
HER YERDE SALI 
s 20 

KURUŞ Temmuz 

18 inci Yıl 
1937 

Tel: Başmuharrir 1063 

AD 1 M I Z, ANDIMIZDIR 
No. 5739 

Yazı İşleri Müd. 1062 1 
5 -

Müsta~ıı . 
Hatay reıımı 

Yakında kırk mebustan 
mürekkeb t e ş r i i bir 
meclise sahib olacak 
olan müstakil Hatayın 
merkezi A n t a k y a 

1 Bakanlarımız geldiler 

1 Dr. Aras ve 8. Ş. 
Kaya lstanbul'da 

Sancak'ta seçim 
nasıl yapılacak 

Hatay meclisi 40 mebustan 
mürekkep olacak 

ve 4 sene için seçilecektir 
yeni müstakil Hatay devleti komşu 

lstnnbul, 19 (Telefonla~ ~ k alakadar eder Bu istiklalin tahak
bir türk devleti sıfatiyle b~zı t~·r· n türk milleti· elbirliğiyle çalııtı. 
kuku için hataylılarla .~ra1 ... 1e1r . uduen hakiki manada istifade etmeleri· 

Büyük Önder 
Bakanlarımızı 
kabul ettiler 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Dış lt
ler Baltanı Doktor Tevfik Rüştü Aras· 
la İç İşler Bakanı ve Parti Genel S:k· 
reteri B. Şükrü Kaya ve maiyetleriıı. 
deki heyet azası bugün ögleyin sovyct 
bayrağını taşıyan Gruzia vapuriyle 
şehrimize gclmi lerdir. 

Vapur baştan başa donanmış idi. 
Grandi direğinde türk bayrağı dalga. 
tanıyordu. 

Bakanlan rıhtımda Kiıltür Bakanı 
Saffat Arıkan, Emniyet Genel Direk
törü ve İstanbul vali vekili B. Şiıkrü, 
Emniyet direktörü Salih Kılıç, Sovyet 

(Sonu 1. incı sayfada) Ş. d. d h 1 l ıstık a erın ~m ı e atay ı arın · le hakim olmalarını iıtiyoruz. 
nı ve mukadderatlarına tamamıy ~--~~~~--~~~~~--~--~~~~~~~~----~~--~--~~-~~.~~~~--~~~-

Cenevrede Hatay için var!lan 
neticelerin ne olduğunu, tat~.·~-

.~· • butüD 
tın nasıl cereyan ettıgını r 
halkımız bilmeli ve takib etme ı
dir. Kardeı Hatay bu alakanın 
sıcaklığını her dakika duymalıdır. 

Tesrii uzuv r 
Teşrii kuvvet hatay namına mec 15 

tarafından icra olunur. Meclis dört se
ne içın intihab olunmuş 40 azadan mu
rekkeb tek bır heyettir. l'.'Ieclis az~ı· 
nın ıntıhnbı ıki dereceli seçim usulıy· 

• hkumi le yapılır. Kanuni ve cezaı ma : 
yetlere duçar olmıyan yirmi yaşını m~
tecaviz her erkek Sancak vatandaşı bt
rınci derecede müntehibtir. İkinci de
recede muntehib seçilebilmek için °· 
kuyup yazma bilmek lazımdır. ~ebus 
olmak içın yukardaki şartları haız ol-

k v 2 bulunınak la ıınchr. 
İlk ıntihab için bilumum intibah m~a: 
meleleri Mılletler Cemiyeti Meclısı 
tarafından tayin olunan aı:adan mü
rekkeb bir komisyon tarafından tan· 
zim ve murakabe edilecektir. Bu ko
misyon, Turkiye ve Fransa hariç 01• 
nıak üzere Milletler Cemiyeti azasm-

" te dan olan devletler tebaasından mu • 
şekki! olacak ve bunlara türk. alevi, ~
rab, ermeni, ortodoks, grek ceınaatlerı· 
nin mahalli mumessilleri katılacaktır .. 

Birinci derece müntehibleri, yanı 
20 yaşındaki hatay vatandaşı erkekler 
kendilerini bu komisyonun delegeleri 
muvacehesinde türk, alevi. arab, er~e
ni, Ortodoks - grek, kürd cemaatterın
den birine mensub olduklarını alenen 
beyan ile o cemaat sicilline kaydettire

cekterdir. 

Seçim zamanı . 
Komisyon bu ilk kayıd muamele~ı

nin hitamını ilan ile birinci derece ı~
tihab zamanını tayine karar verecektır. 
A . e 
ynı cemaate mensub olarak tayın • 

dilmiş olan müntehiblerin adedi Ha· 
tay'ın heyeti umumiyesi için bir ce.m~· 
atin malik olacağı mebus adediyle ıkın· 
cj derece müntehiblerin adadini arada· 
ki nisbctlere göre tayin edecektir. Şu 
k • · ne adar ki bu muamelenin netıcesı 
olursa olsun her cemaate aşağıda yazı· 
lı a gari mebus mikdarı temin edil· 
ıniştir. 

Türk cemaati: 8; alevi cemaati: 6; 
arab cemaati: 2; ermeni cemaati: 2 ; 
Ortodoks - grek cemaati: 1. 

Kayıd muamelesinin neticesinde çı· 
kacak kati adedler esas olup bu aded· 
ler her cemaat için daha fula ise as-

• iariler bu adede iblağ olunur ve daha 

(Sonu 1. inci sayfada) 
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SURiYEDE HADiSELER 
- --

Cezire' de kanlı 
çarpışmalar oldu 

Suriye kabinesi de Filistin'in 
taksimini protesto etti 

Antakya, (Hususi muhabirimiz yazıyor) - 14 temmuzda, Fransa
nın Suriye ve Lübnan Yüksek Komiseri Kont dö Martel'in şehrimizde
ki nutkiyle resmen ilan edilmiı olan Sancağın ana yasa ile statüsü, 
Hataydaki hayatı normale doğru temayül ettirmiş.tir, ... d~nebilir. Vata
ni partisinin aşırı unsurlarının coıkunlukları ve hır hadıse çıkarmak 
için aylardan beri yapbkları tahrik bir durgunluk devresine girdi. 

IB.Çelinkaga;;;-n isveçteki tetkiklerı~ 

f stokholmden güzel bir görünüş 

SuriyeJeki vaziyete gelince: 
Buna ıebeb biraz da Suriyede 

son günlerde olan hadiselerdir: 
Suriyenin bir türlü durulamıyan 
iç vaziyeti bugünlerde büsbütün 
karııtı. Filistinin taksimi projesi 
bile Suriyede bir tezahüre vesile 
oluyor. 

Güzel fotoğraf 

B. Çetinkaganın sözleri 
1 Demiryoll~r için 50 

milyon lira ayrıldı 
BugUn Cezire anaqi halindedir. Bu· 

rada oturan ve seyyar bir takım aşiret· 
Jerden ıbaret bulunan halk, bugUnkU 
idareye epi önce hoşnudsuzluğunu, se· 
çimde Vatani parti ine rey vermemek 
suretiyle göstermişti. Bilhassa Cezire'
ye yeni tayin edilen Suriye hükümeti 
muhafızının halkın isteklerine uymıyan 
bazı siyasi kararlar vermesi ve bunda 
manda otoritelerinin ihtarlarına rağmen 
devam etmesi Cezire'de bugün son şid· 
dctini bulan esaslı karışıklığın çıkması

na ebeb olmuştur. 

Hasiçe ahalisi, silahlı olarak hükü • 
met konağını, ve jandarma dairesini ab
lokaya almışlar ve bu hareketleriyle mu· 
hafızlığı verdiği karardan döndürmek 
istemişlerdir. Jandarma kuvvetine karşı 
ahali ateş açmış, 7 jandarma ölmüş ve 

diğerlerinin silahlan ellerinden alınmış
tır. Muhafız ortadan kaybolmuştur. 

Kaçtığı veya biler tarafından tevkif e· 

dildiği bilinmemektedir. Dirzordan gc • 
len askeri kuvvetler, idareyi elelrine al-

mışlardır. 

B. Cemil Mürdüm ve Filiatin 
projeai 

Suriye, kendi iç vaziyetinin buı:ur • 
suzluğundan bunalmış halde iken, bu • 
rada bau unsurlar. her gUn yeni bir po· 

litik hadiseye ve tezahürlere o kadar a

lışmışlardır ki, sükun içinde geçen her 

hangi bir gün, onları kendilerini doğru· 

dan doğruya alakadar etmeyen dış me· 

(Sonu 1. inci sayisda) 

Geçen ıene açılan lotoğral 
ıergiıiden bir köşe 

Basın Genel Direktörü 
yeni sergi etraf rnda 

gazetemize izahat verdi 
Basın genel direktörlüğünün gilzel 

bir eseri olarak, o:vdi yıl açılışı, çok ge. 

niş bir alaka uyandıran ''Türkiye.Ürih, 

güzellik ve iş memleketi" fotograf ser· 

gisinin ikincisinin 938 yılı ilk baharın. 
da açılacağını yazmıştık. 

Yeni Türkiyeyi tanıtma yolunda ger
çekten değerli olan ilk sergiden daha 
mükcnunel ve daha geniş olacaktır. Ba· 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Isveç gazeteleri Bayındırlık 
işlerimizden takdirle bahsediyor 

Stokholm, 19 (A.A.) - lsveç ajansı bildiriyor: Birkaç günden
beri lsveç'de bulunan Türkiye Nafıa Bakanı B. Ali Çetinkaya, Grand
hotel' de gazetecileri kabul ederek aıağıdaki beyanatta bulunmuıtur: 

''- Son senelerde demiryolu inşaatı, lsveç ile Türkiyeyi biribirle
rine çok yaklaştırmıştır. iki memleket arasındaki münasebetler, dai
ma iyi bir halde bulunmuştur. Fakat İsveç firmalarının ve mühendia
lerinin sağlam eserlerinin müşahedesinden sonra bu şimal memleketi 
hakkındaki hürmet ve takdir hisleri daha ziyade fazlalaşmıştır. 

Yeni Jemiryolu inıaatına 
devam ediliyor 

Türkiyede demiryolu inşaatı
na devam olunacaktır. Bu İf için 
yeniden 50 milyon liralık tahsisat 
vazedilmittir. 700 bin kilometre 
murabbaı mesahası ve şark ile 
garb arasındaki köprü vaziyeti i
le Türkiyenin her istikamette ge
oit ve iyi münakale hatlarına ih
tiyacı vardır. 

Sulama iıi 
Türkiyede ımlama meselesi de mev· 

cuddur. Bu mesele, u seviyelerinin 
sistematik bir tarzda bir hizaya geti • 

rilmcsi ile halledilecektir. Bu i e, bu 
sene içinde başlanacaktır. 

Türkiyede İf hayatı 
Bir çok memleketlerde halen çok 

vahim bir mesele işsizlik meselesi Ttlr
kiyede mevcud değildir. Dcmiryolu in

(Sonu 7. ıncı sayfada) 

B. C.Bayar 
Is tan bula 
avdet ediyor 

İzmir, ıg (Hususi Muhabirimiz. 
den) - Ekonomi bakanı B. Celil Ba
yar bugün Çeşmeden döndü. İf ve Zl· 
raat bankalarında meşgul oldu. Sümer 
Bankı, Yerli Mallar Pazarını ziyaret 
etti. Yerli kumaşları tedkik etti. Sa.. 
tışlar etrafında izahat aldı. 

Şehir gazinosunda şerefine verilen 
öğle ziyafetinden onra bakan Boz. 
doğnndan gelen heyeti kabul ederek 
kendileriyle ıplik buhranı hakkında go. 

(Sonu 7 • ""' •:aJ•fada) 
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uf ak bir dolaşma 
p aris sergisi, şimdiye kadar ya-

pxlmış olan enternasyonal ser
giler aız.sında mesahası itibariyle ü
çüncülüğü almaktadır: 1900 senesinde 
gene Pariste açılmış olan sergi 216 hek
tarlık bir saha işgal ediyordu, 1931 de 
kunılmuş olan müstemlekeler sergisi
nin sahası ise, 110 hektarla ikinciliği 
almı~tır. Bu defaki serginin işgal etti
ği zemin 100 hektardan ibarettir. Fa
kat bili) or musununz ki üç sene ev el 
ilk projeler te bit edilirken bu sergi i
çin yalnız 33 hektarın kifayet edeceği 
düşünülmüştü, proje görülen ihtiyaç ü
zerine 1935 de 60 hektara, üç ay sonra 
75, 1936 haıiranmda 80 ve sene sonun
da 100 hektara çrkarılmıştrr. 

İştirak eden mi11et1er 44 dür. Pav
yon miktarı 300 dür. İnşaatın hacinı ye
kfmu 4.500.000 kübmetredir. Yani bü
yük Pramidin hemen iki misli. 

Bu inşaatın tahakkuk etmesi için 
700 mımari dosyasının tetkiki 700 pla
nın tatbiki icab etmiş, bütün inşaatı 
kontrol ve tanzim eden merkezi büro 
7 mimar, 17 ressam, 7 makctci, 18 k!
tib, 13 yapı müfettişinden mürekkeb 
olmuştur. 

Sergi sahasına 35 kapı açılmakta

dır. Ekseri i muazzam yapılar olan bu 
kaprlardcın biri Eyfel kulesinin yarısı 
ağırlığındadır. Bu kapılar, biribirlerin
den çok ayrı uslfıbtadrr. 

Sergi sahasında semaya doğru 100 

kule yükı:elmektedir. Bunlar biribiri 
üzerine konulduğu takdirde yüksekliği 
3000 m. olan bir hat elde edilir. En m:un 
kule üçüncü Aleksandr direğidir ki uzun 
lui;u yüz metredir. Bundan başka bir 
çok kulelerle kule şeklinde yapılmış o
lan Irak, Berezilya, Meksika ve Korsi
ka pavyonları vardır. 

" ergin~n elektrik tesisatının ener-
ji kudreti 80.000 bcygirdir. Tu

luz gibi büyük bir şehrin elektrik ihti
yacının bu rakamdan aşağı olduğunu 
söylemek, sergide sarfedilen cereyan 
mikdarı hakkında bir fikir verebilir. 
1931 de kurulmu~ olan müıtemlekeler 
serg"sinin tesisatı bunun üçte biri ka
dardı. 

12.500 voJt kuvvetinde olarak ıelcn 
cereyan 230 transformatörden geçtikten 
sonra kudret 115 volta iner. Keşifler 

sarayını ihtiva eden büyük binanın e
lektrik tesisatı tek başına 2000 beygir 
kuvvetindedir; ışık sarayı da ayni kud
rettedir, Almanya ve hava pavyonları
nın kudreti 1000 beygir, au tiyatrosu-

Şirketin elektirik tesisa
tının enerji kuvveti 80 
bin beygirdir. Tuluz gibi 
büyük bir şehrin elektrik 
ihtiyacının bu rakamdan 
aşağı olduğunu söylemek 
sergide sarfedilen cer
yan miktarı hakkında 

fikir verebilir 

~-------- -
nun 4000 beygir ve Sen nehri üzerinde
ki ışık oyunları 5000 beygir kuvvetin
dedir. 

Trokadero bahçelerinde, Sen neh
rinde, au tiyatrosundaki fıskiyeler 

10.000 beygir kuvvetinde elektrik sarfe
derler. 3000 fıskiye dakikada 54.000 

kübmetre, yani saniyede 15.000 litre su 
fışkırtmaktadır. Harcanan suyun faz
lalığı ilk bakışta sizi aldatmasın, çün
kü ayni su, ziyan edilmiyor. fiskiyeden 
döküldükten ıonra ekseriya tekrar top
lanıp fıskiyelere gelmektedir. 

Versay'rn fıskiyeli havuzları meş

hurdur. Fakat Sen nehri üzerindeki su 
oyunları bu havuzlardan 45 misli fazla 
au fışkırtmaktadır. En kuvvetli fıskiye 
Trokadero bahçeıindedir ki ıuyu 50 
metre yükaeğe çıkanr. Bu ıu tesisatı
nın dar bir saba içinde teksif edi1mif 
olmasından şimdiye kadar hiç bir yer
de eşi görülmemiş bir man:.:ara meyda
na gelmiştir. 

• 

A lman pavyonunun kulesi Eyfel ku-
lesinin ağırlığındadır, yani 70()0 ton 

çekmektedir. Halbuki yüksekliği yal
nız 54 metre ve genişliği 15, derinJiği 
22 metredir. Fakat bu kule her biri 400 
ton ağxrhğmda dört köşeli 18 sütun
dan mürekkebtir. Bu sütunların çelik
ten olan iskeletleri taşlarla örtülmüş, a
ralıkları renkli mozayiklerle kap!an
mı~tır. Kuleyi takib eden holün 22 met
re geni~liği, 140 metre uzunluğu Ye 24 

metre yüksekliği vardır. Yapı malze
mesi ve işçileri tamamen almandır. Ve 
3000 tonu taş, 2.800 tonu çelik olan 
10.000 tonluk malzemeyi Parise naklet
mek i!;in takriben 1000 vagon hizmet et
miştir. 

Alma meydanının medbali tahtadan 
yapılmıştır. Bütün inşaatin hacmi 3500 
tonu bulmaktadır. Fransanın hemen 
bütün ormanları bu inşaata malzeme 
vermiştir. Kullanılmış olan bütün tah
talar uç uca getirilse 400 kilometre u
zunluğunda bir hat vücude getirirdi, 
bu kullanılan malzeme 10 ton hacminde 
550 vagonu dolduracak mikdardadır: 

yalnız bu inşaatin masrafı 8 milyon 

franktır. 

H avacılık sarayı, gelişi güzel bir 
aalon değildir, hususi surette 

tayyarelerin teshiri için yapılmış aero
dinamik bir binadır. Bu hususiyet bi
nanın inşasını son derece güçleştimıit
tir. Mesela binanın 160 000 kilo ağırlı
ğındaki kubbesini 16 ayak taşımakta
dır ki bunlar yere çakılamamıştır. Çün
kü sarayın altı toprak değil, Envalid 
garının tavanıdır. Bu muazzam çelik 
binayı kazasız k:urabilm~k için iki aya 
yakın hesablarla uğraşmak icab etmiş
tir. Bütün binanın ağırlığı 1 milyon ki
loyu bulmaktadır. 

Esas salonun iç hacmi 25.000 küb
metredir. Ve içerisi dışardan tamamiy
le gözükmektedir, çünkü dünyada ilk 
defa olarak şeffaf bir maddeden yapıl
mıştxr. Sellüloz esasına istinad eden 
rodoid isimli bu madde çok hafiftir, kı
rılmaz ve yanmaz, Bundan başka namü
tenahi değişen renklere malik ve son 
derece parlaktır. 

Kubbenin tam ortasına uçuş nziye· 
tinde bir tayyare asılıdır: Detroya'nm 
19~6 da amerikalıları mağluh ettiği tay
yare. Gene rodoid'den imal edilmi' o
lan bir ramp, bir tayyarenin UÇU§ hare
ketini hatırlatan helezoni hareketlerle 
tayyarenin 8 metre yakınına kadar yak
laştıktan sonra tekrar iner. Seyirciler 
bu rampm üzerine çıkabilirler. 

Ayni sarayın bir başka fevkaladeli
ği de üç semalı hava kubbesidir. Çevre
si 35 metredir. Ortada 18 ınetre uzun
luğunde büyük bir planör, yalnız bir 
kanadı bir yuvarlağa merbut olarak, 
dönmektedir. Dakikada iki üç devir yap
maktadır ki, bu böyle bir aletin hava
daki normal süratine tekabiil eder. Se
mayı tanzir eden fiç dairevi kubbeye 
projekötrlerle bulutlar aksettirilmek
te.dir. Galerinin ortasında asılı duran 
bir tayareye giren seyirciler, af3ğıda 
Burje tayyare meydanmm 50 karamet
re ebadında bir maketini görmekte ve 
tıbkı yüksek mesafeden bir tayyare 
meydanma bakıyorlarmış hissini almak-

tadırlar. 

Dünyanın en büyük fotografı A
vusturya pavyonunda görülmektedir. 
Bu fotograf 29 metre uzunluğunda ve 
12 metre yüksekliğindedir. Ve büyük 
bir tablo veya abide kadar tesir yap
ınaktadır. 

B elçika pavyonunun 20 vitrininde 
tefhir edilen elmasların kıymeti 

400 milyon franktır. Belçika bu suret• 

Stratosfer 
Balonunda 
Yangın çıktı 

le en küçük hacimde en büyük kıymet\ 
rekorunu kırmaktadır. Burada maden
lerden çıkarıldığı şekilde ham elmaslar, 
her boyda işlenmiş pırlantalar ve pır
lantadan mamCıl eşya vardır. Bu elmas
lar dünyanın en büyük mücevherat pi
yasası olan Anvers'den getirilmiştir. 

Bu şehrin dört mücevherat borsasında 
günde on milyonlarca franklık elmas 
alınıp satılmaktadır. 

Belçika pavyonunda dünyanın en 
büyük kazanını da görebilirsiniz. Ba
kırdan mamul olan bu kazrının genişliği 
6 metre ve yüksekliği keza 6 metredir. 

Sovyetler birliği pavyonunda iki re
kor mevcuddur. Sarayın üzerindeki ka
dın ve erkek heykeli 24 metre yüksek
liğinde ve 65.000 kilo ağırhğmdadır. 

Bütün ağırlık erkeğin sol ve kadının 
sağ ayakları üzerinde teksif edilmiştir. 
Madeni iskelet çelikten yapılmıştır. 

Heykeli vücude getiren kaplama satıh 
ise paslanmaz hususi bir madenden ya
pılmıştır ve yanın milimetre kalınlı
ğındadır. Tamamiyle Rusyada imal e
dilmiş olan bu heykel, parçalar halinde 
getirilerek yerinde takılmış ve elek
trikle lehimlenmiştir. 

Büyük methal salonunda Sovyetler 
birliğini gösteren bir harta vardır. Bu 
harta bronz çerçevesi içinde 6.000 kilo 
ağırlığında ve 22 karametre büyüklü
ğündedir. Coğrafyacı, mücevherci, mü· 
hendis ve aaireden mürekkeb 667 işçi

nin bir senelik çalı'1Jlasmın mahsulü
dür. Bu harta 120.000 parça mozayiğin 
bir araya gelmesinden vücud bulmuf
tur ve imalinde pek çok kıymetli taş
lar kullanılmıştır. Bütün bu kıymetli 
ve yarı kıymetli taşlar Sovyetler birli
ğinden çıkarılmıştır. Saydan 8000 ka
dardır ve söylendiğine göre kıymetleri / 
300 milyon franktır. 

Sergide mevcud bir agaç ilk bakıf
ta sizi yanıltmasın. Bu büyük ağaç baş
tan başa çimentoda yapılmış ve en kü
çük, dallarına. yapraklarına ve meyva
larma varıncaya kadar, tabiat, bu suni 
madde tarafından büyük bir ustalık
la taklid edilmiştir. 

İşte Paris sergisinin harikuladelik
lerinden bir kaçr. 

Jö M ta'dan 

C~NGEL 

HiKA YEi .RRt 
1 

(iKiNCi CENGEL KIT ABI) 
M qhur ingiliz muharriri Rudyard 

Kipling'in bu güzel eaeri ele: 
BiRiNCi CENGEL KiTABI 

nı tercüme etm~ olan N uTettin 
ART AM taralınclan dilimize 

çevrilerek :arif bir kitab 
hal inci e çıknuıtır. 

Ayrıca İngiliz muharririnin keneli 
hayatı hakkında yazclığı: 

KENDiME DAiR 
acllı eserini ele ihtiva eden bu kitab 

bütün kitabçılarcla 75 kuruşa 
ıatılmaktaclır 

Lansin, 19 (A.A.) - İsviçreli li
Iim Pikard, yeni bir Stratosfer balon
la uçmak teşebbüsünde bulunmuş ise 
de altı saatlik bir uçuştan sonra ba
lonun sepetinde yangın çıkması üzeri.. 
ne yere inmeğe mecbur olmuştur. Se· 
pet mühim basata uğramış v~ içinde 
bulunan fenni aletlerde kamilen hara? 
olmuştur. Bu yeni balon seksen kü
çük balondan mürekkep bulunuyordu. 

Proleaör Pikard yangının 
ıebeblerini anlatıyor 

Lansiii - lova, 19 (A.A.) - Pro
fesör Pikard, yorgunluğunu gideren biı 
uykudan sonra guetecilere beyanatta 
bulunarak: balonu tahrip etmiş olan yan. 
gmm ıebcbini, bir takrm baloncukları 
bağlıyan ipleri kesmek için kullanm11 
olduğu patlayıcı bir maddenin iştiali
ne atfetmek lhımgeleceğini söylemiş
tir. 

Profesör Pikard havada altı saat 
kalmış, 180 kilometre katetmiş ve 3500 

metre yüksekliğe çıkmıştır. 

Anteb fıstıkları için 
tedbirler 

Anteb, (Hususi) - Şimdiye kadar 
Haleb yoliyle ve mutavassıt ellerle A. 
merikaya gönderilen fıstık mahsulü
müzün tasnif ve işlenmesinin Antebte 
yapılarak doğruca Amerikaya ihracı için 
ticaret odasınca hazırlıkJara başalnmış 
tır. Bu mevsimde bu işe teşebbüs olu· 
nacaktır. Bu seneki fıstık rekoltemiz: 
600 _ 1000 ton tahmin olunmaktadır. 

Ayvalık futbol taımnı 
Midilli muhtelitini 

6-2 yendi 
Ayvalık, 19 (A.A.) - Halkevi fud· 

bol takımı Midilli muhteliti ile yap
tığı maçta Halkevi ikiye karşı altı sa· 
yı ile kazanmıştır. Maç çok güzel ol
muş, dört bin seyirci ve Midilli konsa. 
tosu hazır bulunmuştur. 

............................ <19 ..... ..,, ......... i 

l ULUS'un Tercüme ! 
• • 
ı kitabları + 
i Dörtte bir ucuzluk ! 
i Seri halindeki satışlarda aşağı· ! 
t daki fiatlardan dörtte bir indirile· ! 
i cektir. t 
• Büyük sayfa Kuruş i 
! Bir konferans 42 25 t 
! Bernar Şov i 
! lnsanlığrn Hali 302 75 i 
t Andre Malro • 
i Cihan Şampi vonları t 62 60 ! 
i Pol Moran ! 
• Evlilik ve Ötesi 340 75 t 
! f alc Şardon i 
! Orta sayfa i 
! Kırmızı Zambak 372 5 i 
! Anatol Frans i 
t Levis ve tren 139 30 • 
• • t Pol Moran • 
i San Mişele'nin Kitabı 408 100 ! 
i Ak.sel Munte ! 
i Seri kitablar Basımev; iiSA'lerio>iz· t 
•• dedir. i ... ._. . ._. .................................. ~ ...... ,.. ..... .. 

Tefrika: No. 79 

. • ..S· - . . . ,' • ' •. ·· 

'$e.kspird~n ... · f1ikaveı•_t· 

ğu kederi anlatınca kıral, ölmüş babasının 
ve sayın anasının hatırı için onu af etmiş 
ve eski mevkiini gene kendisine bağışla
mıştı. Fakat vaktiyle kendisinin Helena' -
ya verdiği yüzüğü Bertram'ın parmağında 
görünce kıralın çehresi değişti: Çünkü He
lena'nm cennetteki bütün azizleri şahid gös
tererek bundan hiç bir zaman ayrılmıyaca
ğını ve şayed başına büyük bir felaket gele
cek olursa bunu ancak kırata geri göndere
ceğini vadettiğini hatırlamıştı. 

ana ile evlenmek için namusu üzerine söz 
vermiş olan Bertram'ın bu sözünü yerine ge
tirmesi için emir vermesini rica ettiler. 

telaş ve keder içinde bulunan, bir taraf dan 
da onun gerçekten bir cinayet işlemiş olma: 
sına ihtimal veren iyi kalbli Kontes, kendı 
kızı gibi sevdiği Helena'yı karşısında, sağ 
görünce büyük bir sevinç duymuştu. Kırat 
da birden bire gözlerine inanamıyarak şu 
suali sordu: 

, . 

Yazanlar: Mary ve Charleı Lam. 
Çeviren: Nurettin ART Aıtı 

Son gürlüğü 
- Şunu söylemeğe mecburum ki genç 

kont, hem şevketli kıralı, hem kendi annesi
ni, hem kendi bayanım tahkir etti. Fakat a
sıl büyük fenalığı kendi kendine yaptı. Çün
kü öyle bir karı kaybetti ki güzelliği bütün 
gözleri alınış, söylediği sözler bütün kuiak
larr teshir etmiş, onun noksansız kemali, bi.i
tün kalplerde kendisine hizmet etmek arzu
su uyandnmıştı. 

Kıral dedi ki: 
- Pek ala, kaybolanı methetmek onun 

ha ırasını daha azizleştirir. Şimdi onu ça
ğırın, bakalım. 

Kıral bu sözle Bertram'ı kasdediyordu. 
Bunun üzerine Bertram da huzura girdi. 
Genç Kont, orada Helena'ya karşı yapmış 
olduğu ezalarclan, cef alardan dolayı duydu-

Kıral, bu yüzüğü nasıl ele geçirdiğini 
sorunca da o, olmıyacak bir hikaye uydur
du ve bir Bayanın bunu pencereden kendi
sine attığını ve Helena'yı evlendik1eri gün
den sonra bir defa bile görmediğini söyle
di. 

Bertram'm kansından hoşlanmadığım 
ôilen kıral, şimdi Helena'nın kocası tara
fından öldürülmüş olmasından şüphe etme
ğe başlamıştı. Muhafızlarına Bertram'ı ya
kalamalarını emrederek dedi ki: 

- Aklıma fena bir şeyler geliyor; galiba 
bu kadın bir cinayete kurban gitti. 

Bu dakikada Diana ile annesi oraya ge
lerek kırala bir istida verdiler ve bunda Di-

Bertraın, kırclın öfkesinden korktuğu i
çin böyle bir vaidde bulunmuş olduğunu in
kar etti. Bunun üzerine Diana, Helena ta
rafından kendisine verilmiş olan yüzüğü, 
sözlerinin doğruluğunu isbat etmek için 
meydana çıkardı. Kendisinin de Bertram 
evlenme teklifinde bulunduğu zaman, par
mağında bulunan yüzüğü onun armağanına 
karşılık olmak üzere kendisine vermiş oldu
ğunu söyledi. 

Kıral, bunu işitince Diana'nın da yaka
lanmasını muhafızlarına emretti. Diana' -
nın yüzük hakltında verdiği ifade Bertram' -
m ifadesini tutmadığı için kıratın şüphesi 
büsbütün artmıştı. Eğer Helena'nın yüzü
ğünü nasıl ele gel$irdiklerini itiraf etmiye
cek olurlarsa ikisini de astıracağını söyle
di. 

Bunun üzerine Diana, annesinin bunu 
veren kuyumcuyu içeri getirmesine müsaade 
istedi. Kıral müsaade edince, dul kadın, ö
nünde Helena olduğu halde içeri girdi. 

Bir tarafdan oğlunun öldürüleceğinden 

- Gerçekten gördüğüm Bertram'ın ka .. 
rısı mıdır? 

Kendisinin istenilmiyen bir zevce oldu
ğundan dolayı hala teessür duyan Helena 
cevab verdi: 

- Hayır Şevketlim; 
zevcenin kendisi değil, 
ama, cisim o değil. 

Bertram bağırdı: 

Bu gördüğünüz o 
gölgesidir. İsim o 

- Her ikisi, her ikisi de Beni af et. 
Helena dedi ki: 
- Bu güzel kızın şahsiyetine büründii• 

ğüm zaman, sizi fevkalade nazik buldum, 
Mektubunuz da işte. 

Bir zamanlar büyük keder er içinde oku• 
muş olduğu bu mektubu, şimdi neşeli neşeli 
okumağa başladı: 

uNe zaman benim 
.. ...,_ al ,, zugu ırsan .....• 

parmağımdan bu yil•. 
(Sonu var) 
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1 önünün taşı toprn ğı 

1 n&ıünde ıeııço lerin yelken 
açllflan yapmak 
lgia uarJaclılrl•n 
..... meydan· 
... m,u. elli 
metle ,...idik . 
teld tıepenln • • 
ttbWeld dlsllkte
yis. Barm Dd Jd 
evvel kaya n tlf 
parçalan ile dolu 
.. hiç ldmlenin 
atramacııp. Ana
dolunun benzeri 
binleri apn bot 
ve bakımlı• tepe-
ciklerindea biri 

·>"'.i~Jl!llllİ'·. ,..... .. -
mistenc1iktea IOD• • •••k• 
ra altından cfbel bir kırmw toprak çık· 
mq. Orta Anadoluda kırmm toprak çok 
makbulcHlr.Hattl U.~ kayHUet lılusa 
..... kurtaran~ mı......... bu 
~ toprakta yetittjlinl ~-

Bu Jmmm ~ ..-n4a çak
mak tatma beaA111.,W. tierabcr, lçiaM 
parlak, ~ .._.. olan bir ~ var. 
Bea bit ttta ln&ıU'ntin hemen hemen 
...... ~ Tirki~ kuı1u· 
lapnan Uk giinqin~ dotdub MC'#is 
~!erinden tutunu da, demhyolanun 
pçeğinde, bmpm kurulduiu Jerde 
nahiyenin içiDde, b». taf8 rastlamak 
mümkün. Bir k5ylilf1! IOl'dum: 

.. _ lllben~ bu taflann - ol • 
dutun& ceUp baktıJat 11111" 

Maden Tetkik ve Arama Eaatltld
Dtilt eoaıılajlan .. tet1dlded. .... Ana
dolunan he rtanfuula w.11 ~e 
bqlaıumf w ~· Yetaltr tenet.. 
1erimWD - te&lt .. lel'IDIJe Be 
cleYlet ..S,le millet ~ ltlWJmeeinm 
ae demek ohhıtunu *' ldiyHillne 10 -

runu. KOtahyab ihtiyar bir köylü, genç· 
illinde burada ırq&rinalar yapan bir 
ecaetil p-.pm; ~iki laar"'1alda 

itCl olmak laterba .......... ·-
................ 8eJll ömerae ... ... 
• oWaluau allleri J1iPrara.k aa1attr. 
Bir brtalut dnuı cfan havacdrp ... -
latmaya p)qırken, •dendliiin ... ..... 
wıbeti wr; demeyibiS. Bucfin Jurd 
tofrak1an tierinde hıtulüf1ann .... 
cıeııWeri blribiriileEr>lantk ,... 
mektecti. Birllini WterW. o. 
na 111111 bqmda, b& a&I • 
J'Oft1IDUS. 

iriQcl w ikinci naaı harWuı, 
ikili de tarihin belki blfblanna 

..... fakat bin p tabii reJea .... 
4lfted aetlceal oJaralt.1na urtlarc1a oı. 
--.em w iki hadJta da terk akerlae 
ı.... inini ....... etinltdr· 

lnlallula, Wld tlrk ~,.... 
lank reap..,,..,. Olan ~ 

lılJtm lsla püa ~ olan tarihi ele -
ismi hir tarafa 1iıız L.: 1a1rat ca. 
........ _ .. 1111'.tjıa~ ..... 
drll renklerin~ p ,.ıü laf 
..... De, cevb~ iiilma1t ........ 
w ~·• ı ' oıcun fopnıı. 1ı1r .,,. • 

nu, inanı zafer

lerinin kahrama • 
Dl aöylemiftir. İn· 
6nl pbidleri, 

memıakette plAnörcDIDk 

Ttlrldyeyi. yer • 
den, yerin ilatUn

den " altından 
ptecek biltUn teh· 
likelere lrarp ko
rumak için can • 
1armı vermif1er • 
dir. Onların aeve 
ı e v e 6ldWderi 
yerde, t;uclnkll 
neslin 1ne aeve 
çalifmuı kadar 
tabi! ne var1 Ana 
mekteblerlmisdea 
tlnivenitıeye ka • 
dar, bU.tDD irfan 
yurdJÜmma;ba. 
t6it apol' kulilble
rlm1n, cençUk te
~ or • 
du dld1erinin ...... 
se1er1De ve battl 
1dPy odaJuma .... 
rmca,a 1mdar ı.. 
W'mm tqmclaa 
.,. topnpulu 

birer parçacık cfS. 
tBtme1iyk ft .... 

Jatma1ıyıa 1d, lna
ntlnde, baclnkB 
*" ..... Tir 
kiyeyi Jaratmalı: 

----.... --Yazam~---
için 8lenlerla ...... 
Ianm dlktliderl 
yerde. oalann ... 
iedDi ..., .. 
......... edecek 
bir~ ... 

cu tlrk aaekteb 
mHwlki itıla • 
kajwedi ....... 
racin'. 

Cemal Kutay 
dır. Gllderbala ·

nırlarmı ylllitmu gelik kartalların beJD. Bu topralı n tap psren Ye burala· 
nn yakm tarihini bilea her imamn ha
tmna plea bu ftklt; lnaDil lrampnm 
çocuk1annda ..._ pk ...ı yer etmif. 
..... ,.. ...... ..,...ld: 

.. _ Chçea ... banıda lrampta bu-
lunan bir arlaıdlıfDNI plirken dcııltla
rma hediye olarak İn&dlnln tapndan 
ve toprqmdm birer pusa ile, &ini 
bir Kltalıya pıili teadai getircll. Ben, 

lnanlnln taflDI " tıopnlmı, tlk'k la
tiklllüain ea aalı " lmdretU birer ba
tması: Ktltahyaam paili testiabd ele, 
kaylilmlsln iace ve ileri uvldnin ,U• 
sel bir .-eri olarak IMJı:tebime bediye 
ettim. Her lldai ele mektel> mlwmi.:lı 
bill duruyor. Ben, kamptan dönerken 
arkadaflu'nm aynı hedl)'eleri gltlre
cetlm. Çtlnkl blaaa pleaJer ,erine 
herhanıl blf1ra terler, ..ıcıt kıymetleri 
dm pk Ola bile beni, banlar kadar 
H9lndirmeslerdl.,. 

Bir ctın ln&ıılnde, tar-k dSklerinl 
" tir~ yurcluna tehlikeden muan Jı:ı. 
hacak ola 1radıoyu. 1ara1maya plıf"n 
bi,ak pllfm&1I 1111Jatewk için llcaba 
ln&ılnln tapodaa ve topralmdaa da
ha lmnetıll bil' telkin Ymta8ı bulabi
lir m1Jh1 B• memleketla -..S... ıe
lecelr bir tehlllı:eye 1raqı açık olclutu· 

lemedllf bir memJebthı lıdldll .. Jıu. 
suru tehllbdecllr. Bu tehlike bra 
barblannda ohlalu gibi. yalnız cephe 
boyu clelildir. Raftdaa gelecek bir htl
cuma btfa befikteki yaYl'Ut ihtiyar 
nine. 1etenD ekin, baba yadialn w, 
memlekete aernt pdrell &brilra, caa
b eaDllS, ..... " inlallhlm b6tln 
eaerleri laedeftir. Ve ba tebliQden 
kumalmalr, lııorunma tedbirleri a1araJr 
delil. lise ._ tehllkeyi yaratmak lati
,alerclea bnetli olmlkla adlmJdtn. 
dilr. 

1 a&ıl'nlla bir parsa tafJ ft bir 
parp ~ kadar bu biylk .... 

9IJ1 an1atacatr naıta nr mıdır ? ldna, 
keltaaeaıa liltln ....... ne Tirit iatlk. 
Wlaln aemWellr. Bir istikW ıart oL 
.. için ........ ..o anlatmak ...... 
feal onun tatma ~ d8t6Jor. 
Tülıt bile bana cltlıJIDmll. onan ~ 
sm 1raya1anpm diWne libirli bir ru.. 
-alr hediye etmiftir. YUrilyen imam bL 
le lralllıdlandıtw1lr ....,. bir ....... _ 
Yu ucatmm ruhlara bir afyon llbl 
ılncllli atı Wr saatte, ln&ntı mtlanncla 
rlqlra lrapılaa bir Jrlfrd parçama 
lldnti takalar ve onma kendiılnl iL 

~ Hikaye> 

Su tenekeleri 
M ütareke deninde daha darillmu

allimiadea yeni sdmuftrm ki 
maarif nezareti beni lıtanbulun. kenar 
ıemtlerinden birin.de bir iptidaiye mu
allim tayin etmiftf. Genç ve tecrilbeliz· 
dim. Çelimıiz vücudum on tekiz yqım
la imtizaç edince, beni büsbütün ço
culdqtırıyor, çocuklarla birlikte mek
tebten çıkarken beni aon sınıf talebele
rinden aananlar oluyordu. 

Mütehakkim ve Amir tavrı takman 
yqh hocalar yanında, ben, herkesin 
gCSrinden kaçarak, aeui%ce vuifemi 
yapmaya çalıpyor, tedria-heyeti arasın
da bir gölge gibi dol8f1yordum. 

İfin abiliiine balan ki çocuklar da 
ekseriya beni ciddiye almıyorlardı. Tir· 
ıu yarama.ılıklarla itimi çok gilçlefti
renler eksik delildi. 

Gilntln birinde maarif nezaretinden 
ıelen bir tamim, içinde çırpmdıiım 
mtı1killta bir yenlaini ekledi. Muallim
lere, talebe velileriyle temasa ıelme· 
leri ve çocukların teıbiyesi huauaunda 
onlarla tefrild meaai etmeleri ltımmu 
ihtar ediliyordu. 

GardUnib mtı fimc1i olanları 0 çocuk
lariyle bat edemezken bir de velileriy· 
le uin,mak. itte bir bu eksikti. Fakat 
ne yapalım, emir emirdir deyip. çocuk
lann ebneyinlnl sicil defterinde tetld
ka bafladım. Aman efendim, kJmiainia 
babalı vali, Jdnünin miralay, bir lçUn
cUıilniln defterdar, vay vay vay 1 ben 
bu beceriksiz halimle onlarla nuıl ui
rapbilirdim? 

Sınıfta fakirce kılıklı yaramu bir 
çocuk vardL O pek 6yle yüksek ve ki· 
bar ailelerden birine memub g6rtlnmil
yordu. "Oğlum, lenin kimin var" de
dim. bir CSvey babau YUIDlf, fakat it i· 
cabı eve haftada bir iki defa pliyor• 
IDUf, bir de bU.ytlk anneaiyle ıuuıeai var
llUf. .. oııum. evde liyle de, artık bl
)'Ok annen mi olur, aanen mi, biri ıel
ıin, kendisiyle 1CSrüf1Dek iıtiyorum'' 

dedim. 
Ertesi günü, her zamanki gibi, aa

at dokuzda mektebe giriyordum ki, llz 
bademe beni taflıkta karflladı: .. içeri· 
de bir hanım var, seni bekliyor". Ve 
yilzUme tuhaf tuhaf baktı. 

Allah allah, bu da ne demek t içe
ride bir hanım beni bekliyormuıt he
ntls tanıdıfrin ıwutn falan ltulunmadı
lma 18re bu kim olabilirdi? Tabii böy· 
le du.,u.a.Urken, talebe velileriyle tema
sa geJinmeai bülmıdaJd tamimle yara
mu talebem tamemiyle hatırımdan çık. 
1D1f bulunuyordu. Muallimler odutna el 
rince, içeride pkc:a gİ)'İnmif ıenç bir tue 
•Yal• kalktı. .. levketin hoc:uı ıis miai· 
Diz?'' Dedi. "Evet,, deyince, atıldı: Efen
dim, beni lıtemipiniz, biru erken ıel· 
liliflm, bekleınek mecburiyetinde kal· 
dnn." Mahcubiyetimden kıp kırmızı 

rtUdiyea bir makine kunetine kapdmıf 
aibi. d&le d&le nasıl havalanchtmı, 
bir kayanm ~ dlnlenmô il
ter pbi biru durduktan aoma, tekrar 
o aıılqılmu ribgira ayak uydurarak 
ytlbekliklen çıktıinu ve nihayet ıi· 
sin balrarken "9n1ınn cl&ıdiilıdl bis
Mttilinis bir lrayamn tlatGnde kaybo
lup citiliai 1Brflrltintla. O saman iL 
si de, bu kiğıd parça11 bdu kolaylık. 
la rtıkiekltkle.R çıkarabilecek olan rik
ıtra takılarak bnadlanmak arzusu 
ı&nflnflri aarar. Yerden bakarken ba. 
pnum d&ıdUIO bu kayalar, baftCluı 

ilse birer ufak çakıl tatı adar ldlçllk 
ve ehemmiyetsiz 18zttkecektir. 

B titfln memleket fençliğine, tn&ıli-
9Un buclnldl hllr Ye mu.takil 

TUrldyeyi yaratan tarihile, bu ittikW 
ve- saadeti ebedilqtiımek için bqiin 
onun yamaçlarında bafJam'f olan lra. 
nadanmak darilmı lnan&'niin tip ve 
topraiı ile anlatınız. BUtfln mekteblerde, 
bUtGn 'lpOr kulüblerinde, bUtUn ıeo.ç. 
lllı: tqekldUlerinde, bittin halkevle
rinde birer '1n8nll havacılık haftaıı., 
yapdıam. Bu haftalar, ln&nil harblerin· 
nin oldutu tarihlere rutJum. bu ~ 
rakları tabiatla verCtili bir husuıiye. 
tin ele Jı:anadh ııeaU yaratmak oldutu 
IJIJatılsrn... 

Bqfln bise bot garüaen 1U gk 
alabildtllne US11111n meydan ve p in· 
una bofama hl,rcanmakta bir enerji 
w.mı wren lihirli ribatrm ~eledi. 
li ırrtlar uçmak için ııra beldi,en &ell9" 
life lrlfl ıeıecek midir dmlnis ? ..• 

- Peki ama onun ~ nr, 
ul korkmadan eYiae adam alıyor, 
~ oldum, arkadqım atıldı: 

- Kolayını ı.aımu,. .oımı. 
yanuıa iki bot teneke koJIDUf. "Ko 
cam celine, kapıyı açar apaas, 
keled dolclarmak için çctmeye yo 
nm, o d&ıGnceye kadar da yadDCI• 
•~diyor. 

Arbdafım beni tekru ona 
ba1'lfUl'IDÜ için iKar ecliJordu, 
kocalı Wr lradmlı cirililen •:ıe..-1~ 
tehlikesi &l&flmde ldis•'-•'ftl: 

- Neme lkmt, dedim, 1U telle 
giinln birinde mautulur. J>mhıls 
ma deni mi açacatmı? 

• B. Bonne' hin &ansız 
nialiyesi hakkında 

söyledikleri 
Parla, 19 (A.A.} - B • .._ 

bakanlar IDIC W~ -
)eler pıi 1 ıla 
mlft8r. ..... ...,. ...... 
nen f'ecfaklrlddarıa 

·~ fakat hlld .... ilt 
ce dıp bir tak•~ b\]111Qt111U• 
au •• bmdarm t91J " ıoa . ....,eJeri_. 
de buineye atır lllllkeQcfi,.tle:r 
leyecelini lllyllprek, balar mttdllJ!l1 
dıktan IOlln memlebttell yeni 
ter tateyeceilai. oaan için lmlınflıull 
kıulac:alinı bilditmlftir. 




