplerin vekıl.letçe cevapsız bırakıla· 
cağı tabiidir. Bu esasları bütün arka
daşlanma bir hatıra olarak bildirmek 
iaterim. 

Vil§yetlere, umumi müfettişliklere 

ve merkez dairelerine yazılmıştır. 
Dahiliye Vekili Ş. Kaya 

Halkevinde 
karagö% 

Dün ilk okul talebeleri için 
Halkevfode bir toplantı 

yapıldı 
Dün Halkeviınde ilk okul talebelc-

rinin tanınmış karagözctilerimizden 
Küçük Hüseyin tarafından Karagöz 
oynatılmıştır. Küçük yavrular Kara· - - . . ~ s----
dir. Karagöz, artık osmanl~ devrinin 
mahalle kahvelerinden çıkarak bugün 
Halkevlerinde bir terbiye vasıtası ol
muştur. Dünkii oy"ndcılı.i. şu parçalar. 
hakikaten çocukların üzerinde taın 
bir terbiye çığırı açmıştır. Mevzu (a
na ve okul terbiyesi) idi. Karagözün 
oğlu yaramazlık yaparak okuldan kcr 
vuluyor. ve Hacivata dert yanıyor: 
"- Vallahi Hacivat amca 1 Annem, 

babam hergün evde birbirlerine küfür 
ederek kavga ediyorlar. Ben de okul
da aynı şeyleri arkadaşlarıma yaptım. 
Öğretmen de beni kovdu .. 

Hacivat Karagöze: 
- Karagözüm, bir çocuk ilk terbi

yeyi, ana, baba kucağında ve yuvaaın· 
da alır. Hergün biribirinize kimbilir 
ne fena sözler söylüyorsunuz ki ÇO· 
cuk da sizden gördüğünü yapıyor. 

Buna okul ne yapsın, öğretmen ne 
yapsın .• 

"'Türk Hava Kurumundan tebliğ e
öitmiştir : ,, 

Yurddaşlarımızın her sene oldu
ğu gibi bu sene de kurban bayramın· 
da aynen veya bedellerini vermek su
retiyle kurumumuza teberru edec~k· 
leri kurban deri ve bağırsakları ha
sılatı kurumumuzla Kızılay ve Çocuk 
Esirgeme Kurumları arasında müsa
vi şekilde taksim edilecektir. Deri ve 
bağırsak verilince behemehal muka
bilinde makbuz istenilmesi rica olu· 
nur. (A.A.) 
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yani "Bal" ı "Yağ" yapmak gibi, 

biraz tat11z olmuı. 

Hacivat öğretmene, çocuğu okula 
alınası için rica ediyor. Karagözün oğ· 
lu öğretmenin önünde diz çökerek ağ
lıyor: 

-
Gümrük tayin ve 

terfileri 
Levaznn müdürlüğü tetkik memu

ru Nuriye zat ve sicil işleri tetkik 
memurluğuna, İstanbul başmüdürlü· 
ğü kolcularından BB. Necib ve Avni 
terfian memurluğa, İstanbul muhase
be memurlarından Kazım, Sadettin 
ve Necmettin üçüncü sınıf muayene 
memurluklarına, zat işleri memurlu-
ğundan bakanlık emrinde Kemal İs
tanbul başmüdüriüğü memurluğuna, 

İstanbul başmüdürlüğü muayene me
muru Necati İstanbul birinci sınıf 
muayene memurluğuna, Ünye muha
sebe memuru Zülkarneyn ve Trabzon 
memuru Refika İstanbul muhasebe 
memurluklarına, Rize muhasebe me
muru Şükrü Muradlı Muhasebe me
mıırluğuna, İğneada idare memuru 
Mustafa Malkoçlar idare memurluğu
na, Tıbrl idare memurluğundan veka· 
let emrinde Refik Kilis gümrük me
murluğuna tayin edilmişler ve tetkik 
direktörlüğü memurlarından Zühtü, 
Salih, Mustafa birer derece terfi et
tirilmişlerdir. 

"BUyUk bir eksi§imiz11 

Bundan bir kaç ay önceydi; sanat 
ve kültür hayatında haylı emeği geç· 
miş, yüzlerce ,binlerce talebe yetiş
tiştirmiş yaşlı bir dostumu pastaha· 
nelerden birinde oturur görmfi§, gi
dip kendisile görüşmüştüm Dostum 
bana: 

- Artık tekaüd oldum; hayatı• 
mm son günlerini Ankarada oğlu
mun yanında geçirmeğe geldim de· 
miş ve sözüne bir de §öyle nükte 
katmıştı : 

- Tekaüd olmak, biraz da, yetin
de oturmak mecburiyeti manasına 
gelmez mi, işte ben de oturup duru· 
yorum/ 

Bu görüşmeden bir hafta kadar 
soma gazete idaresinde beni görme
ğe gelen bir yaşlı dost, ince uzun bir 
kağıd üzerine yazılmı§ bir dilek 
mektubu getirmişti. Bu mektub, An· 
karada okuma yazma meraklısı ve 
vakti bol bir admrn tedkiklerde bu
lunacağı umumi bir kütübhane bu
lunmadığından şikayet ve böyle bir 
teşekkülün bir an öl!ce kurulmasını 
temenni ediyordu. 

Mektubu alıp masamın gözüne 
koymuş, dostuma münasib bir fırsat
ta bundan bahsedeceğimi soylemiş
tim. Fakat o mektub masamın go
zünde beş on gün durduktan sonra 
gazetenin ilan sütununda çıkan beş 
on satır, zavallı tekaüdün Ankarada 
çok 'oturamadığını ve oğlunun ya· 
mnda geçirmek istediği son günle
rinin çabuk tükendiğini bildiriyor
du. 

Dostum öldUkten sonra mektub 
da artık gazetenin dilekler sütunu-

na girmedi ve onun bu son arzusunu 
yerine getirememek benim yüreği
me dağ oldu. 

Ülkü dergisinin şubat sayısının 
baş yazısı, şimdi bu bahse ve bu di
leğe temas etmek imkanını vermek· 
tedir: 

Üıtad Fuad Köprülü'nün ''Bü· 
yük bir eksiğimiz,, başlığı ile yazdı
ğı bu makale, Türkiyenin siyaset, 
idare ve kültür bakımından başşeh· 
ri olan Ankaranın Mla kütübhane
siz bulunduğunu işaret ederek di· 
yor ki: 

"Kültür Bakanlığından büyük 
bir sabırsızlıkla bekliyoruz: Anka
ra otobüs garajının bulunduğu yer· 
de Türkiyedeki kültüz· inkılabının 
büyüklüğünü canlandıracak haş
metli bir sanat §bidesi şekli11de bir 
ATATÜRK kitabsarayı kurmak i
çin şimdiden hazırlıklara girişsin. 
Bu teşebbüsde en büyüğümüzden 
başlayarak, bütün türk miJleti ken
disine yardımcı olacaktır.,, 

Kardeş derginin baş yazısında 
yer alan bu haklı temenniyi burada 
bir defa daha t ekrarlamak yerinde 
değil midir? - T. !. 

.Uide ve musiki ! 

Muıikinin mide üzerinde büyük 
bir tesiri bulunduğundan bahseden 

son yazısında muharrir ve doktor 
doıtumuz, buna bir miaal de vererek 
diyor ki : 
"Mideıinden hasla, meşhur bir 

doktor olan Veron, kendisini tedavi 
etmek üzere Pariıteki büyük opera
nın doktoru olmuıtu. Her akıam 
tiyatronun baş locaıına kurularak 
muıiki dinlemekten nasıl olup da 
bıkmadığını soranlara : 

- Keyfim için dinliyorum; muai· 
ki olmadıkça midem hazmetmiyor ! 
dermiı.,, 

Jngiliz mizahcılarmdan birisi de 
• yarı yanya • doktor Veron'un fik· 
rindedir. O da diyor ki : 

"Lokantalarda musikiyi tavaiye 
ederim. Çünkü bu suretle hazan yew 
mek musikiyi, bazan da muıiki ye
meği unutturabilir.,, 

Balta, yalta, bal, yağ ! 

Dünkü ıayımızda çıkan lstanbul 
haberlerinden birisinde Boğaziçin· 
deki Balta limanı, Yalla limanı ol· 
muf. Y alta limanının Boğaziçinden 
bir hayli uzakta, Kırımda bulundu
ğunu bilirıiniz. 

Gazetelerimizin eıki harflerle çık
bğı zamanlarda olsaydı, bir "nokta,, 
düımüı; ne olur? denebilirdi. Fa· 
kat yeni harflerle yapılan bu yanlıı, 

Çıkrıklar durunca r 
Sadri Ertem, ilk büyük romanı· 

nı, büyÜk sanatlar karımnda kü· 
çük çrkrıkların duru§undan çıkar
mı§h. 

Dün de Hasan-Ali Yücel. 
"Şiir mi; faİr mi?,, baılığı altın· 

da yazdığı bir fıkrada timdiye ka· 
dar yazmıt olduğu ıiirleri kute
derek diyor ki : 
''İyi, kötü, kendim de on be§ yir

mi yıl bu zanaata çıraklık ettim. 
Çıkardığım el itleri, fabrika mal
lariyle rekabet edemiyor. Günlük 
gündelik eıya daha çok revaçta ..• ,, 

Demek ki ''endüstri" aleminden 
.onra ''edebiyat ve tiir" aleminde 
çıkrıklar duruyor. Acaba, Sadri, 
bundan da yeni bir roman mevzuu 
çıkaracak mıdır ? 

Bir sarhoş l 

Adamın biri, bulut gibi sarhoş 
bir halde, Eminönünde seyrüse
fer zabıta memurunun durduğu 
yere çıkarcık gelip geçen otomo
billere, tramvaylara, otobüs ve 
kamyonlara yol göstermeğe bat-
lamıı. 

Adamcağızı, yak.ladıklan gibi 
karakola götürmüıler • 

Siz ne derseniz, deyin; ben, bir 
çok sarhoşlar seksen sekiz türlü 
kazaya aebeb olurlarken, bu adam
cağızın, kazalara mani olmak için 
gönüllü zabıta memurluğu etme· 
ie kalkııma&ma bakarak, iyi nİ• 
yetti olduğuna hükmediyorum. 

"- Beni bağı~a bay öğretmen, ka-
bahat bende değil, benim anamda, ba· 
bamda dır . ., 

Çocuklar halkevinden çıkarken kü· 
çük bir yavru öğretmenin kolundan 
yakalamış: 

- Bay öğretmen benim annemle ba
bam kavga etmiyorlar; ben de arka
daşlarıma küfür etmiyorum, büyüyün· 
ce tayyareci olabilirim değil mi?, di· 
yordu. 

Hava bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç• 

miş, ısı gece sıfırın altında 1, gündüz 
sıfırın üstünde 11 derece olarak kay
dedilmiştir. Yurdun orta, cenub ve 
cenubu şarki mmtakalarında hava bu· 
!utlu, diğer mıntakalarmda kapalı 
geçmiştir. Dünkü yağışların karemet
reye bıraktığı su mikdarları Adana 
ve Samsunda 6, Giresonda 4, Islah.iye
de 3, Van ve Elaziğ'de 2, Sinob, Zon
guldak, Kocaeli, Kastamonu, Kütah
ya, Urfa ve Erzincanda birer kilo
gram kadardır. Yurdun kar. ı ile örtü
lü mıntakalarında karın kalınlığı 
Karsta 20, Vanda 17, Erzurumda 16 
santimetredir. 

Dün en düşük ıs ı Eskişehirde ve 
Sıvasta 3, Erzurumda S, Vanda 7; 
Karsta 11 derecedir. En yüksek ısı 
da Bilecik ve Erzincanda 10, İzmir-
de 12, Bodrumda 16, Antalyada 17, 
Adanada 18 derecedir. 
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Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert 

Çeviren: 

Anadolu toponimisi 
ve FIRAT adı 

"bir hareketin bir obje veya süjede 
takarrür etmiş olmasının ifadesi" de
mek olur. 
Fırat adının farscada buna benzer 

daha bir çok izah tecrübeleri [8] varsa 
da biz bu kadarını yeter sayıp, onun 
Babilce şekline geçeceğiz. 

Öğle Neşnyatı: 12.30 Muhtelif pi• 
neşriyatı - 12.50 Plli.k: Turk musikisi ' 
halk şarkıları - 13.15-13.30 Dahili ve ha 
ci haberler. 

Akşam Neşriyatı : 18.30 Plfi.k neşrı 
yatı - 18.35 İngilizce ders: Azime lpeıc 
- 19 Türk musikisi ve halk şarkıları (Ser 
vet Adnan ve arkadaşları) - 19.30 Saat • 
yarı ve arapça neşriyat - 19.45 Tıirk mil 
sikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza Vf 
arkadaşları) - 20.15 Konferans: Parazit 
log Nevzat - 20.30 Saksafon solo: Nih'1 

Esengin - 21 Ajans haberleri - 21.1 
Dans musikisi - 21.55-22 Yarınki prog~ 
ve İstiklal mar§ı. 

Nurettin ART AM 
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O kadar perişandım ki 
etmeği aklımdan intihar 

bir ara 
geçirdim 

lranca ve 

adının 

Asurca 
izahı : 

şekillerine göre Fi RA T 
Türkçe ka11ıhklar 

Dara'mn Behistunda üç dilde yaz
dırdığı büyük anıtta, eski farsca ve 
elamca şekli ile birlikte, bu nehirin 
Babilce adı Naru Purattu şeklinde ge
çiyor. Asur ve Akkatça karşılıkları da 
aynıdır. Bu tabirin naru kısmı akkat
ça "nehir" demektir ve kelimenin de
terminatifi olarak kullanılmıştır. Eski 
Yakın Doğu coğrafyasını yazan F. 
Hommel l9J Purattu'nun daha eski 
şeklini Purantu olarak düzeltiyor. Za
ten teorimize göre de aynı katego
riden iki konsonun (burada tt'nm) 
yanyana gelemiyeceği için biz de Pu
rattu adım Pura(nğ)tu şekline irca e
acriz. 

Bir aralık intihar etmeği aklından 
geçirdim. Dördüncü günü Jack Sey
mour'da aynı hastalığa tutularak 
geldi. Onunla yanyana yatarak biri
birimizi teselli etmeğe uğrattık. 

Zavallı İbrahim, yorgunluktan ol
duğu yere yıkılmıt ve kendisini tafı
yarak yatacağı yere götürmek lazmı 
gelmiıti. Bu gunden, teslim olutumu
zun ertesi gecesine kadar - on beı 
gün - elbiselerimi arkamdan çıkar
madım. 

Bir parçacık içki, biraz afyon be
ni, doktonın tahmininden daha çabuk, 
kendime getirdi, ve ben buraya geli· 
timin dokuzuncu günü (24 son teı
rin) müdhit bir kar fırtmuı içinde 
bir çerkeaten iğreti aldığım teklini 
kaybetmit cılız, uska bir mahlukun, 
bir beygirin üzerinde tabiyama dön
düm. Bu hayvancağız yeni tabiyanın 
yanına geldiğim zaman, bir daha a
yağa kalkmamak üzere yere yıkıldı 
\'e oradaki askerler tarafından eti 
yenmek Üzere kesildi. Bundan sonra 
yolda iki defa kapaklanarak yürü
meğe, hayır yürümeğe değil sürük
lenmeğe mecbur olmuıtum. Diyare
nin beni kuvvetsiz ve mecalsiz bir ha
le getirdiğini bir tar.afa bırakınız, ya 
maçlar o kadar donmuıtu ki en kuv
vetli adamlar bile buralarda dütme
den, kaymadan yürüyemezlerdi. 

İkinci defa düttüğüm zaman, se
falet içinde artık ayağa kalkama
dan. Birisinin gelip de yardım etme
ıini bekliyordum. Üzerime lapa la
pa yağan kar, beni burada diri diri 
gömebilirdi. Bereket versin, bir kaç 
kiti beni burada bulmuılar ve tabi
yama kadar götürmüılerdi. 

Benim bulunmadığım aırada, bö
lük kumandanlığını, orada kalan bir 
tek zabit sıkıntıyle, İbrahim Terek 
yapmııtı. Çünkü - içim acıyarak öğ
rendiğime göre - mülazim Azif, baı 
tabya siperlerinde ıehid düşmüştü. 

Ben, Üzerine yığılmıt olan türlü 
türlü itlerin altında ölü gibi yorgun 
olan Tereb'e kumandanlığa ertesi 
güne kadar devam etmesini rica e
derek yattım ve korkulu rüyalar, aç
lık, soğuk ve kötü düıünceler içinde 
ibtidai yatağımda tam on altı aaat 
uyuaum. 
Bölüğümden genç bir nefer, beni 

bir ana tefkati ve rikkati ile uykumdan 
uyandırdı. Neferlerimin beni ne ka -
dar aevdiklerini ertesi günü anladım. 
Çünkü hepsi kendi tayınlarından bi
raz peksimet, biraz mısır ekmeği, bi
raz un ve saire katarak bana bir zi -
yafet çektiler. Bu yemekte bir mik
dar da kaynamıı et vardı. Bu, benim 
muhaaara esnasında yediğim son et 
yemeği olmuıtur. 

Bu yemekleri, kendi tayınıma kat
tıktan ve kasabada ahbab olduğum 
kızın bana vermif olduğu bir mikdar 
içkiyi de yuvarladıktan sonra kendi
me gelebildim. 

Bunun Üzerine 48 saatten beri uy
ku uyuyamamış, bitkin bir hale gelmiı 
olan Tereb'i bu sıkıntıdan kurtara
rak erteai aabah kumandayı elime al
dım. 

Hastahanede bulunduğum sıralar
da Kars'ın düttüğü haberi bir yangın 
gibi, bir felaket gibi her tarafta do
laımağa baılamııtı. 

Son teırinin 27 sinde ruslar, bizim 
tabyaların önüne kötü ve bozuk bir 
türkçe ile yazılmıt bir takım levhalar 
dikmiıler ve bu levhalar da bizim 
nöbetçiler tarafından ahnmıttı. Bu 
levhalarda ıu haberler yazılı idi : 

''Kara düımüt, Muhtar paşanın or
dusu teslim olmu~tur. Siz de her ta -
raftan çevrilmiş bulunuyorsunuz. 
Hiç bir taraftan kaçmak, yahud yar
dım almak imkanı kalmamııtır. Pa
diıahınız sulh yapmak istiyor. Sizi 
burada tutmakta ayak direyen yal -
nız Osman Paıadır. Teslim olun ki 
ailelerinizi dünya gözile görebilesi -
niz. Eğer böyle yapmazsanız açlık

tan öleceksiniz. Elinizden gelen her 
ıeyi yaptınız; bundan fazlası da 
beklenemez.,, 

Aynı günde ruslar, topçu aleti aç
mıtlar ve ortalık karardıktan aonra 
tabyalarında ıtıklarla fransızca ve 
türkce olarak Kara'ın diiftüğünü ilan 
etmiılerdi. 

J ack, ilk kanunun batına kadar 
bölüğe dönemedi. Tabyada döndüğü 
günün akıamı da yeniden fena hal
de hutalandı, ben, kendisine sabaha 
kadar baktım. Saatlerce batı, benim 
kollarımın Üzerinde dinlendi. Bir a
ralık,artık, iyileıemiyeceğini aandım. 
Fakat sabaha doğru biraz kendine 
geldi ve öğleye kadar uyuduktan 
sonra kendini toparlayabildi. 

(Sonu var) 

"Emekli bir asker" imzasiyle mektup 
gönderen okuyucumuza - Alikanıza teşek
kür ederiz. Yüzbaıı Herbert'in kitabında 
Osman Paşanın ve Grandük Nikolanın 
mektuplarının fransızca asılları vardı. Eıas 
kitab İngilizce olduğuna göre bunlar, ori
jinal ifadeleri muhafaza etmek maksadiy
Je fransızca yazılmış olmak icab eder. 
Yüzbaşı Herbert, birkaç dil bildiii ic;in 

kendisi bir iki defa mıikileme memurluiu, 
tercümanlık etmiştir. Her halde onun, bu 
iki mektubun asıl metinlerine vakıf olması 
ihtimal dahilinde bulunduğu gibi, söyledi
ğiniz fransızca kitabdaki mektupların rus
çadan çevrilmiş olması da muhtemeldir. 

Tarihlere gelince bu aradaki farkın Ruı 
tarihi ile Avrupa tarihi arasında on üç gün 
kadar fark bulunmasından ve bunların her
hanci bir müellif tarafından kanştrrılma-
aından ileri geldiğini sanıyorum. 

Her halde hakiki metnin hangisi olduiu 
hakkında bir tereddüd hasıl olmuşsa, bunda 
muharebeyi uzaktan tetkik edenlerden zi
yade harbın içinde bulunmuş ve bütün hi· 
diseleri not almış olanların sözüne inanmak 
lazım gelir. Tercümesini yaptıiıınız eser 
evveli 1895 de, ıonra da 1911 de baıılmıe
tır. Biz, ikinci tabıdan dilimize çeviriyo• 
ruz. - N. ARTAM 

Dünkü yazımızda Arap etimolog
larına göre Fırat adının arapça esası 
sayılan farut kelimesini türkçe ile 
karşılamıştık. Bugün ibrani ve grek 
tefsirlerini gene ele alıyoruz. 

(1) (2) (3) (4) 
b İbranice perat : eğ+ep+er+at 

Türkçe birt iğ+ib+ ir+ it 

(1) eğ (iğ) : medlulün "mahsul" 
olduğuna göre, çoğalma anlamına ana 
köktür. 

(2) ep (ib): Manayı kendinde te-

(1) (2) 
c Grekçe ev + frazo = (eğ + ev) 

Türkçe of + varış = (oğ + of) 

Birinci kısımda (1) eğ (oğ) : ışık, 
parlaklık manasına ana köktür. 

(2) ev (of) : üzerinde tecelli eden 
obje veya süje, Hepsi birden "bir ob
je veya süje üzerinde tecelli etmiş 
parlaklık" yani iyilik, güzellik anla. 
mını ifade eder. 

İkinci kısımda (1) eğ (ağ) : hare. 
ket, imtidat, mesafe, anlamlarına ana 
köktür. 

(2) ef (av) : bu manayı üzerine a
lan elemandır. 

(3) er (ar) : bu mümessil eleman ü
zerinde mananın takarrürünü göste
ren ektir. 

Buraya kadar eğ + ef + er veya 
ağ + av + ar, son şekli ile var bir 
obje veya süje üzerinde takarrür et
miş hareket demek oluyor. 

(4) az (ış) : bu mananın teşmilini 
ve 

(5) oğ : grekçede mananın tamam
lanıp ifade edildiğini gösteren un
surdur. 

Bu bakımdan grekçe frazo ile türk
çe varış "takarrür etmiş bir hareketin 
teşmili" manasını ifade ediyor. 

Şimdi, enteresan ve şayanı dikkat 
mutabakatlarına rağmen Fırat adının 
11ClAlft.& \.~A .... .av.av1•---•••._ J 

karşılaştırmaları bırakıp, Fırat eti
molojisinin ikinci devresine, yani çi
vi yazının çözülmesini takib eden ıe. 
nelere geçelim. 

Bu yazının ilk olarak eski Farsca 
şekli okunabildiğinden, deşifrörü in. 
giliz H. C. Rawlinson, büyük Dara'
nın Bihustan'daki üç dilde yazıtla
rından Fırat adının eski farsca karşı

lığını 1849 da bulup (1) onu şu şe

kilde tesbit etti : Urfratauva. Bu ke
limenin -auva parçası ek olarak ay111l
dıktan sonra Fırat karşılığı yerine 
baştaki 'Ufrata kısmı kalır. Rawlin
son bunu da şöyle tahlil ediyor. 

'U = iyi; fra = feyiz, bereket an
lamına olan esas (2); ta tahsis edatı . 
Buna göre 'Ulrata "iyi ve feyizli ne. 
hir" demek oluyordu. Çivi yazıların 

fonetiği daha iyi tebarüz edince, bu 
adın eski farscada Hufrata şeklinde 

Yazan: A. Dilaçar 

messül ettiren prensipal köktür. 
(3) er (ir) : Mananın, yukardaki 

obje veya süjede takarürünü ifade e
den elemandır. 

(4) at (it) : Bunun olmuş olduğu
nu gösteren unsurdur. 

Buna göre de Perat veya ayni ele
manlardan mürekkep Türkçe birt 
"bir obje veya süje üzerinde çoğal
ın(\ anlamının takarrürü" yani "mah
sul" demek olur. Nitekim yukarda 
geçtiği gibi bar türkçede "mahsul" 
anlamınadır. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
+ (eğ + ef + er + az + öğ) 
+ (ağ + av + ar +ış + .... ) 
telaffuz edildiği anla ıldı, ve yukarı. 
da adı geçen üç dilde yazıtlarda Fı
rat'ın elamcası dahi U pratu şeklinde 
tesbit eJildi. Üçüncü dil olan Babilce
deki karşılığını ise biraz sonra göre
ceğiz. 

Rawlinson'un buluşu Fırat'ın eti
molojisini çok ilerletmeyip gene grek 
tefsiri, yani "eyi + mahsul" mer
kezinde idi. İmdi grekçede yaptığımız 
gibi: 
Eski farsca: 'u+ lr+at= eyi feyiz, mahsul 
Tiırkc;e : uğ+bir+t=eyi birt, verim 
karşılaştırmasını yapabiliriz. 

Rawlinson'dan bir iki sene sonra al
man alimlerinden Th. Benfey [3] ve 
"J ournal Asiatique" de de fransızlar
dan J. Oppert l4J Hufratu adına şu 
manayı verdiler: 

hu iyice, epeyce, çok + fra = 
geni~ (karşılaştır: Eski farsça fradah 

geni~lik) [5) yani "çok geniş ne
hir". Bu analize de mukabil türk dili 
şu karşılığı çıkarabilir: 

Farsca hu == grekçe ev = türkçe 
oğ, of, uf iyi 

Farsça fratu = Türkçe bardu (Kır
gız lehçesi) -= gen\şlik, sia. 

'Güneş - Dil ana1izi: 
u ıcı r ıu~ f1\ (2) tU '"'\ l.S\ 

ça Fratu : ağ+af +ar+at +uğ 
Türkçe Barda: ağ+ab+ar+ad+ağ, yani 

"Bir mesafe ve imtidadm bir obje 
veya süje üzerinde takarrür etmiş ol
masının ifadesi". 

Gene, pehlevicesi Frat olan bu Uf
ratu adını alman iranistlerinden F. 
Spiegel, l6J, Rawlinson'dan 20 sene 
sonra tetkik edip şu neticeye vardı: 

hu = grekçe eu = iyi 

fratu geçit, yol (eski farsça fra-
vana = yol l7l 

Hepsi birden c::: "iyi geçidli nehir.,, 
Fırat'a verilen bu mananın dahi, ö

bürlerde olduğu gibi, gene türkçede 
karşılığı vardır. Eski farscanın "yol, 
geçip gitmek" manasına olan fra, fra-

yana ve fratu'sma mukabil türkçe yü
re p ( = patika), yürünmek, (o= geç
mek), yürümek, yoruk ( = seyahat), 
yorga (== rahvan) gibi kelimeleri di-

Bu adın manalandırrlmasma ge
lince, bugünkü ansiklopediler (mese
la büyük Brockhaus ansiklopedisin
de, cilt V, s. 733), burada ekseri "çok 
geniş" manasını veriyorlar. Ve haki
katen de Asur-Babil dilinde pur veya 
par teması bu anlamdadır [lOJ; para
su - yaymak, genişlemek, kanatlan 
açmak; bu kelimenin esası sayılan 

parasu ise "yarmak, ayırmak" mana
sını ifade ediyor. Öbür tefsirlerde de 
yaptığımız gibi, asurcanın bu kelime
sini dahi türkçe ile karşıhyabiliriz: 

Asurca: Paratu = geniş, (esas ma-
na par yarılmış.), 

Türkçe Yırtık (Bundan başka yar
mak ve barda = genişlik gibi karşılık
lar da vardır). 

Güneş - Dil analizi bu sözlerin bir 
olduğunu şu şekilde meydana çıkarır: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Puratu: ut+ up + ur + at+ ui 
Yırtık: ııi+ ıy+ ır+ ıt+ ık 

yani, "bir kuvvetin bir obje veya sü
jedc takarrür etmiş olduğunun ifade
si" [111 demek olur. 

Fırat adının etımolojisini Akkat 
dilinde aramakla, onu epeyce kadim 
bir maziye doğru gerisin geri izlemiş 
ve Mezopotamya kültür onomastiği

nin kurucuları olan Sumerlilerin ka
pısına dayanmış bulunuyoruz. O adın 
esasını bu ırkdaşlarımızın sahasında 
aramak ve orijinini Pooto - Türk ası
la bağlayıp Güneş - Dil teorisiyle 

izah ve kontrol etmek, yazımızın ü-

[l] H. C. Rawlinson: The Persian Cunei
form In&criptions of Behiıtum (Jour
nal of the Royal Aııiatic Society) 1849 
Cilt XI, ı. 84. 

[2] Ch. Bartholomae: Altlranisches Wör
terbuch, 1904. ı. 974: Ira = ileri (ileri 
getirmek, husul) 

[3] "Persische Keilschriften" 1850 
[4] "Journal Asiatique" cilt IV, 1851. ı. 

426 
[5] Ch. Bartholomae: aynı eser, s. 983. 
16] "Eranische Altertumskunde" 1871-78 

cilt I. s. 150 
[7] Ch. Bartholomae: aynı eser, ı. 990. 
[8J Mesell A. Fick: Bezzenbergen Bei

trage, XXIV, 310 da bu adı *bu-lr11.hi
ta nazari şekline irca ediyor. 

[9] F. Hommel: Ethnologie und Geogra
phie des Alten Orients, 1926, ı. 263 

[10) C. Bezold - A. Götze: Babyloniıch -
Assyrisches Glossar, 1926, s. 227-228 

[11) Burada (.+ t) elemanı (.+ r) elemanını 
takip ettiği ic;in sadece onu vasıflandı
rır, yani takarrürün "yapılmış olduğu
nu" gösterir. Ondan evet gelmiş ol
sa idi, ana koke raci olur ve kuvvetin 
"dinamik" olduğunu ifade edecekti. 

fı.;tanlml: 

üğle Neşnyatı: 12.30 Plakla tür* 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plikl• 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif plak 
neı;riyatı. 

Akşam Nesriyatı : ı 
~ 18.30 Nebil o · 

lu İsmail Hakkı refnkatile tiırk musikisi ve 
halk şarkıları - 19 (Çocuk terbiycsı) Al 
Kimi Akyuz - 19.30 Beyoğlu HalkeV1 
gösteril kolu tarafından bir temsil - 19.55 
Borsa haberleri - 20 Necmettin Rıza Vf 
arkadaşları tarafından tıirk musikisi ve 
halk şaıl:tlan - 20.30 Havı raporu - 20.33 
Ömer Rıza tarafından arabca soylev _, 
20.45 Bayan Muzaffer Guler ve arkadaş
ları tarafından turk musiki5i ve halk liar• 
kılan (Saat ayarı) - 21.15 Miınur Nurel• 
tin ve arkada5ları tarafından tiırk musikısı 
ve halk §arkıları - 21.50 ORKESTRA: 
1- Mozart: La Noce de Figaro. 2- Mam· 
sak : Wienne a minuit, fantaisie. 3- Tschai• 
kovvsky: Romance. 4- Rubinstein: Torea• 
dor et Andalouse. 5- Ponchielli: Giocond• 
- 22.45 Aj:;ns haberleri - 23 ?lakla so• 
)olar, opera ve operet par~alan - 23.20 • 
23.30 Son haberler ve ertesi guniın proır;· 
ramı. 

Avrupa: 

O.Pt;KA ve OPERETLER: 19.30 Buda• 
pe§te - 20.20 Bukreş - 21.30 Strazburg. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FONİK KONSERLER: 12 Hamburg -
16.45 London - Regional - 19.10 Königs
berg - 20 Laypzig, Varşova - 20.10 Ham· 
burg - 21 Brüksel, Milano - 21.25 Bmo 
- 21.30 Paris - P.T.T. - 22 Stokholm -
23.15 Tuluı:. 

ODA MystKtsı: 15.25 Hamburg -
15.30 Laypzıg - 16.45 Prag - 17 Bertin 
- 22.15 Lüksemburg. 

15 "ı_~T~ KONSERLERİ: 11.15 Berlin -
· ıyana.- '° "'-- 4 -17 Ruilaoeste 

- 19.10 Munıh - 22 London - .ı<egiöııaı -
22.20 Breslav. 
NEFESLİ SAZLAR (MAR$ V.S.): 6.30 

Bertin, Königsberg - 8.30 Breslav - 12.SS 
Prag. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
19.30 Berlin .. 
HAFİF MÜZİK: 8.30 Münib - 12 Brc

slav - 16 Keza - 19.10 Keza - 21 Münih 
- 22.30 Berlin. 

DANS MÜZİÖİ: 19.10 Berlin, Hamburg 
- 20.15 Stuttgart - 21.50 Floransa - 22.40 
Kgpi.nberg - 22.45 L5.ypzig 23 Kato• 

• ' .. "''&JaaJ.i Roma, VıJna - 23.25 London - Regional -
24 Droitvich, Lüksemburg. 

cayı terketmcı:dcn vu.;.; ıunu da kay· 
dedelim ki, eski Yakın Doğunun çivi 
yazı kullanan halkı, mesela Etiler, 
Urartular ve Fıratla alakası olan Ö· 

bür milletler, yazılarında Fıratı asur· 
ca adı ile Puratu, Purattu olarak kay· 
detmişlerdir. Garb alimlerine göre, 

İbranice Perath ve arapça Furat dahi 
Purattu'dan mustaar, grekçe Euph· 
rates ise ibrani veya arapça şekiller
den değil doğrudan doğruya eski 
farsça Ufratu'ya racidir, ki bu da had 
dızatında asur şekli ile münasebttar 
olsa gerek. Eski farsçaya bağlı elam
ca Ulratu şeklini yukarda gördük; 
tabloyu tamamlamak için eski Mısır 
cadaki karşılığını da aşağıda görece 
ğiz. 

(Arkası var) 

39 derece bir nöbetle birer vizion teklini alan 
bütün çocukluk hatıraları, timdi, en küçük tefer
ruatlarına kadar acı bir ıtıkla aydınlanarak, gözü
nün önünde, açık, bariz, canlı birer birer tecessüm 
ediyordu. Oyle ki, doktor Hikmet, o demlerdeki 

maneviyatma girip bütün bunların içinde yafıyor; 
bunların hareketlerine karıtıyor; bunların kokula
rını duyuyordu. 

BiR SÜRGÜN 
fikrinin onun gözünde, artrk, o kadar büyük bir 
ehemiyeti kalmamıttı. Böyle bir i.kibete ne inanı
yordu; ne inanmıyordu. Gayet tabii bir sesle ilave 
etti : 

"- Hem de bana gelecek her hangi bir çeki 
bankadan alabilmeniz için size bir salahiyet ver· 

mel iyim. 

Konağın bahçe tarafındaki yatak odasındadır. 

]ki üç gün evvel ahçı Şaban ağanın pitirdiği kıy

malı puf böreklerinden fazla kaçırıp da midesin
den mi rahatsız olmuıtu; yoksa, aoğuk bir rama
zan gecesi liılasiyle gittiği "Karagöz" oyununu 
ıeyrederken kendisini mi Ü§Ütmüttü; her ne ise, 
annesi, or.a, hemen yatağa yatırmııtı. Batı; fistolu 
keten yÜzler geçirilmiı, ucları mavi canfeaten u
zun, ince yastıklar üstünde dinleniyor. Etrafı te
yeJli yazma bir yorgan, ihtimamla çenesinin altı

na kadar çekilmittir. Bütün bu takayyÜdlere rağ
men kendini iyi hisseden ve koıup oynamak iate

yen çocuğunun gözleri, genit bir pencerenin teffaf 
camı arkasından görülen aed aed bir bahçeye doğ
ru çevriliyor. Orada meyva ağaçları henüz çiçek
lenmeğe baılamıştır. Ve kutlar, aldatıcı bir mart 
aonu güneıinde teli.ılı telatlı uçutuyorlar. 

Çocuk : 
''- Anne, bir §eyim yok ! diyor. 
Fakat, avcunun içi pembe, yumutak ve narin 

bir el ikide bir onun alnına doğru uzanıyor. 
"- Yavrucuğwn, ben hissediyorum ki, atetin 

var. Alnın yanıyor. Gözlerin de çakmak çakmak .• 

Göster dilini bakayım! itte, o da bembeyaz. 
Ve küçük haata, küskün bir tavurla, gözlerini 

yetil çini aobanm ıııldayan deliklerine doğru çe
viriyor. Biraz evvel, dadısı Atkınaz kalfa gelip o
raya, kıaa kısa keailmit odunlardan üç dört tane 
daha atmııtı. Bunların çıkardığı hafif çıtırdılar ve 
tatlı kokular ona hot gelmekle beraber, anneaine 
tımarmak için : 

-95-

zm yakıyorsunuz; diyor. Odanın içi cehennem gibi. 
Kadıncağız kalkıp aoba borusunun anahtarını 

kısıyor. Sonra, bat ucundaki masadan üstü, yuvar
lak bir küçük tülbendle örtülü bir bardağı alıp 

yavat yavaı onun dudaklarma uzatıyor : 
"- Limonatandan biraz içmez misin ? 
Hafif nane ve limon kabuğu kokan tatlı ve ek

timtrak sudan iateksiz istduiz bir kaç yudum alı
yor : 

"- Bu, ılık ! diyor. 
Annesi, bir melek aabriyle, bardağı bir baıka 

tülbende aarıp, soiusun diye, camını araladığı 

pencerenin dııına bırakıyor. Uzun kirpikli, &arı 

ela gözleri bir dakika onun üstünden ayrılmıyor. 

ikide bir, ona, gülünuüyor. 
Derken, oda kapısı uaulcacık aralanıyor. İçeriye 

doğru kara sakallı, mütereddid bakıtlı bir adamın 
batı uzanıyor : 
"- Hanım, çocuk nasıl ? 
"- iyidir, Matallah .... 
Kendine doğru, gülümsiyerek, yaklatan bir yÜz 

daha: 

"- Seni afacan seni l Gördün mü bir kere fU 
"karagöz'' aafasınm batımıza açtıklarını ? .... 

Halbuki, ortada ne açılan, ne kapanan bir §ey 
vardır. Küçük Hikmet adeta öfkelenir gibi olu
yor ve bu rikkatli sahneyi görmemek için gözleri
ni kapıyor. O zaman, odanın içinde bir fıaıltıdır 

giderdi : "Gözlerini neden kapadı ? Daldı mı a
caba ?". "Yok canım. Biraz yorulmut olacak !". 

YAKUB KADRi 
bey ! Hasta çocuk nasıl yalnız bırakılır ?''. "Dadı· 
sı gelip bekler. Hem ona tuhaf teyler anlatıp eğ
lendirir. 

Ve öbür taraftan sobanın çıtırdıları bu fısıltılara 
karııır. Küçük hasta içinden : "Sahi, bunlar gitse 
de, dadım gelae .... " der. Zira, onun için ikinci bir 
ana olan bu kadının ,efkati daha az sıkıcıdır. 

Doktor Hikmet, içinden : ''Ya beni bu halde gör
seler, kim bilir •.•. " dedi ve düıünceaine devam ede-
medi. Bu, lüzumundan fazla ağır, karanlık ve bu
naltıcı bir diifünce idi. Sinirlerinin bu kadar kuv
vetli tahaasüslere takati kalmamıttı. Zaten aynı 

nisbette hafifleyen muhayyelesi de bu kadar sert 

ve katı imajlar doğurmağa muktedir değildi. Ma
nevi iztirabı, çocukça bir içlilik ve kadınca bir rik
kat derecesini atmıyordu. Bunun gibi, bünyesinin 
de harici tesirlere kartı reaksionu azaldıkça azal
mııtı. bıtrlmamıt bir odada yattığmı, ancak Dr. 
Pienot söyleyince anladı : 

"- Biraz alet yakalan mı, ne derainiz ? 
Doktor Hikmette, henüz ufak tefek ev maaraf. 

larına ittiri.k edecek kadar para bulunuyordu. 
Pienot'ya yüz elli frank uzattı. O almak iatemiyor -
du: 

''- Alınız rica ederim. Ay batında gene bu ka
dar bir param gelecek, dedi. 

Ve bu son sözleri, bu "ay batında" yı söylerken 

Pienot'nun, kendi yüzüne bir acayib, bir tereddüd
lü bakııla baktığını sezdi. Hiç §Üphesiz, bu adam, 
onun ne vakit öleceğini biliyordu. Fakat, doktor 

Hekim, cevab vermiyerek önüne baktı. 

Batka bir gün, aralarında, gene imalı bir konll§

ma oldu. Dr. Pienot, ona dedi ki: 

"- Sizi, çok vakit, yalnız bırakmak mecburiye
tinde kaldığım için üzülüp duruyorum. Söyleyin 
bana; dostlarınızdan, tanıdıklarınızdan kimi gör· 
mek arzu ederaeniz, gidip çağırayım. 

Gerçi, bu yalnızlık, onun içine itleyen en derin 

elemlerden biriydi. Dr. Pienot'nun evine gelip yat• 
tığı günden beri ne türklerden, ne öbür ahbabla
rından kimaeler gelip onun hatırını sormamı§h. 

Birincilerin hiç haberi olmayabilirdi. Fakat, ikin

cilerin, hastalığını, Albert'den duymamıt olma· 
larına ihtimal verilemezdi. Gerçi, Albert de, yat
tı yatalı, onu, ancak bir defa, ayak üstünde ziya
rete gelmitti. Yalnız ihtilaçlı bir dimağdan ibaret 
acayib mahluk !.. Hastalık, aağhk; ölüm veya di
rilik ona vız gelir. Belki, müşterek ahbablariyle 
konuıurken, fikir münakataları yÜzünden vakit 
bulup da onlara kendisinden bahsetmemittir bile. 
Bahsetse de acaba, gelen olur muydu ? Doktor 
Hikmet, hiç tahmin etmiyordu. Paris, bir kim ki
me, dwn duma ıehridir. 

"- Ah, doktor; doatlar, tanıdıklar mı ? Kor
karım; onlar, benim adımı bile çoktan unutmll§
lardır; dedi. Türkler arasında Ragıb bey denilen 
bir ahbabım var ki, o da, &anıron, Mısıra gidecek
ti. 

Ve neolur, ne olmaz diye adresini Pienot'ya yaz. 
dırdı. 

Ertesi gün, Dr. Pienot ı 
~~_....._.._ ______ L---1~-'--~~cL...~' 
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İşkembe çorbasında 
sar1msak 

.. r .. t - rece•ine çıkarılmaamı liaklı göstere-
. Birinin temizliği .pek ~şiibh: :~a:• ceık bir kibarlıktır.. . . . 

lunm keskin kokuııle ~lem . . _ Onun faziletlermın bepıını ıay-
•ızlık verdiği hiç tübhesız bu ık•.te g· ı kimse iddia edemez. Yalnız 

. l . a naııl gıre - ına d.. .. -'-t t Yın sağlık soz erı arasın b r devirde .alucan UfUl'1D- • e-
bil d dak kıvınrsa· e ' f l k diklerine ıaıarak u · · tanınnııf, kokuıu ne M e çı tıiı 
llız haksızlık etmit olursunuz. . d ~~ daha ya.kın zamanlarda akciier 

B
. . b bası bız e ıçı... d 1 ld x. ır kere, ışkem e çor ibi _ veremine kartı fay a ı .. yı ı-.ını~ 

- frenklerin soğanlı çorbası g 1 • .on yıllarda da damarlardakı 
k l 

aabah eyın en .;:.ı. • . k 
a tamdan kalan arın. . ek zi· tan•iyonu dütürmek ,_.retlDl a-
lllahmurluğu gidermek ıçın P

1 
d nnut olduiunu hatırlamamak ka • 

• 1 · b" kahva tı ır. za 1 • 
.Yade rağbet et tık erı ıT . Jdu . u • bil değildir. Haıta arına .arım .. ıın 
Onun alkole kartı p~nz~hır o dar'bir kendisini iliç diye yedirmekten·~~
na da ir h ekimlikte ııındıye ka 1 b zı hekimler onun damlayla ıçı-
b b d rbabının tec- an a ·1 · d t · l a er çıkmaınıısa a, e . . .1 k hüliaasmı bı e ıca e mıt er· 
riib l . .. bu türlü tesırıne rı ece 
. e erıne gore, . kembe- dir. .. .. .. . . 
lllanmak ve bundan dolayı ıt S ··ı· ın en buyuk tohretı yı-

.. k fazla sa· arım- k d 
)'e az çok saygı gosterme 1 e net• vermekte ve aı uy-

1 
yen er s· . . b 

)'ı maz. rttırmaktadır. ırıncı as-
. . lince uzun guıunu a 1 

Zaten, kıt mevsııııı ge ' yanht olmasını, tamam an-
Ri?celerin tekmilini yataklarında gde- aası~':eıııbe çorba•• içenlerin ve pas
çiren akıllı, uslu adamlar araaın : nut •f yiyenlerin keyif duypıaları ve 
bile öğle yemeklerinde sıcak sıca !k~a. de bazını aiıT oldu~unu bil-
• - bet edenler ı ısının k - b 
lfkembe çorbasına rag . er ek· dikleri halde, tekrar te rar raı et 
Çoğalır. Vakıa, iıke.mbenın ~ çk öatermeleri i&bat eder. 
ten gıda sayılabilecek ~ir !~rı .Y0 ~ 1 ikinci haaaasına ıelince, keyif ve 
da, çorbasına bıraktığı Jelatın _ıledya eyi a•k tamanıladıiı için ifkembe 
.. . d cakhıın an net :s • • • d . 
anıdan ve daha zıya e ıı . _. b b sının bu tülü teaırıne e ınanı • 
dolayı mideye keyif verdıgınd~bn' ~ Jçorb"l~r lakembenin temizliii ıüpbeli 

. l . boza gı ı a ı . :s 1 ç ·· k"' 
ınp l?kvı~duke -:. glecederı teınizliğinden olması buna bir end~e~ ~ makz. ..unk ku 

e sog gun er e - h k duygusu ken ısını pe yu ae 
"'bh · "yenlere - Of" at • w b •1 1 ıu e etmek ıstenıı "b" aösterir ama, ıüzelhge ag ı o -

dl k 
. . gı ı • f • l" w d 

nu u getırır. dıiı ıibi çok de a, temız ııe e 

ı b 
k seven me· ma ' 

t kembe çor asını ço k d ti . pek ehemiyet veremez. 
raklan onun içine - besleme u re nı G.A. 
arttırmak üzere • bir iki yumurw -ta kırdırdıktan baıka boram boram 
koku çıkarmaya yetiıecek kada~ sa· • H 1 k k • rımsak da katarlar. Onların dedıkle- 12 İnCI Q onsert 
rine bakılırsa, iıkembe çor~aıınd_a ıarmısak bulunmayınca hiç bar vakıt Cuırıhur DqKinlığı Eilannonik Or· 

1 
9 - · ı.nnın kesmm arafmdan Müı:ik Öğretmen 

lamam olmuı ll•v•t:;~lanacağını ... __ ••••• auKU ıle a Okulu Konser salonunda 4-2-938 CU• 

kabul e tmek zevke bailı olmakla ma günü saat 20,30 da v.e 5-2-938 cu. 
beraber sarılll9akla birleıince it· · hal 
kembe ~basına hemen kibarlık gel- martesi günü saat 15,30 da 12 incı k 
diği tiibheıizdir. konseri verilecektir. Kon1er progra· 

En kibar asıl zade sayılan eski fa • mr ıudur: 
nıiJ.yalar atalarmın tarihini ancak Şef: Hasan Ferid Alnar 
dört bet yüz yıl önceye kadar çıkara- ı - Franz Schubcrt (1797 • 1828) 
bildikleri halde sarımsağın tarihi, 4 üncü senfoni, do minör 
~yanm belki en eski a bidesi olan 
iramid)er \izefJDÖC yazJlfdJr, -afili •) ~"'-eLw _ , .. _ • .ıt.....--,...,iv:ırp 

WCltılat'w p.,ı.,_ •öre 
pir....wt. _,. IKllere :redb-ilen 
aarım-ııı.. _,..._.._ meydana çdmuı 

b) Andante 

,.. bundan dolayı aarmısak -ıu mı
aırlılarm - zaten aayılamıyacak ka
dar çok - tannları arasına bile ka. 
rıflJlltlır. 

Tarihte bu kadar yüksek ve bu ka-
dar eaki yeri olan sarımsak Tevrata 
ye ~ yunanın b~~k tiyatro piri 
Ye Aristof an'ın Lizııtrata kitabma 
da ıirerek edebiyatta da hiç ölmiye
cek bir ,c>bret kazanmıttır. 

Hekimlikteki ,c>hreti de pek eski -
dir. Tarih babaıı onu bir kuvvet kay
nafı diye tanıttıktan ~nra, bersa· 

1 b " .. k hekim Celınus aanmaa• ma ı uyu .,, dı __ ,_ 
ia "köylülerin tiryakı a .nı ve~nıa 
her derde deva olabileceğıne ıtaret 
etmitti. Daha .anra aa~l~rca .. ıgm 
hastalıkların bepaine • ıl~ç olmuttu. 
Dört haramiler sirkesı dıye tanınmıt 
olan sarım .. klı sirke salıın .h~stalık· 
larclan korunmak için en ıyı va::a 
diye bilinirdi. Bu sirkenin sırrını ı • 

akılınaktan 
diren haydudu ateıte Y sebeb 
kurtararak sadece asılmaıına 1 k d 

k · · tanrı ı e· 
olması da .. rınua ıçın 

-- - ·-- --~ _-;;:;;;: 

c) Scılı•so • Trlo 
ç) Allegro 
2 - Cbarlea Oounod (1818 - 1893): 

Fauıt operasından bUyilk balet mUzlll 
a) Allegretto (tempo di volac) 

b) Adagio 
c) Allegretto 
ç) Moderato maeeıo.o 
d) Moderato con moto 
e) Allegretto 
f) Allegro vlvo 
S - Jf. Riımky • Koraskow (1844 • 

1908): 
HÇar Saltan'ı.n masalları üzerine mil· 

zik tabloları op. 57 
a) Allegretto alla marcia 
b) Maestoso 
c) Moderato (Uç mucise) 

12-2-938 cumartesi gUnU uat 15,30 
da ilk oda mUziii konseri verilecek· 
tir. 

Gelecek halk konıerl 18.2.938 cuw 
ma günü saat 20,30 ve 19-2-938 cumar· 
tesi günil saat 15,30 dadır. 

Çeviren: Kerim Bülıey - 31 - Yazan: H. Leclaenper(l 
lıuan içeriye ayak basınca bili bu hi.den kurtula· 

mıyor. Çıplak ve sevimıiz bir oda. Kııın cehennem, 
yazm ahır. Pencereler nesiller var ki açılmamıf. 
Bir iki yazı maauı, bir iki iakemle. Şehir planları 
raptiyelerle divarlara tutturulmuı. Telefonlar. 
Yerlere eaki gazeteler, sigara külleri atılmıf. Mü
temadiyen açık {utulan bir radyo ve bu yüzden oda
nm içinde hiç durmadan söylenip duran biı- seı. 

Hemen hemen durmadan da itleyen telefonlarm 
zınltııı. 

Odanm her tarafında bir takan adamlar oturu
yor . Hepsi de filimlerdeki ıaf\gaterlere b~nziyor
lar. Şapkalannı enselerine yakmıılar, ağızlarına u
zun bava~alar aıkıttırmıılar. Siıaralar sönmüı, 
ama bir kat daha ıayretle çigniyorlar. Bu adamla
rın hepsinin elleri pantolon ceplerinde ve bili is
tisna hepsinin ayakları önlerindeki masaların üs
tünde. Arada bir, bir tanesi ta uzağa tükürüyor. 
Hepsi ayni zamanda konuıuyorlar. Çok gülüyor. 
lar ve birbirlerine hep ıöbek adlariyle hitab edi
yorlar. Hiç birinin ötekinin söylediiine kulak ver
diii yok. Şapkasını en fasla ensesine yrkmıf, en 
uzun siıarayı içen, daha doirusu çiğneyen, en yük
sek seale böfüren ve ayaklarını en fazla önündeki 
ma1&ya uzatıp yerlettirmit olanı orıanizatördür. 

(Promotor) 

• 
Oraanizatör, Amerikada spor müsabakaları ter· 

tib eden adamdır. Onıuz ebemiyetli hiç llir badi
• cereyan edemez. Kanberaiz dütün olmaz. Bur
nmau aokmadıiı apor mü .. bakası yoktur. O, ken
diaine aid olmayan milyonları top gibi safa aola 
atıp tilaar yakalayan bir hokkabazdır. Miİyon
lar kazanıveren, kirpiii kıpırdamadan da milyon
lar kaybeden adamdır. Doğrusu adamın hakkını 

yememeli, bu kadar güler yüzle dünyada kimse 
para kaybedemez. 

Burnu müdhit koku alır. Zaten talibi de bunda· 
dır. Bu iM atait yukan aponan taltbi demektir. 

* Orıanizatör ancak profeayonel aporcla vardır. 
Tabii her çeıicl profeayonel aporda. Boka müaa.ba
kalan aiiret müsabakaları, bisiklet yarııları, teni. 
maçlan, otomobil yarıılan, buliaa duhuliye alı
nan bütün spor müaabakalarmm cinı cins organİ· 
zatörleri vardır. Organizatör seyirci halk ile apor
culal", oyuncular, araamdaki meyanecncrcnr . 'Dun· 
lar ba1lma ae İet8clİfjDİ bilirl•· Bunu ae:ıerler de. 
Y ahudcla, .U.mdekinin tam balkan aradıfı, i.te· 
dili oldujuau hallmı kafaama .alanaia, yutturma• 
fa, çalıtırlar 

Orıanizatör apor aatıcıaıdır. 

• 
Orsanizatörler alaymdan bir iki tanesini alıyo-

rum. Yüzleri ıöaleri bilbaua nazarı dikkati ceHt 
,den, profilleri huaataa tipik olan bir ikiaini. 

Hepıinl siyaret ettim, hepaiyle konuttum. Hep. 
siyle - bir taneei hariç. Ea kabacla,..lan o idi : 
Ta Richard. Senelerden Mi Yefat etmiftir. 

lmü Amerikan bokı sporiyle ula çöaülmez te
kilde bafbclar. Newyorkta Madi80D Sıuare Gard• 
ne ..dece ı "Texia yaptırclıiı bina" derler. Bu •· 
dam bolu eporund-.ı ve bokaörlerden, kendiaiDd• 
evvel •• IODra l'elmit her banai bir kinueden fasla 
çıkıyordu. Amerikacla boka aporunun bu elence ln
kitafı kenclieinin, münbauran kendisinin biınme

tiyle olm'llflur. 
Kendi.mden ilk önce 1910 da Renocla jobnlOn 

il• jeffrieı araemdaki IDÜMl>akayı tertib ettiii za. 
man bah.olunmattu. Bundan IODl"a zenci jobmon 
kasanıp, :ıencilerle beyazlar arasında o kanlı çar
PJflllalar hadis olunca artık zenci bokaöi-lerle be-

yaz boksörleri asla kartıl&flnmamaia aacl içmif
ti. Ta bu yemini tuttu. - kendiaine mil,.,nlara 
mal olmaıma ve en iyi adammm elinden ıitmMi
ne rafmen. •• 

En iyi adam Jack DempMy idi. Tex Ricbud, 
mütekaidlerden ve seyircilerden 90k daha enel, 
bu bokaörün balkın bayılacaiı ideal bir bokaör ol
duiunu görmüttü. Gerçekde kitleler de Dempse
yin neler yaptıfını ıörmek iatiyorlardı. Ta Ric
hard kitlelere iatediklerini söetwdi. Hadtclee aon
raıı, boksun Newyorkta metru tanmdıiından beri, 
Madi.on Sıuare Gardenin bokı kNlllmı idare edi
yordu. Dempseyyi, Willarcla kartı, CerpentiJ7-
kartı, Tirpoya kartı döiüttGrmGtdL Heea.bmı İJİ 
bilen bir mütehaaaı• 11fatiyle h• ..,.. birden a&• 

nlmıyor, yapılan mibabakalar arumdan ..... ı .. 
· rin geçmeaini bekliyor, her haqi bir rakip Demp

aeyin kar1111na çıkabilecek 'kudret H ,c>hret elde 
.-~,_,.,. M.claT yem um...hake. y&'PJIU'T01'G'1. Ket\

diainin ardından ıelenlerin topu birden, her fe:rİ 
birbiri ardmdan yapmak sevduma, her feyİ birden 
yapmak batUJDa düflDÜfler, ve her aene ••.,.... 
bob müaabakaıı" tertib etmitlerdi. Ta Riclaard, 
tertib edilecek ve kıvama ıelmit olan bolu müsa
bakalarau tertib ederdi. O, iddia edilclili silti 
Demp-':rin ka•mnamaamclaa kıorilıtufu için cle
iil, Jolmeon - Jeffriea prplpDeM"• imaa kar
banlarmclan kaçmak istediti İ9İ11, unci Willain 
....,.. .. olamlaunr d.,,......_.... s•h'"'· ... 
da onma trajik hatıMr olmUfhl. D P ı .. ,. r T-., 

maçmdan &'Gıltlerce eYYel yüluelmelr.te olaa l'9Dll 
Sbark~ Dempeeyi tehlikeye ko71D1Yacak, hlv ol
ııraaaaa artık lro,.bilmiyecek olan z...ı WilW pa
takl.aı11tı. Hallauki Tamı., Demp..,ia itiDi ltitfr. 
mİflİ. Kimsenin batta Richarda bile mUıı:mdla p 
memit olmaama rafmen, - Fil•ald bu mllüab 
Jle l ,8 milyon dolar ve bir aene aonra, intikam ma
çiyle 2,6 milyon dolaı- ıibi artık bir daha ele ıeç· 
meyea ~lat rekorları ku&lllDlflı. Likin bö:rl•· 
ce, Seçmıf •e ı•lecek bütün 11emenm en fazla ... 
yirci toplayabilen bok.örünü, ıeçmif s•lecek ... 
manm en az sevilen dünya f&IDpİyoniyle defipnif 
oluyordu. Tunneyin, DempMy miaabakalarmdan 

(Sona ,,.,. ) 

~--

Adel, bir an ıuıtu. Sonra: 
- Neden hail buraduınrz? • dedi. 

- Ev.lenmek niyetinde olduğumu 
zan etmıyorum, dedi. Ben .... 

KESİK BASLAR 
Bu mıntakadaki vazifenizin ben bitti· 
fini zan ediyordum. 

. -:- Ben ~tıma nipnlıyım,, deme
yınıa. Bütün artistler böyle ıöyler
ler ... 

rilbe aahiıbi olmadan bu teklifi kabul 
etmemesini tenbih ettim. Ancak onun 
nuihatlerime muhtaç olduğunu nn 
etmem. Bu ku ıinemada kalacak cl'e
lilcHr. 

yazan: EJgar W allace 

Brikaan, gülerek: 
- Hayır, hiç biter mi? birini daha 

tevkif edeceğim. 
Adel, hayretle Brikaana baktı. 

Muhabbetli bir bakı,. .• Böyle bu· - Birini daha mı? tU zavallı Sir 
Bütün bu hikaye sanki bin ıene eve· ~:·İ~ca değil ... Hah,. timd. i mu~afık.... Gregoriyi tevkif ettii&niz .zaman san-
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lı.ne aı" ddı". Brı"ksan gene Jak Kn~·b·. il& ....... t .1.11. d mı9t·- ki u Jak Knebvort IHWM•eyı e~wıo e ı- .... . ... 
vortun stüdyosunda bulunu~or v.~ .. ır yor, durduruyor ,tekrar bqlatıyordu. - Hangi zavallı? gene taliine 1Uk· 
...... ~ .. · e eg~ ilmilil olan dırektorun, retsin. İyi ki uıuııg· ı öldürmekle def il, 
~--a uzerın T . , b" Ve nihayet: r-
kim bilir kaçıncı defa. Konnolı .Y~ ır _ B•rbad, fakat bafka. yapılacak ölümünü gizlemekle itham olundu. .. 

·1~ decegını an· .. c:. • d" k1
-: k 'f k i · artistin aşkını nasıl ı an e fCY yok 1 dedi. Elektrilderı yakınız. - vıın ı MU& tev ı etme atıyor· 

!atmasını seyrediyordu. Bilyilk Krayıler lambaları yakıldı. ıunuz? 
Uzakça bir köşede, Stella ~e~doza, Repetiıyon bir kerre daha yapıldı. - Bir kadın ... Ama heni.iz tered-

k 
. ·nını·ş elinde bır cıgara, d dild edı"yorum. 

gayet lill gıyı ' ı-ı.. v--'-·ort batır ı: 
• :s ğ ı"ıtı"htafla bakıyordu. ... ~"""' eakı orta ına - Çeviriyoruz. .. - Bir kadın mı? 

Hiddetli l{onnoli bağırıyordu: Ve makinenin kolu donmeğe baf1a· - Evet. 
Bir erkeğin bir kadını kolla_r;. a: dı. - Bu kadın ne yapmış? 

tasında nasıl tutması ~a~ı~ gel~~~~~ _ Bugilnlilk ıb~ için . bu kad~r - Suçları henüz katı olarak oııin· 
de bana öğretecek değılsınız ya Konnoli. Haydi timdı de 11z gelinız miyoru da bir kaç noktuı malCım: ev· 
... b · b""tu··n 0··mrümde uyumuş ol· veli bir tak '-- kl·'-1 b b 1 - enım u ? Bay Kneb· bayan Mendoza. ım -rıfl ~ara ıe e o • 
dug- usanıyorsunuz Adel sahneyi bırakıp kop kop m&k .... Sonra bile bile imme ııhhatini, 

umu m . kadınlar hak· ' ~ort emin olun kı ben t sahibiyim. Brikıanın yanına gelerek bir zıpla- yahud bir kitinin aıhhatini tehlikeye 
kında sizin kadar ınalQına _ yıtta maaanın üzerine çıktı, oturdu: koymak... Sonra, iıtiye iltiye tee11ii· 

Sizin sevgilinize nasıl sarıldıgı· _ Bay Knebvortun tamamiyle hak· re Hbebiyet vermek ... 
d - ·1 benimi ben sı.ze kı var. Konnoli ~evgiıini anlatmajı - A, ıis kendinizden bahıetmek İl· 

llız umurumda egı araıına a· -bı" L-d s 1 kollarınız bı·ı-ı·yor. tiyorıunuz. 
r .- znı na ı . Dünyada, bir ... lacağınızı gö& terıy~_runı.d Ve bu u· B rikaan: Adel, sevimli ıevimli güldü. 

lele afk nanı uaulu v.~r 1 1{jaydi kolu· _Bunu kim bilebilir? dedi, sevilen - Zan etmiştim ki bütUn bunlar, o, 
•ul de benim usulilındur . . iz Başını· adaın müstesna... mahud butahane akşamı hezeyanı-
ııuzu beline şöylece geçırın · "b" gü _ Fakat sevilen adamın kendili ol- dır ... Fakat o gece beni öpmüt oldu-

- _Hayır, ben hiç kimaeye nipnlı 
değilım; fakat en iyi doatumun büyük 
bir hatada bulunmuına mani olmak 
i~ti~orum. Önünüzde, Brikun, bUyUk 
bır ıatikbal var. Ve benimle evlenmek 
bu iıtikbali temin etmez. Herkes ıi
zin aklınızı kaçırmıt oldutunuzu aa
nır, ve içtinabı imkinıız bopnma 1u. 
nü gelince .... 

Sözün burasında ikiıi birden kahka· 
halarla &Uldüler. 

- Knebvort, bunu nereden anladı
nız? 

- Evlenecektir. Ben evlenmek lıti· 
yen kıalardald a"ı&metleri iyi bilirim. 
Onda anlamadılım bir bal oldu&unu 
ıiae her zaman aöylemedim mi? evle· 
necek ve sinemadan ayrılacaktır ... Bu 
halin ıebebi de itte bu kararıdır. 

Brikaan ıordu: 
- Kiminle evlenecelini tahmin edi

yoreunuz? 
Brikaan: İhtiyar Knebvort, kıkır krrkır cW
- Eğer büyük anne rolUnU bitirdi· dU: 

~~zac~.•ize bir fey ıöyliyeyim: ıizi gCS- - Size temin ederim ki Konnoli i-
rur gormez sevdiğimi bilirsiniz. le değil. 

- Elbette bilirim. Bir genç kız an- Gayet keakin kulakları olan Kon-
cak bu ıuretle ıevilebilir. Eger kara- noli öteden atıldı. 
rınızı vermek için üç &ün beklemeniz - Ben evlenecek adamlardan deli
lizım gelseydi bu atk olmazdı. Sizi lim. Evlenme artisti öldürür. Kadın, 
ıevmed.i~imi de ben bundan anlıyo- erke.ğin.boynuna baflı bir kaya parra. 
rum. Sızı ilk gördüğüm zaman ııkıl- bi ı s dım.. İkinci görütilmde ıl!Ok hiddetlen- il gı dır. naaıı artık f&hsiyetini ifa
d s de etmeli unutur. Bay Knebvort fi· 
ım. Ve o zamandanberi ıize •orla ta· k" 1 · 1 ~ bamın • ır erım yan ıt mır aonra, zan etmez-

ül edebiliyorum. Hele durunuz · · · k" V k bu k 
fU makyajımı çıkarayım 1 ' nuaınıa ı.... a ıa üçilğiln aley-

Adel hinde ıöylemek istemem &mL •• Bayan 
. maaadan ~tlayıp koprak loca- Limington... Naııl diyeyim?... Aşka 

aına gırdi. Brikıan, bir kaç adını a- hazır değil gibi geliyor bana. •• 
tıp ~avallı Kncbvorta teeııilrlerini be- S il M d yana gitti. te a en oza onlara yaklatm 

Stella gene stüdyoya dönmUıtil, ve 
:,~~.ldırınız. Onu sev.i>:or:~~/i~iı far: duiu farzedilmiyor mu? ondan daha &unuzu batkaları da ıörmütı fU hal· 

_ __...___1UIJ~yiniz. Onun da ~ız~~veden dola· kuvvetli kim var? ingiliz ıinemuının de hezeyanda bulunan uıl ıia imipi
"'---~---ı...~uaLl!J~~-=~ı..~--ı:ı:ıc.ı--u·n~u~r1ma~ıı~u~k~u2k~e~n~d~iı~i~de~fı~·1~m~i~?~~n~iz~t~-~l>İI...IP 

A .1-1 h;r •n düıUndU; aonraı 

- Adel mi? mükemmel gidiyor. O. görilnilte göre eski yerini de alacak
na Amerikadan hakikaten teklifte bu- tr. 
lunuldu. Hollivoddan def il, prktaki -:- Konnoli, ıiz ne .ayJUyorsunuz? 
i>ir ıtildyodan. Fakat biraz daha tec· dedı. Adel mi atk için olgun değil? ... 

Majeste Salime 

Maşamba 
Okuduğum hikayenin hulaaaaı fU

dur: "1873 de Reünyon adalanndan 
Mobeli'y• çıkan franıız amiralı. 
kendiıini bir hükümdara layık ihti
ıamla kabul eden kraliçe Fatma'yaı 

"- Maje.te, bu ada ahalisine bük
mettiiiniz ıibi kalbime de bükm .. 
deceiinisi biaaediyorum, dedi. 

''Ha•a ucak ••etraf ada çiçekleri. 
nin kokusu ile meıbu idi .... 

''Amiral adadan aynldıfı zamaıı 
kraliçe Fatma'nın Salime MGfOntH 
admda bir kısı •ardı. 

"Salime, bet :rafına ıeldili ~ 
man Ma1ot ada•ındaki aörler mek
tebine aönderildi. 

''Salime, on dokuz Yafmda iken. 
auumn öJiimü üzerine kraliçe ilia 
edildi. Kraliçe aüel bir senç kızda. 
Bir sün bir franu• jandarmasile kar
ıılafb : 

•·- Majeıte, sizi ıeYiyorum ben l 
••- Güsel jandarma, ben de aid 

HYiyorum r 
"Elli bir pire top ateıi ile kraliçeaila 

evlendiii ilb edildi. Bütün ada hal· 
kı ıünlerce düfün etti. Sonra, Fran
aa kraliçeye haber bile vennedea a • 
dayı aömürıeleri aruma aldıimdan 
majeste Salime M.,amba ile koçuı 
Yuasç• vapuruna binip Frama'ya, 
juulannanm köyüne l'eldiler. Bir im
lan oldu: Preıuee Luia, Bir otullan 
oldu: Prena LW, bir oiullan daha 
dünya7a ıeldi ı Pnm Pol ... 

"Franıa, habersizce tahtından m. 
clirmit olduiu küçük kraliçeye 4.000 
frank yıllık bailadı; IGDI'& bunu 
10.000 fraqa çıkardı. 

"On bin &ank - 600 lira kadar 
bir .. , - bir kraliçe, jandarma kan
u bile 011& naaıl seçinebilir 1 

"Şimdi Mobeli kraliçesi majeste 
Salime M&f&IDba, Fran1& cumhur 
nieine ''sen,. diye hitab ederek ya .. 
dıtı h111U1i nam• ile yıllıimm arttı • 
nlmaamı iltimu ediyor." 

Mobeli adası, amiral Florian de 
I' Aqle'ın ziyareti, kraliçe Fatma, 
ılık bir yu alqemı, Salime M&f&lll • 
ba, süel jaaclarma Ç&VUfU, 11 pire 
topla kutlanan düfüa, tahtından in
clirilen ıenç kıraliçe, Fran.aa'nm Cote 
d'OT eye.\.t\nde bil' küçük çüt.\ik ... 
Bu çiftlikte dolan prenaet, iki pnıw. 
OD bin frank yılbk... Mükemmel bir 
IÖmürıe l'OIDanı menuu delil mi 7 

MU.ad kapitiiluyonlarm naul bir 
atıfet eseri olduğunu biliriz. 

S&nilr&'elerin hikayesi de, apiı 
JUkan, itt• budur. 

Yirminci ur 80Dlanna dotnı W • 
~ eömürse imparatorluldarı bak
kmda tecMUk yazılan yazacak ol&la 
tarihçil• -.;..te Salime Mermbaı
daa bizim sibi ıüliimeİ7erek beıbset
miyec:eklerdir. - N. Baydar 

Bruno Musolini 
yilzbaşı oldu 

Roma, 3 (AA) - İtalya- Brezilya 
hava eeferlne iftirak etmif olan teğ
men. Bruno Muaolini yilzba§ıığa terfi 
etmiftir. 1918 de dofmuı olan duçenin 
oğlu, İtalyan orduıunda en ıenç yüz. 
batıdır. İtalya • Brezilya seferine işti
rak etmiı olan diier subaylara ve mü
rettebata da altın ve gümUı havacılık 
madalyaları verilmittir 

- Ben aldanmam Mendoza, ben ha
yatımda .o kadar çok kızla korta yap
tıın ki dığer bütün artistler bir araya 
ıelaeler benim kadar korta etmİf oıa. 
mular. Bu bilgime iıtinad ederek te
min ederim: Bayan Limington bu hu
ıuıta henüz çocuk aayılır .... 
Bunların milnakatası mevzuu olan 

Adel, bu aırada, locadan çıktı ve ne
feli neteli herkeae hayırlı geceler dl· 
ledi ve kendiıi önde, Briksan arlradl, 
çıktı. 

Brikaan, Adelin yanında yürüye
rek: 

- Siz muhakkak ve korkunç suret• 
te hayattan ve aşktan anlamıyan bir 
genç kızaınız, dedi. 

- Size bunu kim ıöyleGi 1 bu IÖS

lerde ben Konnoli'nin ağzını buluyo
rum. 

- Evet, o, ıiain &fktan hiç bir f01 
anlamadığınızı söylüyor. 

- Belki! ...• 
Adel, oturduğu evin karanlık soka

ğına gelinceye kadar hiç sesini çıkaı'
madı. 

Brinan, burada, kendi cüretine de 
pprak, Adelin beline kolunu dola
yıp: 

- Bir kıza, •tkmı ilin etmenin en 
iyi fekli ..• 

Adel, kendini birdenbire onun kol· 
ları araaına bırakıp, taze yüzünü Brik· 
aanın yüzüne yaklattırırken: 

- Şekli mekli yoktur ki .... lnauı 
sadece sevmelidir, dedi. 

SON 
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Fındık mahsulü ı Mersinde müthiı bir facia !' ............ ~;~~;;;~· .. ·~~·;~;~·····~~~~;;~;;~; .............. ! 
............................................................................................................. 

Sloklar1n kıymetlendirilmesi 

i~in tedbirler ahnmakladır 
Bir tüccar bir kadını otomobil 
içinde yaraladı, kendisi de öldü 

Bütün dünyadaki hukuk 
teıekkülleri birbirine benzer 

Fındık kongresi toplanacak Fakat bu umumi kaidelerin bazı 
istisnaları vardır mühim 

Giresun, (Hususi Mu~abirimizdenJ 
- Bu mevsim Karadenizlilerin neşe
si biraz kırıktır. Sebebi, fındık fiya
tının düşük olmasıdır. Baş vurulan 
çareler henüz vaziyeti kurtarmamış, 

stoklar beklenilen fiyata elden çıka
rılmamıştır. Karadenizin güzel kıyı

larının hangi köşesine baksanız fın. 

dık yetiştirenlerin yüzlerinde bir can 
sıkıntısı izine rastlarsınız. Geçen yıl 

kırk kuruştan yukarı satılan fındık 
bu yıl on beş kuruştan da aşağı düş
müştür. Bu, mahsula sarfedilen para
nın ancak kurtarılabilmesi demektir. 
Bir çok mmtakada satış, maliyet fi
yatına bile güç ulaşabilmiştir. Bazı 
yabancı memleketlerin bu yıl fazla 
alışveriş etmemeleri bu duruma yol 
açan amillerdendir. 

Giresun ticaret odası bir fındık 

.. 

Şoför yarahlan müddei 
umumiliğe teslim etti 

d~:~:~~ ..... I 
ve piyasada 

Ölen tüccar iki 
çocuk babasıydı 

Mersin (Hususi muhabirimizden) 
- Şehrimizde müthiş bir aşk faciası 
olmuş, genç bir tüccar sevdiği bar 
kadınını vurmuş ve bir kaza kurşu· 

niyle de kendisi ölmüştür. Facianın 

tafsilatını bildiriyorum: 
Şehrimiz tüccarlarından bulunan 

Darendeli İsa Özgen kendisini mu
hitte çok sevdirmiş çalışkan ve mü· 
tevazi bir gençti. 25 yaşlarında bulu. 
nan B. İsa, evli ve iki çocuk babası 
idi. Genç tüccar, bundan bir müddet 
evel şehrimiz barlarından birinde 
Dikmen adında genç bir kadınla ta
nışmış, bu tanışma ilerlemiş Dikmen 
adını taşıyan genç ve güzel bar kadı
nı ile genç tüccarın münasebetleri 
epey zaman devam etmişti. 

kongresi için teşebbüslerde bulun • .------------·----
makla isabetli bir karar vermiştir. Bu ı 
kongrede Karadeniz fındık mıntaka
undaki bütün şehirlerin delegeleri 1 
bulunacak ve gereken tedbirler üze
rinde uzun boylu görüşülecektir. Alı
nacak tedbirlerin ellerinde henüz çok 
mal bulunan tacirlerin ve bilhassa 
köylülerin yüzünü güldüreceği umul
maktadır. Kongrenin kararları pek 
tabii olarak borsada da önemli ~ir 
rol oynıyacaktır. 

İki gün evel !sa ile Dikmen gene 

buluşmuşlar bir otomobil turu yap
mak istemişlerdi. Otomobille Silifke 
yolunda bir müddet dolaştıktan son· 
ra dönmüşlerdir. Şoför her şeyden 
habersiz otomobilini sürerken, araba. 
da bulunan genç erkekle genç kadın 
arasında müthiş bir sinir mücadelesi 
başlamış bulunuyordu. Nihayet ara
bada patlayan bir tabanca sesi şoförü 
yerinden hoplatmıştır. Şoför başını 
çevirdiği zaman arkasında geçen fa
ciadan haberdar olmuş, genç kadının 
kanlar içinde otomobilin minderinin 
üzerine yığıldığını görmüştür. Bu a
ni hadise karşısında ne yapacağını 
şaşıran şoför, otomobilini yavaşlata

rak genç adamın ·elinden silahını al
mak isterken, bu esnada silah tekrar 
ates alarak B. İsa da hasından ı,ara. 
lanmıştır . .tSu çıtte t '3: e ı c:ı <ll •• 

İş yalnız bu yılın değildir. Çok be
reketli bilinen fındık piyasasının bu 
kadar düşmesi köylünün de gözünü 
korkuttuğu için fındık işlerinde bir 
durgunluk sezilmektedir. Bunun ge
lecek yıl mahsulün az olmasına sebeb 
olacağı tabiidir. Halbuki gelecek yıl 
ihracat imkanları kuvvetlendiği tak. 
dirde bunun seyyıesı çekilecektir. 
Köylüyü bu bakımdan aydınlatmak 

lazımdır. 
Fındık kongresi bu bakımdan da 

en önemli bir ödevi başarmış olacak
tır. - Vedat Ürfi Bengü 

Garip bir hadise 

~ııl sesll lloroıu ~

Hırsız 
8' ıy sonrı mıl 

Yakalandı 
İzmir, (Hususi) - B. Hasan adın· 

C!a 45 ya~larında bir horoz meraklısı 

vardır. B. Hasanın cins ve krymetli 
Gerze horozu geçenlerde çalınmı§ 

ve aradan üç ay geçtikten sonra ho

rozun hırsızı yakalanmıftır. B. Ha
san çalman horozunu nasıl bulduğu

nu, hırsızı nasıl yakaladığını mahke

mede şöyle anlatmıştır : 
- Ben ufak yaştan beri horoz bes. 

lerim. Horozun sesine aşıkım.. Çalı

nan horozum, çok cinsti her yarım 
saatte bir' öterdi, saat tutmacasına ö
tüşü üç dakika sürerdi. Hem de ne 

ötüş... Değme musiki meraklıları o

nun çıkardığı nağmeyi çıkaramazdı. 

Ötmeğe Nehaventten başlar, Hicaz· 

Hicarkar• Kürdi, Acemaşıran, Suz
nak, Suzdil fasıllarını dolaştıktan 

sonra Seba'da karar kılardı. Bir gün 

eve geldiğim zaman sokak kapısının 
kırılmış ve horozun çalınmış olduğu
nu gördüm. Horozuma 15 lira ver
mişlerdi. Fakat ben onu elli liraya 

"t,ıile satmazdım. Gel zaman git za

man aradan üç ay geçti. Bir gün so

kaktan geçerken bir horoz sesi duy
dum. Baktım benim horoz ta kendisi.. 

Horozumu Hayreddin isminde bir u
bıkahnın çaldığını öğrendim ve ho. 

rozumu alarak evime götürdüm. 

Nam nam 

köprüsü 
Muğla, (Hususi) - Ayaklarının a

çıklığı 15 er metre ve altı gözlü olan 
büyük Na.mnam köprüsünün yapılma
sına devam edilmektedir. Köprünün 
ayaklan yapılmıştır. Yükıekliği eski 
durumuna nazaran bir metre daha 
yükseltilmiştir. Döşeme kısmının ka. 
lıplan da yapılmıştır. Ve yakında 
betonun aökUlmesine l>aşlanacaktır. 

lzmit vilôyet meclisi 
İzmit, (Huaual) - Vilayet umumi 

meclisi Vali B. Hamid Oekayın baş
kanlığında toplanm~tır. 

sında soğuk kanlrlrğrnı kaybetmiyen 
şoför kanlar içinde yatan iki cesedi 
son süratle müddeiumumiliğin önüne 
getirmiş ev yaralıları teslim etmiştir. 

Bu esnada yaralıların ikisi de çok 
ağır vaziyette can çekişiyorlardı .. !sa
nın yarası da ağırdı, söz söyliyemiye-

Ordu bir sayfiye şehrine 

çok benzer 1 

.......................................... 1 
Ordudan 

bir görünüş 

Ordu, (Hususi) - Samsundan dokuz on saat ötede açık renkli 
bir çiçek demetiyle daha karşılaştık: Ordu ... Bu çevreni·n sakin
leri, şehir kurmaktan ziyade bir sayfiye yaratmağı düşünmüşler, 
tabiat da kendilerine yardım edince muvaffak olmuşlardır. 

Orduya bir göz atacak oluraa· 
mz, burada en çok rastlayacağı· 
nız ıey, ferahlıktır. 

maçları, merdiven merdiven yaslı ev -
!erile bol rüzgar ve bol havalı bir diyar 
olmuştur. 

Ağır surette yaralanan bar 
kadını Dikmen ve bir kaza 
kurşu.niyle ölen B. l. Ôzen 

cek halde idi. Sorulan suallere eliyle 
işaret ederek cevab verebiliyordu. B. 
İsa eliyle işaret ederek bar kadınının 
kendisi tarafından öldürüldüğünü iti
raf etmiştir. 

Yaralılar buradan derıl'ıal hastaha. 

\lrı~'re,,~l FWN1fı.Y~rnb'it ~M~" U6t4 
ölmüştür. Dikmenin başında kalan 

kurşun henüz çıkarılamamıştır. Genç 
ICadın da ağır yaralı olarak yatmak

tadır. 

Bu facia muhitimizde derin bir 
teessür uyandırmıştır. - F. Türkay 

Trakyanın 
ağaçlandırıhması 

Ağaç sevgisi 
kökleşiyor 

Edirne, (Hususi) - Ağaç sevgısı

ni ve ağaç koruma duygusunu vilayet 
merkezlerinde, ilk ve orta okullar ta
lebeleri arasında yaymak ve kökleş
tirmek maksadiyle güzel bir nizam· 
name ile bir ''Okullar ağaç birliği" 
yapılmıştır. 

Bu iş, Trakyanın ağaçlanma dava
sında en ileri bir hareket olacaktır. 
Trakyada 52 fidanlık vardır. 36 aı 

köy kollektif fidanlığı olan bu fidan. 
Irkların 3 ü ziraat vekaletine, 4 ü hu
susi muhasebelere, 14 ü de belediye
lere aiddir, ve Trakya umumi bir 
ağaçlanma seferberliği içindedir. 
Şöyle ki bir yandan mevcud fidan

lıklar genişletilirken diğer yandan da 
buralardan temin edilen yüz binlerce 
fidan mütemadiyen dağıtılmakta ve 
böylelikle Trakyamn her gün biraz 
daha gözü çeken bir güzelliğe bürün
düğü görülmektedir. Örnek sayılacak 
kadar ileri olan bu hareket yıllarca 
sürecektir. 
Trakyanın 200 kadar yerinde yaka

cak orman ağacı olmadığından bu 
köylerde kollektif fidanlıklardan te
darik edilen akasya fidanları ile ye
niden baltalıklar yapılmağa ve yeni 
omıan kanunundan istifade edilmeğe 
başlanmıştır. 

Orduda fakirlere yardım 

-4-
Bu tarife, işin mahiyetine göre sabit 

veya mütehavvil olabilir ve ekseriyet
le nisbidir, ve şayanı hayrettir ki nis
bi ücreti vekalet mukavelesini (Pacte 
quota litis) men eden devletler, avu
kat ücretinin mikdarmı tesbit etmek 
için asıl müddeabihin nisbetine müra
caat ediyorlar. Şüphesizdir ki bu mik
dar ancak tahmini ve iş 'ari bir kıyme
ti haizdir; ve asgari tarife esasını teş
kil etmedikçe her zaman değiştirile
bilir. 

Bu nisbi mikdar (Macaristanda) 
yüzde bire kadar inebilir; (Bulgaris
tanda) yüzde üçten yüzde beşe kadar 
t.ıhavvül eder ; (Litvanya ve eski 
Rusyada) yüzde üç ile yüz on arasın
da değiiebilir; (.c'aragvayda) yüzde 
üçle yuzde yirmi beş arasında tahav
vül eder. Görülüyor ki bu nisbi mik
darlar oldukça dun olarak tayin edil
mişlerdir. Bu nisbet dava neticesinde 
mahkemenin taraflardan birine yükle
teceği mikdarı göstermekle beraber, 
mukavele ile bu daima değiştirilebi

lir ve ekseriya çok yüksek olarak ta. 
yin edilir. 

İtalyada, Danimarkada, Çekoslovak
yada, .tt enlandiyada, Arjantinde ve Şi
ı ide oldugu gibi, bazan topluluk mec-
1.isler.i taratından mahalli. bir tarife 
Lesbit edilir ve bu tarite hem mahke
meyi ve hem tarafları takyid eder ve 
avukatın liyakat ve mesaisine tekabül 
eden asgarı mikdarı gösterir. 

Hatta oazan, her üç senede b;r tet
kike tabı tutulan umumı bir kararna
me ile her avukatın tabi olacagı bir 
ücret mikdarı tayin edilir ki bu mik
<lardan aşağı inmek avukat için suç 
T"LŞkil eder, (Çekoslovakyada 3 mayıs 
Ll23 tarihli kararnamede buna mesle
ki suç denilmektedir; Roman yada 30 
eylül tarihli kararnamede buna resmi 
ve.zifede kusur deniliyor, Yunanistan
d'l 1927 tarihli kararname meccanen 
müdafaaya müsaade ettiği halde, bu 

m~~ff'mciZ~ret KciBui edilmez diyor.) 

"23 mayıs 1926 tarihli tamimde, Ro
ma avukatları ali komisyonu, her a
vukatın sulh mahkemelerinde 150 li
ıetten, asliye mahkemelerinde 250 li
retten, istinaf mahkemelrind 400 li
retten aaşğı bir ücreti kabul etmiye
ceği bildiriliyor." 

Görülüyor ki bu asgari tarife me
selesi bir çok milletler tarafından a
hiren tetkııc ve hal edilmiştir. Müel
liflerin fikrine nazaran bu inkılab çok 
iyi neticeler vermiştir. 

Tarife esası cari olan memleketler
de avukat hakkını hükmen tahsil eder. 
Suiniyet sahibi ve muhakeme sonun
da avukatlarının hakkını gözetmiyen 
müvekkillerden başını alamıyan Ar
jantin devletinde bu ağır şeraite rağ
men peşin ücreti vekalet usulü müte
aınil değildir. Her hangi bir işin mas
raftan yükselmiş olmasına rağmen 

(mesela pullu kagıdm yaprağı bır pe
so) avukat bunu tahsil etmek imka
nını haiz değildir. Colegio de Aboga
dos de Buenos - Ayres avukatlarına 
tatbik edilmekte olan ve hakimlerce 
de lazümülittiba bulunan yeni bir ta
rife bu gün buna imkan vermektedir; 
bu hadise Arjantin için fevkalade mü
himdir, çünkü orada Fransada oldu
ğu gibi bir (Avoue)nin refakat et
mekte olduğu avukat, mesleğinde a
çık bir hulus ile ve hasbi olarak eski 
l{oma avukatı gibi çalışmakla iftihar 
eder. 

si olarak ancak teferruatta tehalüf ar
zederler. 

Yukardaki sözlerimizi hülasa etmek 
istersek diyeceğiz ki: Dünyanın her 
tarafında hukuk, Roma esasına göre 
vücud bulmuştur, mahkemelerin teş· 
kilatı ve usulü muhakemeleri biribirı· 
ne benzer; adli vazifeler, tek bir şah· 
siyet olarak avukatta birleştirilmiş

tir. Bu umumi kaidenin bazı mühım 

istisnaları vardır: Siyasi istihaleleri 
dolayısiyle hukuki müesseseleri üze· 
rinde yenilikler gösteren Italya vo 
Rusya, Romanın ve fransız inkılabı 

nın tesirlerinden azade kalmış olan 
Ingiltere ve Amerika. 

ışte §imdi bunları tetkik e?eceğiz, 

Rusya 
Bolşcvık hUl>,r Cl&lUl uı.Kkate şayan 

olan ınkılabı, garb medeniyetının en 
eskı kanunlarını alt üst edıp yem ka
nunlarıyıe cemiyetin esasıarını büs
biıtün oegiŞ;tırdıkten sonra gene di
ger memıeıcetlerinkine mu~oın oır 
oaroyu nala sınesinae munaıaza et
mektedir. 

Evvelce böyle değildi. 1917 teşrinin· 
de bolşevık ıntılaıı patlaaıı;ı .c.<uudn 
ılk h,areketlerınden bırısı, u urJU v ci ı: ı 

ve irticam bir ocagı olarak tt:!dKKl 

edilen eskı ..t<.us baroı;unu ortadan .ıca1-

d1rmak oldu; takat buna ragmen ye
ni reJ im, teceddüdlerıni hen uz ikmal 
t>demegidi ilk senesinde avukatlık 
mesleıt,ının ıcrasuıa. ··---~ ....... ., h ::> unc;t,.,.. 
di. 

Ve şayanı dikkattir ki bu devirde, 
tıpkı Aımanyada olduğu gıbi, hükü
metin meşrutıyetini tanıcıığı cemi
yetlere dahil olmak hususunda genç 
avukatlar tevkalade tehacıim göster· 
diler. Fakat 1918 senesinin yaz mev· 
siminde hadiseler seyrini değiştirdi, 
E.ski rejimin avukatlarından mühim 

y~ tier ı lg l.-edii~;f(~idüğunda~ h~~~-
ki kaza t aaliyeti sıfıra indi. Cezai ka
zaya gelince, buradaki mfütah .. ı... . .. 
türlü hukuki bılgiden mahrum olan 
köylüler ve askerlerden müteşekkil a
mele meclisleri tarafından intihab e
dilen müdafiler vasıtasiyle ve yahud 
ma;ı:nunun ailsinden birisi vasıtasiylc 
ve yahud samiin salonundan intihab 
edilen bir dinleyici vasıtasiyle icra e• 
dilirdi. Bu rejim fazla devam edemez• 
di, kifayetsizliği çok çabuk hissedil· 
di; bir ihtisaslaşma ve fennileşme ih· 
tiyacı derhal kendisini gösterdi. Mü· 
dafiler, hakimler gibi devletin maaş
lı memurları vaziyetine geçtiler( 30 
teşrinievel 1918 tarihli kararname). 
Fakat doğurduğu fenalıklar, onlaril 
memur vasfının verilmesindeki hata· 
yı gösterdi, ve Sovyet hukukçuları it• 
tihadı kongresinde devlet müddeiu
mumiliği vazifesini gören Krylenko, 
"maznunun, müdafi tarafından iyi mü
dafaa edilmek ve ittiham makamını 
işgal eden kimse tarafından sathi it• 
tiham edilmek maksadiyle her ikisine 
de ücret vererek onlarla anlaşmış ol· 
duğu hallerin vaki olduğunu" itiraf 
etmek mecburiyetinde kaldı. 

Bulgaristanda avukat lehine bir im
tiyaz ihdas edilmiştir; İspanyada, 
Procurador peşin aldığı ücreti veka
leti tecavüz etmiş olan masraflarını 
on gün içinde muvekkilinden haczen 
tahsıl hakkını haizdir, takat bu usule 
nadiı en müracaat edilmektedir, zira 
müvekkil, devlete, ve avukata karşı 
nd.kden mesul olduğu masarifi muha
keme ve ücreti vekaletin tamamını 

peşinen tediye etmiş olacağı cihetle 
böyle bir davada bu gibi hal mevzuu
bahs olmaz. 

Söyleyelim ki, bu suiistimaller ce
zasız bırakılmamışlardır; Moskovamn 
hemen bütün müdafileri irtikab ve ih· 
tilastaıı maznun olarak mahkemeye 
verildiler; Krylenko davaya bizzat ne
zaret etti; ikisi veya üçü idama ve 
diğerleri hapis cezalarına mahkU.m 
edildiler, ve müdafiler heyeti 20 teı
rinievcl 1920 tarihli kararname ile il· 
ga edildi. 

(Sonu var) 

, -.., 

A R 
Plastik sanatlar 

Ordu, (Hususi) - Fındık bahçeleri 
sahibleri birer ağaç mahsulünü balke
vi sosyal yardım şubesine fakirlere bir 
yardım olmak üzere teberrü etmişler
dir. Bu suretle sosyal yardım şubesi
nin fakirlere yardımı genişlemiştir. 

'Görülüyor ki her yerde, bir ~:ükran 
mukabelesi mahiyetınde olan ücreti 
vekaletin tahtı temine alınmasını ko
laylaştıracak vasıtalara müracaat edi
liyor. 

İşte bu suretle bütün dünyaya seri 
bir nazar atfetmiş olduk ve berri Av
rup.ı milletleri arasında adli mücsse· 
seleriıı esasda asla tehalüf etmediği-
ni gördük. 

fonetik sanatlar 

arkeoloji 
lkin.ci yılına hasmı§ olan bu 

Güzel Sanatlar ve Arkeoloji der-

Ordu Halkevinde gisinin birinci sayısı çok dolgun 
münderecat ve nefis resimlerle 
çıkmıştır. Türkiyenin yegane sa-

Zanh Hayreddin mahkemeye gel. 
memişti. Yeniden tebligat yapılması 

için muhakeme başka bir güne bıra

kıldı. 

Burada bazı büyük şehirlerin birbiri 
üstüne binmiş sıkışık mimarisi yok
tur. Her şey geniş tutulmuş ve her ev 
iki yanını bahçe ortasına vermiştir. 

Karadenizin küçük bir koyuna ser -
pilmiş olan Ordu, bir çok bakımlardan 
Büyük adaya, Heybeliye çok benzer. 
Ordu, beyaz boyalı yapıları, küçük ya· 

Ordu, cumhuriyetin eserlerinden 

fazlasile istifade etmiş yurd parçala
rından biridir. Şehrin iyi su, elektrik 
gibi hayati ihtiyaçları çoktan tatmin e 
dilmiştir. Halkevi de gençliği sinesin
de toplamak, kültür yaymak hususun
da mühim bir amil olmuştur. - Vedat 
Orii Bengü 

Ordu, (Hususi) - Şair Tıflı mer
humun en güzide şiirleri halkevi ede
biyat şubesince biraraya toplanmıştır. 
Bunlar kitab halinde basılacaktır. Bu 
şube Orduyu tanıtmak için bir broşür 
hazırlamıştır. 

Romanın ve Fransanın tesirlerine 
ayrı ayrı yer vermiş olan ve menşe
leri müşterek bulunan bu milletlerin 
avukatlık kanunları birbirine müşa
bihtirler, ve kendi milletlerine has o
lan seciye ve ananelerin tesiri netice-

... 

nat dergisi olan AR'ı bütün mü-
nevverler okumalıdır. 

~ 



Genı müzlkıllerlmlıle konuımalar: 

Necil Kozımla bir saat 

Baskıcllıkla 

Niçin ekseriya güzel 
kitap basamıyoruz? 

Kitab, kitb ! .. 
İstikbal için kendilerine büyük ü

midler bağladığımız sayılı genç kom
pozitörlerimizden biri olan Necil Ka
zımla, bütün bilgi ve sevgisini hasret
tiği musiki mevzuu üzerinde konuşu
yoruz. Fakat musiki, deyince, hatırı
ma, derhal, bugün türk topluluğunu 
zevk, zihniyet ve alaka itibariyle bö
len en mühim dava, yani - amiyane 
tabiriyle - alaturka-alafranga mesele. 
si geliyor. Fakat o bu mevzu üzerinde 
söz söylemeyi bile lüzumsuz görü
yor: 

Yazan.: Tu:rgud ZAiM 

Kitabın faydaları 
saymakla bitmez Memleketimizde basılan kitablar ne 

için Avrupa kitabları gibi güzel ol
muyor ? Ayni tekniği kullandığımı
zı iddia ediyoruz. Buna verilecek cc~ 
vahların bir kaçını zikredersek mcse. 
le pek kolay anlaşılır. 

Avrupa piyasasında satıldn bu Mğıd
ları tanır mıyız 1 Ecnebi kitabların 
iç sayfasında bunun hangi cins ka
ğıdla basıldığını gösteren bir kaç sa
tır vardır, ve orada kiğıd cinslerini 
öğrenmek kabil olur. 

1 Yazan: Jean Prlvots 1 

Eğer kitab dün icad edilmiş olsay
dı hakkında şöyle rekliimlar yapılabi
lirdi: 

raflı mıdır 1 mücevherler gibi nadir 
midir? 

- Böyle bir meselenin, diyor, vü
cudundan haberdar değilim. Yarınki 
~e bugünkü musiki çalışmalarımız i
çin bir tek yol vardır. Bütün genç 
kıymetler bu yolda yürümektedirler. 
Artık ortada halle muhtaç bir dava 
bulunduğunu sanmıyorum 

Evvelii zevksizliği ele alalım : Ki
tablarımızda, kapak, k3.ğıd, yazı ve 
resimler ekseriyetle kötü bir zevkin 
mahsulüdür. Bilhassa kapak tertibi 
bir sürü kalabalıktan ibarettir, kapa
ğı doldurmak ve boş yer bırakmamak 
bizde hastalık halinde bir prensip 
şekline girmiştir. Orijinal kapak ter
tib etmek gayesiyle yapılan bu ayıp
larla kitablarımızın zevksizliğini kap
larında i1§.n ediyoruz. Romanlarda yer 
alan banal resimler, korkunç ve iğ
renç bir kübik modası, velhasıl hiç de 
yüzümüzü ağırtmayan bir teknikle 
hem pahalı hem de çirkin kitabları 
halkın eline vermiş, oluyoruz. Kitab
cdarın vitrinlerine bir göz atın, mun
tazam dizilişlerine rağmen, kitablarm 
ne kötü bir manzara arzettiğini anlı· 
yacaksınız. 

Kitab basan Ye daima böyle tenkid
lere maruz kalan bir çok tüccarlar 
bir sürü sahte müdafaalarla kendile
rini haklı göstermek için şu çirkin 
cevabı her zaman tekrarlıyorlar : 

"Artık bir mükalemeyi, bir düşün
ceyi sözden üç misli daha çabuk öğ
renme!< kabildir. Bir kelime, kısa bir 
düşünce şimşek süratiyle okunur. Bir 
piyesi, hiç bir temsil hatasına maruz 
kalmadan, üç çeyrek saatta okuyabi
lirsini z. 

Bilakis: kitab herkesin harcıdır; 
bir çift ayak kabıdan beş on misli u• 
cuzdllr. Aynı kitabı yüz kişinin oku· 
yabileceğini de itibare alırsanız, ya• 
rım günlük çalışmanın mahsuliyle 
yüz günlük kıraat imkinı satın alına• 
bileceğini farkedersiniz. Ayrıca dev• 
letler ve şehirler, kitabı meccanen 
herkesin istifadesine tabi tutmakta· 
dırlar. 

"Ne yapalım halkın seviyesine göre 
iş görmek lazım". 

- Fakat, diyorum, geçenlerde İs· 
tanbul gazetelerinde bir haylı müddet 
devam eden musiki münakaşalarında 
''türık musikisi" diye yalnız alaturka 
musikiden, onun bugünkü vaziyetin
den, istikbalinden bahsedildi. Ente· 
lektüel muhit arasında bile sık sık 
tekrarlanan bu münakaşalar böyle bir 
meselenin vücuduna delalet etmez 
mil 

- Hayır. Biz, bu neviden münaka
şalara girmeye taarfdar olmadığımız 

gibi bunlara ehemiyet bile vermeyi lü
zumsuz buluruz. Yaşadığımız devrin 
icabları davayı kökünden halletmiş
tir. Buna karşı ne söylense boştur. 
Bugün musiki ile meşgul olmaya ka· 
rar veren bir genç için tutulacak yol 
•tektir ve bu hususta tereddüde mahal 
kalmamıştır. Bir itiyad mahsulü ola
rak eski musikimize karşı alaka ve bu 
musikiyi dinlemekten duyulan zevk 
devam edebilir. Bunun tasfiyesi ise 
bir zaman ve nasil meselesidir. 

- Peki ama, bu tasfiyeyi zamana 
bırakırsak, uzun sürmez mi? çok sesli 
musikiyi halk kütlelerine· yaymak, ta
raf darlarının sayısını ~oğaltmak için 
~oavvur edilebi!ec~k tedbirler yok 
ınudurl 

- Bu, her feyden önce bestekar i· 
tidir. Yeni bir musiki zevkini ve ali· 
kasını cemiyete yeni bestekarlar ya
yabilir. Bestekarın bu davada oynaya
~ağı rolü başka hiç bir şeyle telafi et· 
meye imkan yoktur. 

Necil Kazım 
• 

ve yorcu bir iş olduğunu tasavvur e
dersiniz. İşte bu metodik çalışma sa
yesinde bugün bir çok şan ve koro 
parçaları ve hatta bir perdelik bir o
pera dilimize çevrilmiş bulunuyor. 

- Opera dediniz; türk operası için 
ne düşünüyorsunuz? 

- Her halde musiki sanatının en 
yüksek ,en mütekimil bir safhası olan 
operayı kolay bir iş teliikki etmemeli
yiz. Opera mektebimizdc, ses eleman
ları yetiştirilmektedir. Bunların için
den bir kaç kuvvetli sahne kabiliyeti 
çıkarsa büyük bir muvaffakiyet adde
dilmelidir. Unutmamalıyız ki Avrupa 
sahneleri, yüzlerce ve binlerce konser
vatuvar mezunu namzed arasından an
cak intihab etmek zahmetine katlanır
lar. Bizde Avrupai manasiyle bir ope
raya sahih olmak için daha bir müddet 
beklememiz icab eder. Fakat bu zaru
ret bizi şimdiden işe girişerek bütün 
imk~nlarımızı bu sahada teksif etmek
ten alıkoymamalıdır. Her şeyden evci 
bir opera binasının temeli atılması, 
milli operamızın kurulması yolunda 
büyük bir hamle olacaktır. 

Opera deyince, her türlü elemanla
rn dışında bir de eser meselesi hatıra 
gelir. Bir milli opera yazılması için, 
bir bestekarın, başka hiç bir işle meş

gul olmamak şartiyle, hiç olmazsa bir 

buçuk sene fasılasız çalışması lazım· 

dır. Bestekarlarımıza bu imkan veril

medikçe onlardan fazla bir şey bekle
mek doğru olmaz. Telifi bir yana hı· 

rakın bugünkü garb operalarından bi

rinin dilimize çevrilmesi uzun zaman 

ve emek istiyen müşkil bir iştir. 

Mektebin de musiki te~biyesi ver

mek hususundaki imkanları büyüktür. 

ilyi yetişmiş öğretmenlerin çok sesli 

farkılarla çocuğun kulağını ve zevki

ni terbiye etmeleri, yarın geni' ölçü· 
de musiki dinleyicilerine sahih olma

mızı kolaylaştırır. Musiki pedagojisi

ne vakıf olarak metodik bir tarzda ye

tişen yeni musiki öğretmenlerimizin 

sayısı çoğaldıkça, mekteblerimizin bu 

sahadaki randımanı elbette artacaktır. 

Bir de sahne musikisinin bu bakım

dan ehemiyeti unutulmamalıdır. Sah

neden halka dinletilecek çok sesli ar

ya ve koroların yeni musiki zevkini 

yaymak hususunda çok tesiri görüle
bilir. 

- Fakat, mesela sovyet!erin yap

tıkları gibi, halk türkülerinin, oyun 

havalarının armonize edilmesi sure· 

tiyle vücude getirilmiş, iptidai ele

manlarla bile icrası ve oynanması ko

lay halk operaları tarazında çalışmak 

bizim için faydalı olmaz mı? 

Kitabın dizilişinde en ufak bir harf 
ile alil.kadar olmak titizliği maalesef 
pek nadir tesadüf edilen bir mezL 
yettir. Tab işlerinde kullandığımız 
kağıdların isimlerini dahi adam akıl. 
lı bilmiyoruz. Hatta kitab malzemesi 
bir kaç tüccarın zevkine tabidir; on
lar ne satarlarsa kitab ve mecmuala
rırnız da ona göre giyinirler. Taydus 
kağıdı nedir ? Japon İmperial, La
fuma, Hollanda, Arch isimleri ile 

Dünya kitab 
istihsali 

Bilindiği gibi, bir müddettten beri, 
dünyada bir kHab buhranı oluduğu 
hakkında her taraftan şikAyetler yağ. 
maktadır. Bu mevzu üzerinde 1'Le 
Mois" mecmuası şu dikkate değer 
fıkrayı neşretmektedir : 
"Neşriyat buhranı dünyada umumi 

değildir. Buna maruz olan memleket· 
!er bulunduğu gibi böyle bir buhran
dan habersiz olanlar da vardır. Son 
istatistikler bize bunu gösteriyor. Çe
koslovakya birinci grupdandır : Bu 
memlekette 1933 de 10.077, 1934 de 
9.958 kitab neşredildiği halde bu ra
kam, 1935 de 9.218 e düşmüştür. İs
viçre kitab istihsali 1932 de 2.444 den 
1935 de 1952 ye düşmüştür. Bulga
ristanda da azalma kaydedilmiştir : 
1928 de 2.175, 1934 de 2.009 ve 1935 de 
1.758. 

Buna mukabil Almanyada neşriyat 
artıyor : 1934 de neşredilen 20.852 

kitaba mukabil 1935 de 23.212 kitab 
çıkmıştır. Yabancı lisanlardan tercü

me eserlerde ise 3 50 bir düşme var
dır. 

Ve bu aşağı cevabla da halkın zevk
sizliğini bir mazeret olarak göster. 
meye çalışıyorlar ... Bu çirkin ittiha. 
mı reddedelim, halk daima güzeli ve 
doğruyu seçer, elverir ki ona güzeli 
gösterelim. 

Fakat bizi şimdilik teselli eden gü
zel kitablara kavuştuk, Matbuat u. 
mum Müdürlüğünün mecmuaları, bro
şürleri, hiç olmazsa yabancı memle
ketlere matbuat işlerindeki kabiliyeti
mizi pek güzel isbat ediyor. Bu gü
zel eserlere, halkın da kavuşması lii
zım de ğil midir ? 

Bunun için temenni edelim, mem
leketteki matbuat mektebi açrlsın 
- eğer şimdilik 'buna imkiin yoksa -
şehircilikte yapı i şlerini kontrol e
den im3r bürosu gibi - Kitab ve 
~ecmuaları güzelleştirmeye çalış.an 
hır matbuat bürosu kurulsun, - ta ki 
zevkle basılmış kusursuz eserlerle 
halkın kitab sevgisi artsın, 

Şehir tiyatrosunda 

" Kör " 

- Fakat henüz sahne musikisine 
ınalik değiliz. 

- Evet. Operamızın kurulmasına 

daha vakıt var. Fakat o zamana kadar 

halkevlerimiz, ellerinden geldiği ka
dar bu vazifeyi görebilirler. Tahlilli 
ve izahlı konserler verebilirler. Belki 
mevcud halkevlerinin hepsinde bu işi 

layikiyle yapacak elemanlar yoktur. 
Fakat, yalnız Ankara halkevinde ter
tib edilecek bu tarzda izahlı müzik ve 

ses konserlerinin radyo vasıtasiyle bü
tün halkevleri için neşredilmesi, ve 

aynı esnada diğer halkev!erinin kuv· 

vetli birer alıcı radyo ile bunu kendi 
salonlarında halka dinletmeleri hatıra 

gelen bir imkandır. Radyomuz da yeni 
tesisatı tamamlandıktan, imkanları 
genişledikten, neşriyatı içe ve dı~a ol
mak üzere ayrıldıktan sonra, yenı m~· 
siki zevkinin yayılmasında daha genış 
mikyasta rol alabilir. 

- Evet, meseli bende bir sureti 

bulunan "Şahsanem" operası gibi halk 

elemanları tarafından oynanabilecek 
ve halkın zevkini okşayacak mahiyet· 

te nisbeten kolay operalar yazılabilir 
ve başlangıçta böyle bir yol takib et
mek bizim için de faydalı olabilir. Fa

kat bu iş de kolay değildir. Halk mu

siki parçalarının, ruhuna dokunulma· 
dan armonize edilmesi, yeniden kom

pozisyon yapmaktan bile güçtür. Ge
ne burada da, bu işle uğraşacak kom

pozitörlerimizin lüzumlu zaman ve 
imkana sahih olmaları zaruretiyle kar-

Danimarkada hafif bir yükseliş 

3.188 e mukabil 3.243., keza Poıtekiz 

için de vaziyet aynidir: (3.079 a mu

kabil 3.149). Bu memlekette edebi e-

Kıymetli tiyatro müellifimiz Ve
dad Nedim Tör'iin çok muvaffakiyet 
kazanmış eserleri içinde en fazla be
ğenilmiş ve oynanmış olanı hiç şüp
hesiz ki "Kör" dür. İlk defa olarak 
İstanbul şehir tiyatrosunda Ertuğrul 
Muhsin tarafından sahneye konulmuş 
ve oynanmış olan bu dram, sonra, 
memleketin hemen her tarafında 
muhtelif profesyonel ve amatörler 
sahnel~or tarafından tekrarlanmıştır. 
Yenı teşekkül etmiş olan şehir ti

yatromuzun, önümüzdeki cumartesi 
günü başlıyacak olan dördüncü tem
sil haftası için "Kör" ü intibah etmiş 
olmasr, Ankaranın sanat severleri he
sabına memnuniyetle karşılanmaya 
değer bir hadisedir. 

S . sessiz sedasız yapılmakta olan 
ıze, . . . k 

k nuniyet verıcı bır hare etten ço mem . . . . 
de bahsetmeliyim. Garb musıkısı teganı 
eserlerinden (opera aryaları, şarkılar 
ve saire) bir çok örnekler edebıy1a.thç'.larla müzikçilerden mürek_keb sa a ı
yetli bir heyet tarafından turkçeye ter· 
ceme edilmektedir. Fakat bu_ t_erc;me 
t b .. le şimdiye kadar musıkı a ap· 
a ırıy · · üze! takib edil-
tasyonlarında ge!ışı g . B 

. 1 .. kasdetmıyorum. ura-
mış olan usu u .. d "!' 
da türkçe sözler, tamamen turk ı ı-
ni~ kaidelerine ve vurgularına uyg~n 

b. k"ld musiki parçalarına tatbık 
ır şe ı e d .. 

edilmektedir, ki bunun ne ka ar guç 

~ılaşırız. 

Necil Kazımın hakkı var. 'Günde al· 

tı yedi saat ders vermek mecburiye· 

tinde bulunan bir sanatkar, bu dersin 

icab ettirdiği h,azırlık ve çalışmalar da 
göz önünde tutulunca, yaratıcı faali· 

yeti için pek az zaman buJacaktır. Sa

yıları beş altının içinde olan genç 
kompozitörlerirnize bütün vakitlerini 

kompozisyon sahasına hasretmeleri 

imkanını vererek garb teknikli milli 
eserlerimizin çoğalmasını hızlandıra· 
maz mıyız? Bur.ada yalnız musikimizi 
değil, umumiyetle sanat hayatımızı a
lakadar eden bir meseleye temas edi
yoruz. Gerçi, bugün türk edebiyatçm, 
ressamı, tiyatro müellifi de, aynı 

derdden şikayetçidir. Fakat musiki 
sahasında esersizlikten doğan boşluk, 
diğer sahalarla kıyas!anamıyacak ka
dar büyüktür. Bu itibarla da ayrı bir 
ihtimamla mütalea olunması faydauz 
olmıyacaktır. 

YAŞAR NABi 

serlerin mikdarı azalırken ilmi neşri. 
yat artmaktadır. 

Romanyada 1935 de çrkan kitab 
mikdarı 5.924 dür. Bir sene evveline 

nazaran bu rakam 1.305 eser fazladır. 

Nihayet Türkiye mükemmel bir te. 

kamili devresi geçirmektedir : 1935 

in ilk altı ayında 828 eser neşredil

miştir ki, 1934 ün ayni devresine na

zaran 3 100 bir artış vardır. Halbuki 

1934, neşriyat hususunda bir rekor 
teşkil etmişti. 

Dedikodu afetinin cemiyetin bün
yesinde yaptığı tahribatı göstermek 
teziyle yazılmış olan bu hissi dram. 
da, münevver bir körün ruhi: iztirab
ları ve buhranları büyük bir muvaffa
kiyetle tasvir edilmiştir. 

Temsilde baş rolü Raşid Rıza ya. 
pacaktır. Kudretli ve hassas sanatka
rın, bu rolde, bize unutulmaz ibdala
nnda~ bi_r yenisini hediye edeceğin
den şımdıden emin olabiliriz. 

Bu satırlardan büyük bir memnu
niyet duymamak kabil midir ? An
cak y.cni harflerimiz ve cumhuriyetin 
yaptığı ideal sayesinde erişilmiş olan 
bu merhale bizi tatmin etmekten çok 
uzaktır. Kitab istihsaıimiz, altı mil- .:!1111111111 11111111111111111111111111111. - -yon nüfuslu küçücük Bulgaristandan : 
bile az bulunurken, elbet<te ki çok da- = 
ha iyisini isteyeceğiz v·e bu arzumuz : 
yakın bir istikbalde hakikat olacak
tır. 

Yeni çıktı 

Bayramda keseceğimiz kur· 
banlarm derilerini tunun bunun 
eline bırakmıyalım. Hava kuru
mu bu derileri sizden toplıya
caktn- ••• 

----
~SEHlRClLIKI --- YAZAN: --
_ Celô.l Esaı ARSEVEN -
- Belediye ve imar İ§leriyle : 
E alakaaı olan herkese tavsiye E 
~ olunacak bir kitab : 
-ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Bu hayret verici süratten daha mu
cizeli olan şey kitabın bir sessizlik i
çinde okunmasıdır. Onu, gece yanı~ 
nızda uyuyanı uyandırmadan, bir has
tanın başı ucunda, bir tiren komparti
manında kimseyi rahatsız etmeden o
kuyabilirsiniz. Bir büyük salonda, 
yüz, iki yüz kişi toplan ıp rahatça iki 
yüz ayn fikri okuyabilirler: ne baş 

döndürücü bir manzara değil mi? 

Kitabı~ hacmi ve işgal ettiği yet 
hususunda bir çok tecrübeler yapıl· 
mıştır. Küçük formada bir kitab ko• 
laylıkla cebe girer, ve size her yerde, 
her fırsatta en mühim bir fayda temin 
eder; sıkıntıya · karşı sigorta... Bir 
günlük okuma ihtiyacınızı karşılaya• 
cak kitab, bir günlük yiyeceğinize na• 
zaran dört kerre daha hafiftir; on gün 
müddetle kampa giden on adam, 400 
gramlık birer kitabı götürdükleri tak• 
dirde her birinin 30 saatlik kıraati te• 
min edilmiş olur. 

Bu mükemmel icad kullanmakla es

kimez; bir ki tabı yüz, iki yüz defa o

kuyabilirsiniz, eğer hırpalamadıysanız 

ona C!l küçük bir zarar gelmemiştir. 

İyi bir kağıd ve mürekkeb kullanıldı

ğı takdirde kitab binlerce sene, yani 

en sağlam abidelerden fazla devam e
debilir. 

Hiç bir şeyin taşınması kitab kadar 
kolay değildir; iyice sarıldıktan son• 
ra onun kadar sarsıntılara, darbelere 

mukavemet eden az şey vardır. Amba· 

Maddi bakımdan 
liij kağıdına sarılmış kitabları Eyfel 

tahribe uğrayan 
kulesinden atabilirsiniz; birinci satı-bir kitab yeni baştan yaratılabilir. Ve 

bu defa kullanılan kağıd, kitabın hac-

mi, harflerin şekline varıncaya kadar 

her '.i"'Yi eskisinden tamamiyle ayrı O· 

labilir. Öyle ki maddedeten ikinci ki

tabın birinciye benzer bir tarafı ol· 
mamakla beraber muhteviyat itiba

riyle tamamen evellrinin ayni olacak· 
tır. 

rından son satırına kadar okunmaları• 

na en küçük bir zarar gelmiyecektir. 

Kitabın temiz tutulması da pek kolay
dır. Rutubete karşı biraz hassas olsa 

da, ne soğuktan, ne de sıcaktan müte• 
essir olur. 

B·u kadar basit ve herkesin harcı bir 
şeyl en büyük bir lüks ınaddesi haline 

Hakiki dostlara malik olmak ne güç getirmek de kabildir: kitab güzel ku· 
maşlar ve derilerle kaplanarak bir ıüı 

eşyası şekline sokulabilir. Lüks kü· 
tüphaneler bir salonun en güzel mob

!elerinden birini teşkil edebilir. 

bir iştir. Halbuki, kitab sayesinde, 

herkes, her istediği anda en yüksek 

zevk ve fikir sahibi iruıanların dostça 

müsahabelerine muhatab olabilir. Ki
tabı yazanlar, ona en iyi düşünceleri~ 
ni, hülyalarını koymaya, üç. saatlik 
mütalca zamanının içine bütün ömür· 
!erinin mahsulünü sıkıştırmaya çalı

şırlar. Böylece kitab sayesinde herkes 
bilgilerini sonu gelmiyecek bir suret

te arttırabilir. Kitabın bir başka has

sası da, yaşayanlara, ölülerle temasa 

gelmek imkanını vermesidir. Çünkü 

bir kitab, onu yazmış olanın ölümün

den sonra asırlarca yaşayacaktır. 

Sekiz on kitabın hacmi içine sene

lerce tahsilin mevzuunu sıkıştırmak 

kabil olduğu müşahade edilmiştir. Bi

ze bu kadar iyilikler temin eden bu 

harika bir abide kadar pahalı ve mas-

.· 

Görülüyor ki, kitab, dünya kurula· 

lıdanberi icad edilmiş en büyük harl· 
kadır. 

Dört bin sene evci icad edilen kitab, 
yavaş yavaş tekamül ederek bugünkü 

rahat ve ucuz şekline girmiştir. Fakat 

bu mükemmel çalışma ve eğlenme va• 

sıtasının ehemiyetini farkedemez ol· 
muşuz. Ondan bir ay, veya bir aenıı 

mahrum kalsaydık, uzun bir ayrılık· 

tan sonra tekrar ona kavuşmakla bel· 

ki heyecana kapılırdık. Hatta kitab o
kumayanlarımız bile. Çünkü her gün 

yazılan ve okunan şeyler, havadisler 

müstesna, kitablardan ilham almak· 

tadır. 

Theodore Chasseriou (1819 _ 1856) 

Andromede 



Egede sel felaketi 
korkunç bir hal aldı 

(Baıı ı iaci aylada) 
ve.ıroıı~ HwnnbeyU. eüıi Hlnmn
dalı köylerini ıu basnııı, halk kurta
rılmııtır. Gedize akan Karadere ça· 
ymdan geçmekte olan Hatibler köyü 
muhtan Ahmed, atile beraber ıularm 

cereyanına kapılarak boğulmuş; cese
di Sınır köyü civarında bulunmuıtur. 

Kara suları dışında görülen 
deni.zait.tar batırılacak 

(Baıı ı illci •1'•4•) 

Tamamile ekilmiı olan bu aruideki 
mahsullerin vaziyeti, hemen hemen il
midli.zdir. Sular, bu çevrede de yük
selmekte devam ediyor. 

yanm İn&iltere tarafmdan lttlhu e
dilmiı kararı taniıb edecekleri, ancak 
kendi kontrol mmtakaamda mümuil 
tedbirleri 7alnu Franeanm tatıbik e
deceli mtıtaleaıunda bahmmaktadır
lar. 

Httkumetçiler cephe gerisine 
bava bacuınu yapmıyacaklar 

Suyun geceleyin baıııiı köyler 
İzmir, 3 (Telefwıla) - Su; Bayın· 

dırm Ovalı, Ça~ Elçiler, Safranlı 
köylerini gece vakti ve köylülerin u
yuduiu bir aaatte baıtımuıtır. 

Frmuu donanmaana 
emir Nrfldı 

Paria, 3 (A.A.) - Dıt Bakanlığı· 
nın nctrettiii bir tebliğe göre, Fran
sa hUkUmetl, in&ilis amiralhk daire
ıiyl~ mutabakat halinde olarak. Nyoıı 
anlqmaaı mucibince Alı:denlzde kon
trol va:ılfeal ıtsren franaıs gemileri
ne, iıpanyol suları haricinde g6rece
ği herhangi bir denizaltı gemilini ta
kib etmek ve mUm1riln oldutu kadar 
derh.al batırmak emrini vermittir. 

8. Eden diyor ki : 
Müdhif bir eUrültü ile uyanan halk, 

tarifi &üç bir heyecan içinde kaçıpa
ya ve kurtuluı çareleri.aramaya baıla
mışlardır. Yüksek yerlere çıkan köy· 
lüleri, Bayındırdan gelen bir yardım 
heyeti, büyüle fedaklrhklarla kurtara
bilmiıtir. Su basan köylerdeki halk, 
bir tepe üstüne kurulmuı olan Falaka 
k8yUne yerleıtirilmiıtir. 

Bu gidiıle dünya milletleri mağara 
hayatına dönmek zorunda kalacaklar 

Sovyet kutup heyetinin 
vaziyeti çok vahimleşti 

• • gem ıs ı '' Murmanetz,, buzkı ran 
hOdise yerine doOru ilerliyor 

ı.oskova, 3 (A. A.) -Tu ajansı ti· }'ola çıkan gemi N tayyareler 
mal denis yollan ldareaindea qaluia- HUlı:Umetln emri berine deniz yol-
Jd malQmatı almlftır : alrı idareel lf&lıdakl tedbirleri almıt-

Papanin ve arkadqlanmıı buz be- tır : 
rindeld vuiyeti son yirmi dört saat 
içinde vahimlepiıtir. Uzerinde bu· Tamir buz kıran ıemisi bu sabah ha-

Küçlilı: Mendere., Bayındır dahi
lindeki yatağından tqmıf Çırçı ve 
bat boyu köyler arazisini tamamen 
kaplamııtır. İre bölıesinde Yalmaçlar 
ve Beıaia .köprüleri civarındaki ara· 
.ziyi Burgu, Subatı köylerini de au 
baamııtır. 

NUfuı kayıbı yoktur. Fakat mah
sullerde büyük .zararlar olmu,ıur. 
BUyük Menderes mmtakasmda da 
Aydın ve Çine ovalarının mühim bir 
kıamı ıu altındadır. Satsaek çaymm 
demiryolunda yaptığı bozukluklar 
bugün dü.zeltilmi,tir. Yarın İzmir • 
Na:ıilll ıeferleri açılacaktır. 

Aydındaki alaya 
sancak verildi 

Aydın, 3 (A.A.) - Buıün Cumhur 
Reiei Atatürk namına Orgeneral İz
zettin Çahılar tarafından buradaki 
alayla merasimle Sancak verildi. Tö
renin yapıldığı cumhuriyet meydanı 
çok kalabahktı. Bu miinaeebetle aaker 
ve mektepliler bir geçit rellDi yaptı
lar. İzzetin Çalıılar 'erefine akf&Ul 
beledlyı tarafından Halkevinde, bu
e{ln de alay taraf mdan ordu erinde 
ziyafet verildi. 

lunduldarı buz kütlesi parçalanıp da- rek~ em~i ~mııtır. F~la ol~ak 
lılmakta devam etmiıtir Dört f edaklr ıemıye bır denız tayyareaı de yükle
lllm bu en tehlikeli anharda da ceaa- tilmiıtir. Sefere Ermak buz kıran ge
retıerlnl kaybetmlyerek etiler bir buz miıi de l§tlrak edecektir. Bu lemi ha· 
parçuınm üserine atlamıttır. Yalnız .rırlıklannı iki Uç ıUn içinde biti~k 
kmdileri ıeçmekle k•lmamıtlar, bera- emrini aknqtır. P~f, ~imd Lenin· 
berlerinde yiyecek ve 1elı:i:ı aylık ilmt ~da hareket etmitti~, Ermalı vap~ 
tedkikatın neticelerini de iletlerle ıle yola çıkacaktır. Şımd, Papanın e 
birlikte tatmııılardır bir telgraf çekerek ıöaterilen ceaaret 
:;--~ i P:ıl!at ~ 16 da ıu tel- ve~imd~n dolayı hayran_ıı_ım_ı .... bl .... ld_ı._r·,....._.. ......... ı-.. __ ._ ___ _._ •• 

P
1
1 

çe 
1 
ti ' ıan--ı.. d kında izahat vermi~tir. Murmanetz İstanbul, 3 (Telefonla) - Vniver-

.. ıtuyon c vırı parça UM1&ta e- --:-ı-.:ı- b · ı 
eli p a1ar b" .. niü 70 buz kıranı ıilv~wÇU u iÜD. ıe en aite de sömestr tatili bitmi,tir. Pa-

nm e1,z:'r• f arlaç el w~dl en B~ bir bir telpafta Papaııln iltuyonu isti· zarteai 1i1nll denlere ba'lanacaktır. 
metre &&~en u eı r. • kametinde bw: Wltlıelerinin arumd•n 

Endymlon mpurunun 
batmaaına dair taf ıilôt 

Banelona, 3 (A.A.) - Öirenilcli· 
fine ıare •ki inıilb torpido mWırl
bl Endymion vapuruna Almerla'ya 
kadar refakat etmif idi. Fakat ıemi 
kaptanı ıece olmak dolayıaiyle Kar
taca limanına ıinneği ıeciktirmiftk. 
Torpil, ıeminln bat tarafına iubet 
etmiftir. Bunun il.zerine bütlln müret
tebat hemen ıuverteye ç1Jmı11tır. 
Kaptan ile karNı eAHD &"'Yertede 
bulunmakta idiler. Kaptan denize bir 
sandal indlrmefe te9ebbile etmit iee 
de ~mi bir kaç dakika içinde batmıf
tır. 

Kazadan canlarını kurtarmıt olan 
dört kiti yani Stanley Tomaa ile 
W ood, Qaldeano ve Garrido ıeminin 
ortadan ka,t»olmaundan kırk bet da
kika sonra sahil muhafıalarmm vüru
duna kadar kendilednl su yibi1nde 
tutmaja munffak olmuflardır. 

Kantmaslılc lcomiıaınde 
ıee11i.ir 

Londra, 3 (A.A.) - Karıpna.zhk 
talt komitesi. bugün, yabancı g&ıill
IUlerin geri çekilmesi ile al&lı:alı ma
li meseleleri görüpek Usere toplrn
mııtrr. Komite, torpillenen Brıdymi
on vapurunda bulunan İsveçli mUp
bidin ölGmünden dolayı te...Uf \re 
teeaallrlerial bildirtn bir brar 11lft· 

ti kabul etm11tir. 
..4.nıerikan pe&rol gemili 

Londra, S (A.A.) - Aftm Kama
raamda ı,çi mebuelırdan Jonee bir 
takrir vererek müdafauıs sivil hal
lı:m hava bombardımanlarına tutulma
ımın men'i için beynelmilel bir mu
kavele akdini Ye bu huıuata inlfliz 
bWrilmetinin bütün nüfusunu kullan
mumı iatemiıtir. 

B. Eden aös alarak hilkilmetin bir 
kaç ay önce bu huau•ta tetkiklerde 
bulundutu ve bombardımanların me
ni çarelerini ıra9tırdıfmı, ancak me
sele çok çapra,ık olduğundan henüz 
bir neticeye varılamadıfını aöyliye
rek, hUkümetin hedefinin bu husuı
ta enternasyonal biı' anlqmaya var
mak oldutunu illve etmiıtir. Bu lt 
için iptidai hazırlıklara batlanmıt 
bulunmaktadır. 

Medeni miUeıler mağaralardlJ 
YClfıyacalclar 

B. Eden, beyanatı 11raıında tunla
rı da aöylemittir: 

.. _ Müdafaasız sivil balkın hava
dan bombardıman edilmeleri netice
sinde maruz lı:aldılı mlitezayit f ecayl 
buıuaundald takriri büttin Avam Ka
marasının müsait lı:artıladıiına ıüp
he yoktur. Filhakika bu urm eon 
nısf ında hava eilihı teblikeıinin önü
ne ıeçmek için bir teY yapılamadılı 
takdirde bütün dünya milletleri tıpkı 
ilk çajda olduf u ıibi mataralarda 
yapmak mecburiyetinde kalacaklar· 
dır. Bu ıiWıların her &\1n artan aür
ati ve ıittiii mesafe 6aUnde dünyada 
kendisini emniyette hiuedebilecek 
tek bir nokta lcalauyacaktır • 

v er n va an m rdrmanı 

mekten vu ıeçmemis llzım geleceil 
nazariyeaiııi u11 kabul edemem. 

Franaa'nın te§ebbüaü 
Franu. hpanyada yapılmakta olan 

han bombardmwılarında bir tetebbü-
8e glriflDll bulunuyor. Fransa hUkil
metinin bu tetebbo.Une beynelmilel 
bir hareketin cevab verecelini Umld et 
mek iıterlm. Keza bu meeele hakkmda 
alman bqvelrilinin muzaharetine do 
gilvenebllecefimlzden katiyen emi· 
nim,, 

Takrir kabul edUdi 
Neticede Eden, verilen takriri hG

kUmetin kabul ettijini söylem.it ve bu 
takrir itarl reyle avam kamaruı tara• 
fından kabul olunmuıtur. 

Kamara tarafından kabul edilmit o
lan karar sureti müdafaasız halb 
karıı yapılmakta olan hava bombar
dımanlarının mütemadiyen artmakta 
olan fecaatinin bu eibi uıullerin mem 
nuiyttini derpiı eden beynelmilel bir 
anlatmada beyan ve teabit edilmelin! 
natık bulunmaktadır. 

Hülcüme~r laoınbardıınan-
lara nihayeı Nrlyorlar 

Avam bmaruındaki bu ıörütmo
ler bükümetçi ve Franlı:ocu makamlar 
nezdinde de makea bulmuıtur. Bane
loıı bUldimeti neırettiii bir teblıiide. 
milli müdafaa bakanlıiınm biltiin ba
va bukınlarmın durdurulmuını ve 
baneılon bombardımanına mukabele i
çin yapılan huırbklarm pciktirilmıe· 
ılnl emrettiiini bildirmektedir. 
Açılaoü mtısakerelen intbaren dıa 

-a..--
de kara ordusile iş birliği yapacaklar. 
cebhe ıeriaindelri faaliyetlerini ~ 
iatikpflara inhisar ettireceklerdir, 

.ıftUerden ıeı yok birlerini aiirilldUyorlar. Ufukta 16z a- 1 açarak pmbıln ilerlecUll blldiril-
labildiii kadar, tayyarelerin inrnealne :ktedir Bw: kum n 41 tul " 41 
mUl&id tek bir nokta lı:almamqtır. derece .;n prbılde bul~ır. ' 
!pek bir çadır altında 'Ye 50 metre bo-
JUllda, 30 metre genltllllnde bir buz "Taymir'' bıulcıranı da 

lnhluarJar Umum Müdürü 
!atanbul. S (Telefonla) - İnhisar

lar umum mlldUrll Mlthat Yenel yeni 
satı' tetlı:ll&tı etraf mda tetkiklerde 
bulunmalı: tısere Avrupayı hareket et
mi,tir. 

Vaşington, 3 (A.A.) - Amerika 
dq bakanhğmdan bildirildiline g6re, 
Franko nezdinde yapr1an tetebballer 
berine Nantueket Oıief petrol ae· 
misinin Pılma'dan 1eme.t bırakılma· 
ıı için emir nriJmt,tlr. Geminin kap· 
tanı Levia'ln de birkaç ıtıne bdar 
ıerbelt bıralnlacalr Uber nrlltnek
tedtr. 

bakımından mevcud devletler hukuku 
kaidelerine plinct, tek bir kaide nr· 
dır ki o da muharip otmayanlarm 
dofrudan dolruya ve lı:uten bomber· 
dıman edilmelerinin yasak edllmeıl· Buna mukabil Franko m•lremlann
dlr. Bunun barlclade b1fka hiç bir da biç bir hareket yoktur. Sılemanb 
kaide ftffdllmit delildir.,. hllkUmeti neırettlli bir beyannmnede, 

parçası U%erindeyi:ı. Bu telai.zi verir· la le 
Anlqmalara btlrmet meeeleti hu- ıulhçu arnlarmı tebuGs ettirmekte 

amunda da Eden demif tir ki: n Franldet lıpanyanın kendlelne yar• 
ken de ikinci radyo anten direğimizi yo ÇJ t& 
bqka bir bu.z parçası üzerine naklet- Moekoft, S (A.A.) - Buıün saat 
mekht mefgUl bulunuyorus. Yanmm • 14 dı "Taymlr" bus kıranı, Papuıin 
d9 aç aylık yiyecek, lletleri ve tedkik- ırupunu buslar üsednden almak tıse
lerlmbln neticelerini alıkoyduk. He- re, Murmanlk'tan Qroenland denizine 

_, •....................................• \. 
• 

Son mılftmata rare de, vapur 
Pılmı'dan ayrılmıttır. Fakat milfet
teıbat bilinmlyen bir aeıbebten dolayı 
hlll mevkuf tutulmaktadır. Vapurun 
bamuleıi de zaptedllmlt bulunmakta
dır. 

..Bazıları taahhUdlerini tutmadıiı dllD eden milletleri ul& unutmıyaca,.ı 
için bizim de mevcud vadyetl dibelt· tını bildirmektedir. 

pimis tarafmdan herkese 1elimlar.,, hareket etmi,tir. 
CLKC 

HALKEVLBRI DBROf~' 
Wubat 1938 nU.buı. Sayı: 60 

lnicre ve lsvecle 

Fon Blombers 
istifa edecek 

.FlLtSTIN'DE BüyGJı: Blr Ebillmiz: Prof. • 
: Fuad DprWU, BeyBayrelı:: P. 

Hayat pahahlliı 
ile nasıl 

mUcadele edilecek 

ticaret gBrOımeleri 
lıvlçre ile Türkiye arumdalı:i 7eni 

ticaret anlıpuı ıörilflDllerlne dün 
hariciye vek&letinde ba,ıanmı,tır. ın.m. latalan 32 

arabı 61c1Grclüler 

: Nalll Boratay, Ortuaman Tilrk-• : İslim Dünyumda Huiıtiyanlar, • TOrk heyetine Faik Kurdoflu, lı
•lgre heyetine federal lı:oneey delere
ıi B. H. Ebrard relılik etmektedir. 

Berllnı 3 (A. A.)- İyi malOmat al· 
makta oıan bir menbadan bildirilclitl· 

: yahudiler: Prof. A. Mez (Al-

ne göre, B. fon Blomberı, bal ayı .... KuclU.. 3 (A.A.) - &imdiye ka
yahati yapmak üsere ltalyaya eitme- dar harekltın hemen hemen tamam
den evel iıtifa edecektir. Resmi maha- lanmıt oldufu Samarie daflarmda ln-

&iliz lı:ıtalarının yapmıı oldulu mil· 
fil. bu haberi tekzlb etmektedir. Bu aademeler neticesinde tethiKllerden 
mlbafU. mareplın yakmda tahdidi otuz kiti 61dtlrlllmOftUr. Alkeri kıta· 
aimıe ulrayacatmı beyan etmektedir- lar arumda birçok bafif yaralı var
ler. Yakında bu babda bir teblll netr dır. llmdl arablar Uç bana ayrılmıı 
edllm..ı beklenilmektedir. olup ktndilerlni kufatmlf olan çen

Fraruu gaııeıelerine 6Öre 
Parla. S (A.A.) - Bir çok pzeteler, 

Almanyanm yflklek kurmay heye
tinde delltlkliılder YUkua ıeleceiinl 
haber vermektedirler. 

beri yarmala bot yere ufrapnakta
dırlar. 

FW.dn ınaelaı .,. Irak 

llaten pseteal, fon Friç'ln harbiye 
nanrhtuıı kabulden imtina etmfi ol
dutmıu ve B. Hltlerin bu bakanlılı 
biuat deruhte edecelinl ve ordu, do
nanma Ye hava kurmaylarım kontrol 
eden yeni büyflk kurmayın tefi olaca • 
imı, alchp haberlere atfen yazmakta- iri: 
dır • "- Irak bllkUmetl, l'Uietln meae-

Baldad, S (A.A.) - Irak liyaıl • 
lideri Nuri pap Sald'in Flllltin me
selesi için yaptıp mi1zakereler hak
kında medllte beyanatta bulunan dzt 
bakanı Nuri pqanm tqllis h11kilme
tiyle mGakere için resmi hiç bir aı· 
fatl olmadıiım 18ytlyerek demiftir 

Paria Midi pseteainin öpndiline lealnkl Flllatinle 'OrdGn'tl lrak'a il· • 
gare alman bükUmetl, yarm bir teblil hak suretiyle halline matuf herhangi 
nqrederck yflbelı: kumanda .heyetinin bir projeyi Londra ~e milakere et
yeni teflı:illtını illn edecektir. Bu P· memi-••, B n.. memleketin berhan-
Hte, ordu rüe1&1mm bilyflk umumi ,,._ u -s 
kararıthm tevhidi pİanma aleyhdar si bir tekildı blrlifelrilmeai projesi 
olduldarnu yazmaktadır hakkında hiç bir malOımat da mevcud 

delildir,.. 

(Bap ı iaci aylada) mancadan Çev. Cemal Köprülü), 
O. lbtilil Bayraiı (Şiir): B. Ke-
mal Çailar, Ulldi yolcularına yet de yoktur. Fakat tıb veya loeyo-
(Şiir) ı Sıtkı Akozan, Amatörler loji ılbi hayat maliyeti meeeleleri ile 
Sahnesi: Nureddin Sevin, Nedi- uğratan bir ilim ve bir teknik varclll'. 
min bir Terkibibendi: R. M. Me- :&konomi Bakanlıiı da Tür ki yede ha-
riç, Türkler ve kayak sporu: H. yat pahalılığı ile mücadele itinde bu 
Ortekin, Mir - Ali - Şir ve siya- ilim ve bu teknifi kendine rehber 
at hayatı: V. V. Bartold 'Rusça- ittihaz etmiıtfr: Dav&nın, ıeçlcl ft 

dan Çev. A. Caferojlu, Gennadi· yarım tedbirlerle detfl, dev.mlı ft 

oa'un İtikatnameai: Raııb Öz- eeaah tedbirlerle kökünden halledile-
den, Makber'de Leyll ve Mec- • ceğinln en kuvvetli delili de budur. 
nun ve Hilfn • ti • Atlı: Ter>irleri ı Dediklerimizi baflı:a bir misal lle 
Fevziye Abdullah, Dede Kprlı:ud de tevsik edebiliriz: Mutatabbiblik 
Kitabmdalı:i bazı motiflere ve devirleri tarihe maledilmittlr; bu-
kelimelere aid notlar: AbdUlka- gllnktl hekimler butanm nabzına bak· 
dir lnan. mak veya hararetini almakla iktifa 
HALKEVLERİ: etmiyor, bin tUrlil tahlillerle buta 

bakkındalı:i bil&ilerini tamamlıyor ve 
ancak ondan sonra tedavi çarelerini 
te9bit ediyorlar. Cemiyet bünyeei in
san bllnyeainden daha aade midir iri 
hayatı pahablaftlra lmlller üzerin. 
de, ilme ve te-knife iltinad ederek çe
ıid çetid tahliller yapılmadan lbım
ıelen tedbirleri almak mUmkün oL 
sun? 

Halkevlerinde göze çarpan ça
hf1D8lır ve beliren değerlerı B. 
Kemal Çaflar, Halkevleri netri· 
yatı. 

FlKlR HAYATI: 

Vakıa, fil veya bu maddenin ucuz
latılmuından buıl olabilecek inikla-

la.,lçre Ue göriifmeler 
lavlçre ilı 7eni ticaret anl&flDllı 

mUzakoreleri, Ankarada bqlamı'tır. 
Bu anlapıaya aid talep ve temennile· 
ri olup henüz vekalete bildirmemit o
lan ticaret odaları ve tllccarlarımum 
dileklerini ıilratle Ankarada Ttlrko
fil'e ıöndermeleri lbmıchr. (A.A.) 

Mllletler Cemlyedne mtiaharet 
cemiyeti toplantın 

letanbul, 3 (Telefonla) - Milletler 
cemiyetine mil%aharet cemiyetinde 
Türkiye deleıeai bulunan Univenitc 
rektörü B. Cemil Bilael ile difer bir 
a.zl kurumun fUbat içtimaında bulun
mak Usere puartnl 1i1nü lnıiltcreye 
hareket edecoklerdir.ı 

Parla tib akademW 4zilığı 
latanbul. 3 (Telefonla) - Tıp fa

kWtnl profeaörlerinden Akil Muhtar 
Parla tıb akademisi uilılma aeçilmit-

Bir okuyucunun notları (Bir 
Muıikifinuın ölilmU - Ankara 
Tiyatroeu Bahsine Avdet - • 
Halka Kitab Okutmak Bahsi et
raf mda - Bir Fıkranın cevabı): 
Nahid Sırrı. lar mahdud bir abaya inhisar ediyor- bir sUmre, hatta bir mıntaka delil bil

aa ve bu sahayı toptan ıarmelı: ka- tUn memleket akla ıeleceji için alı-
B İBLİYOGRAFY A: bilse o maddelerin fiatını derhal in- nacak tedbirler de ,0muı1u ve cu.alı 

Balkanlarda muıjki meeelesi: dirtecei tedbirler alımblllr: İltan· olmak 19re.ktir. 
M. Ragıp Köeemihal, Ankara ve • bul et flatlarında, ,.ker ve k8mür fi· Sonra, hayatı paliablqtuan veya 
Avru•tuı (M. Shede. H. St. atlarında olduiu ıibl. .. Halkın bizzat ucuzlatan lmlller yukarda babaettiji-

ı. Litvinof Pariste Eminini meydanı • Schultz): A. Mtlfld Mu.el, Ya- kendi lehine temin edebileceği ucuz. mis ribi bası mutavanıtların ortadan 
km Şark Elam ve Mezopotamya luk tedbirleri taaavvur edilebilir: Ka- kaldırılmMına tevakkuf edenlerden 

Parla, 3 (A.A.) - Litvinof, Pol lıtanbul, S (Telefonla) - Eminönü (Şemseddin Günaltay): A. Ca- bil oldufu niabette, daha çok pazar- iharet delildir. Fakat bu Amiller ne-
Bonkur ve d6 Tffaan, b,u aabah Cenev- meydanlıimm açılmuı için latimlllı:- feroilu, Metinler Şerhine dair • lardan allf verit etmek. yabud ufak !erdiı ? 
reden buraya ıelmiıterdir. ler yakında yapılacaktır. Dün! eneli- Metin Tamiri (Ali Nihad Tar- veya bllyük. reem! veya hu•u.I ietih. itte Ekonomi Babnlılımu bu 

B. Litvinof, bu akpm Moıkovaya men buranın iltimlakinin menafii u- lan): Fevziye Abdullah, Sea _ tik kooperatifleri kurup muhtelif sualin ceftbmı ilmin ve tekniiin söe-
aldecektir. Sovyet mahafili, mumai- mumiye namına yapılmaı llzun ıel- Hlktyeler: (Sabahaddin Ali). madde ve etyayı toptm ve mahallin· terdili yollardan ıiderelı: almak için 
leyhin Pariıteki ikameti eanumda dili kararını Yel'llli' ve bu karar tu- 96 sayfa 25 kunq. den NtJl1 almak suretiyle buı muta- buırlıklara siritmittir. 
aiyaıt biç bir görüt me yapmıyacatmı dik için buslln VeWetc ı&ıderilmlf- : : vauıtları ortadan kaldumak Pbi- Bu mnsu iberine sene dönece-
beyan etmektedirler. tir. ~'1111111111111111111111111111111 ..... ,r Ancak, ba7at paıı.ldılı clenilh>ce jis. • • 

t 
lstanbul borsası 

3-2- 1938 
PARALAR 

ALI8 SATii 

iterim -- al.-
Dolar w- 120.-
Frank 77. 82.-
Liret n.- 106.-
Beis. fl'Ulll IO.- 14.-
Dnbml ıı.- 22.-
İL franp 570.- 575.-
Len 20.- 23.-
Florin 65.- 70.-
K111'011 Cek. 71.- u-
ımn Avua. 21.- 23.-.... -- ---il ark at.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
Pead 21.- as-
Le~ 12.- 14.-
Dinar ..._ 52.-
Yen --- --Kuron ta. 30.- S2.-

ÇEKi.ER 
A5ılı1 F. KaP1DJ1F. 

Lonclra uo- uo.-
Ne•1ork 0.7952 0.7955 
Pıriı 24.375 24.375 
1111uo ıs.ıoes 1s.ıo15 
Brüksel 4.6960 4.6965 
Atina 16.7460 16.7..eG 
Cene•re a.4293 3.4295 
Soba 63.4920 63.4920 
Amaterdam l.4234 1.4234 
Praı 22.6475 22.6475 
Vbana 4.20 4.20 
llıdrid 13.65 13.65 
Beri in 1.97 l .9691 
Vart0n 4.19 4.19 
Badapefte S.NIO 3.98IO 
Bükr.. 105.1730 105.1730 
Belırad 34.2460 34.2460 
Yokobama 2.7261 2.7261 
lloüon 23.755 23.755 
Stoldıolm 3.0795 3.0795 

ESHAM VE TAHViLAT 
AÇILIŞ KAPANIS 

HH tiirlr borc:u l 

" " " 
1933 ikramiyeli 

Erpni 

il 

11.925 11.925 
(Vadeli) 

11.925 11.925 
(Vadeli) 

98.50 98.50 

*\ 

Beykoz civannda sıtma 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Beylı:osa 

tabi on köyde sıtma ıCSrülmU,, ve bu 
llll!ltablarda mücadeleye ıeçilmittir. 
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• A y E H 1 K A 
Bo§a giden emekler 

Yazan: 'Alejandro Nieto 

Hiç şaşmamalı. Çünkü, Paco'nun 
meyhanesini tanrmıyan, bilmiyen kal· 
mamıştı. Binanın cephesinde, 
"Isıcah, ısıcah yeyecekler ve içkiler" 

diye yazılı bir de levha göze çarpıyor
du. Bu levha bile herkesi düşündür· 
meğe kafi idi. Çünkü, hem dili hem 
de yazısı bozuk olan bir kimseden, ne 
adetleri bilmesi ve ne de mutfak işle
rinden anlaması beklenemezdi. Fakat, 
onun dolayını içki düşkünü köylüler 
çevirdiğinden, içkinin içinde bir çö· 
pün ve ya bir sivri sineğin çıkması, e· 
hemiyetli bir rol oynamıyordu. 

Bunun için Senor Paco'nun işleri 
fevkalade mükemmel gidiyordu. 

Senor Paco'nun meyhanesinde asıl 
ehcmiyetli u lan mesele, yemekler de
ğildi. Bu meyha11enin en mükemmel 
tarafı, mevkii idi. Meyhanenin arka
sında, keza P aco'ya aid olan bir bahçe 
vardı. Bu bahçe, çiçekleri bakımından 
değil, sahibi olan bayan dolayısiyle 
dikkate değer bulunan ikinci bir bah
çeden alçak bir kerpiç dıvarla ayrılı
yordu. 

Çeviren: Hikmet TUNA 

dıkça çoğahyordu. 
Joselito, her gün öğleden sonra Ma

ria Antonia'yı ziyaret ediyordu. Ara
larındaki münasebet şakalaşmayı bile 
aşmıyordu; }rani işin ciddi bir tarafı 
yoktu. Maria, kendine gönül verilme
sine ,hayran kalınmasına müsaade e
diyordu. Tatlı bir bakışa, yahud kol
tuklarını kabartacak bir sözün sarfı
na da izin veriyordu; fakat kati bir 
neticeyi ifade edecek şeylere asla ya
naşmıyordu. 

Maria Antonia, milyonlarına rağ
men, J oselito'nun, her hangi bir ale
lade fani gibi çirkin bir adam olduğu
nun çok ·geçmeden farkına vardı: ka-
ba, yelken kulaklı, kendinden bir ka
rış küçük, hasılr ona gülünç gelen bir 
adamdı bu J oselito 1 böyle bir erkeğin 
sevilmesi imkansızdı 1 ancak, onun ge
veziliği ile vakıt geçirmemesi için de 
bir sebeb yoktu. Bundan dolayı onun· 
la pek ala konuşup gönlünü eğlendi
riyordu. Çünkü, ona gönül vermiş o
lan erkeğin ağzı, tükenmez bir iltifat 
kaynağı idi. Gramofon plalpndan bile 
çıksa, hangi kadın böyle tatlı ve hoş 
sözleri dinlemek istemez ki! 

ır.. 
.... . . tt . . . .. , 

Andaç 
hl ..... 

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pazar • İstanbul eczanesi 
Pazartesi Merkez ., 
Sah Ankara ,, 
Çarşamba Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perşembe · Halk ve Sakarya 
Cuma Ege eczanesi 
Cumartesi Sebat ve Y eniıchir eczaneleri 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Her gün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi günlerinden lta:ıka 
H A L K sinemasında hcrgün halk 
matineleri: 12.15 

Film değişme günleri: Pazartesi ve Cuma 
LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 

Yangxn ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
:ıehir: 1023 • 1024. - Şehirlerarası: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Havagazı Arıza Me
murluğu: 1846. - Mesajeri Şehir Anba
n: 3705. - Taksi Telefon numaraları: 
Zincirlicami civarı: 2645, 1050, 1196. -
Samanpazan civarı: 2806, 3259. - Yeni
şehir, Havuz başı Bizim taksi: 2323 -
Havuzbaşı: Birlik taksi: 2333 - Çankırı 
caddesi, Ulus taksi: 1291. 

OTOBÜSLERİN ! 1 k ve 
SEFERLERİ 

Sabah 
ı 1 k 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus. M. na 

Ulus M. dan Keçiören'c 
Keçiören'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M. na 

s-e f e r 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

Cebeci'den A~. fabl. ra 6.30 

Son 

Akşam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

As. fabl. dan ...:ebeci'ye 17.lS 
Yeni:ıehir'den Ulus M. na 7 .10 
S. pazar'ndan Akk<iprü'ye 6.30 7.15 
Akköprü'den S. pazarı'na - 9.45 

Yenişehir, İstasyon ve Bakanlıklara 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.00 

her saatı beş gece muntazam seferler 
vardır. Pazar günleri ilk seferler 
birer saat sonra başlar. 
Akşamları Ulus meydanından Yeni

şehir' e ve Yenişehir'den Ulus meydanına 
gidecek otobüslerin hareket ııaatleri, sine· 
malarm dağdı5 saatlerine tabidir. 

POSTA SAA TLERt 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 

TREN SAATLERİ 
Haydarpaııaya : Her sabah 8.20. Her 

Samsun batqna 

akşam 19.15 ve 19.45 
de (sah, perşembe, cu
martesi Toros sürat.) 

: Hcr~ün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir). 

Japonya tehlikeli bir 
kumar oynuyor 

Japonya arasında mukayese 
La Republique'de Pierre Domi

nique, Napoleon'un bütün askeri ve 
siyasi dehasına ve elindeki büyük 
imkanlara rağmen, arazisinin hudud
larrnr genişletmesi nisbetinde nasrl 
ordusunu zafa düşürdüğünü ve mağ-
JCibiyetini nasıl bu genişlemesiyle 

bizzat kendisi hazırladığını hatırlata· 
rak ]aponyanrn bugünkü durumu ile 
Napoleon devrinin Fransası arasında 
bir muvazilik tesis ediyor: 

Japonya dünyayı yutmak istiyor. 
Bu daha baron Tanakanın planında 

göze çarpıyordu. Fakat J aponyanın 
bu planı bir hulya gibi telakki ede
ceği sanılıyordu. Fakat böyle olmadı. 

Japonyada birçok askeri mekteb. 
ler vardır ki, dünyan;n ·fethine nere
den başlamak lazımgeldiğini müna
kaşa etmektedirler. General Araki ve 
tilmizleri evvela Sovyet Rusyayı hak
lamakla işe başlamak istiyorlardı. Es
ki harb bakanı general Teroşi, şimali 
Çini fethetmek ve müstakil bir devlet 
haline koymak niyetinde idi. Ve bu 
niyetini yerine getirdi. General Mit
sui daha ileri gidiyordu: Bütün Çini 
almak. Şimdi o, mavi nehir civarında 
askeri hareketleri idare etmektedir. 
Nihayet amirallar Şangh.ay, Kanton 
ve Haynan'm zaptına taraftardılar ve 
gene de böyledirler. Fakat daha ile
risi için İngiltere ile harb ihtimali 
de gözetilmektedir. Amiralların fik
rince Kanton'un. zaptı ve Haynan ada
sının ele geçirilmesi Çin denizinin ce
nub kısmına hakinı olmayı ve Hong
Kong'la Singapur'un arasını kesmeyi 
ve şimdiden Havai adalariyle muva. 

kuvvetlerinin yapacakları büyük ma
nevralardan, Mareşal Blüher'in ku
mandasındaki rus ordusunun takvi
yesinden bahsediliyor. Hatta telgraf
lar bize rusların Viladivostok'ta 1904 
de olduğu gibi harb ilan edilmeden 
taarruza uğrayacakları kanaatini bes
lediklerini haber veriyor. 

Diğer taraftan, Japonyanın Ame· 
rika ve İngiltereye karşı h3 karetleri 
biribirini kovalıyor. Ve bu, çinlilerin 
rus mamulatı tayyareler sayesinde bi. 
raz canlanmaya başladıkları bir sıra
da oluyor. 

Japon siyası mahfillerinin endişe· 
de oldukları söyleniyor. Bu endişe 
yersiz değildir. Fakat kabahat kimin? 

Tekrar Napoleon bahsine dönüyo. 
rum. Napoleon bizzat İspanyaya gitti 
ve tabii Madridi aldı. En iyi general
lerini buraya gönderdi. Japonların 
Çinde yaptıklarının aynını yaptı. İs
panyolların yerlilerini diğerleri aley
hine ve Madrid hükümetini Kadiks 
hükümeti aleyhine ~yaklandırdı. Hat
ta her şeyi çok daha itina ile hazır-• lamıştı. Fakat hiç bir şey para etme-
di. İspanyayı mağlfıb etmeye muvaf
fak oldu, fakat onu inkıyad ettireme. 
di. Ve günün b'irinde, !spanyol topra· 
ğmda ingilizleri buldu. Kadiks'e ka
dar gitmiş olsaydı, istiklallerine düş. 
kün İspanyollar ona karşı koyacaktı
lar. Tıpkı japonların bugün Çinde 
karşılaştıkları vaziyet. Üstelik japon
lar henüz ne Kantonu, ne de Se • Çu
en'in merkezini alabilmişlerdir. Bu
gün için hatıra gelmiyen bir meşk o
lan, Çinin ani bir ümidsizliğe düşme. 
si ihtimali haricinde, Japonya, her 
g\\n "O\taz daha. onun 111.t; ın.a Q.~'F"'"''\... 

tedir. Karşısında İngiltere, Fransa v~ 

Akdenizde korsanlık 
Lonöra gazeteleri, Endymion vapu· 

ru hadisesiyle meşgul olmaktadır. 
Taymisin yazdığına göre, Fransa ve 

İtalya büyük elçileri Eden'i .ziyaret e· 
derek deniz devriyesi meselesi hak
kında görüşeceklerdir. 

Deyli Telegraf bu mesele hakkında 
daha dün öğleden sonra fransız, ital· 
yan büyük elçilerinin Eden ile konuş
tuklarını yazıyor ve diyor ki: 

"Deniz kontrolu konulalıdan beri 
Akdenizde taarruzlar tamamiyler dur
muştur. Fakat bugün bu tecavüzlerin 
yeniden başlamak üzere olduğu inti· 
baı vardır. Binaenaleyh böyle bir te· 
mayülü önlemek için şiddetli tedbir· 
ler alınması zaruridir.,, 

Ha,Ta hücumları nıesele:;i 

Deyli Meyl diyor ki: 
İtalyan ve fransız büyük elçilerinin 

Eden'le yapacakları konuşmalar yal
nız kontrola inhisar etmiyecektir. 
İspanyada açık şehirlerin maruz bu· 
lunduklan hava hücumları meselesi 
de görüşülecektir. 

Deyli Ekspres de şöyle yazıyor: 

Akdenizdeki kontrolu İngiltere ile 
beraber diğer devletlerin de şiddet
lendirmesi muhtemeldir. Birkaç haf· 
tadan beri tatil edilmiş olan hava dev
riyeleri de yeniden te~is olunacaktır. 

lsvec 
lsveç'in isteği: Harn takdirin· 

de bitaraf kalmak 

Bahçe, köyün en ~Uzel. kı~ı olan 
lVı.aria Antonia'nın evıne aıddı. Kadın 
estetiği ile ülfcat etmiş olan bir kimse, 
onun gibi bir çoğuna rastlamıştı; fa. 
kat o, bu küçücük köy halkına adeta 
canlı bir Venüs tesiri yapıyordu. Ma
mafih, bu, iyi ve sağlam yapılı, al
yanaklı köylü kızının, hakikaten gü
zel tarafları vardı. Bu yanaklara yir· 
mi tane baharın heyecan dolu sıcak 
kanı renk veriyordu. Onun yüzü, 
sanki misk gibi bir koku fışkıran bir 
köy dilberinin yüzü idi. O, orman ko
kusiyle parföm ticarethanesi arasın· 
daki koku farkı gibi, şehirdeki kızlar
dan farklı idi. 

Sık eık görüldüğü gibi, (bunu oku
yan güzel kızlar, bu noktaya sakın 
mim koymayınız 1) Maria Antonia'nm 
soğuk tavırlı ve kayıdsızlxğı, Joseli
to'nun yüreğinde alevi büyük bir 
yangına çevirdi. J oselito, Maria'run 
onu sevmesi için var kuvvetini harcı
yordu. Maria Antonia ise, güldüks;e 
gülüyor, fakat teslim olmıyordu. 

Diyarbakır hattı : Hergün 
Zonguldak hattı : ., 
Kırıkkaleye rayotobfü: ., 

GÜNDELiK 

9.40 
15.00 
16.05 

salası japon adaları tarafmdan kesil
miş olan Filipin adalarının a'blokası
nı temin edecektir. Halbuki, Filipin 
adalan, ingiliz • fransız • amerikan 
grupunun (Hollanda buraya dahil e
dilebilir) başlıca müdafaa üslerinden 
birini teşkil eder. 

Rusya tarafından teçhiz edilen bir or- Cenevrede Milletler cemiyeti pak
du V'ardır. arkasında ise tethişçiler tmm tadili için yapılmakta olan mü
etrafmda, sağında, solunda, ilk sen. .zakerelerden bahseden Dagens Nihe
delemesini gözetleyen üç büyük dev- ter gazetesi diyor ki: 

Arabı • 1356 
3 Zilhicre 

Rumf. 1353 
İkinci kinun 22 

S. D. 

İmdi, japonlar bütün bu metodla
rı hep birden tatbik etmek, ve bu i· 
tibarla da, - askeri ve siyasi bakım
dan - hasımlarının dört müdafaa sis. 
temine aynı zamanda hücum etmek 
hatasına düşecek gibi görünüyorlar: 

let. "Milletler cemiyetinin İsves; görü-
Nihayet, Japonyanın göbeğinden, şünü tanıması zaruridir. !sveç'in iste-

O günlerde, aynı köyün köylüsü o
lan Don Santiago, altınla yüklü oldu
ğu halde ve tıbkı bir fatih tavrıyle-ce· 
nubi Arnerikadan avdet etti. Don San
tiago, Mantanzas'daki bi: çok kadın· 
ların kendisini sevmelerıne müsaade 
etmesini adeta dilenmiş olduklarını 
ballandıra ballandıra anlatıyordu. Ba
vulundaki altınların, okyanusun öbür 
tarafındaki kadınların yüreklerinde 
büyük bir tesir yapmış olduğuna şüp· 
he olmasa gerek. 

S. D. 
Güneı 7 07 Akııam 17 30 

sefaletleri gitgide tahammül edilmez . _. . . . . 
bı'r hal ı · · 'ft i k"tl 1 . dıgı bır harp takdırınde bıtaraf kala· 

Bir terfi 
Mahalli idareler umum müdürlüğü 

ikinci şube şefi Bay Fikri Çağken ye..ı 
ni teşkilat kanuniyle 40 liraya terfi 
ettirilmiştir. 

Sanat mektehleri mütedavil 
sermayesi kanunu 

1 - Bef şimal vilayetinden mil
rekeb olan ve Çang • Kay - Şek ordu· 
!arının şimdi çekilmekte oldukİarı 
sırf çinli sistemi; 

2 - Kanton'un teşkil ettiği ikinci 
çinli sistemi ki japonları ingiliz -
fransız • amerikan cephesiyle temasa 
sevkedecektir. 

a an ışçı ve çı ç u e en-. . . . . 
nin oğultusu yükseliyor. bılmek hakkıdır. Fransız ve ıngıhz 

Japonya, 9analarr daha ziyade a- matbuatının tenkitleri gösteriyor ki 
leyhinde olan büyük bir kumara gi- onlarca küçük devletlerin itiraz hak
riş,miştir. kı yoktur. Onlar yalnız yürütülür. İş· 

te o kadar. 
Günün bütün hadiael•ri hakkında, " 

dünya gazetf!llerinin mütalea ve ---------------
tef •irlerini aksettiren QJağıdaki 
basın hülasaları. Anadolu Ajansı
nın bültenlerinden alınmaktadır : 

Çapraz kelimeler 

Maria Antonia, güzelliğinin ortak
ları ve koruyucuları olan hava ve gü
neşe aşıktı. O, hemen hemen bütün 
günlerini bahçede geçirmeği kendine 
adet edinmişti. Bundan dolayı da, Se
nor Paco'nun bahçesi, Maria Anto
nia'ya gönül verenlerden bir kimse i
çin, fevkalade ehemiyetli bir stratejik 
nokta idi. Bu itibarla, yazı köyde ge
çiren ve madridli zengin bir ailenin 
oğlu olan Joselito, günün birinde 
meyhaneye gelince, Senor Paco hiç 
şaşmadı. J oselito, meyhaneciyi bir ke
nara çekerek, ona, 

O da Maria Antonia'yı görü_nc_e, ~-
k Oldu . yahud bu onun bır ıddı-

Kültür bakanlığı, sanat mektebleri 
mütedavil sermayesine aid olan kanu
nu yeni baştan tadil etmektedir. 

3 - Viladivostok'ta birçok deniz
altıların ve kuvvetli filoların bulun
ması dolayısiyle, japonlaı; için son 
derece tehlikeli olan rus sistemi. 

Sovyetler blrllğl 

- Dostum, beni dinle. Evinin arka
sındaki bahçe benim işime çok yara
yabilir. İstediğim zaman oraya ser
bestçe girmeme izin verecek olursan, 
her halde zararlı çıkmazsın. Benim 
kim olduğumu biliyorsun değil mi? 1 
dedi. 

Meyhaneci, "söylemeye hacet yok. 
Si~in bir milyoner olduğunuzu hepi
miz biliyoruz,, demek ister gibi, o
muzlarını kaldırdı ve başını bır yana 
eğdi. 

J oselito cüzdanını çıkardı ve masa
nın üstüne büyük bir banknot attık
tan sonra, 

- Bu gördüğün şey, benim kartım
dır. Tabil, bu henüz bir başlan

gıçtır. Eğer bana iyi hizmet edecek o
lursan, bu banknot gibi bir çokları 
benim cebimden senin cebine geçecek
tir. Diye de ilave etti. 

- Hiç bir itirazım yok. Beniml.e 
birlikte geliniz. Bahçeye nasıl varabı
~eceğinizi size göstereceğim. Ondan 
sonra artık ben olmasam da, canınız 
istediği vakxt yalnız da oraya girebi
lirsiniz. 

Pis pis kokan bir yoldan yürüdüler; 
çünkü, meyhaneci buralara eski şarab 

- tı Balı· fıçılariyle kap kaçağını yıgmış · 

na aşı , . 
ası idi. Şurası da mukakkak _kı, o, Jo-
selito'ya. tepesinden ~akt~.g~ ve 0.~u 
kendinden aşağı bir rakıb. gozıy!e go_r· 
düğü tçin, kıza dikkatinı çevırme~e 
karar verdi. Ukin, nasıl başlamalı ı
di? Tabii, 0 da Senar Paco'nun b~~e
sini kendine yardımcı alacaktı. Çun· 
kil burası, köylü güzelin hüküm silr· 

d . .'-ü ülkeye varan tabii bir hareket 
ug ' kA 1 

noktası, feda edilmesine ım an o ~-
bir köprü idi. Bu itibarla, bu kı-

yan · S Pa bar adam da oraya gi ttı ve enor -

co'ya, · 
- Meyhanenden bahçeye geçm.eme 

engel olmıyacaksm değil mi? dedı. 
_ Fakat, orada ... 
- Orada bu izini benden evel ko-

lan başka bir erkek daha var. 
parmış o . . al b' 
Bu sebebten dolayı b~n de ızın a ı-

1
. . Sana bı.ınun bır .zararı dokun-
ırım. - 1 

maz. Teker teker kazandıgım pb~lra a-
. b nda torba ile harcaya ı ece

rımı, ıca ı 
_. aklım yatıyor. Bu basdı bacağın 
gımde .•. paranın iki mislini vereceğim. 
ver ıgı 

_ Fakat, .Don Joselito'nun da ~ah-
çeye girmesine engel olamıyacagımı 
da kabul etmeniz lazımdır. 

_ Benim sizden böyle bir talebim 
yok. Ona aldırış bile etmiy?rum._ O· 
nu kendime bir rakib telakkı etmıyo· 

rum: 
o, umumiyet itibariyle hangi saat-

lerde geliyor? 
- üçten beşe kadar. 
- Öyle ise ben de beşten yediye ka· 

İZMİR Enternuyonıl 
f uar1na Hızırlınınız 

20 agustos 20 eylul 

1938 3-7041 

4 - Aleutiyen, Havai, Panama a
dalariyle çevrili olan amerikan siste. 
mi ki zaptı imkansız olan bu üslerden 
amerikalılar japon adalarına saldıra
bilirler. 

En vahim olan nokta ne ruslann, 
ne ingilizlerin, ne de japonların kı
mıldamayışıdır. Vaşingtonda, Lori. 
drada, Moskovada, bir çılgınlık ihti
maline karşı müdafaa imkanları hazır 
!anıyor. Bize Filipin adalarında 10.000 
amerikalı ve 40.000 yerlinin ve bava 

başka bir bay, cenubi amerikalr Don - Bu günden itibaren onun verdiği 
Santiago da Senorita Maria Antonia paranın iki mislini sana vereceğim. 
ile konuşabilmek için, bahçeye girme- Bu sonradan görme adam beni alt 
sine milsaade edilmesini istiyor. edeceğini sa.~ıyorsa çok aldanıyor. Al 

- E, sonra? şunu ve Don Joselito'nun nasıl bir a-
- Hatırı sayılır bir para verdiği i- dam olduğunu öğren. 

çin ve ben de, bildiğiniz gibi fukara Dedikten sonra, bir deste banknotu 
bir adam olduğumdan beş on 1 para meyhaneciye verdi. 
kazanmak fırsatını kaçırmak istemi- İki aşık arasındaki yarış epey uzun 
yorum. sürdü. Çünkü Maria Antonia her iki-

- Paranın lafı olamaz. Her halde sini de dinledi. Fakat hiç birine kar
ondan geri ve aıağı kalacak değilim. şı meyil göstermedi. Bütün köy halkı 
Hele bu, her bakımdan küçük olan bu mesele ile aHikalanmıştı. Bu fev
cenubi amerikalı kar~ıma dikilmek kalade mücadeleden muzaffer çıka-

. i ,. cak olan adam etrafında bahislere bı'. 
ctiretın gösterdikten sonra ... Meyha- ı 

. e tutuşuldu. Türlü türlü tahminler 
nenın kapısından geçmeme mani ol- yapıldı. 
manı senden istemedi mi? Biri, 

- Hayır, hayır Senor. Bilikis, si- Mat' A t . 
zin bahçeye gelmenize ehemiyet ver- . - . ıa n onıa, nihayet Don San-
mediğini söyledi. Sizi kendine bir ra- tıaBg~ ıble evlen~cektir, diyordu. 

Sovyet donanmasının 
vazifeleri 

Pravda gazetesi deniz komiseri 
Smirnof'un bir makalesini neşretmek· 
tedir. Smirnof diyor ki: 

"Sovyetler birliği büyük bir deniz 
devletidir. Deniz hududlarımı.z binler
ce kilometre tutmaktadır. Bütün dün· 
ya denizlerinde Sovyet ticaret gemi
leri işliyor. Sovyet ticaret filosunun 
tonajı da her sene artmaktadır. Vata· 
nrmızı aç gözlü faşist tecavüzlerinden 
korumak ve Sovyet bayrağı altında iş
liyen gemilerimizi himaye etmek vazi
fesi de harp filomuza düşmektedir. 

Yeni yapılan ve kuvvetlen
dirilen filolar 

Son seneler içinde Pasifik ve fimal 
denizleri için yeni filolar yapılmış ve 
eski Baltık ve Karadeniz filoları da 
çok kuvvetlendirilmi~tir. Aynı za
manda Amur ve Dinyeper nehirleri i
le Hazer denizi filotillalarımız da tak 
viye olunmuştur. Kendilerini büyük 
deniz devleti addede"n V# Sovyetler 
birliğine de eski Rusya gözüyle bakan 
b~r takım kapitalist devletler fena 
halde .. !danıyorlar. Yeni Sovyet filo· 
su komşularını dikkatle takib ediyor 
ve zayıf taraflarını tetkik eyliyor. 
Sovyet donanması vatanın müdafaası 
için dil,manı ,icab eden yerde ve za
manda ezecektir. 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 

2 
3 
4 
5 

6 

1 

8 
~ 

1 1 3 

Soldan sağa: 
1- Balta ile odun kesme 

' 1 

2· Erke~ koyuı:ı - Evin bir bolüğü. 
3- İngl~ızce (sız) manasına gelen keli

menın turkçe telaffuzu - Siyah ve sı
caktır, fincanla içilir. 

4- Sulak değil - Hayvan ölüaıi. 
5- Sanat - Bir erkek ismi. 
6- Bıçağın büyugü. 

çeye açılan kapıya vardıkları vakıt, 
. S Paco der-ketum bır adam olan enor ~ , 

hal geri çekildi ve Maria Antonıa nın 
. l'to'ya serbest 

kalbine gıden yolu Jose 1 .. li de 

dar gelirim. Benim. nasıl bir adam ol· 
duğumu anlaman için şunu al. . 

Cenubi amerikah bunu söyledıkten 
sonra 200 dolarlık bir banknotu mey
hanenin masasına fırlattı. Banknot, 
sanki bir hokkabazın eline geçmiş gi
bi Senorun elinde hemen yok oldu. 

k.b l"'kk' · . · ır aşkası ıse ı te a ı etmıyor. İlk fırsatta sızı ' 
atlatacağını söylüyor 

1 

- Ha~ır, hayır, Don Joselito ile ev-
- Eşek he 'f b" .1 . d' d'? b lenecektır, Hem de pek yakında. di-

. rı , oy e mı e ı en yordu. 
de o~a hı~ ~hemiyet vermiyorum: Bı· - Don Joselito ile evlenecektir. 

Bugiinkü Sovyet donanması 
Bugünkü Sovyet donanması eski 

Sovyet donanması değildir. Bilha5sa 
denizaltı filomuz gerek kalite gerek 
sayı itibariyle Sovyetler birliğinin 
son seneler içindeki muazzam endüs
tri inkişafile mütenasip bir tarzda te
kamül etmiştir. Zırhhlarımız 1914 ve 
1915 senelerinde yapılmıf olmakla be
raber baştan ba9a yenile,tirilmi§ler ve 

7- B~r nota - Hamamın ocağı, 
8- Bır şeyin vezni. 
9- Bir eklenti - Espri 

Yukarıdan aşağıya: 
1- Yayla atılan - İnanmak. 
2- İyice yemek yedir l 

bıraktı. Tam bu sırada, kır guze kla 
dıvar dibindeki şebboyları sulama 

meşguldu. - 1ı ve-
K .. .. "k bahr.e ile yaptıgı a ş . 

uçucu ,.. d J selıto 
riş meyhaneciye çok yara ı. 0 

_ 
otlar çogal-

• l' , Ertesi günü Senor Paco, Jose ıto -

ya, 
- Don Joselito, af buyurunı•z ama, 

rak ,ıstedığı zaman bahçeye gelsın. _ Don Santiago ile evlenecektir 
- Ben de öyle hareket etmek isti· Fakat Maria Antonia, küçük kav~l-

yorum. Maksadım ~imse~in gönlü ~ı~ ye il.e cenubi amerikalıı:_ıın sayesinde 
rılmaırn. ~on Santıago hır prenı gıbı .zengın bir adam olan meyhaneci Se-
elf açık bır adam. nor Paco ile evlendi. 

3- Havalandır ı 
4- Cadı 
5- Gazı alınmış maden kömürü. 
6- Ida - Mandanın yavrusu. 
7- Eskiden üzerinde kitab okunan bir 

iskemle. 
s- 1ta eti 
9- Od • Teyzenizin kız kardeşi, 
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Vilayetler 
Makinist ahnacak 

Antalya vilayetinden: 

Şvartskop marka vilayet silindirle
rinde çalışmak üzere dört daimi maki
niste ihtiyaç vardır. Ücretleri 70, 50, 
35, 30 liradır. Talihlerin vesikalariyle 
birlikte 15 şubata kadar Antalya nafıa 
müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (245/ 139) 1-366 

Açık arttlrma 
Ereğli Cumhuriyet Halk Partisi 

ilçe Yönkurul Ba,kanlığından : 

Cumhuriyet Halk Partisine aid Ka
radeniz Ereglinin müftü mahallesi 
hududu dahilinde ve çarşı mevkiinde 
cumhuriyet parkı ittisalinde 456 ar
şın murabbaı muadili 259/ 92 metre 
murabbamdan müfrez 167/ 25 metre 
murabbaında tahtani kargir anbarlar 
ve fevkanisinde halkevi salonu hariç 
kalmak üzere tahtani bir eczahane ve 

nü saat ıs de encümeni vilayette yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (2888) lira muvakkat temi
nat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göstermesi lizım

dır. Nafıa vekaletinden tasdikli ehli
yet vesikası ve fenni mesuliyeti olacak 
diplomalı mühendis, mimar veya fen 
memuru istihdam edeceklerine dair 
noterlikten tasdikli teahhüdname. 

6 - Teklif mektubları yukarıda ya
zılı saatten bir saat evetine kadar encü
meni vilayete getirilerek eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektubların nihayet muayyen saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile kapatılmış bulunması 

lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (251) 1-549 

Hastahane pavyonu 

ikmali 
bir kahvehane ve bir anbar ve fevka-
ni dört oda "e bir sofa ve bir salon ve Çorum Vilayeti Nafıa Müdür lü -

ğünden: 
bir abdestlik ve abdesthane ve bir 
merdiveni miiştcmil kargir mağaza
nın müfrez bu kısmı 23 şubat 938 ta
rihine müsadif çarşamba günü saat 
14 de parti binasında ihale edilmek 
üzere (51) gün müddetle açık artır

maya ve bedeli peşin alınmak şartiy. 
le satılığa çıkarılmıştır. Bedeıi mu
hammini (12000) liradır. İsteklilerin 
şartnameyi parti binasından alabile
cekleri ve ilk artırmaya gıreceklerin 
(900) liralık teminat akçeleriyle iha
le günü parti ilçe yönkurula müraca-
at etmeleri iliin olunur. 1--477 

Cezaevi in11sı münakasası 
Aydın Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın 

vilayetinde Gazi paşa mektebi karşı
sındaki planda gösterilen mevkide ce
zaevi inşası: 

2 - Keşif bedeli 82330 lira 77 kuruş
tur. 

3 - 937 malı yılı içinde başlanacak 
olan bu işin 20.000 liralık mikdarının 
!ıl37 mali yılı içinde bitirilmesi şarttır. 

4 - Aşağıda yazılı şartname ve ev
rak Aydın nafıa müdürlüğünde para
ıız görülebilir. 

4 şubat 938 cuma günü saat 15 de 
Çorum Daimi Encümeninde ihalesi 
yapılmak üzere 13000 lira keşif be
delli hastahane pavyonu ikmali inıa
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. Şartname plan, keşif ve 
buna müteferri diğer evrak Çorum 
Nafıa dairesinde görülebilir. Muvak
kat teminat 975 liradır. 

İsteklileri nteklif mektuplariyle 
bu işi yapabileceklerine dair Nafıa 

Vekaleti ehliyetnamelerini ve ticaret 
odası vesikalarını ihale günü saat 14 
de kadar ihale komisyonuna vermele-
ri lazımdır. 1--479 

Buz fabrikası tesisatı 
Gaziantep Beled iyesinden : 

G. Antep belediyesi buz fabrika
sına ilave edilecek tesisata talip çık

madığından bir ay müddetle tekrar 
eksiltmeye konmuştur. 

ı - Tesisatın muhammen bedeli 
"10517,05" liradır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname 
ve saiı evrakı G. anteb belediyesinden 
parasız alabilirler. 
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B - Mukavele projesi fayan cuma günü saat 15 de Gazianteb 
C - Baymdırhk işleri genel şartna- belediyesinde yapılacaktır. 

mesi 
Ç - Keşif cetveli, silsilei fiat cetve

li, metraj cetveli 
D - Vekalet yapı işleri inşaat şart-

namesi 
E - Fenni şartname 
5 - Eksiltme 15.2.938 Tarihinde salı 

günü saat 15 de Aydın nafıa dairesin

de yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklinin 7273 lira muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka aşağıda ya
zılı vesikaları haiz bulunması lazımdır. 

A - Nafıa vekaletinden alınan 937 
yılına aid müteahhidlik vesikası. 

B - 937 yılına aid ticaret odası ve

ıikası 

7 - Teklif mektubları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar nafıa müdürlüğünde 
toplanan komisyona. getirilerek mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta ı
le gönderilecek mektubların nihay;:t 
3 üncü maddede yazılı saate kadar gel
mit olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice yapıştırılmış bulunması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (183) 1-450 

Kapah zarfla vali 
konağı insaatı 

Kayseri Valiliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Kayse
ri merkezinde yapılacak vali konağı 
inşaatı olup bedeli keşfi (38502) lira 
36 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak 
fUnlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei türabiye, §OSe ve kar· 

gir inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli 

G - Proje, grafik. 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 
Kayseri nafıa müdüriyeti ve viliyet 
daimi encümeni ka!emJerinde görebi
lirler. 

3 - Eksiltme 21.2.938 pazarteai gil-

4 - Muvakkat teminat "788,78" li
radır. 

5 - Teklif mektublarında 'imdiye 
kadar bu işleri yaptığına dair 6.000 li
rc;lık bir vesika ile işin başından ni
hayetine kadar çalıştıracağı bir fen 
adamı ve vesikasını gösterecektir. 

6 - Teklif mektublarr ihale günü 

saat 14 de kadar ilmühaber mukabilin
de beıediye reisliğine verilecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek mektub
ların iadeli teahhüdlü olması ve niha
yet bu saate kadar riyasete gelmiş bu
lunması lbımdır. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat al
ınak .istiyenler Gazianteb belediyesi
ne müracaat etmeleri ilan olunur. 

(608/ 307) 680 

İnşaat münakasası 
Afyon Nafıa Müdürlüğünden : 

Tekli fedilen bedel layık hadde gö
rülmediğinden dolayı ihale edilemi
yen Afyon lisesinde yapılacak "44799,. 
lira 66 kuruş keşif bedelli tadilat ve 
pavyon inşaatı bu kere şartnamedeki 
müddet keyfiyeti uzatılarak daha mü
said bir şekilde yeniden ve 17-2-938 ta
rihine müsadif perşembe günü saat 15 
te Afyon nafıa müdürlüğü komiayo
nunda ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme şartnamesi ve buna müteferri 
diğer evrak iki lira yirmi dört kuruı 
bedel mukabilinde Afyon nafıa mü
dürlliğünden alınabilir. Muvakkat te -
minat 3360 liradır. İsteklilerin Nafıa 
Vekaletinden 938 senesi için almmış 

otuz bin liralık müteahhidlik vesikası 
göstermeleri ~ teklif mektublarını 

17-2-938 tarihinde saat 14 e kadar Af
yon nafıa müdürlüğüne göndermeleri 
ilan olunur. (639/ 323) 1 - 700 

·· Kazalar 

İnsaat münakasası 
Iidır Mal Miidürlüiünden ı 
1 - Iğdırda yapılmakta olan hükU

met konağının 15000 ve 4000 liralık 

ki ceman 19000 liralık in.-atına ili-

ULUS 

veten mezkQr inşaatın bakiyesi olan 
11818 "Ol" liralık bir kısım inşaatı da 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuftur. 

2 - Eksiltme 25.2.938 tarihine mü
sadif cuma günü saat 15 de Iğdır mal
rnüdüı !üğünde toplanacak eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 1336.35 li
radır. 

4 - Dosyasmdaki evrak şunlardır. 
Plan, keşif, silsilei fiat, fenni, şart

name, eksiltme şartname, mukavele 
projesi, baymdırlık işleri genel şart
,ı.:mesi. 

S - İstekli olanlar nafıa vekaletin
dt'n .ılmıt oldukları 938 yılı yapı ehli
yet vesikası, 938 ticaret odası vesikası 
ve teklif mektublarını mühür mumu 
ıJe kapatılmış bir zarfa koyarak yu
karıda yazılı saatten bir saat evetine 

i<adar komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri. Ve ya
hut posta ile göndermeleri. 

6 - Postada geciken teklif mektub
ları kvmisyonca nazarı itibare alınmı

yacaktır. tık talibine verilecektir. 
~~~~) M9 

Bankalar 
Su kuvvet santrah 

insaatı 
Sümerbank Umum Müdürlüğün

den: 

1 - Konya Ereğlisinden takriben 
16 kilometre mesafede bulunan İvriz 
mevkiinde yaptırılacak su kuvvet sant
ralı intaatından olup muhammen keşif 

bedeli 295.836,89 lira olan kaptaj, ka
nal ve aantral ile teferruatı vahidi fi
at esasiyle, ve ketif bedeli 75.393,63 li
ra olan mezkQr santral yerinde bulu
nan binalarla Ereğlide bez fabrikası 

,. *' 

sahasında yapılacak 6 usta evi inşaatı 
tamamen toptan götürü olmak üzere 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

İnşaatın heyeti umumiyesinin mu
hammen keşif bedeli 369.763,52 lira
dır. 

2 - Eksiltme evrakı 25 lira mukabi
linde Sümer bank inşaat şubesinden a
lınabilir. 

3 - Eksiltme 25.2.938 cuma günü sa
at 15.30 da Ankarada Sümer bank u
mum müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (18540) lira
dır. 

5 - İsteklilerin ihale gününden en 
az üç gün evel Sümer bank inşaat §U· 
besine gelerek bu kabil inşaatı yapabi
lecek fenni ehliyetlerini isbat için na
fıa vekaletince verilmiş müteahhidlik 
vesikasiyle icabeden diğer vesikaları 

ve milli bankalardan birinden alınmıs 
(150.000) liralık mali itibar mektubun~ 
ibraz ederek eksiltmeye girebilmek ü
zere birer vesika almaları lazımdır. 

6 - Teklif mektublarmı havi zarf
lar kapalı olarak ihale günü saat 14.30 
a kadar makbuz mukabilinde Ankaraıla 
Sümer bank U. muhaberat şubesi mü· 
dürlüfüne teslim edilmiş olacaktır. 

7 - Bu inşaatı, Banka dilediği müte
ahhide vermek hakkını muhafaza eder. 

(250) 1-552 

Sıhat bakanhğı 

Tibbi mecmualar 
ah nacak 

Ankara Merkez Hıfzısıhha Mües
sesesi Sah n Alma Komisyonu Reisli

ğinden : 

1 - Müessesemiz kütüphanesine 
satın alınacak muhammen bedeli 

(3997) lira olan eski senelere aid tıb
bl mecmualar 19.2.938 cumartesi günü 

saat (11) de açık eksiltmeye lı:onmuy
tur. 

2 - İstekliler her gün müessese 
muhasip mutemedliğinden listesini a
hbilirler. 

3 - İstekli ticaret odasına kayıdlı 
olmakla beraber ayrıca% 7.5 teminat 
parasını hudud veznesine yatırılacak-
t~ M6 

Ankara Valiliği 

Kayak yapanlara 
Ankara Valiliğinden : 
Bazı yurddaşlarm kayak için A -

yaş beline gittikleri görülmektedir. 
Mütehassıslarına yaptırılan tetkik 
neticesinde bu yerin ~ok arızalı ve 
tehlikeli olduğu anlaşıldığından bu 
mahalde kayak sporlarının yapılması 
menedilmiş ve keyfiyet mahalli kay. 
makamlığına da yazılmıştır. 

Sayın yurtdaşların bilgi edinme -
leri için ilan olunur. (324) 697 

Tamirat 
~nkara Valiliğinden : 

4 - 2 - 1938 

icra 

'.An kara Beıinci icra Memurluğun
dan: 

Dairemizin 937-2089 sayılı dosya.. 
sında Ankaranın Atatürk ilk okulu 
baş öğretmeni Ali Naim tarafından 

istihsal edilen Ankara birinci hukuk 
mahkemesinin 10.11-937 Ta. ve 37-962 
No. lı Hamiyle Altmt~ mahallesi 
Tabakhane caddesi 55 sayılı dükkan
da kiracı Kasap Muharreme 755 ku· 
ruş masarifi mahkeme ve icra mas • 
rafları için berayı tebliğ gönderilen 
icra emri üzerine verilen meşrubatta 
borçlunun yazılı adresten çıktığı ve 
nereye gittiği belli olmadığı anlaşıl
mış olduğundan hukuku usul mahke
meleri kanununun tcbliğata dair hü· 
kümlerine göre ilanen tebliğine ka. 
rar verilmiş olduğun 1an bir ay için -
de beyanda bulunulması için mühlet 
verilerek tebliği şifahi makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 701 

..1111111111111111111111 111111111111111111.. - -- --- Bayan memur ~ ---
Keşif bedeli (964) lira (20) kuruş- : 

tan ibaret bulunan Ankara ceza evi -- aranıyor -----
jandarma karakolun işgalindeki dört : Ankara' da biiyiik bir -: mali müessese icin iyi türk- : oda ve nöbetçi kulubesinin tamiratı 
5 şubat 938 gününe rastlayan cumar. : çc bilir, herhangi bir ma- : 
tesi günü saat 11 de vilayet binası da- : kinede ' 'ani ız ve · : ; ış!'! scrı ya- --
hilinde Nafıa komisyonunda ihalesi 
yapılmak üzere pazarlığa konulmut- § zar, en az lise veya kollcj § 
tur. § mezunu bir bayan memur : 

Teminatı muvakketesi (72) lira _ 
(32) ku;uştur. istekliler teminat : 
makbuziyle ticaret odası vesikası ve : 
Ankara Nafıa müdürlüğünden ala- : -cakları ehliyet vesikasiyle birlikte : -sözü geçen günde Nafıa komisyonu- : -

aranıyor. _ 
Taliı> olanların evrakı § 

miisbitelcri ile (Y cnişehir : 
posta kutusu 2 - Ankara) : 
adresine miiracaatlan. --

Tercih cdilf·nin iktid~ - = 
na gelmeleri bu işe aid keşif ve firt
nameyi Nafıa dairesinde görebilecek-

-: rına göre maas verilecek- : 

leri. (173) 1-397 
: tir. 1-544 : 
11111111111111111111111 1111111111111111111 



Baş bakanJık 

Evrakı matbua 
yaptırtlacak 

Gum;ük ve lnhİc;arlar 8 



Grip 
nezle 

başağrısı 
kırıklık 
dikkat 
ediniz 

Almak lazımdır. 

NEVROZIN tofuk aliınlıiımn fena ikibetler doğurmuma 
mini olmakla beraber bütün ıstırabları da dindirir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve Markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

675 
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KDçDk ilan 1Qrtlar1 
Dört satırlık küçük illnlardan: 
Bir defa için 30 kurut 
İki defa için 50 kurut 
Üç defa için • 70 kurut 
Dört defa için 80 kurut alırur. 
Devamlı kilçük ilinlann her defası 
için 10 kurut alınır. Meaell 10 defa 
neıredilecelıc bir ilin için 140 kurut 
alınacaktır. 

ci apartmanında 4 oda, 1 hol, 1 sandık 
odaaı banyo ve mutfağı olan güzel bir 
daire 68 liraya kiralıktır. 4 üncü kata 
nıüracaat. 692 

Kiralık oda- Posta caddesi No. 57 
zemin kat aile yanında bir oda kiralık-
tır. Evdekilere müracaat. 1-562 

Devren kiralık - Müsait teraitle 
devren kiralık Ali Nazmi Apr. No. 14 
üç oda ve hol Ti. 3837 1-581 

Kiralık Daire - Y enitchir Sağlık 

HASAN .RUJ 
ve A L L 1 K LA R 1 

Kadınların güzelliğini ve cazibeler ini ziyadeleftirir. Pariı ruj ve allık
ları ayarında olduğunu bütün güzelle r tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, kler, movayen ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kurUftur. 
Allıklar mandarin, brün, blondine t nevileri şaheserdir. 35 kuruştur. 

HASAN TIRNAK CiLASI 
Türkiyenin en mükemmel cililarıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile fişesi 

Küçük 1 O kuruı, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. 673 

Kereste ahnacak 
Ankara Bötge Sanat Okulu Direlıtörlüğünden : 
Ankarada açılacak Ertik Öğretim sergisi ihtiyaçlarından olup aşağıda 

cins, mikdar ve evsafile tutarları yazılı kereste ayrı, kontraplak ayrı olmak 
üzere açık eksiltmeye konmuştur. 
İsteklilerin şartnameleri görmek üzere her gün okul Direktörlüğüne, 

eksiltmeye gireceklerin de yüzde 7.5nisbetindeki teminat akçelerile birlik 
te 21-2-938 tarihine rastlıyan pazartesi günü ıaat 15 te okullar sağış.man
tığındaki alım satım komisyonuna müracaatları. 
Cinsi Miktarı Tutarı % 7.5 teminat ak~ıi 

Baş ve diş ağrısı ısbrablann 
en müthişidir. 

En ıiddetli dit ağrılarını 
dindirir. 

GRIPIN 
Bütün ağn, sızı ve 
sancılan keser 
Baş ağrısına, nezle, grip ve 

romatizmaya kartı 

Bilhaaaa mileaairdir. 

icabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

isim ve markaya dikkat ve her yerde ıararla Gripin isteyiniz 

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. 

f Karpiç 1 
- -- -- -
~ Şehir lokantası her ~ - -
~ akşam Eduardo Bianko ~ - -- -- -- -
~ ve caz § - -- -
E Cumartesi pazar aksamları § - ·-- -: Dine dansan masalarınızı evvelden tutunuz : - -- -- -: Tele fon : 2038 : - -- -~•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr" 

Bir kolaylık olmak üzere, her utır, 
kelime aralarındaki bothıklar milıtes· 
na 30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük 
ilin 120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört utırdan fazla her ntır için &7· 
rıca 10 kurut aluur. 

sokağı 6 Saim Demir apattımanının -----
2 numaralı dairesi 3 oda, banyo, mut· Çam kereste (muhtelif) U M3 1776 Lira 133.20 

94.50 
ış arayımuır• 

Mürebbiye arayanlar - Franaızca
ya vakıf genç bir mürebbiye vuife an· 
yor, talihler Salti ve Franko'da M. Al-
tay. Tel 1855 1-618 

Liaan denleri - Talebelere ehven 
9erait, kuvvetli metodla İngilizce 
Fransızca denı verilir. Atatürk Bul
varı Bolu Ap. altında foto Kemale 
müracaat. 1-631 

Diplomalı ve tecrübeli bir bayan 
fransızca ders veriyor. Ulus L. rumu • 
%una müracaat. 1-643 

Muhasip - Her türlü uıulü muha· 
aebeye vakıf muktedir bir muhasebe· 
ci akpmlan çalıtmak istiyor Uluı: M. 
M. rumuzuna tahriren müracaat. 670 

Fransız lıviçreli Mürebbiye - İn· 
gilizce, Almanca ve Parla akaaniyle 
Fransızca, aynı zamanda piyano bilen 
iyi Türkseye de vakıf bir Bayan bir a
ile yanında mürebbiyelik arıyor. U· 
lusta (S. S.) rumuziyle mektubla mü
racaat. 702 

Kiralık: 

Kiralık - Y eniıehir İsmet İnönü 
caddesinde yeni yapılan apartımanda 
dörder odalı daireler ve hal kartısında 
müstakil ev kiralıktır. Tel. 2475 

1-553 

Kiraldc - Ziraat yapı kooperatifin
de baraj asfaltı üzerinde konforu havi 
(elektrik, havagazı, su) biri 3 oda, 1 
hol, banyo, diğeri 2 oda, 1 hol, banyo. 
Telf. 2166 1-623 

Kiralık - Havuzbaıı Karanfil so
kağında solda üçüncü Ap. üç dört, bet. 
altı odalı daireler ucuz kiralıktır. Elli 
oda toptan da kiraya verilir. Her türlü 
teçhizat mükemmeldir. İçindekilere 
müracaat. 1-556 

Kiralık - Banyolu, bot yahut mo
bilyalı güzel bir oda kiralıktır. !tıklar 

caddesi, Necati bey okulu yanında No. 
2 birinci kata müracaat. 1-642 

Yaz ve kıt için kiralık ev - Keçiö
ren de otobüs durağında her türlü kon
foru haiz ve geniı bağ ve meyvalığı o
lan dört oda, matbah, kiler, banyo, ga
raj ve uıak odasını havi ev kiralıktır. 

Müracaat: Telefon: 1273 ve 1346 
666 

\VG'1J ~;, 
fak 5 numaraya müracaat. 690 Kontraplak 520 adet 1260 .. 

Kiralık - Yenişehir Karanfil sokak 
32 nomaralı Beton apartmanında 3 oda 
ı ıandık odaaı banyo mutfak ve iki 
büyük balkonu olan bir daire 48 liraya 
kiralıktır. 693 

Satılık: 

Satılık - fımetpafa mahallesinde 
bağlara nezareti kamile ve tam konfor-

Uyanıı· Senetifünun 
1891 

Ba9yazarı: A. Ihsan Tokgöz 

Dördüncü ketide 11 Şubat 938 dedir 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan h.tka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. 

47 senedir durmadan çıkmakta ol an bu haftalık resimli gazetenin 
Ankarada satı' yeri AK.BA Kitabevidir. Senelik abone 10 lirL 592 

lu 4 daire ve 12 odalı yeni kargir apar- ~==========================~ 
tıman ve Yeniıehird: analar. T. 2992 -----------------------------

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ..• 

3--6939 

Heybeliadada - Çamlık içinde 
klrgir, modern konforlu plaja nazır 
bir köşk satılıktır. Müracaat : Anka
ra Selanik Cad. Cıngıllı Ap. No. 7 

1-622 

' Sablık Baihane - Şehre yakın ha-
vadar 2 kat evi on dönümlük bahçe u
cuz fiatla satılacaktır. Meclis Matbaa· 
sında Mehmet Erçeviğe müracaat. 646 

Sabbk - Apiı Ayrancıda yeni ya
pılacak meclis binasına ve bakanlıkla • 
ra, harbiye okuluna pek yakın Ayaşlı 
Ali kızı Remiyeye ait ağaçlı üzümlil ve 
tatlı su kuyulu havadar, nezaretli yer 
evli (767 5) M2 bakımlı bağ ile müıte
milatı toptan satılıktır. Elektrik bağın 

önünde belediyeye ait su da bağın ya· 
nındadır. Ada ve parselli ve haritalıdır. 
Mukaddem caddesinde (7) No. bakkal 
Halile müracaat. 664 

Dağınık: 

Daktilo Kursu - 43 üncü devre 1 •u· 
batta ba,lıyor. Kurs mezunlarına 2 ay
da diploma verilir. Tahsil aranmaksı
zın herkes alınır. Yeni hal arkası yeni 
hamam apartımanı kat 2 Tel: 3714 

1-469 

Kimyagerlerin kongresi - Türkiye 
genel kimyagerler kurumunun yıllık 
mutad kurultayı bu cumartesi 16 da 
belediye salonunda toplanacaktır. 703 

Aranıyor 

Daire aranıyor - Konforlu iki oda, 
bir hol aranmaktadır. Tel. 1342 669 

• Kiralık daire aranıyor - Tercihan 
Yenitehir'de müstakil iki oda veya bir 
oda bir hol, banyo ve mutbak aranmak-
tadır. Telefon : 177 6 661 

Cemiyetler 
Ankara Esnaf Cemiyetleri Genel 

Sekreterliğinden : 

Terziler Cemiyeti idare heyetinin 

itten çekilmesi üzerine heyeti umu· 

miyenin içtimaiyle yeni idare heyeti 

seçimi 9-2-938 çarf8mba günü saat 20 

de Cemiyetler binasında yapılacak • 

tır. Terziler cemiyetine mukayyet a

zaların muayyen gün ve saatte gele

rek reylerini vermeleri bildirilir. 

691 

ı~ı 
İmtiyaz sahibi ve Baımuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ulus Basımevi: Ankara 

~================~-

bakkaliyesine 
caatlarL 

İş verenler: 

(telefon 3120) müra-
672 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. -- -- -§ Dr. Şevket Hüsnü Taray § - -E Cebeci hastanesi : - -:,: Kulak, Boğaz ve Burun :,: 
: hastahklan müteha~sısı : - -: Viyana ve Frankfurt üniversite • : - -: leri kliniklerinden mezun : - -§ Her gün saat 14 den sonra § 
: hastalannı kabul eder : - -:,: Adliye Sarayı köşesinde ıarraf :,: 
: Hakkı apartımanı No. 5 : - -: Muayenehane: Tl. 3912 Ev 1279 : - -= 1-79 -
.,11111111111111111111111111111111111111 ... 

Naos"lterin 
Hayatta en bi.ıyi.ık kazanç has

talı~a yakalanmamaktır A~ız 
ve boi'.?az yolıle ~iren bi.ıtun bu
la~ıcı hastalıklar ~EOSTERI~ 
kullanmakla '-'nlenebılir 
l ler ec:aııe<lcn reçetesız alınır. 

u 

1-483 

YENİ 
BU GECE 

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. - -- -- -§ '( Halkevinde )~ § 
- -- -§ ŞEHİR TİYATROSU ~ - -:,: 5 Şubat Cumartesi günü ak9amı saat 21 de Umuma 5 
:,: 6 Şuabt Pazar günü aktamı saat 21 de Umuma 5 
:5 7 Şubat Pazartesi günü akıamı 21 de Halk gecesi 5 - -- -- -
i KOR i - -- -- -: 'Dram 3 Perde : - -- -: Yazan: Vedat Nedim Tör 5 - -- -- -E Pencereden pencereye § - -5 Komedi 1 Perde 5 - -- -: :Yazan: Mahmut Y eaari : - -- -- -: Cumarteai ve pazar günleri aaat 15 de talebe matineıi : 
: Gite her gün aaat 13 den 19 a kadar ve oyun günleri sabah ondan : 
:. itibaren açıktır. 1-614 5 
.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

SİNEMALAR HALK 
BU GON BU GECE 

Yeni bir ses yıldızı olan ERNA SACK- ..111111&. Hi11i - Cazip ve heyecanlı aık - -- -ın methur alman komiii PA UL KEMP - - sahneleriyle dolu mevaimin en - -ile çevirdiği Almanca sözlü ve - - büyük pheseri - -- -tarkılı - - BİR GECESİ - - SAADET - -- -
NİS ÇIÇECİ - - Baı Rollerde: - -- -- - Charles Boyer - Jean Arthur lıminde Muhtefem filmini - -- -- - Programa ilaveten: Japonlar tarafından takdim eder - -.... - - batırılan PANAY zırhlısının intibalan 1 - -Gündüz Seanılannda - -- - Seanılar: 2.30 - 4.30 - 6.30 Gece 21 de U'I - -IO - -... 

KREUTZER SONAT - Halk Matinesi 12.15 de ....... ı ... 
Kirehk - Yenitehir Özenli sokak Pansiyon teklinde - Möbleli bir 

Memur aranıyor - En az orta tah· 
silli muhasebe ve nakliye itlerinden 
anlar ıeri daktilo yazan bir memura ih
tiyaç vardır. Lisan bilenlerle gümrük 
itlerinden anlıyanlar veya bin lira tica
ri kefalet gösterebilenler tercih oluna • 
caktır. El yazılanyle fotoğraflı tercü
mei hallerini 10 ıubata kadar P. K. 165 
Ankaraya müracaatlan. 1-619 

Seanslar: 2,45 • 4.45 - 6.45 Gece 21 de HAYATINI KAZAN 
( Karanfil sokağının üstündedir )İn- oda istiyorum. Vereceklerin Kanaat 

Hediyelik bizden alın! Halil Naci Mıhçıoilu Anbra Merkezi: Anafartalar caddeai. Telefon: 1230 
~ubeai: Ankara Bank•lar caddeai. Telefon: 2619 595 

, 


