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!;;;;= M. E. Boıckurtun UQ~.:~:(i:~.::~:~~I~:!J '-..~.!.Ş,,.,)°,Ç~~:~:~::::::::::ı konf eran11 
Delbos'un orta Avrupa Hatay, Türkiye ve Profcfijr B. Mahmud Esad Boz-

d ._. 1 d 1 kurt, dUn Jltl~vlnde tUrk lhti111 te• F ra nıa 
seyahati Fransız bakanları Lon raaan ayrı 1 ar ~~i:~::.ak~~fe~::~:ns •• ;.~~~~ CUMHURlYET't• YunQI Nlldiı 

p Hatay davltı muva~•hesinde dünkü, lıa., ~~~ Hariciye Vcılıili 8-y o.ı. ve türldUtUrı biricik tefi YI c;ihanın ltugUnktl Ye yarınki vaziyetimizin 
~ -Pn Londra'dan Pariı'e avdet ba'ı Atatürktür" cümlesiyle başla- daima aynı olduğunu tebarilll .ttl• 

...,_, bıılun,.~ v, nnn "-orta Av· ResmAı bı·r tebıı·ğ neşre'dı.ldı· mı,, bqnd~n şopra BUyilk Şef hak- rerek Hatay davaıınm Fran~ llo 
e.._ da Ulgn .. a bir ••y-La•- cı1·---1•• kında en aa)ll\{yett&r ecnebi kalem- ) J 
"' 1) ·- • - -........ ~ Türkiye araıında bir meae e o an ~ ell>o., evvell V8J1ova'yı .ı,.&Rt ler tarafından ya~ılın yüze yllkın e- Hatay iıinl" Cen.vre'de b~lledildi _ 
ılııı. ~ So-.ra Biikreı'o ae~oek. Oreır serden N!ı11tmi9tlr. Bu ırıdı 37 ta- tini aöyllyerek diyor ki : 
'11lı l~a ve Prai'a uin7arak 1 k 1 h o k o m et a ras 1 n da b .r \ t .r' 'lıı n rihli gazetemiıde çıkan Meb:i&'in e- "Bisce fr•nııı ~ türk doıtluğu Ha· 
~on dokuıunda Pariso geri döne- W W serini de zikretml9tlr. t•y davlaı imtihanından muvaffa· 
"' · Frıaıı•ı3: h~ciye vekili, ıarld kiyetle ve hatta daha büyük lnkiıaf· 
llıii~ 4.vr:upa'da Fnnu'nın dört m ese 1e1 er az eri n de. tam b i r İstanbul Unlvenlteslnde lara mazhariyet imkanlarııu b ... .o ... 
İJi I» kini ziyaret etmek iPıı deha • Poıta ıuhcıf açılıyor alarak çıkmıttı. Ac1-b• Franıad• da 

ır 2aınan intibah edemezdi. 11 Jl9 ı telakki böyle deill miydi ve hatta lıea. M.i\nndur ki bu dön dtvlatt.ıı g o r o ş beraber ~ var İstanbul, şo (Tetefonlı) - P. T. böyl• deiil mi 1 Milletler ç.miyeti· 
~ol~~ F~aaya am bir bal lle ~- T. ldareıl Universltede bir 9ube ilÇf. - nin ısıutaıttan karımndan tonr• Ha• 
lhı._"iı& gıbi, Fransa'nm yardmıiyle Londra, S O(A.A.) - BB. Şotıui ·.-e Delboa dün akıam yeımeiini B. TEBLl(; : çak, bu suretle tıtradan namlarına tay iıtildllinirı Diiriiuiia tahakkuk\I• 
~d• ikili ü,lij bir taknn ~. Eden'ln davetUıi ol•rak yemiılordir. B111üıı öilodoıı ao a,bakaııl~ mektııb vcy~ havale gelen talebeler .,. hi1i Frt.nı•'dan m&iılc.illt a•l•ltile-
lt,~ yapmıtlardır. Lehistan ,.,.... dalrealnde ing"illz devlet adunlari1le tlm&lta kl•dmstua IOlll'A, frauıa lnılliı • franarı gtsrUtmtlırJ ne- bunları vakit ~aybetmekslzlrı ve ko- ceğine biıim akhmıı enaeı, 
fi, 'OIJı tın eski ~ijttefiklerindoo biri- batbakanile dıt bakanı öil• ,. ... ıınt Bllkiaıhua •N,.d• kl'alm da- tlct1lndt lfllıdalri ntmt teblii net- laylıkl~ alabilece~1erdlr, Bııırüıı Hatay'da •na y.aanın me-
ltttİ Bu devlet ilı Fran~ araıındaki ntliıi olaralc yemiılerdlr. Y•mekten eonra kralın mlaaflrl olmutlarclll'. ndllmlttlr ı riyet rnevkiirıe sirmHi franaanısı 
a .ıı 1121 Hneılne kadar ..... rld ... Bu koınıtmada BB. Çemberla)'JI .. .Eden'lı lord Kranborn da ....... bu- zg VI 30 tışrinisanide tondrıda Dö la Rok davasına Slırlyo yiikMlc komiaeri kont el• Mar-
:,:,d..J& tonra 1921 aenetly1o 1926 -.. lunmuttur. Franıız bakanları 1&at 13 ta blra• tow. Bllklnıham l&I'&• lkımttlırl Hnaıunda BB. Şotan ve tel'in huıurile kutlanacaktı. Son da-
ç.._ tl'aaında Fr.ıı.., Yugoılana. ymdan a)'Tllnııtlardır, Delbot, lnıllttre Batbakam, Dıı Ba- d d"ld' kikada bu it 1üphey0 dütmüı buJu-
lb.ı_ ··°"~)'a YO Rosnan;r• ile anlat- B. ~tan dofl'\lca fra1111• Ml,ok elçlllllnı ritmle, ı. Delbot iN BB. kanı Vt lnılliz kal>inesinin di&er dun eva m e 1 1 nuyor. Çünkü ıenlilcler İçin yapılan 
~ Japnuıtır, Lehbı.uı aynça :Ro- !:den, Leje ve Von Slttut lle blrllkte clıt bakanhlma utr•J•P ....,.c1u.. muhtelif 11111 ile bir,ok ıorUtmcler- Pıri•, 30 (A.A.) - Döla Rok da· .. f•r t1,klarının yalnı~ Fran.aa ve 
_,~'>'• INr ittifak ile batlamnıı •• çek teblii hakkmda kN& blr koDUflllUa ltulamutlaN•• dı bulunmuflardır. vuına devam edilmittir. Suyka•d ha. Svi)oı bayraklarile tiialeuıoai ka· 
,_,~~~Yya, Çekoslov~a ile Roman· Bundan sonra BB, Delboı •• LeJe de fr&aM• bei,WS eltlllllae dlll- LOrd Hıllfaks, fransıı bakanları- diHıiyle ıllkah olduiu için tevkif rarına kartı Hatay türlderi kendi 
'*'ol~ barleıerık kiiçük antantı teıkil müılerdlr. nı yakında Alananyadı yaptıiı iÖ- ıdilın Posıo dl Borao mahkemeye üllc•leriııi Hatay bayrai11un al ren • 

tı..«ll.. Franıı~ devlet adaaalan Loaclraclu 1&&t 11,IO da .,.,1mı,ıardır. rütmılırfnf anlatmı,tır, BB. Şot~n bir emniyet mUfıttiti ınuhaf uaaın· sin• boyayacaklarını t8ylemiıler. 
h..ırl'anaa'nıD, ıulhu tekil> .d.n .!tı Vlktoria ıarında BB, ÇembwlaJ'll" Eden tarafmdaa Mllml•MIUfı.... Ye Dılbot Lord Hallfakı'm, hıısuıi dı gelmiıtir. B. Tırdiyö'nUn lbame· En hafif tabirile anl•ıılan araya l· 
~,....it • L... •--- -•- b·L--•--- ı-• .......... , iL 1 _._ \'t ııvrl reıml mahiyeti dolayısiyle . . d d "lih---ı •---it.:ı ile ıçinde kurdulu uu ...,, .. dır •• Halk frpıı:c ~ IUD an__..• a ••t &mıır-• ı ıırey'ın ıanıdlırmı re de en ve mu· .. yi, ve iNibat miı __.arı _...,_ 
~~~~~o~A~~·~b~ ----------------------------~~mın~rnıtice~k~~ ~~.~~ m•iley~~~ıli~hılnt~n~hln m~~~ble~nt~~k~d• ~r~düd 
~ bir Almanya'nm btlinneıl üıeri- 'l•n ılyantlnhı entcrnaayonıl ıntq- frsnlc vndliini blldirın mıktubun· •dilm'·. 
"..:: L_ li N k' u . yU u uı mulık Hbeblırini bertaraf etmeyi . 1 .. ~ •aıty. zayıflamıtbr. Ve hele Fnnaa Qn in zerlft8 r 'Y . dan aonra, mUtoveffa Cumhur Rcıs Evvel&. ni .. ln franaız ve ıurlye 
"Vt lıtlhdaf ıyltdf ğinı ve ha.vayı iyilef· '"' dıkı!~t Rus,n ile bir miMk inıula- tlrecılc mahlvette bıılunduiunu mli- Du •• ıerr'in kısmın, baba11nın Döla bayrakları? Bir ülkenin iatilcl&I ana • 
~.;o' IOnra bazı ittifakların hedefi h • d ki ' 1 Rok hakkında tıvec;cUh boılediiinl J'aaaaı böyle mi teaid edilir? 
1\ ı•ttniı, ~ batw ı•vfel"if, orta Japonlar Ya ... .wl-•e ne nn e ~~~·d• ıyltmtk~e memrıun olaıuf ar- anlatan mektubu okunmuttur. Geno Sonra :niçin Hatay bayrafından 
tiı::aD•'nın siyasi vaziyeti Jlnİ l>ir İl- ... .., suykasd hadisesiyle alakalı oldu&u i. ilrküntil 1 Bu müıt•kil memleketin 

•Ye girınlttlr. .4 ""'JHI umumi me1elef.en çln tevkif edilen generıl Duselgneur, t• Franklin Bouillon tarafmdan itile 
..._,.

1 
- l.ehiıt•n 1934 Mn•tincl4t Al. b. ·ncı· b raı·· .... 1-blar A'Vrupa umumi mettlelıri, ıırcln· Pouo dl Borıo lehinde şehadett~ kabul olunan bir bayrafı olmıyaeak 

.,_ Ya ile bir itilif imaladıktan ııon- ırı a Y I& Hğln glderltmesi ümidleri ve ıillh· bulunmut. bundan sonra da Poızo dl mı? Ama dllha mecliıl kurulup Ha-

.,_ keıı_dince 41mUstakil" fek.t iki yUz- T bl' v .... ,.. ..,..•anıt-ı..'dıı..ı r;n --ıilerine sızlanma ihtimalleri tetkik edilmit .. Borco Dö la Rolı;'a çatarak onun al· tay ba:rralının ,.aıH tayin olunmadı 
111 -a"b Tokyo. SO (A.A.) e ıg - Şangba- - .. ,.,.. ~• •• ,,. -· k bl d J d ld 5 l:S 1 ' b 
.. _ ... 

1 &öriinen bir ıiyuet takib et. da "dd ta"'rru'7a hazırlan""•ğa ""'laıpıRtır. tir. ça r o an ırıcı o u.unu ı Y e· denilecek, Hataylılar Hatay m ay -
... , L yın timal mıntakaııııı fi etli ve a· .. .. ...- ""' 1 m1 l ı d'd 
tif.ı~ ~tlaınııbr. C.r~l FPBnaa ile lt· nudane muharebeler neticesinde ja.. rn-g Kay 1:.ek 11e lwrıaı Sörrıllrge fıt ft r. ••tını hallcm kabulile f m 1 en ta· 
,,- Yllğlan keıilmlt delildir. Püat "'4'• 'rl yin •tmitlerdir. Halkın meeliıl bu· 
r\lbb,_ pon kıtaları 2g ıontetrin uat U,90 d~ Nanhin~- '--1..l·lar Bu mühim ıne1tlelerin tctklklnde, k _.ı k ..,.~Ya İle dosttur. Birçok Avrupa lA" 1AUCH Bir li'll.lll a.I 1...., nun hillfma mı har• et llllQec• zan ~lelerinde Franaa'dan ı:lyade Al- Kiangin tchrinc ve IUt 11 do Y•nı· Nankin, 30 (A,.A.) - Hükümetin inıiliı ve franııı b&hnlan, Franaa•-4 •JJ.. olunuyor? Hattl ınecliı bu t•kilde 
~Yll ile beraber yUrUr. Ve Franta- tıo'nin tal philindeki bütUn kaleleri Hankou'ya nakli iti bitlrilmittir. Eir ile, birle9ik kıraliyet ıruıııdıki mü· tadillt hile yapacak olaa halkın bu. 
;:~Ilı :rakırı müttefiki olan Çekoılo • iıpl ıtnıele muvaffakdolmuılardır. taraftan da Nanldn'in müdafauı i~in nllebetlerin '°k mcıud vaafmı ~·~kil frllllldl ~apip p1rpllldl aünkU hay:rafının haklı hir aevl~ a· 
""llYa'ıun düşmanıdır. Çin ordusıı tarafın an Nankin'in birçok yeni todbirlır aJuunaktadır. ıden hattı hareket ve &örüt bırlı~i· llmeti olarak yükaelmeıind• hangi 

"'"' ~ - Yusotlavya aocenlerdı ltal· mUdafaası için Yangtze üzerinde te .. Marcı .. ı vı Madaol Çını. Kay • &ok nln yeni bUrbanlarını bulmuılardır, Parlı, 30 (A.A.) - Havae ajanll• mahzW" taaavvur olunabilir? 
~ .. ıle bir itilaf imza ettikten ıonr• sis edilmiş olan ilk baraj, japon kıta.. Nankindo Jcalmıf1-rdrr. Bakanlar, mUıt•m.lıko me~lttinln nm Tuluı:dan CSlrendliinc ftirt, cum· Bis Türkiy• Cumhuriyeti türkleri 
... ""'_ ları tarafından bu ıuretlt yılnlmıt bu.. J la il U ,_ al la bUtiin ce""''"'ltrdın ıptidal bır tttkl.. hurlyı• .. l ı .... anyaya ald bir aıkcrt 

111 1 
i _.1 d k b 1 _.ı1 

'

-.,.. .. llo ınünateebtlcrl balumındu apon r 111111 r eıe ıyor r .,._ -,, -r m et er cem y.., nce • a a iMi • 

ı_ lumıyor. ta b kini yapınıflırdır. Bıkanl&r, bu mt• tayyare Bonak llı Beintin ır11ında 1 H •_.,ı._1•11nı._ t tb'k t ı....i• Lehiıtaıı'a benaemeiı batlaclı. Şanghay, 30 (A.A.) - Japon r u .. tolelerin yılnıı olarıd' clı ıhnmuyı· yer. inerken dtlfmUt •e percalanmıt· .a atay •-- .. na a ' a ına 
·~'ın Fnnı•'ya raldlt olu Al • Merks•tÜI radakl il~ yaban'ı telırd kıımpanya .. cağını, diğe~ taraftan bir &Qk diler tır. T•yyarıdlır a.ı mtvsilerlni boaJ fllea kuıpuktan usak bulunuyo. ~a karıı ınUnasebotleri ne iae, Merkez rnınta1raaında japon kıtaları, sına sans6r mcınurlan koyın\19~rdır, devletleri de alikadar eylediğini mu. budanan etmık UHn Valporta'dan nas. Bu it artık biaaat hataylılarm 

... ~~!.>' .. A!"!t.T. .f.:!!Daaya rakilt o- Z9 tontotrin nat 11 dı Nankin'in 110 Japonlar kuınpa.nyaları~ Ucretlerlne d"'edt etıni lerdir. barok.et ettiklerini ve fakat dönUtte kendi lıleridir. 
3 D--"-- - _ı..! · ' •- '.,. TT- .... - ,.,... ... • ·· ·~ • ··h-:71--~·- -nu,.telero ~ f ., ,, d ln bf tetki1' Yalnra Hatayda halen muvakkat lda· ~ - ..__..:r•'nın Fraaaa'ya .--..b rini işgal ettikten sonra hiç durmadan de IAJleör ~ya karu veren Japon.. ın~·· '1~~~~1 1

11 
A ırt " ııiıı yllzUndçu yullaı ını ~ırdıklarını re)'İ yürütmek meauliyeti "-rinde o-

._ ~do· vletl. ore kartı temayülü cllU düşmanı takıb etme"'e devam etmişler.. 1 b k I"' ta' rl dl 1 ~umu .._,.. o uıunuı ur. " benıinlcri de bittiiindcn yer. in. 
"""' & ann ı.ı ıu-arını 5 n ıue ~e D e.. F baka 1 1 l1l 1 k lan Franaa'nm •azifeai sıOk dildcat 

dir. kt--'I 1 ranuı narı, nı • ıneı e • meye med>ur kaldıklarmı ıiSylemif- 1 . bı_ ~1 ........ _ Jd .. a..- .. -
8 nJa meme "" r er. dAflarma, B. Delboeun yakında mer· lerdlr. «ıyea ıır a • ...-~ 0 --- •oru. 

'- unu beraller, fraı11m ittifakı • Tahl.u glJUJ, clmnnda }' abcırıcı konıoloılann keıt ve prld Avrupanın mubtolU ,.or •• bunu Sen nehri aalıillerlncle 
""••. Sovyet dostluiuna ~ole hağlı o. ah' Japonya Fronleo laUkllmetlni de itltilecek TeÇhile a911ı •• ~U.k 
iL l'ıtüleaco'nun iıtifaımdan sonra 27 sonteşrinde Soşuov'da T ıq gö.. proteıl.Oılu memleketlerine yapacatı Jlyaretten .CSylilyorus. Bunu aöylericen bathca 
l..~nya ile Fransa d ki b ~ Hinde karıya çıkırılınıı olan bir Japon İtalyan" ·--rlL- L-, kon10loılı- bahctmlşlerdir. buaUn tonıyocak ~ arasın a ag- .. ._ &Sil &M • •ndiıemiain Hatay imtihanmdan ~ et. bir gevıeklik hi11ediliyor. müfrezesi gölü baştan başa ge~ere~ rı, kendi bayraklarını taııyan gemile· Bıkanlar, her iki hUkümetln, Av· Tokyo, 30 (A.A.) - Prenı, Ko- muvaffak çıktıirnı aandığımız türk-

4 F , b d"' Vualh'in 30 kilometre cenubu garbi.. rln sabtr keyfiyetini japonlar neadln• rupanın bu kısmında sUktlnun idame• noye, Burcoı hilküznetinln yarın reı· 'kL 
1 ..._ - ransa nan u ort müttefiki · d kl' l k '--- · d .. fran11s doatluiunun hal ve İah aa i ~•rnd ki bax.1 ıuı e ın b r no tada karaya çı..ı;ınıı de prote10to etmilllerdir. Japonlar, çin· sın e ,oaterdiklerl mUıterek: allkayı men tanınma11 için imparatorun mli· 

"- ~es ıs annı muh.afaza eden h N k' · 'k · d 11 1 7 d tın kl 1 d i 1 ıı..- 1 etrafında toplandr.ıı.ını Oraay rıhtımı ·• L_tti b h .ıı.'- .ı_L ve emen an ın ııtı ametın e er e- lilere aid olup sonradan yabancılara kay e c t memnun kalmıt ar ır. nadeeln ıtu11tı etmiıtir. a l......~1 u &a.111rı gana myade aai· v aakinlerine bütiln aamimiyetimi•le ~.tıraıı tok bir devlet Çekoılovalr- mege baılamııtır, ıatılmıf g1milerl •pt hakkını muha· lıPQnya "'121İ)'etİ HükUme~ilerln •önlllliiler bir daha temin ederi•.,, 
...., Ccnub pölgesinde Tahiu &"Ölünün faza ettikleri için bu gemilere el ko· t.panya •nl-ma•hg~ından, Akde· cı 
ıı:ı. garbinde faaliyette bul\lnan ve •imal duk'·t .o• 1 '-t.._.l 1 ,. hakkındaki no•""·ı KANUNUN HA YA Tr A ROLO Q\111u 1 b L-- F ' ki .,. .. uu ll!V)' eaıoa """' r er. nl.ı .. rtlarındın do•an vulyet, heye• -h..ıı na erauwr, ranıa nın •• istikametinde llerllyen japon kıtala. & B 1 30 (AA) l TAN' da Ahmed Emin Ya1-·-~llefiklerlnde hl L• • "ttif ki ti umumlyeıl itibariyle t.tldlr tdll· ane on, ' ' - ıpanyol ~ 

... h n 9 Din 
1 

• annı rmm bir kısmı, 27 sonteşrin sabahı 'd b hüküınetlnin, ıönUllUlcrin çekilmul ıeçen sene aiyaıi müıtetarlıklarm 
~~emiılerdir. Yugoılavya nrild- saat 9 da Nankin'in 140 kilometre ce- Filiıtia e yeni ir mlıtir. hakkmdıkl in&lliz notuını cevabı ihdaaı huıuıunda ana yasamızda ya· 
~ biten ittifakı daha seçen ay taze- nubu şarkiıinde k~in lhlng fohrini suykast teşebbüsü BUtlln ill~lUklere ratmen İ•p•n· Londraya gönderilrnittlr. Cevabın pılmıı olan tadilatın, tatbikatta bek· 
liitk lehiıtan Almanya ile beraber yil- ıaptetmiştir. Kudüs, 30 (A.A.) - Mutodll arıb ya, hakkındaki karı912ıuhk politika· metni neorıdilmemittlr. lenilen neticeyi vermodiii ıörülünco 
cı_" ~ ~~ansız dostluiunu da ağzm • Bu bölgedeki kıtalarm diğc4 kıı· partisinin mühim azieındaıı Hafıı arnın tamarnlyle dofru çılrmıt oldu· yeniden değiıtirilmeıini mevzubahı 

~~~;~: ;?:t;~=~ ;fr !~:~:!: :~:=:~::ı~:~~~ ;:=~~:·:::;!~~~:~~ =;:t~~;:~::2~+.~~ [~~~~~~ ~~~~::!;~-s~~s:~~:~: 
--. · .. " nehri hoylannı ask•rilettir • Nankin'in 150 kilometre cenubunda t bütün teelrtiliflnl vermek için iki bil inkıli.b memleketinde, idarı lüzum-
.. '1 h•-.!n •--- .__..! d L h" •·-- mıı ır. kUfııetln gayretlerinde devam etme· X Ameterdam - Bir otomobil 
•• ~ -vo • çıa.an •nıı: ., e 

11~ •--- "' p B nha d" lara go""re tadı"I edı'lmeaı· mum·· ku··n ....__ L .... '"ıoılavy F ·ı h. likte ıu••••" 1 ' 111""11 '1' 11 ' 11111 '
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111111111111 ıl kararla9tırılmııtrr. ~aıı ıc~1ırcn rena er r ın ya- ~ ~ anın ranıa ı • ır 1 raaı dlkilmlıtir. lan hua\Uların ana yaaaya geçiril-

cı_~f .. ::Drnah~--k~azn: oldulda~ haklan- Parlsle 18 sandık bomL- daha L .. lundu Usak Şark x Parit - Normandi transatlan- memesi daha doiru olacaiını aöyli: ız u umetine teminat ver- ua uu fnofüz ve franıı• '-ftkanlar, vaha- yerek eaki kanunların daima vesayet ı b"ld' · ti" A ba b •- • • .,,.. tiii Havr limanına 150 milyon frank 
"""-

1 
ırnuı r. ca u or- metini kabul eyledikleri uzak .. rk · · · prenaipine iıtinad etti.ıı.ini ve me-~ '11Pa d 1 ti · F •-- .,... kıymetinde altın getırmıştır. • >ııtı ev e en, ranaayı mı -n- ndyetlnl de tetkik eylemitlerdir. mu.rlann, elini kolunu bailayacak 

>t r!:;rlar, yokıa Almanya ve İtalya- Bakanlar, hukuk ve menafii ıiyanet et- X Marıilya - Tayyareci Japi ha- kayıd ve fartlarla aım11kı bailandık· 
lh.. atlatıyorlar? Avrupa polı'ti'kaıı fif tayyareler mesafe rekorunu kırmak 
"il • - aıek ve dünyanm bu lrramına ıid en- larmı anlatarak diyor ki : ıı.•ll erı eırarengiz tarafı, orta Avru- teroa)'Onal muahelerdıki tuhbüdle· üzere hıvalanmııtır. ''Eaki rejimin yadigarı olan ve-
!~~~ti•-;yetidir. Bu karma lranıık rinl iyfa eyleıneır için aynı vulyette X Londn - Bir Amir alın bq • aayet zihniyetini müdafaa için bir 
"t _.\) aha çok karı§tıran bir amil bulunan diğer devletlerle itbirliği kanlığında bir incilU aıkert heyeti tek aöz söylenemez. Kanunlarda u • 
'- o'\ ltıanya ve İtalya ile diğer iki or- yapmaya hazır olduklarını milphede Portekid ziyaret edec;ektir. munıi gayeleri ifade ederek memu· 
.,_"tıı~t Pa devleti olan Macariıtan ve husuıunda mutabık kalmı•lardır. run aklına ve içtihadına pay bırak-
h. \lrya d k" k lıkl ·· ır X Viyana - İtalyanın Viyana bü-""''ebe araıın a ı arıı ı mu· Diaer i•ler mak, hareket, inkitaf ve verim te-
li dQ tlerdir. Franıa baılangıçtan be- e "Y yUk elçili buradan ıyrılauıtır. min edecek verimli bir uauldür. Em· 
) t't d ı · v 'b' Al Franııs ve ineiliz bakanlan, bundan - -. 1 ~ eti tuttugu gı ı, man- X Lonclra - !.200 tonluk Aurora niyet üzerine yÜrümek yolunu tutan t ' ~l d M · A ıonra. .kaftılıklı bir emniyet zihniyeti 
11.... Ya a acanatan ve vuı- kruvuörünUn in .. atı bltmittlr. Ya- anglo : aakaon memleketlerinin, no ı_~ Yfl'tt ile, her iki memleketi de allkıdar eden r--.~, • batımıılardır. İtalya Yugos- enternasyonal meıelelerln iki eafha- kmda 5450 tonluk Siriuı kruvuörU- kadar ceniı enerjileri aerbeat ve ya-
doatı iu,de anlaıtıktan sonra bu yeni niln intutına baılanacaktır. ratıcı bir hale aetirdikleri ve ne gü. 
L· " •• aını da gözden geçirmişlerdir. Enter-~ dQatl ._••ıacariatanla araımdaki eı- nasyonal ı, blrllfi hakkmck teyid ey- !!!..!!!!..!!!..'!L~~--~-~!!'!!!!-!'!'!!'-~-~!!!!..!'!!...!'""!!!'!!!!!!!!!~~!!!! zel muvazeneler kurdukları göz ö -
;"Ullto., u. ile naııl telif edilebiliyor? hl bl mi hilınü kabulden pek .ziyade mem- nündedir. Veaavet iddia.ile memur· 
~ ... .\ !emekten ç r zaman farig olmadık ' 
. ., "ll•turya iıtiklilinin en büyük u 1 1 nunum. Ma,·eıte kırılın bi.zleri kabul larrn eline en teforrüatlı ve sıkı öl-"" tarı dilf nce er nden ayrılmamak ıu-1'ti~.~ıu olan ltalya ile Avusturya retiyle, bakanlar, hükümetlerinin Hr- buyurma11 bu hüınü kabulü tetviç ey- çüler veren memleketler, bunun ak-
~•nın en büyük düımanı olan beet ve ıulhlever mUsakereler uıulü lemiıtir. Londradan kıaa ikametimiz sine olarak enerjilerini dafıtmıılar, 
~et,.{• Roma - Berlin mihverini ile ıcrginliiln umumi bir iıalninc eınasındı çok iyi ve doıtane bir batı- boğmutlar, inkitaf yollannı tıka· 

~•t11t tan ıonra bu iki devletin A· varmak miltterek eacri yolunda bü- ra getirlyorus.,, mıtlardır. 
''e ~ad ible eıki münasebetleri nasıl Suylıud luidiNainin keıli üurine İf bakonlıja pen muhafQ kuuuctleri tün memleketlerle i'birli1Fi yapmak Atatürk'ün a9ılıt nutku Ye Celal 

'" e iliyorlar, .d • Görü, birliği var, fakat Bayar hükümetinin programı bize VeJL A) B 1 arzusunu teyı eylcmltlerdlr. ~Gıllle ~ıasıl orta Avrupa vaziyeti çö- Pariı, 30 (-A. • - u onya orma- cephe yok/ Yi.dediyor ki, türk inkılabcılıiı yük· 
~1)-. ~l çok zor bir ıiyaıi· muamma- açık bir liıanla bildirdiği söylenmek- nında 18 sandık bomba bulunınu9tur. B. Sotan'ın beyanatı Royter Ajanıının ıiyut muharriri aek teknik, wnumi menfaat pren-
1Çi"de ~•'un da' bu karııık vaziyet tedir. İngiltere hükümeti de Londra Beher ıandılrta 32 doldurulmuı bom- Bafbakan Çemberlıyn, franıı.ı • in- ya.ııyor: Franaıs nazırlıırmın ziyareti aiplerinin, emniyet eaaaının icabet· 
~kta._llliil>hern gördüğü bir takım eörüpnelerinde bu noktai nazardan ba bulunmaktadır. Bu sandıkların C. giliz görüfllleleri hakkında remıt tcb- ve bu ziyaret nedeninde neırolunan tirdiii ileri yollarda çÜret ve ceıa
''ıc~ .0 lacakbr ki bunlan tenvir fnnıız hariciye vekilini haberdar et- S.A.R. meselealyle allkadar bulundu- liii Avam Kamarasında okunmuıtur. tebliğ bUyUk Britanya ile Fransa ara- retle yürümeğe kararını vermiıtir. 
~11 ... il •çın iki haftalık ıeyahate çıkı- rniı olsa aerektir. fu zannedilmektedir. Sandıklar ıon Saat 15 de franaız bafbakanı B. Şo- ıında her hangi bir ihtilaf mevcud ol- Hayatın her ıubeıinde olduğu gibi 
ttliı-eaa "b~Yahatin ehemiyetini tebarüz Delboa'un dört devlet merkezini ara,tırmalar enıuında bulunan diier tan, gazetecileri fransız bUyUk elçltl- duğuna dair yapılan tclmihlere bir ni- türk kanunlannın rolü ve ruhu hak· 
llıll 0,.t., ır nokta ıudur ki, Almanya- siyareti eaaaen büyük aJika ile ta· sandıkların aynidir. ğlnde kabul etml9 ve kendilerine rea- hayet verecek mahiyettedir. Hakikat kmdaki telakkilerde de bu kararın 
~tt b' ~Vl'upa hakkındaki noktai kib edilecekti. Fakat Hyabatin, Hali- Havaa aj11111nın bildirdiiine göre, mi tebliği okuduktan ıonra 9u beya- tudur ki, Fransa ile İngiltere araımda- mantıki icablarmı ıöreceiimize vo 
.ı. ... 1 .'~ndikten sonra yapdmakta- faks'ın Berlini, Delbos'un da Lond • polia dairesi mütehauıalarının fifre- natta bulunmu9tur : ki, ahenk buıilnkü kadar hiç bir vakit eaki rejimlerin tabii neticesi olan vo
~-ıif:1~ baıvekil muavini Lord rayı ziyaretinden sonra yapılması, bu· sini açmaya muvaffak oldukları "C. S. "- İngiliz meelekd.,Urmusla tam vuıh olunamı9tır. Mamafih bu tam a- aayet zihniyetinin artık bu rejimlo
t~lii 1 

ile Hitler araıında yapılan nun eheıniyetini tebarüz ettirmeie A. R." ihtilal tefkilltının menıubları ve mutlak bir ittifak halindeyiz. Bu fi- henk diğer her hangi bir memlekete rin bütün diler izlerile beraber gö -
~h.. llllelerde alman iiderinin orta yardım etmİftİr. ve ıempati.zantları arasında u.naaıyon kir berabertiflnden ve Londrada lngl· kal'JI bir cephe tefkll ettiği manuını mülüp 1rideceğine kanaatımız var-.• "Pa L-•-• ' 

aacuuondaki tasavvurlarım A. Ş. ESMER yapacak isimler mevcud değlldlr. li% refiklerimizden g8rdUfilmüz Nmi- tanmmun etme.: dır." 



-4-

No: 33 

-=---;.c_·c'-~ 'S~ ', 
··~ , /"\ üdaf aa!:>ında. f)l'r 

INGiLiz ZAsiTr 
Yazan: Çeviren: 
~Ü:Zb0$ı F. W. von Herberl Nurettin ART AM 

Yüzbası dedi ki: "Yarın ilk defa 
olarak atese giriyorsun!,, 

Benim bölüğümün konakladığı 
Bulgar çiftlik evinin her katında 
üç dört oda ve bu odalarda bırakıı
nııt bir takım döıemeler vardı. 

Evin cepheıi kaaabaya, arkası ise 
münbit tepelere, garbte ve ş!malı 

aarbide gÜzel üzüm bağlarm.ı ba
kıyordu. Evin önünde bir bahçP, ar
kuında ise bitiıik tarlalardan bir 
çit ile aynlmı§ 100 yarda uzunlu
iunda bir yemiılik bulunuyordu. 

Saat yedide içeriye girdik. Bu a
rada kaynatılmıı koyun eti, pirinç 
ve ıalgamdan ibaret bir yemek ıe
tirdiler. Bu yemek, uzakça bir evin 
mutfağında hazırlanmııtı. 812. bu 
) -meği yer, dah:ı doğrusu tıkııtınr
ken tepelerdeki bataryalarda aofra 
n.uaikisi çalınıy~du. Her nefere 
bir gün yetecek mikdarda peksi
met verilmiıti. Ay ~• kahve piıiril
miı ve bunları matralarından biri
aine doldurmaları neferlere öğretil
ınifti. Ötekilere de yakmdaki bir 
bahçenin içinde bulunan kuyu
dan nefis bir ıu doldurulmU§tu. Bi
zim takım için becerikli doatum 
Bakkal Ç&VUf iki bakraç dolusu süt 
de temin etmiıti. Artık, bunlan ne 
auretle ele geçirdiğini aormağa lü
zum görmedim. 

Neferlere erteai gün kahvaltı, 
hatta öğle yemeği alanuyacakları 
da bildirildi. Onun için aldıktan ao
iuk kahve ve peksimetlerle günle
rini gün etmeleri lazım geleckti. 

Alqam yemeğinden sonra efrada 
tabur cephaneliğinden fiıekler da· 
jıtıldı.Daha hala alaca karanhk olan 
saat dokuzda yoklama yapılarak 
efrada giyimli bir halde yatmaları 
tenbih olundu. Böyle bir emre de lü
zum vardı. Çünkü hepsi yedi gün 
aüren bir yürüyü§ten sonra olduk
lan yerde yıkılıyorlardı. Saat dört
te kalkılmaaı kararlaıtırılmııtı. Fa
kat Binbatı, daha erken bir aaatte 
ail&b batı etmek ihtimalini daima 
beklememizi bize teblii etmiıti. Or
talık tama.miyle kararınca topçu a
teıi durdu. 

Yüzbaıı ile birinci mülazım, ze
nıin katmda kendilerine bir oda a-
71Tdılar. Jack, İbrahim ve Ben de 
birinci katta bir oda aldık. Birinci 
takanla sancak taknnı zemin katı
ıu, Jack ile benim takımlarımız da 
en üst katı i11al ettiler. Neferler, 
eofada, kilerlerde, ev altmda, hatta 
merdivenlerde yatıyorlardı. 

Tereb'in kumandası altında bir 
"lutai muntazıra,, mutfakta bulu
nuyor, bunlar yarmı saatte bir de
fipnek Üzere nöbetçiler çıkanyor· 
du. Bu kıta, gece yanaı nöbetini 
devretti; ondan aonra nöbetçi za
bitliii Jaek'a geçti. 

Güzelce bir yıkandım. Her sabah 
banyo yapan sizler, au ile sabunun 
De büyük bir nimet olduğunu tak
Ciir edemezsiniz. 

Dolablardan biriainde bir takan 
bulan Mehmed, beni kendi odaama 
bir aantranç oyunu oynamağa ça
fırc:lı ve yorgunluktan dolayı ileri 
aürdüğünı mazereti de dinlemedi. 

Yüzbaıı da Binbaımm yanına git· 
mitti. Sokaklarda nal sesleri duy· 
duk ve küçük bir çerkes kıtaaı ile 
bir bataryanın ve bir süvari bölüğü
nün ıark istikametine doğru geçip 
gittiklerini gördük. 

9.30 da arkadaıımı mat ederek 
odama çekiliyordum ki Yüzbaıı da 
gelmiıti. Bana dedi ki : 

- Yarın, ilk defa olarak alete gi
riyorsun; muharebenin çetin olma· 
aı ihtimali vardır. 

Mehmed Hardar aonradan bana, 
Yüzbatmın saatlerce yazı yazdıimı 
anlattı. Belki de bu memleketteki 
aevgililere hitab eden mektublardı. 
Mutfağın önünden geçerken lbra

hime bir bakayım dedim. Otunnıq 
kuran okuyordu. Neferler, gayet 
yavaı bir aesle kartılatacaılan 
vakalardan bahsediyorlardı; bir 
kaç tanesi de uykuya dalmııtı. Bah
çede nöbetçiler, gayet dar olan nö
bet sahalarında ağır adımlarla do
laııyorlardı. ilerideki tarlalardaki 
nöbetçiler de cephanemizi bekliyar. 
lardı. Aydınlık, yıldızlı, gÜzel bir 
yaz gecesi idi. 

Odaya girdiğim zaman aaat onu 
geçiyordu. Jack uyumUJtU ve rüya
aında gillümıüyordu. Yüreğimde 
bir şeyler vardı, onunla konll§nlak 
iıtiyordmn; fakat çocukcağızı u
yandırmağa kıyamadım. Ben de .o
yunmadan kılıcımı ve roververimi 
baıımm altma koyarak yattım 

Her taraftan uyuyan adamların 
nefea alııları duyuluyordu. Bu da 
olmaaaydı, içinde 180 kiti yatan ko.. 
ca ev, derin bir aükunet içinde ka
lacaktı. Kasaba da gayri tabii ve 
engin bir aeasizlik içinde idi. Civar· 
dan da biç bir ıea, biç bir sada gel· 
miyordu. Bu aeaaizlik içinde pek 
yakın bir meaafede on bet bin ki
tinin yarın ya boğazlamağa, yahud 
da boğazlanmaia hazır bulunduk
larını tahmin etmek imklnaız 1ribi 
ldl. 

Bu aewzlik, arada sırada, dola
faD bir nöbetçinin ayak aealeriyle, 
yahud bir atm kiınemeaiyle ve ya
hud da nöbetçilerin değiımeainden 
çıkan gürültü ile bozuluyordu. Bir 
aralık uzaklardan bir köpeğin hav
ladığını duydwn ve acı acı, memle
ketimi, evimi hatrrladrm. Ölgiin bir 
halde olduğlDJl halde gözlerim ka
panmak iatemiyordu. Uyumanın 
imkansız olduğunu anlayınca kalk
tnn, pencereden dııarıya haktan. 
Sokak ısaızdı. Garb tarafında ara· 
balannuz ııralanmıt duruyor, bun· 
ların yanında nöbetçiler muttarid a
dnnlarla geziniyorlardı. Şark tara
fında bir mil, yahud daha fazla u
zakta yanan atetler gördüm. Bun
lar ıüphesiz bizim kuvvetli ilen 
mevzilerimiz olacaktı. Her hangi 
bir baskına karıı gelebilmek için a
lınması gerekli tedbiJilerden hiç bi
risi ihmal edilmemi~ti. O sırada iki 
atlı zabit geçti; bir baıkaaı da ka
sabanm içinden doğru geliyordu. 

(Sonu var) 

-33-

uı.;us 
ı - ız - ı 

ı ________ ı_s_T_A __ N_B __ u_L ___ M_E __ K_T __ u_P_L __ A_R __ ı ______ ı · -·· Radyo 

T ürkiyenin ihracatçılığında 
ANKARA: 

ÖCiLE NEŞRİYATI: 12.30 ld 
plak neı;riyatı - 12.50 Plfi.k: Türk ııı 
si ve halk uarkıları - 12.50 - 13.15 

birinci plAnda bir şehir: 
ve harici haberler. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Jı4 

plfi.k ne§riyatı - 19.00 Türk musılt 
halk aarkıları (Servet Adnan ve ırk• 
n) - 19.30 Saat ayarı ve arabça o 
- 19.45 Türk musikisi ve halk pr 
(Haldun ve arkadaşları) - 20.lS 
nıns - 20.SO Plikla danı musikisi -
Ajanı haberleri - 21.15 Studyo sal 
kestrası: 1 - Meyerber: Danse aus 
beaux. 2 - Paul Lincke: Die Meıst 
ger. 3 - Borodin: Danı lea ırteppef· 
Le Cocq: La fille de Madame Ango 
Urbach: intermezzo Nachtliche Run 
21.55 - 22.00 Yarınki program ve İ 
ınarııı. 

İstanbul limanı Tilrkiye'nin t.ek ih
raç limanı değildir. Kara ve Akdenu
de gittikçe inkişaf eden rakib limanlar 
vardır. Fakat İstanbul Türkiye'nin he-

men hemen tek - iktisadı tanzim • mer
kezidir. Y~rli, yabancı ihraç ve idhal 

mileaaeselerinin o/o80 den fazlaarnın 

merkezi lıtanbul dadır. İş 1etan
bul'da hazırlanır. 

Mukavele İstan
bul' da yapılır, Fiat 
- aynı nisbetlerle • 
İıtanbul'da tekar
rür ede . 

* 
İıtanbul'da fab-

rikalar, küçük tez
gahlar, el ve ev aa
nayii, depolar, ka
ra ve deniz nakli
yecileri, ve olduk
ça büyük bir ame
le kalabalığı var
dır. Yerli, yabancı 
büyük bankalar ve 
ya büyük bankala
rın büylik muame
leleri lıtanbul'da
dır. lıtanbul Tür
kiyenin en çok 
nüfuslu şehri ol-

İSTANBUL 
YAZAN: 
Neıet Atay 

1937 nin asıl ihraç ayları olan, ve teş
rinlcrden marta kadar devam eden al
tı ay içinde aynı nisbeti muhafaza edip 
etmediği veya edip etmiyeceği hak-

kındaki endiş~lere gelince; vaziyet 
lehte olarak şöyle miltalea edilebilir : 

a - Kliringle bağlı olduğumuz 

memleketlerden hepsinin denecek ka
dar büylik bir kısmının Türkiyeden 30 

milyon kadar tu
tan alacakları var
dır. Ve kliring 
mukaveleleri mu
cibince bu memle
ketler bu alacakla
rına mukabil Tür
kiyeden mal satın 
alınağa mecbur
durlar. 

b - Devlet, kli
ringli memleketle
re yapılan ihracat 
bedellerinin tah· 
mil vesikalarr mu
kabilinde ve mu
ayyen bir nisbette 
Merkez Bankasın
dan derhal tasvi
ycsini temin et
miştir. 

İSTANBUL ı 

ÖCiLE NEŞRİYATI: 12.30 Pl&kl• 
musikisi. 12.50 Havadis. 13.05 PJ&kla 
musikisi. 13.05 - 14 Muhtelif plik 
yatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 
dana musıkisi. 19.00 Bimen Şen ve ar 
ları tarafından turk musikisi ve halk 
larL 19.30 Radyo fonik komedi (bir 
19.55 Borsa haberleri. 20.00 Mustata 
kadaşları tarafından turk musikisi ve 
ııarkılan. 20.30 Hava raporu. 20.33 
Rıza tarafından arabça soylev. 20.45 N' 
ve arkadaşları tarafından tıirk muıilı:I 
hallı: prkıları (Saat ayarı). 21.15 Ş 
kestrası refakatiyle: Bedriye Tiızİlll 
fından. 21.45 ORKESTRA: 1 - Gl 
Ruslan etludmila uvcrtur. 2 - Verdi: 
viata. 3 - Delly: Menuet PutoraL 
Glınka: Valse fantasie. 5 - Driıo: 
ret magiquc. 22.15 Ajana haberleri. 22 
23 Plakla sololar, opera ve operet par 
rı. 

AVRUPA: 

OPERA ve OPERETLER: 19.10 F 
furt - 19.25 Viyana - 19.30 Budapeş 

ORKESTRA KONSERLERİ ve 
FON1K KONSERLER: 13.15 Mun 
19.45 Brukael - 20.5 Prag - 20.45 
holm - 21 Roma - 21.15 Drotvi 
21.30 Strazburı- 20.45 London. Reıı 

duğu için büyük 
bir istihsal merke
zidir de. Yer, içer, 
giyinir ve bu ihti- lıtanbul limanından 11üzel bir görünüf 

c - Almanyaya 
yapılan ihracat be
dellerinin tesviye
sine kadar, ihracat 
çmın, para hare
ketlerinden müte-

ODA MUSİKİSİ: 17 Berlin -
Varşova - 17.30 Beromunster -
Hamburg, Strazburg - 22 Kônigııber. 

SOLO KONSERLERi: 16 Münib, 
ris - 18 Paris - P.T.T. - 19.55 
münster - 21 Varıova - 21.30 Kol yaçları için, tüccar, komisyoncu, nmda, iyi kötü otelleriyle, lokantalarl

aatıcı, nakliyeci olarak küçük bir Şıehir le, gazinolarile, sayfiye ve plajlariyle 
nüfusuna yakın bir kalabalığı besler. bir de turimı latanbulu vardır. 

fatanbulun, tarihi bir şehir olduğu, * 
kısmen Marmara, kıamen do Karadeniz İstanbul Türkiye ihracatçılığmda, 
iklimlerinin tesiri altında bulunduğu birinci planda bir şehirdir. Anadolu
için, bir turizm ve bir sayfiye şehri o- nun ihracat yapan diğer şehirlerine 
larak da hizmetleri ve gelirleri vardır. bilvasıta yaptığı tesirler bir tarafa bı
lktieadi İatanbul ile alakadar olarak, rakılacak olursa, vaaatt olarak. mem
İıtanbul üniversitesinden. İetanbul leket istihsalAtının üçte biri, latanbul
haatanelerinden ve bunların muhtelif dan ihraı; olunur. - Elde 937 nin ıon 
suretlerle fChre temin ettikleri gelir- üç ayma aid rakamlar bulunmadığı i-
lerden de bahsedilebilir. çin - 936 ve 937 nin ilk dokuz aylık ra-* kamlariylc vaziyet fUdur ı 

Bir yan müstemleke merkezi ve ya- 936 937 
rı muatemlelr.enın te.11: şenrı olan llllp•'" ~ - ........ ye: uu ... ...,.ı..ı. U"tı.~o;,o 1:1UJO~"v 

ratorluk İıtanbulu ile müstakil bir İstanbul. ihra~tı 21403'!'6? 24!-071813 
devlet fChrl _ve şehirlerinden biri. rakamla 9öyle bUkUmlendirılebılirı. 
olan cumhuriyet lıtanbulu araamda, a - lıtanbul, ?36: 93~ y~llarmın ılk 
bir kaç yıllrk değişme devrindeki is- dokuz a.!mda, Tü~kıyenın ihraç ~lla
tikrannzlığın sebeb olduğu gayri tabit- rınd~n uçte blrlnın - doğ~~ dogru
likler dahi nazarı dikkate alınmak ya - ıhracma tavauut etmııtır. 
şartiyle, yeni !etanbul lehine olan ik- ~ - 19~7 nin ilk dokuz ayın.da hem 
titsadi prtlara i,aret etmek istiyorum. Tilrkiyenın hem latanbulun ihracatı 
lıtanbul artık gelirini yabancılar ara- 1936 dan fazladır. 
aında taksim eden, ve gelir menbaları- . * 
nı yabancılar lehine işleten bir şehir İhracattakı bu artma temayülünün 
değildir. Son yıllar içinde İstanbul 

baştan aşağı denecek kadar yeniden SADAKAI f iTI R 
inşa cdilmif, tahta ve rütubetli ev yüz-
de yetmitten fazla ortadan kaybolmuş
tur. İstanbul eayfiyeleri yeniden inşa 
ediliyor, gelir şehrin uzak mahallele
rine doğru gittikçe yayılıyor ve şehir 
içinden bir kaç yıl önce çıkmıt olanla
rı J8§ırtacak kadar değifiyor. 
Artık yarı müstemleke imparatorlu

ğunun tek şehri olmıyan latanbulun ye 
ni hizmetleri, ihracatçılık, ithalatçılık, 
bilyük küçük sanayicilik, nakliyecilik, 
bankacılık, işçilik gibi bir kaç belli 
batlı .zümreye ayrılabilir. Bunların ya-

Diyanet itleri Reiıliiinden ı 

Un 20 
Buğday 9 
Arpa 11 
Kızıl üzi1m 100 
Çekirdekm 
iizüın 133 

10 
30 

20 
Kara Uzüm 
Hurma 

58 20 
233 20 

(4312) 3--6535 

BİR SÜRGÜN 

essir olmaması için, türk parasiyle 
14 milyonluk bir garanti temin edil

miş, ayrıca Almanyaya ihracatı im

~sızlaştıran. tediye gilçlilğü milli 
bankalar tarafından alınan müşterek 
tediye tedbirleriyle ortadan kaldırıl
mıştır. 

Binaenaleyh, fevkalMe sebeblerle, 
prtlar deği~emesine, memleket ihra
catçılarının önünde, otuz milyonluk 
bir pazar, ve her türIU tediye güçlilkle

rlni ortadan kaldıran millt ve biiyUk 
.. . .. . . .. . ...... . 

Çocuk esirgeme 

kurumunun balosu 
Çocuk Esll"geme Kurumu tarafın

dan 11 birinci k!nun 1937 cumartesi 
gUnü akşamı Ankara Palas salonla
rında verilecek olan mevsimin ilk 
(Ulusal kostlimlil) balonun biletleri 

bugünden itibaren satışa çıkarılmış
tır. 

Satış yerleri: 
Akba kitabevi, Piyango Gişesi, 

İstanbul Eczahanesi, Ankara Ecza. 
haneei, Yenişehir Eczahanesi, Y enı.. 

§ehirde Haydar Eren Tuhafiye ma· 
ğaazsı, Rehberi Ticaret evi, Ortaç Ti

caret evi, İş, Ziraat, Osmanh Ban
kaları gişelerinde ve Çocuk Esirge

me Kurumu Genel Merkezinde satıl
maktadır. 

Pariı - 21.40 Viyana. 
NEFESLİ SAZLAR (marı v.ı.): 

Laypzig ve diğer alınan istasyonları 
Prağ - 12 Frankfurt, Kolonya -19.10 
nih - 20 Kônipberg. 

ORG KONSERLER! ve KORO 
21 Doyçlandzender - 21.30 Stutt 
22.20 Laypzig. 
HAFİF MO'ZlK: 6.30 Kolonya ve 

alman istasyonları - 8.30 Frankfurt, 
nih - 10.30 Hamburg - 11.15 Berlin 
Breslav, Hamburg, Münib, Stuttıart 
Stnttgart - 14.10 Frankfurt Hambur 
14.15 Bedin, Kolonya - 15.3S Bedin 
Breslav, Hamburg, Königsberı -
F.rankfurt - 16.40 Kohmya - 17.15 
ruh - 18 Berlin - l!ıl Keza - 19.10 J{o 
ya - 20 Bedin, Laypzig - 21.30 Halli 
• • B1'Lll;_M1,l~t:l(.1"'hI'V\ht: "'~-

DANS MUZ10t : 19.10 Hamburı
Breslav ve diğer alman istasyonları 
Viyana - 22.30 Frankfurt, Stutt 
23 - 23.30 Krakovi, Katoviç, Vil 
23.25 - 0.30 London - Regional - Z3 
llino, Roma - 0.5 Droitvich - ı. -
Lilksemburg. 

Vilayet hüdceleri tetkik 
komisyonunda 

İç Bakanlıktaki vilayet büdce 
tetkik komisyonu bazı vilayeti. 
1937 yılı hususi idare büdcele 
yapılacak münakalelere ve bazı 
yet büdcelerine munzam tahsisat 
rilmesine dair bir kararname pro 
hazırlamıştır. Proje bugünlerde 
kanlar Heyetine sevk olunacaktı!• 

Seferberlik memurlukla 
İç Bakanlık, icab eden bazı rn 

kazalarda da seferberlik memur! 
n yapmak ve merkez teıkilatını g 
direktörlük haline getirerek kad 
nu genişletmek için bir kanun P"° 
si hazırlamı§tır. 

manen, Ragıb beye, bir can kurtarana aardmıt 
bzazede kadar bağlı hisaediyordu. 

"- Hay, hay ... dedi. 

"- Şimdi tam, Champs Elyaee'de kibar halkdl 
gezinti aaatidir. 

XI 

YAKUBKADRl 

kararaız olan mizacı, Pariı'e geldiği günden beri, 
daimi bir yeiı ve neıve med ve cezri içinde çalka
nıp durmakta idi. Bir günde, hazan, bir saatlik bir 
zaman zarfında, en aydınlık bir nikbinlikten, en ka· 
ranlık bir bedbinliğe düıüyor; derken bu bedbinlik 
yerini çocukça bir ıetarete bırakıyordu. Şimdi de 
Öyle oldu. Pariı, deminki Pariı, deminki masal teh· 
ri, birdenbire bütün kantık ve katı realiteıile göz • 
leri önünde taı keailivermiıti. Artık hayali, bu kesif 
maddeye hiç bir tarafmdan nüfuz edemiyor, onunla 
bu keaif madde araımda hiç bir münaaebet kalmı
yordu. Kendini tam manaıile havada hiıaetti. Bütün 
varlığı kül renginde bir ıök yüzü ile bu diken diken 
aathm araaında asılı gibiydi. Biraz aonra Tour Eif
fel'in asansörü, paslı demirlerin Üzerinden gıcırdaya 
gıcrrdaya kayarak, onun ,öraelenmit vücudunu bu 
aonsuz tat ormanma doğru indirecektir. Orada, ye
niden, meçhul bir elin bir ıatmaç tahtası üatünde 
oynattığı bir paytak gibi kendi iradesi haricinde bir 
takım hareketler yapmıya mahkum olacaktır. Ni
çin yürüdüğünü ve nereye gittiğini bilmeden bir ta
kun meçhul yollarda ıatkın §atkın dolatacaktır. 
'Yorulmadan oturacak, acıkmadan yiyecek, auaa
madan içecek; görmeden bakacak ve iıitmeden 
dinliyecektir. Bir büyÜk ıehrin kalabalığı içinde 

hiç kimseyi tanımayan, hiç kimsenin tanımadığı bir 

yabancmm mağmum bir hayaletten farkı ne! Dok

tor Hikmet, kendi kendine: "Meğer aaıl .Ürgün bu 

imiıl .. Diyordu. 
Milyonlarca kitilik bir inaan yığını içinde, kim 

olduğu, nereden geldiği, nereye gideceği, ne yap
tığı, ne yapacağı hiç bilinmeyen; daha doğruau, 
biç kiınaenin vazifesinde olmayan yalnız ve garib 

bir adam... Ne adı o diyarın kütüğünde yaxılr, 
ne bir mahallede kaydı var? Ne bulunduğu ce
miyete karkıı bir vazife ve meauliyet tqır, ava· 
re bir mahluk. Sokakta yanından gelip geçenler 
ona baılannı çevirip bakmazlar bile. Bakanlar da 
istihfaf veya iatigrabla bakarlar. Günlerce, ne bir 
ahbabın aeli.mıru alır, ne bir ahbaba seli.m verir. 
Derdi olduiu vakit kendi kendine konU§IDağa 
mecburdur. Ve her aabah, gözlerini açınca, o gü
nü naaıl geçireceğini endite ile diitünür. Bütün 
manaaiyle hürdür. Fakat bu nürriyeti naaıl iatimal 

edeceiinde mütehayyirdir. Kapalı hazinelerinin 
içinde altınlarını kemire kemire ölen masaldaki 
zengin gibi en.retten daha aert bu beyhude hürri
yeti bir pıran1ranın demirleri gibi sürüklemekte
dir. Eaaret .••. Lakin bir esir bir kimsedir, bir talı· 
&iyettir. Bir esirin hüviyeti bir hapishanenin def
terinde yazılıdır. Höcereainin önünde gece gün
düz bir gardiyan bekler, ona aabah akşam kendi 
dili ve kendi ismiyle hitab eder. Halbuki, atağı 

yukarı bir aydan beri oturduğu evde, gerek odası

nı temi.zliyen hizmetçi, prek kapıamı açan kapıcı 

doktor Hikmeti, ya yalnız "Müayö,, , yahud da 
"MüayÜ 1kme,, diye ç.aiırmaktadır. Müayü lkm• ? 

Bu da kimdir 1 Cenç adam, kapıcı kac:lm ona her 
bÖyle hitab edifte, yalnız yabancıhimm acıamı iki 
kat duymakla kalmıyor, kendiaini ifreti bir iaim
)e dolatan bir aeneri aanıyor. ()yle bir aeraerinin 
korkak Ye endifenlk kalıbı İçine giriyor. Büabü
tün bir 11öl11e • aJam oluyor. 

Tour Eiffel'in aaanaörü ağır ağır Pariain üatüne 

inerken, Doktor Hikmet, ifte, bu hazin ve kuvetli 
diifünceleaoe dalımt bulunuyordu. Ra.gıb bey ona : 

"- Geldik, be birader ••• Diye seslendiği vakit, 

açılan kapının arahimdan, timdi ayni aeviyede 

bulunduktan Pariae iiıterek baktı. Buradan (le. 
na) köprüsiyle, onun daha öteainde Troca.dero'nun 
basık ve kaim ailuheti görünüyordu. Oraya doğru 
yürüdüler. Ragıb bey ı 

"- Sana ıu kartıki palais'İ göıtennek isterdim 
ama, çok geç kaldık; dedi ve bqmı kaldırıp bir 
havaya ve batmı indirib bir kapaklı priol aaatma 
baktı. Saat dört.. .Mamafi, bir teY daha yapabili
riz. Eğer fazla yorgun değilseniz, kartıda, Avenue 
Klebire'den §Oyle bir Champ• Elyıie'ye aarkanz. 

Doktor Hikmet, bu akf&Dl, her zamandan :z.iya
de, 7alnız kalmaktan kıor~u ve kendi.mi, 

Havalar eni konu aoğmnaya baıladı. CünlercleJI 
beri, gök yüzü bir kurşun kubbe rengini alnuft11' 
ve bunun arkaaında, giineı paslı bir bakır levha ıı.• 
linde dolqıyor. Gözle görülmiye~ sesi itidilmiyeOr 
sinsi bir yağmur, bu madeni mıntakadan bir yaplf" 
kan kurum yağiyle kanıarak muttasıl yeri ıalat• 
maktadır. Sanki, bir mağaranın tavan kay.-S 
aızıyor, denilebilir. Zaten Pariain de git gide bit 
kocaman mağaradan farkı kalmıyor. Daimi bİI' 
yarım aydınlık, bir nemli loıluk içinde bir takdll 
garib, donuk uğultular, yankılarla dolup dolup bo" 
ıalan caddeler inaana yer altı dehlizlerinin kar 
vetini, ürküntüsünü veriyor • 

Bazı dükkan ve mağazalarda hemen bütün gÜll 
lambalarm yanmakta olduğu görülür ve aktaın sa
at dördü bulmadan aokaklarm ıtıkları da birer 1'İ" 
rer yanmağa baılar. Gündüzün kafi gelmeyen aY" 
dmlığmı yer yer parlatmağa çalışan bu aolgun 1/tl 

titrek ıııklar alaca karanlığı daha ziyade bulan
dırmaktan baıka bir §eye yaramazlar. Parisin, eti 

gönül açıcı, en ferahlı yerlerini ve manzaralarJllS 
teıkil eden kahve taraçaları bir takını loı verall" 
dalara inkilab etmiıtir ve bunların buğulu caınl•" 
n arkasında görünen kıt nebatlariyle, insan kaf•" 
ları bir "Akvaryom,, içindeki semz deniz mablıl
katmı andırır. 

(Sonu var). 
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Alhn gençlik verir mi? 
l 1lulıar daimda altın madeni bu· 
ı&ıurıuı, ıeçen ıün Uluı müjdeli

>'Ot'du. ilk altm paranın bizim Sart 
~)'ınnı kumlarından çıkarılan ma• 

•ilden yapılmıt olduuinu heıapla
:•r~k.' herkeı Anadoluda altm ma· 
•aııun Bosdaida çıkacatını bekli
~\l. Yeni keıif, tabii, aıırlardan • 
ta· 11 •üren eaki umudu kırmaz, belki 
dil' IÜn Bozdaida da bulunw-. Hem 
d • orada bulunacak altın madeni 
r -~ zenıin olacak ıibi rörünür. 

lrih kitablarma bakılıraa, Kre· 
~~\in ~art çayındaki kumlardan çı· 
~lll'ak yapbrdıjı ve Deli Tapıacına 
~dercliji hediyeler, buıünkü öl· 

.,.. ıöre, 6648 kilo aiırhjmday· 
lllalf. Şu halde Bulıar dajının 2200 C kadar kiloluk altını pek küçük ka· . 

Altın timdiki piyaaalarda aeçer 
~. olmadıtı halde her aün boraa· 
.._ dııarı deierinin inip çılana11 aa· 
ltteleri ne kadar metıul ettiiini aö
tl1onıa. Eıki zamanlarda altm hır • 
llılı da bilirainiz. Bu hını ahlak ho • 
'&lan her saman ayıplamıtlaraa da 
Oll111ı ınedeniyete büyü• bır hi&111eti 
~1-Qftur: Kimya ilmi eaki aimyacı • 
ll'Jrı toprağı altına çevirmek hıram
~ çıkmııtır. Kimyanın medeniyete 

111rletini de ıüpheaiz benden ötre· 
lltc:ek def ilainiz. 
Şuraaı aaribdir ki, kimya ilmi eaki 

liınyacıların umudunu hemen he
lrlen tahakkuk ettimıek üzeredir. 
k.önıürden benzin, benzinden kau• 
Silk yapıldığından beri topraktan 
da. altın yapılacağmı umanlar gittik
çe Çof almaktadır. 

Altın hırsı kimyanın meydana 
~"-naaına aebeb olduiu ıibi, hayat 
Ürııine de hizmet etmiıtir. lnaan ka • 
ll~nın içinde ıimdiye kadar bulunan 
Jırnu altı türlü ntaden altın bulmak 
'llrıı1lcfiyle aranılmı,tır. Bunlann ara· 
111lda. altın henüz yokaa da ondan da 
'llrıılldlarını keamiyenler hala vardır. 
)' Bir vakit altın inaana ebedi genç -
•k verecek il&ç diye de tanmmıttı• 
t~i ıimyacılarm topratı altına çe· 
'tlrınek hır:ımda bu fikir de bulun· 
~)da beraber onlar bunu alent ola· 
"'~ aöylemeslercli. Onlardan yalnıs 

Kanser enstitüsU 

konseyi dun toplandı 

Paraçelaua altının içilebilecek tekli 
bulunuraa inaanın hayatı hiç bir va• 
kit aönmiyecef ini iddia etmiıti. 

Büyük tü.rk hekimi lbni Sina'nın 
zengin haıtalarına altını ilaç olarak 
verdili bilinir. Fakat ne tekilde içir
difi belli olmadıjı gibi ömrü uzata• 
caiına kanaat ıetirip ıetirmemit 
olduiu bilinmez. 

Fakat inıiliz filosofu methur Ba· 
con'un altmı gençlettirme ilacı ola • 
rak tavaiye ettiği meıhurdur. Ancak 
o da altının içilebilecek teklini bul • 
mayı iıteıınit ve buna çare ar&mlflı. 

O vakitten beri altının içilebile· 
cek, hatta damarların içeriıine tı· 
nnga edilebilecek tekilleri bulundu· 
iu halde inıanlara ıençlik verdiiin
den hiç bir haber çıkmamııtır. Bil'a· 
kiı altm hayat için bir zehirdir. Pa .. 
tem'in talebeai Robin mikroplar için 
en uyıun ııdayı ararken altının bir 
sehir oldutunu meydana çıkarmıt • 
tır. Holivut'taki ainema yıldızları
nm altın tabaklar içinde yemek ye -
dikleri rivayeti doğru İM bu zavallı 
güaeller farkına varmadan kendile· 
rini yavaı yavaı zehirliyorlar de
mektir. 

Altının bu zamanda da ili.ç diye 
kullanılmuı zehir olma11na mani de
lildir. Daha baıka zehiı-ler de iliç 
olarak kullanılırlar. Yılanın zehiri 
bile kanaer ağrılannı zayıflatır. 

Altının gençlik vermek deiil, in • 
anı ecellnden bile kurtaramadığını 
rahmetli ~adi yazdığı ıibi, ben de 
cebimde alırlık verecek kadar al· 
tmla çölde aç kaldıiım ıünlerde 
tecrübemle anlamıttnn, incecik ki· 
ğıd altından üstün çıktığından beri 
bir çek defteri altmdan daha ziyade 
refah verdiği için altının ,dolayısile 
olaun, ömrü uzatacak kudreti kal
mamııtır. 

Fakat, ne de olaa, en dayanıklı 
ve en güzel maden olduğundan altı
nın büyük bir hizmeti olacak, mede· 
niyeti ilerleten büyiik adamların 
heykellerini yapmaya yarayacaktır. 
O halde altm ya9ayanlaar gençlik 
deiil, büyiik ölülere ebediyet vere • 
cektir. 

G. A. 

Pireden ah nacak 
mavnalar 

ltr İıt~bul, 30 (Telefonla) - Kan· 1ıtanbul, 30 (Telefonla) - Mav
•cr ~nıtıtUıll konıeyi bu aabah Unl- na almak için latanbuldan Pireye gi
u ~ ••,!!de ıaat 10,SO da rektörün relı- den heyet döndil ve raporunu vekael-

glnde toplanmıştır. Enstitilniln iç te gönderdi. Raporda 20 mavnanın 
•~tüsünün müzakeresine devam edil- , muvafık ıörüldülü, Vekalet tasvib 
tı:ııı ve memleketimizdeki biltün sıht ederse bunların satın alınacağı bildi • 
~~~seaeter ile prıtlıyenlerin gerek rllmektedir. 
""!'111 ve gerek ilmt ırqtırma mak • 
=eliyle kanıer materiyellerini enıti • 

Ye göndermeleri görüşülerek lizım 
&elen tedbirler alınmııtır. Teknik or-
llni%aıyon direkt8rUne llmt araştır • 
~t' ları hakkındaki raporu dlnlenmlı-
ır. 

Kanserle mücadele için batkın ten· 

'iri ,,, hekimlere tekimül kuralan tan· 
aiını ifinin hazırlanmau komiteye ha· 
tale edilmiştir. Komite aylık mutat 
toplantısını gelecek salı üniversitede 
>'a.pacaktır. 

~ ltonaeyin ıelecek mutad içtimaı, 
liınuadeki niaan ayında olacaktır. 

TEŞEKKtJR 
Ankara Sağlık Yurdunda zevce

min ameliyatını muvaffakıyetle ya
pın moılek ırkadatlarmı, Kadın has
talıkları mUtehu111ı Bay Doktor Sa
im İsmail Merey, Dr. operatör Şev
ket Pek ve Dr. operat8r Ahmet Ka
mil ile Yurd hemşirelerine ve bizi 
hatırlayan deierli doıt ve meslek ar
kadatlarnna borçlu bulunduiumuz 
sonsuz şükran ve minnet duyguları
mızın kıymetli &azetenizin yardımı 
ile ibllğını rica ederim. 

Dr. BAHA ARKAN 

·Hayat, sen ne güzelsin! 
-32- Nalrleden: N. B. 

UYANIŞ 
&rrı,~· t\ alndc cazib ne vardır? Macerala-
oıdttılnuı olanlardan kaçı muvaffak 

U lı:i ? 
~"bahası var: bir haydud olmak na
n~•lu adam olmaktan daha güçtür. 
i1t~'~: dalaverecilerin, kurnazların, 
~' YÜzlUlerin muvaffak olmak için 
}' rfcttiklcri zeka, ısrar, cehid iyi ia
b;blcr~ tevcih edilseydl fazilet ıa-

,. lc~ı böyle parmaklamı sayılırdı? 
ti 81zlnı meslekten olanların gayele
tc 'llc eritebilmeleri için kromlu çellk
rc~,Yaratılmıt olmaları lbımdır ... Yü
lt,.~lne ıa, ba&lamak ... I(endisi ve baı-
~arı · · B &ii . ~çın merhamet duymamak... u 

ç 1•tır uizim SUleyman ..• 

bil~·ı~n bütün bağları, doatluk, akra
lit 1 baglarını kolayca çözemiyor ... 
•e tt& •tkın karikatürü olan alelade 

"illeri bile ... 
''B 

ili u~ ıunu da ilave et: Bizler alU· 
iu ~•eler &ibi kendi için, altın oldu
lttc~Çln levmeyiz; bizler para blriktlr· 
ti ten zevk almayız. Şu halde bizle· 
li.•evkctmekte olan kuvvet nedlr? ... 

ıç 1 Sadece kendimizi çar hın dltleri-

ne bir kerre kaptırmış olduğumuz için 
onlar arasında ezlleceğimlz gllne ka
dar i~te böyle dtSnüp duracağız ... " 

Samimt bir eda ile beni omuzlarım
dan tuttu: 

- Kardetim, acn benim Umidlerimi 
kırdın ... Sen hiç bir :&aman iyi bir da
laveracı olamıy~caksın. Lüzumundan 
fula hislerine tabisin... Kalb sahibi
sin ... İ'te bu şifa kabul etmez kusu
rundan dolayıdır ki evlenmene bu de
rece 'iddetle tarafdar oldum. İşte ra
hat edece kain; yarını düıünıniyecek-
sin. 

"Dün, Tokatliyanda takındığı tavrı 
anlamamış olduğumu .an etme ... İçim
den hep ıeni takdir ettim... Göıtcrdi
ğin fedakarlık güHl bir hareketti, fa
kat budalaca idi, her güzel jestlerin 
çoğu ıtbl .... 
"İnsan kıratı yüksek bir dalavereci 

olabilmek için yirmi altı ya§ında elli 
yaşın tecrübesine sahih olmak lbım
dır. Bu da gilç ittir. 

Durdu, dalgın gözleri geçmit günle
rinin hayallerine takıldı ı 

ULUS 

Partimize Hataydan ve yurdun 
dört tarafından telgraflar geliyor 

Hatayda yeni rejimin yürürlüğe 
&imıeai dolayı&iyle ana vatandaki ha
tayhlar, bulundukları yerlerin Halk
evlerinde eveti gece toplanmışlar ve 
büyük bir kalabalığın iştirakiyle, 
bayramlarını coıkun 18ıterilerle kut
lamışlardı. 

Evelki &ün olduğu gibi, dün de, 
parti merkezine Hatayı bir milli da
va olarak benimıiyerek, onu iıtikla
line kavu9turan ana vatanın kumcu
ıu ve kurtarıc11ı Ulu Önder AtatUrke 
ve hUkUmete hatayhların minnet ve 
tUknnını anlatan birçok telgraflar 
gelmittir. Bu telgrafların hepsini 
netretmeye ıUtunlarımız mUıaid ol
madıf ından, içinden bazılarını, bu 
ıamimt ve heyecanlı hiılerin birer 
8rnefi mahiyetinde olarak alıyoruz: 

DİY ABAKIR'DA: 
Büyük Şefimiz Atıtürk'Un varlı

ğı ile türk Hatay bugün istiklal ve 
iıtikbaline filen kavuıurken Halke
vinde toplanan hatayhlar bu yolda 
inanlı ve büyük yardımları dokunan 
Ulu Partimize kargı derin ve sonıuz 
şükranlarını ıunmakla bahtiyardır
lar. 

Diyarbakır'daki Hatıylılır adına 
Sabri Sayın 

KA YSERİ'de : 
Yurdumuzda tatbik edilecek olan 

rejimin yürürlüğe girmeıl dolayısiy
le buradaki arkadaşlar ve hataylılar 
tarafından Halkevlnde yapılan mu
auam törende bize ıempati göateren 
binlerce halkın gösterdiği alAka ve 
candan bağlılıktan ve Hılkevinin mil
aaharetinden dolayı Genel Sekreter
liğe anı ,ukran etmeyi borç biliriz; 
kardeı türk mllletlnln bugün tarihe 
yeni doğan tUrk Hatıtya göaterdiği 
aempatiden bütün hatayhlar sonsuz 
bir teref duyarlar. 

KsyNride hataylı gençler ıdma 
Nedim Canlrıat 

CEYHANDA: 
Cumhuriyet Halk Partisi hUkUme

tinin muvaffak eseri olan Hatay iı
tiklatini Ceyhan Halkevinde kutlar
ken biz hataylıların partimize olan 
bağlılık ve minnetlerini yUce katını
za sunmakla bahtiyarız. 

Ceyhanda Hatıylılır namına: Mus
tafa, Selçuk, Muhırrıın Sioahi, luet 
Ülkümen 
ADAN ADA: 

Yıllarca varlığı fndr edilen tilrk 
Hatayın lıtlkllline ve yenl rejimine 
kavufIDHtnı bfr bayram sevinci için
de kutlayan Hatayhlar bu mesud 
gilnlerl yaratan Atatürk partisine ve 
onun çok kıymetli ve milliyetçi sek
reterine sonsuz minnet ve şükranla
rını arzederter. 

Adanada mevcud Hataylılar namı
na: Nuri Aydın, Hilmi Altrnöz, Ali 
Rıza Alba.yrak, Ali Nuri Tansal, Fe
rit _Türkay. 

ANTEB'TE: 
Hatay rejiminin yürUrlUğe girdi

ği mutlu gilnU büyük bayramımızı 
Gazianteb Halkevinin ııcak lrucatın· 
da taıkın aevlnç ve heyecanlarla kut· 
tarken yurdun kurucu ve yapıc11ı o· 
lan bilyUk partfmlıe derin minnet ve 
fUkran duygularımızı arzeyleriz. 

Anteb'te Hataylılar ıdına: ŞUlali 
Türkmen, Ecz.a.cı Tevfik Dolan 
KONYADA: 

Hatay rejiminin tatbik ıahaaına 
~çtiğl bugün Konyada bulunan biz 
biltUn Hataylılar Halkevindcı topla-

- Evet, vaktiyle ben de aenin gibi 
hareket ettiıDl... Muvaffak olamamış 
bir maceraperest oldutum halde bir ta
kun tituliklerim vardı; bu sebeble ra
hat bir evlenmede kendime ummadı
ğım sığınağı bulmuttum; bulmuştum 
ama bir de sevdiğim kızcağız vardı; 
aşk sandığım alışkanlığımla ona bağlı 
idim. Zavallıya istirab vereceğimi dü
tiindilm. Karımın bu kız~iız yerine 
geçebilecetine ihtimal veremiyerek ta
Hvvurumdan vu &eçtim... Halbuki 
kendiaine bütün istikbalimi feda etti
ğim kız da, altı aya varmadı, benl bıra
kıp bir başkasını ıevdl ve onunla kaç
tı. Bilmem illve etmeme lilzum var mı 
ki ben de kendisini unuttum. ... 

"Böyle .. şkın flŞlcın dü9ünme ... Ti
tizlenmeğe, kay&ılanma&a ne lüzum 
var? Denize düşmüş bir adam gibiıin; 
- denize dü~n yılana sarılır demiyo
rum • fakat yanından geçen can kurta
ran gemiıine çıkmağa bak ... Kurtarıl
mana engel olma .... 

Bu sade, maddi hattl biraz çocukça 
mütalealar amcamın o zarif, fakat rey
bi fikirlerinden fa.ıla hoşuma gidiyor. 
Bunun sebebi belki dün bir ihtllAlci i
ken bugün bir mütevekkil olmamda
dır. 

- İhtimal kl haklısın Hüseyin ... Fa
kat yarın öbUr gUn piıman olmıyacak 
mıyım? 

- Belki... Ancak her şey zamanla u
nutul ur. Yava, yavaş bUyilyUp genig
liyen pişmanlık Byle bir efsanedir ki 
bunu romancılar ve zamanımızda film-

narak yüzlerce çağrılı vatanda, hu
zurunda bize büyUk günü hazırlıyan 
ve yagatan bUyUk kurtarıcı Büyük 
Önderimiz Ulu Atatürkü ' ve cumhu
riyet hUkUmetimizi en derin minnet 
ve tilkranla bUyilk bir coşkunlukla 
andığımızı söylerken partimize kar
şı olan ebedi bağlılık minnet ve ,uk
ranımızı da yükıek huzurunuza derin 
saygılarımızla arzeylerlz. 

• Konyada Hataylılar adrna: Bele
diye Dr. Mesrur Hatay 

İZM1RDE: 
Hatay ana yasasının merlyet mev

kiine girmesi dolayısiyle bugün İz
rnirde mevcud Hataylılar Halkevin
de yaptıkları toplantıda kendilerini 
yabancı idare ellerinden kurtaran 
cumhuriyet hUkümetine ve büyükle
rine ıonsuz saygı ve tilkranlarım ar
zederler. 

l:zmirdt:kl Hataylılar namına 
Şekip !nal 

ANTALYA'DA: 
Büyük Reiıicumhur AtatUrkün 

bize kazandırdığı yeni rejimimizin 
tatbikine batlanan bu mutlu ıUnU 
kutlamak Uzere Antalya Halkevinde 
Antalyalı kardeşlerimizle birlikte 
toplandık. BilyUk Öndere ve onun 
partisine olan içten bağlılık ve derin 
minnetlerimizi tekrarladık. Saygı ve 
sevgilerimizle arzederiz. 

Antalyada H staylılar adına: 
lsmail Hakkı 

MARDİN'DE: 
Kurtarıcı Büyük Atamızın bizle

re bafı,lıdığı yeni rejimimizin ilk 
gUnUnü Halkevinde coıkun ıevlnçle 
kutlarken yUkack ıahunızda partiye 
sevgi ve saygımızı sunmakla kıvanç 
duyarız. 

Mardinde Hataylılar adına: 
Enver Özsen 

KİLİS'TE: 
Yilkıek önderimizin ve kudretli 

hükümetimlzln azim ve kiyaaeti ib
zal buyurulan mesalnizin semeresini 
biz Hataylıların bugilnü kutlarken 
varlığınızla bağlılığımızı bildirerek 
tetekkUrlerhnizi ıunarız. 

Kilis Hıtıy Erkinlik Cemiyeti 
SltRT'TE: , 
Buhranları yenerek bize kazandır

dıiınız zaferin neteıini tadarken tük 
ran ve minnettarlığımızı arzetmeyi 
L .,•lı? ' "\f r i z;, 

Siirtteki Hataylılar yerine 
Cavide D6rtbudak 

SIVAS'TA: 

Kardeş Hatay rejiminin yürürlü
ğe girdiği bugünU ıivaslılar içten 
gelen bir kardeş duygusu ile kutlu
yorlar. Büyük Atatürkün sağlığını 

dileyorlar. Halkevinde bu gece ya
pılan törene koşan binlerce balkı 
Halkevi binası alamaınııtır. İçten ıe· 
len heyecan tarif ve izah edilmez bir 
derecededir. Arzederiz. 

Sıvas vali ve C. H. P. Başkanı 
N. Toker 

KADIKÖY'DE: 
zg ikincitetrin 937 pazartesi günü 

Hatay rejiminin yürürlüğe firdiği 
aün olmak dolayııiyle Hataylı kar
deşlerimizin sevincine katılan çevre
miz halkı Hataylı kardeşleri ile bir
likte H~lkevimizde toplanmıt ve bir
çok hatıbler ıöz alarak birlik sevinç 
ve karde,Uk duyguları çok heyecanlı 
surette tebarUz ettirilmittir. BUyUk 
AtatUrkUn adı ile blflayıp onun kur
tarıcı ve yaratıcı lımlni kendine mlh· 

eller her vaziyete uydurmak makaa
diyle itina ile muhafaza etmitlerdir. 
"Hayır, hayır, pifm&nhk da zamana 

tahammül edemez. Sonra, inıan birer 
suç teltkld edilen filller hakkında 
kendice özürler bularak yaptılı bu çe· 
şid itlerin hata. dahi olmadıtına niha
yet hükmeder. 

"Pipıanlıtı unutmak için de bir ta
kım vasıtalar vardır; İçkiler, uyuştu
rucu maddeler gibi... Bizim zamanı· 
mı.zda bu vazifeyi içki görUrdU; riva
yete bakılırsa bUyUk harb onun yerini 
eter &ibi, earar gibi, kokain gibi mad
delere verml,tlr. 

"Buit adamlar içkiyi ıarbot olmak 
için içerler. Bunlara hım ırvıh adını 
vcrmeliyi.z. Fakat bir takım inaanlar 
da bu ilemin gürültülerini hafiflemi9 
olarak dinlemek, hakikatleri tekilleri 
gülünçlef111i9 olarak &örmek, hatırala· 
rı 1öl1eletmi9 olarak tahayyül etmek 
için içerler. 

"Ben aana rakıyı tavıiye ederim. Bu 
içkilerin en ııhiıi ve en tUrkçoıidir. 

Onunla her Pitmanlığı unuturıun: 
Rengi sana ananı, kokusu Anadolu 
kızlarını ve tadı acılarını hatırlatır. 

Bana bak: O olmazsa dünyayı yumı.ı
tak ve b;yu bulutlar ardından görebi
lir mi idim?" 

Akf&!D olmuttu. Hilaeyin Tuğrul 
rakı maaaıının ba9ına dl>ndU. 
Hakaız mı idi? Haldı mı idil 

••• 
Ben bala yarı karanlık bllirdo oda

ıındayım. Gece henil• uzakta. Parlak 

ver yapan ve ona minnettarlıtını 

bir kere daha arza veıile olan bu top
lantının çok ıamimt ve heyecanlı ola· 
rak devam etmekte oldufunu bildirir 
derin aayıılarırnı ıunarım. 

KıdıklJy H11lloevi Bıfkanı 
Cel•l Esat Ar.Hven 

BEŞİKTAŞ'TA: 
Yeni Hatay rejiminin yürürlUfe 

başladığı tarihi bayram gUnUnün il
çemizdeki Hataylı ıen~lerle birlik
te bUyilk törenlerle kutladıtımız fU 
çok meıud dakikalarda duydutumuz 
sevinç ve aaadetleri tebrfklerimizle 
arz ederiz. 

Beıiktış Hılkevi Bı§hnı 
Hükmi Arkok 

tZMİRDE : 
Bugün Hatay yeni rejiminin yü· 

rilmeye bıJlamuı üzerine Halkevin· 
de ıehrimlzde mevcud Hataylı kar
detleriı;niz tarafından hazırlanan ve 
bUtiln İzmir mUnevverlerinl ve ıenç· 
lerini toplayan blr tören yapıldı. Tö· 
rende Hatayın tarih cofrafyaıından 
ve yeni rejimin mahiyetinden ve bu
nun Hataya vıdettlli iıtikballerden 
bahis konf eranılar verildi ve Hatay 
bayra~ı ıellmlandı. 

lzmir Vıfü/: FHll aaı., 

TOPKAPIDA: 
Hataylı kardeılerimlzln erklnlili· 

ni bu gece evimiz aaJonunda bUyillc 
bir halk kalabalıtı ilo kutladık. Bizi 
bu mesud güne ulattıran partimize 
sonsuz saygılar. 

Topkıpı Hılkevl Bıılram 
Ha~n. llfH 

EMİNÖNÜ'NDE : 
Hatay rejiminin yUrürlUle ıirmeıi· 

nfı batlanııcının bu rece aaat yirmi • 
de hatayh kardeılerimiz Evimizde 
büyük 1evinçte kutladılar. Kendilerin~ 
bu eiemenlffe kavuıturan AtatUrk'U • 
mUzU bir kere daha minnet ve ıükranla 
andılar. 

Emlnana hıllcevl bı1kın1 
A. S. Levent 

BEYOGLU'NDA : 
Şimdi Evimizde toplanan hataylı

lar ve vatımdaılardan mürekkep kala
balık bir kütle yeni Hatay rejiminin 
tatblkini candan alkııladı. Kardeı Ha
taya iıtiklll veren ve emin bir iıtlkbal 
mUjdeliyen bu saferin yüce musaffe· 
ri Atatürk minnet ve saygı ile yürek· 
lere basıldı. 

Bıyollu ha/kivi bııkını 
Ekrem Tur 

REYHANİYE'DE : 
İstiklalimize kavu§mamız için i'Ös

terdiğiniz ilgiye tııekldlr eden tilk
ranlanmm bildiririz. 

Reyh.,,/ye hılbvl bışlrını 
Mehmed 

ELAZIÖ'DA: 
BUyük başbut Atatürk'Un yUkack 

l§aretleriyle ulusun en önemli davlla
rım büyük bir kudret ve kabiliyetle 
başaran kutsal partimizin yeni Hatay 
rejiminin yürürlüie girdiği bugünü 
teslden Eluıl halkevindt toplanan 
hataylılarla Hatayı •even bütiln Ela
:ıığhların minnet, şükran hislerini ve 
içten bağlılıklarını bir defa daha ıun • 
makla büyUk bahtiyarlık duymakta· 
yun. 

Elazığ halkevi ba§kanı 
S. Bicioğlu 

ŞİŞLl'DE: 
Bu ıece §lıll halkevinde toplanan 

münevver bir halk kUtleai ilı yü•lerce 
ıenç Hıtayın yeni rejime kavuşma-
11 dolayıılyle tertlb edilen meruimde 

kUl ren1ıi 'ubat ıimuında bltip tUken
miyen bir ırub hali var. Hiç bir gölge 
yaratmıyor; kondlıi aonıuı bir göl
ıe ... Bir ılı ..• ki dimaiımı vu•uhsuz
luklara bllrilyor. 

Ben artık o cilretll, kendiıine ıervet 
yolunu 18tteren yıldı.. ıüvenerek 
geli9i ıüzel llerliyen macerapereat de· 
filim. Hiç bir "ye ıilvonmiyorum, he
le yıldızımı bulduğumdan beri .... Zira 
o yıldızm aydınlattıiı yolu takib ce· 
aaretine artık malik değilim. 

HUkmedecetlme kani oldutum mu
kadder beni hillmıU altına aldı. Altın 
yaldızlarla ıüılü ıindanımda esof 
benim tek arkadqım olacak ve orada 
imklnaıı lfkla komtuluk edeceğim; 
imkinaıa a,kıa. .• ÇUnkU onda ilk yala
nın daima izlerini 16recelim. 

Ben, bundan tonra, mual 11Jkleri al· 
tmda 'ifa arayarak otelden otele dola
fln, fakat içini bir kurt ıibl kemiren 
manevi kanteri bir türlü iyile,tiremi
yen .r:enrinltrden biri olacaf ım: Kan
ımın paruı ile Hvk ve ufa etmeğe 
çahtan senıinlerden biri... "Ah bil
seydim!" Diyeceğim. 

Gölgeler kararıyor. İhtirasları v.e 
arzuları yutup yok eden uylru, İfte da
marlarımda ve kemiklerimde ... Bir da
ha uyanmamak üıoro uykuya dalıam !.. ... 

İki yumuflk tl ıözleriml kapadı. 
-Zizil 
- Ne düf(inilyordunus böyle, beye-

fendi? 
Ananeden olan "Zlsl'' kolimuini to-

-:5-

1937 Franaaıı 
Franaa kırallan tahbnın MnUec:ft 

olan Guite dukaaının oilu Pariı 
kontu, birkaç ıünden beri ikamet et· 
mekte bulunduiu Cenevre'yi terket· 
meie davet olunmuttur. Hafta ııo
nunda, Paria'te neıredilen remıi 
tebliiin "cumhuriyet müeaaeaolerine 
kartı hakiki bir ıuykaad,, addettiği 
Kıakulatalılar ihtilll hasırhtınm 
maluadı - denildijine aöre - keıf 
edilmittirı Kralhiın kurubnaaından 
önce bir diktatorya illnile cumhuri· 
yet kurumlarının ortadan kaldırıl
maaı •.• Bu ıayeye varmakta kulla
nılacak vaııtalar ıunlarclırı Soaya• 
liıt mebualar ve nasırların aaker gibi 
cihazlanmıı ihtilalciler tarafından 
ele ıeçirilmeıi; neaa ... tlerle Pariıin 
ehemiyotli noktalarmın lljnnlardan 
seçilmek ıurtiyle yer altı yolların
dart iııal edilmeai i otob\lalerle Pariı 
belediye arabalarının taarrus ıilahı 
olarak kullanılmaaı .•• Bu irtica hare
ketinin tefi veya tefleri kimdir? Bu 
büyük tetkilltı kurmakta kullanıl
mıt olan para nereden tedarik olun • 
muıtur? Reami makamlar bunlara 
dair henüs iftada bulunmamııtır. 

Demek oluyor ki 1937 Hnesiııde 
F ranaa bir irca buhranı ıeçinnittir J 

Fakat 1937 de, aoıyaliat Fran ... 
Pariı ıerıiaini de tam olarak açama.. 
mıttırı lfçilerin, patronların, parti
lerin ve bu yas batında iktidar ınev
kiinde bulunan hükümetin Ml'giyi 
açtırmamak, açtırmak, açıldıktan 
aonra muvaffakiyetine enrel olmak 
ve muvaffakiyetini temin etsnek içiıı 
kartıhldı diditmeleri ele hatJrlarda • 
dır. 

1789 Franaa11 da hepimisln hatı • 
nnuzdadırı Butllle'i aapteclen. 

krallıtı yıkan, kendi Mlrri1eti, mil • 
!etlerin hürriyeti için kan dökea 
Fra~ ... Fakt 1848 ikinci cwahuri-o 
yeti ile 1871 üçündl cumhuri,.ti a

raaındaki devreyi de unutmak kabil 
detildir. Franaa bu deVNJe ..U dö • 

nüyor? 

Evet Franaa, bu dewe,-. mi dönü
yor ki Hatay'da bir Roje Ga.ro, Suri
ye'de de aömürre memurları bir ta
rafı ürkütüp öte taHfı tetYik •e teh· 
did ederek yanyana yaıayacak iıki 

milleti birbirine düıürmek cüretini 
kendilerinde bulabiliyorlar 1 

1937 Franaaaı kaç tanedir? Bir 
mi, iki mi, üç mü, bet mi? Franu. 
Franaa içinde batka, aömürgelerde 
batka Franaa ınıdır? Franaa'yı kina 
idare ediyor? Roje Garo'lar mı? 

Muhakkak ki 1937 Fransa'smda 
hayret ve dikkatle aeyredilecek bir 
manzara vardır; gözümüz Franaa'• 
dadır. - N. B. 

hazır bulunmuşlardır. Halkevi başka· 
nının Hatay rejimi hakkındaki bir 
söylevi ile merasime başlanmış ,ha· 
taylı gençlerden Faik Türkmenin Ha
tay'ın tarihi ve coğrafi vaziyeti hak
kında güzel bir konferanıından sonra 
bir kenser verilmiş halkevl gençleri 
mansumeler okumuşlar ve muhtelif 
eğlenceler tertib ederek güzel bir gece 
geçirmişlerdir. Meraslme hep bir ağız
dan söylenen istiklll marılle son ve
rilmiştir. 

Şl~li halkevl başkanı 
Ahmed Halid Yaproflu 

liffu• etmeme vakıt bırakmadan Gil· 
sin: 

- Yok, yok ... Sakın beni dUtUndü· 
ğUnüzü ıöylemeyin, dedi. Kcderliıi· 
niz ; halbuki beni düıUndüiilnü• sa
man kederli olarnusmı•. 

ICiUlUmsemeh, onun yanında Jıedcr
li olaınıyacağunı anlıtmaia çahtıyo
rum. Fakat bu halim çok ı:oraki olma
lr Jci Gilıin itiru ediyor: 

- Nen var Süleyman? ... İtiraf ede· 
rlm ki ben ıizi hep b8yle kederli ta· 
nırım. Bundan dolayı bu halinize hay• 
ret etmiyorum; fakat mUteesslr oluyo· 
rum. Öyle diyeceğim ki Myatınızda 
bir tUrlU dc:fedemcdiğiniı blr felake· 
te maruz kalmı~sınız .... 

Sonra, nazlı: 
- Sizi böyle mustarib eden sakın 

bir kadın olmaaın ? 

· Doğruyu söylemek ne iyi şey: 
- Hayır, Zizi, ilk sevdiiim kadın 

sininlı. Ve muhakkak ki ıon uvece· 
ğim kadın da siz olacaksınız. 
. Güzin, memnuniyetten kıp kırmızı 
oluyor: 

- SUleyman bey, a&ıınııdan pek 
nadir çıkan bu sözleri i~itmekle naııl 
bahtiyar olduğumu ılı:e tarif edemem. 
Bu glbl Utifatlarla beni öyle u •ı· 
marttınız ki! .. 

Güzinle baf bap kalmamak için ıo
ruyorum: 

- Yemek vakti geldi, değil mil 
Haydi b•bamzm yanıM ıidelim. 

(Sollu yar) 
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Meninde gUzel bir grup 

Karabükte yepyeni 
bir şehir yükseliyor 

............................ 
Memur ve İşçiler için 

yeni ve modern evler yaplldı 
Yeni şehirden 
bir görünüf ve 
demir • çelik 
labrikcuınJan 
bir görünüş 

Karabük, (Hususi) - Türki· 
yenin en büyük endüstri ünite
sini koynunda banndırmar,a 
namzed olan Karabük, bugun 
muazzam bir inıaat sahası ha
lindedir. 

Bugünlerde burada büyük bir iı 
tehri yükselmektedir. Memur ve iı
çiler için yapılan yeni ve modern 
evlerle barakalardan bir kısmı bit
miıtir. Diğer bir kıammm inıaatı 
aüratle ilerlemektedir. Sümer Bank 
bu havalinin aıhhi ıartlarmı ıali.h 
için her türlü tedbirleri almııtır. 
Etraftaki bataklıklardan büyük bir 
kısmı kurutulmuı, diğerleri antiaep
tik mahlullerle zararaız hale geti
rilmiıtir. Bw-ada ileride inıa edile
cek büyük hastahaneye intizaren 
tim.dilik 12 yataklı bir revir vücuda 
getirilmiıtir. 

Bir çocukla 
bir haydut 
ağır yarah 

• 
Birkaç tane serser1 

Bir ihtiyarın 
evini basb 

İzmit (Hususi Muhabirimizden) 
- Düzcenin Töngelli köyünde bir 
haydudlulc vakası olmuş, 8 yaşında 
bir çocukla, Salfilıattin ismindeki 
haydud ağır surette yaralanmışlar

dır. 

Töngelli köyünde, Hacı İbrahim 
adında zengin bir ihtiyar vardır. Ba-

zı serseriler, bu adamdan para aız
dırmak istemekte, vakit vakit imzasız 
mektublar yazarak tehdit etmekte
dirler. Evelki gece, geç vakit, Hacı 
İbrahimin evi gene bir baskına uğra
mış ve biltün köy silah sesleri ile 
çınlayarak telaş ve korku içinde kal
mıştır. Bu arada Hacı İbrahimin 
Hatice ismindeki torunu ile haydud-

lardan Salabattin ağır surette yara
lanmıılardır. Haydudların 4 kifi ol
duğu anlaşılmıştır. Bunlardan Sala
hattin ile Kalayık köylü Rıza oğlu 
Necib derhal yakalanmışlardır. Di
ğer ikisi kaçmışlardır. Şiddetle aran
maktadırlar. Küçük Haticenin hayatı 
tehlikededir. Haydudlar köyün tele
fon hatlarını da kesmişlerdir. - C. B. 

Oıamlerlmlı Londra ve 
Hambura piyasalarında 

tok masteri buldu 

İzmir, (Husuıt muhabirimizden) - -'"'"'""'"" 
Bana Portekizin her ıene Londra Avrupaya 
piyasasına (250) bin sandık taze ıo- gönderilen 
ğan ıevkettiğini söyledikleri dakika- üzümlerimiz 
da ~ kaldım. Sonra ilive ettiler: tertemiz 

- Londr~ dilnyanın en zengin pi- bir fekilJe 
yasasıdır. Bır çok ya§ meyva ve seb- hazı l 
ze istibsalltx yapan memleketler var- r anıYor 
dır ki, onları sadece Londra piyasası~~~~~~-------------------
besler . . 

Bu cümle, bizim üzilm kurumunun, 
daha doğrusu Tari§ müessesesinin yaş 
üzüm aevkiyatına verdiği ehemiyetin 
sebeb ve illetini anlatmıf oluyordu. 
Mevzu üzerinde ısrar ve dikkatle dur
dum. Anladım ki: sadece kuru üzüm 
ticareti, yavllf yavaş iptidaileıen, ka
zancı azlığa maruz bir mevzu olmu11-
tur. Üzümü hem yaş, hem prap, hem 
teksif edilmi' ıu, hem de sirke ola
rak satmak zamanı gelmiftir. Mesel! 
Fransa da bağcıdır, fakat Franea, ku
ru üzüm bilmez. O üzümünü bir ta
raftan taze olarak yer, diğer taraf
tan praplık olsun diye asma kütU
ğUnden koparıp fıçılara bastırır. 

Bizim Uzilm kurumu, yaı üzlim ve 
meyva piyaaasma dünyada on üçiln
cil olarak girmiftir. Yani, bu bir kaç 
ay evvel, ayak bastığımız Londra ve 
Harnburg piyasasında tam on iki ra
kible karıı kar9ıya geldik. Mevzuun 
acemisi idik. Teknik inceliklerini bli
miyorduk. Frigorifik teaiaatx havi 
vapurları iıtediğimiz zamanda bula-
...,..,.--.a...... iA'"Jıı11ı&A.hiiı--J ;&u."'~Afııf'9A ~Vü. ~--

tin safhalar gösterdi. Yapılan teşeb
bU. kazanç değil, yaı üzUm, Ya§ mey
va ve aebce istihsalinin ana yolları

nı hazırlamak olduğu için llzüm ku
rumu, ıebat etti. Ve nihayet Londra 
ve Hamburg piyasalarına sevkolunan 
en aon parti üzi.im ve kavunu %100 
nefasetiyle, adeti bağından yeni ko
panlmxı gibi, alıcılara teslime muvaf
fak oldu. Alman ve ingiliz mecmua
ları, bu muvaffakiyeti büyük bir si
tayiıı ve dikkatle kar,ıtamışlardır. 
AIAkadarlara gelen raporlara göre, 
Londra piyasasına gelen bu ilk mah
sulden İngiltere kıral sarayına da he
diye olarak takdim edilmiş, çok scvil
mif ve beğenilıni,tir. Kısa bir müd
det içinde, Londra lokantaları ve aa
tıt mağazaları tUrk üzüm ve kavunu
nu almıflardır. Şunu da unutmaya
lım ki, ilk partilerde, .üzümümüzün 
altın gibi sap sarı rengıne bakan ba
zı alıcılar ''bu üzüm hastalıklı olsa 
gerek,, düşüncesiyle adeta üzümde? 
çekinmitlerdir. Çünkü onlar, ekserı
yetle Bulgaristanın "Hafızali" yaı 
üzümüne alıtkındırlar. Bu üzümlerin 
rengi yetildir. Alıcı, yeşile alışmış
tır. Oradaki alil.kadar memur ve dai
relerimiz, bu tereddüdü hisseder !t
mez hediye tevziatını biraz daha ge
nişletmişler ve UzUmü yiyip de ne
fasetini kavrıyanlar, bu defa büyük 
bir rağbet göstermişler ve alaka de.
hal genişlemiştir. 

Son üzüm partisinin Hamburg 
piyasasına muvasalatı günü kırk va-
gon bulgar Uzilmü geldiği halde, .t'i

yasanın muhtelif merkezlerindeki 
mağazalarda "yeni gelmiş en iyi türk 
üzümü,, feklinde reklam edilen üzü
mümüz, adeti kapııılırcasına satıl

mıt ve alakadarlar, adeta heyecanlan
mıJlardır. 

Yani, tecrübe tam; muvaffaklyet 
kattdir. Gelecek sene sevkiyat çogal-

. tılacak, SelAnik yolu üzerinden yapı

lacak, bol mikyasta satmak için Av
rupa piyaaalarma bedava çekirdeksiz 
üzüm dağıtılacak, üzümler !lrtık 
"Gülfatma, hurma" ve saire gibi türk 
isimleriyle satılacaktır. 

Kurum, biltün bunlardan başka, 
ya, meyva ve sebze istihsalitını, da
ha teknik, daha plinlı ve mükemmel 
bir tekile1 sokarak, meseli, domateii, 
soğan ve İaire sevkiyatı yapmağı da 
dütünmektcdir. Alıcı çoktur. Ecnebi 
piyasalara mahsulü temiz ve sağlam 
verebilmek meselesi başarılmı' bu
lunduğuna göre, bunda tereddüde 
lüzum görülmemektedir. 

O. R. G. 

Malatyada istasyon caddesi 

ve memur evleri yapıldı 

Malatya utcuyonunan tehir cepne•i 

Malatya, (Huıuıi Muhabirimizden) - lıtaayonla teh~r arasıtl" 
daki cadde muntazam fOse haline konmaktadır. Bu gemt cadde
nin inpaının yansı bitirilmiıtir. Kıttan evvel caddenin bitirilıne
ıine çalııılmaktadır. 

Bir delikanlı 
Kendisine yüz vennlyen 

Bir talebeyi 
ağ1r .yaraladı 

İzmir 29 (Hususi Muhabirimiz
den) - Karşıyakadaki kız öğretmen 

okulundan bir talebe, bir müddetten 
beri kendisini takib eden Asım adın
da bir delikanlıya yüz vermediği için 
Asım tarafından bıçakla ağır surette 
yaralanmıştır. Bir aşçı çırağı olan 
Asım yakalanmıştır. 

Trakyayı gelen •nler 
. Edirne (Hususi) - Romanyadan 

memleketimize yapılmakta olan göç
men nakliyatı sona ermek üzeredir. 
Köstenceden bin sekiz yüz göçmen 
daha gelmiş olup bunlar Tekirdağ 

vilayetinin Marmara Ereğlisi iskele
sine çıkarılmışlardıc. Bu muhacirler 
tamamiyle Trakya mİntakasına iskan 
olunacaklardır. Bu yıl gelen ve gele
cek muhacirler yekOnu on yedi bini 
bulacaktır. Gelecek sene de göçmen 
nakliyatına devam edilecektir. 

Son kafile 230 hanede 1600 nüfus
tan ibaret olup Silivri ve Çatalca ci
varına yerleştirileceklerdir. 

Bir koyun üçüz doğurdu 
Bursa (Hususi) - Panayır kö

yünde suni şekilde tohumlanan ko
yunlardan birisi üçüz merinos yavru
su doğurmuftur. Bunlardan biri öl
müştür. Di'ğerleri yaşamaktadır 

Bez fabrikası tarafından ııı; 
murlan için yaptırılan evler rJI 
bitirilmiştir. Bu evler mo~ed~ 
bir stilde yapılmıştır. lçlerııı1ç bütün konfor mevcuddur. E~ ., 
re mobilye de getirilmekt~dd; 
Memurlar bu kıt yeni evlerı11 
oturacaklardır. 

Balıkesirdc kömiir . .,. 
Balıkesir, (Hususi) - Beledı} r 

halkın odun ve kömür ihtiyacını k' r 
şılamak için Savaştepeden kömür r~ 
tirtmiş ve kilosu 3-1 kurl.f'itan ~a uı 
kömür satmağa başlamıştır. Korı1 şJ 
cüler kömürün kilosunu 7 kurıl 
satmaktadırlar. 

• 
Adana' da ağız otu tiryakiler!, 

Adana (Hususi) - Ağız~~u ~~~ı 
nemeğe alışanlar ve bunun muptef 11• 

olanlar için inhisarlar idaresinin ~
ni ve sıhi şartları haiz Antrun çı bıl 
racağı söylenmektedir. Bu suretle ,ı 
iptilaya tutulanlar nisbeten dab' 
zarar göreceklerdir. 

Adananın pamuk ihrl(ı ,,. 
Mersin yoliyle harice ihraç e~ı· 

ğimiz pamuklarımızın ihracat ıııeb'tl 
mi başlangıcı olan eyHHden ı:tf 
707368 kiloyu bulduğu anlaşılın8 

dır. af'' 
Bunun 376060 kilosu Atrnaı:ıY6ıi' 11001 kilosu Çekoslovakyaya, 24 0ıı· 

kilosu İtalyaya, 40202 kilosu JaP jb' 
yaya, 33831 kilosu da Polonya}'3tıı1 
raç edilmiştir. Bu mikdarın tll 

311248 liradır. 

Nişanlısını dövıniif 
ıl' 

Adana (Hususi) - Fethi adı~, 
bir aşçı geçenlerde nişanlısı .~ar 
ile kavga etmiş ve Fatmayı do ş " 
tü. Fethinin muhakemesi yapıJtUI 
bir ay hapse mahkOm olmuştur. 
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Fotograf Sayfasını N için 
Ulus memleketimizde gün geçtikçe daha 

!İddetle hissolunan bir boşluğu doldurmağa 
karar verdi. Türkiyedeki fotoğraf amatörleri
ne rehber olacak onlara yol gösterecek bir te
fekkülün mevcud olmadığını gören gazete
nıiz bu mevzula yakinen meşgul olmuf ve §İm
dilik on beş günde bir' kere, bu sayfasını tür
kiye fotograf amatörlerini alakadar edecek 
Yazı ve resimlere tahsise karar vermittir. 

Her seviyedeki heveskarlar hundan sonra 
her iki haftada bir hu sütunlarda fay dalı ma-

IUınat ve formüller bulacak ve çalıtmalannda 
yardım edecek yazılara tesadüf edeceklerdir. 
Fotoğraf mevzuu dahilinde karilerimizin yazı 
ile yapacakları müracaatlarını gazetemiz da
ima alaka ile karşılayacak ve kendilerine ya 
posta ile ve yahud açık muhabere sütununda 
cevab verecektir. Okuyucularını müatefid 
edecek yazı ve resimlere Ulusun sütunları da
ima açıktır. 

Gönderilecek mektuhların ( Uluı fotoiraf 
servisi ) adruine gönderilmesi li.zmıdır. 

Ellerdeki 
sarı leke 

nasıl çıkar? 
Baıta fotoğrafçılar olmak üzere 

developman ve kopyalarını kendileri 
yapan haki~ı hıeveskarların mühim 
bir derdleri vardır. Fotoğraf cezala
rının parmaklarda hasıl ettiği sarılık 
Bunun ne kadar müziç bir teY oldu
ğunu ve izalesinin ne kadar güç ol
duğunu bilmiyen yoktur. Sırf bu se
bebten resimlerini hariçte kopye et
tiren kimseler pek çoktur. Parmakla
rınızın banyolarda aararmamasını is
terseniz bir eczadan diğerine batır

madan evvel su küvetinde bir kere 
çalkayınız. Bu §ekilde çalıfıraanız el
leriniz lekelenmez. 

Sararan ellerden eczayı çıkarmak 
çaresi de pek gilç değildir. Bunun i
çin de eğer leke yeni ve zayrf ise li
monla oğmak kafidir. Daha eski ve 
koyu lekeler için bir litre ıuya 2 
gram permanganat dö potas ve on san
tilitre aıid sülfirik kaı-.. tırmız. Bu 
mahJQlun içinde parmaklarınızı biraz 
oğduktan sonra asidli bir te&bit ban
yosunda bir parça tutunuz. Sabunlu 
suda iyice yıkandıktan sonra lekele
rin zail olduğunu göreceksiniz. 

• 

ilk fotografı 
.,, •...........................................................................• . ~ 

• • . . . . 
• . • • • . . 

kim kesi elli ! 
Bir kl işe üzerinde bir 
şahsın türlü resimleri • • • • • . 

~ . •................... , .................. ...................................... .. 

~'Peli eski zamandanberi fotoğrafçı
lıgın terakki sahasında attığı dev a
dımlarını oldukça muntazam bir suret
~: taJ.?b etmek iınkinı bizim için pek 
&"Ç bır it değildir. 

. ~ki devirlerde güneş ziyasının bazı 
cısımlerin renklerini bozmak hassası
na malik olduğu fen vadisinde büyük 
te~kikleriyle §Öhret bulan eski yunan 
ilıınlerinin nazarı dikkatinden kaçmı
yan bir keyfiyetti. Orta çağda bazı 
garb cengaverlerinin muhtelif şekil
lerde kestikleri kumaşları vücudları
n.ın. bazı aksamına yapıştırarak cildle
rının açıkta kalan yerlerini güneş zi
Yasında kararttıkları ve bu suretle 
~endilerine ayrıca bir heybet vermek 
ıstedikleri tesbit edilmiştir. 
. Bu devri biz ziya ile yazı yazmak 
tlminin (fotoğrafi) mebdei olarak ka
bul edecek değiliz. 

Fotoğrafın temeli addedilebilecek 
İki mühim keşif çok daha sonra 
16 ıncı asrın ortalarına doğru yapıl
dı.' Bunlardan birisi Kabrisiyos is
~~nde bir alimin, ziyaya arzedilen 
:~nıUş emlahmın siyahlandığını tes-
ıt edebilmesi, diğeri de Leonard de 

Vinci ve arkadaşlarının ufak bir de
:ik~en karanlık höcreye aksettirdik
erı hayalin teşekkül sureti hakkın

da yaptıkları etüdlerdir. 
Karanlık hücrenin deliğine ilk 

~efa olarak bir adese koymak sure
tıyle hayali daha vazıh ve ziyalı ola
;:ık aksettirmeğe muvaffak olan a
~rn, Napolili hikmetşinas Porta'dır. 
ı/. tarihten itibaren, elde edilen eş
d ~lı? w. iposülfitle tesbitinin keşfe-
ıldıgı 1839 senesine kadar fotoğraf 

~ahasında büyük keşifler yapılmamış 
ır. 

Şimdiki foto gravürün hakkiyle 
:eddi sayılan ve muhteriine izafetle 
~.rrı.i~e Dagcrotipi denilen usulün 
aşıfı asıl ressam Dager değil Nise-

Natürmort 

for Tipçe iaminde bir litoğraftır. Ni
ce uzun tecrübelerden sonra iptidai 
ve pek az hassas bir plak imaline mu
Yllffak oldu. Ve bu plaka karanlık 
hilcrede birkaç saat süren bir poz 
verdikten aonra gayri vurh bir man
zara hayali elde edebildi. Bu ıuret-
le karanlık odada ilk resim ~lınmıı 
oluyordu. Gene o senelerde büyük 
bir şöhrete malik olan Dager ismin
de bir ressam sırf bir tesadüf ıaye
sinde bir kefifte bulundu. Bir gün 
Dager her tarafı kapalı bulunan me
sai odasma girince henüz kuruµM
yan yağlı boya tablolarının birinin 
üstünde bir ağaç dalı gölgesinin te
ressüm etmif olduğunu hayretle gör
dü. Tetkik neticesinde bu gölgenin • 
ufak bir delikten süzülen bir güne' 
ışığı ile oraya aksetmiı olduğunu 
anladı. Tablosunda kullandığı boya
ların içine iyod karıştırılmııtr. Da
ger çok mühim bir kefif arifesinde 
olduğunu hissetti ve bu vadide teteb
bularına devam edebilmek ve sunt 
surette bu hadiseyi tekerrür ettire
bilmek maksadiyle kimya tahsiline 
başladı. 

Tipçe ile Dager 1829 senesinde 
tanıştrlar ve beraberce çalışmalarına 
devam ettiler. Bu çalışma beraberli-
ği mahsulü olarak Dager ve Tipik 
esas nazariyesi şu ,ekilde kurulmuf 
oldu: "İod öuharından geçirilerek 
karanlık hücrede birkaç dakika ziya-
ya aksettirilen bir gilmÜf safiha üze
rinde bidayette görülen hayal bu 
safihanın cıva buharına arzı üzerine 
yava şyavaş teressüm eder". 

Bu muazzam keşif 183ô senesinde 
yani tam yüz bir sene evel resmen 
fransız akademisine bildirildi. 

fFotografın bundan aonra geçir
diği merhaleleri ilerideki yazılan
m1?da bildireceğiz.] 

-......ıo 2 2 2 ... 7K1&:1tClk7t:nJ 

U LUS 

Fotograf amatörleri 
büyük bir ıçın 

müsabaka açıyor 

Bu miisahaka ~imdiye kadar 
Ti.irkiyf'd•• yapılmış olan f o
toğraf miisabakalarından ta-

mamiylc ba~ka ve yepyeni 
bir şekildedir 

Müsabakanın mevzuunu ve tart· 
)arını 15 ilkkinunda gene 

Uluı ıayf alarında 
bulacakamız 

,._. sıowtı:r1JtC saı o SisJ1&JIIlb:ll. 

Bir /rlifeJe aynı in1anın üç yüzü 

V ukarıki resme iyice bakınız 
dikkat ederseniz fal açmakla 

mefgul genç kız ile arkadaılarının 
hep ayni şahıs olduğunu göreceksi
niz. Bir klişe üzerine muhtelif durut
larda olmak üzere bir ki.inin resmini 
çıkarmak elinde buzlu camla ayar e
dilen bir makinesi bulunan her ama
törün kolaylıkla yapabileceği bir it
tir. Bir siyah fon, biraz fantazi ve 
dikkat... Eğer bunlara malik iseniz 
muvaffak oldunuz gitti 1emektir. 

Geliniz ıu resmi bir de tekrar si
zinle beraber yapalım. Evvelt arka
ya siyah bir bez geriniz. Fotofrafı 
sallanmıyacak bir ıurette sıkıca bir 
sehpa üzerine teabit ederek masanın 
ortasına ayarlayınız. Sonra-ian yerini 

değiştirmek doğru olmadığından 
mevzuu tam aydınlatacak bir tekilde 
ziyayı tanzim ediniz normal tartlar 
altında bayanın ilk resmini alınız bu
nu müteakib fotoğrafı katiyen kımıl

datmadan, yerini değiıtiren •Ujenin 
ikinci ve üçüncü resimlerini çıkarı
nız ve klifeyi yıkayınız. Elde ettiği-

niz resimde ufak tefek hatalar vana 
bir iki tecrübeden sonra bunları ko
laylıkla bertaraf edeceğinize fiiphe 

yoktur. Bu fekilde çok eflenceli 
grublar tertibi kabildir. Mevzu bul
mağı sizin fantazinize terkediyoruz 
Çıkaracağınız resimlerden hatuı• ve 
orijinal mevzulu olanlarmı bi•e gön
derirseniz bu sayfada nefl"ederiL 

AMATORLERI 

Bir genç kadın portresi 

Nasıl 
Fotoirafa heves eden bir gencin ilk 

karfısına çıkan mütkil, kendisine uy
gun bir aparey intihabıdrr. Fotoğ
rafa merak taran adamın ilk ifi bu hu
ıuıta yardım istediği kimselerden, ga
yet tabii olarak anlayamadığı teknik 
ve karıfık bir çok izahat aldıktan son
ra en pahalı makinenin en güzel resim
leri yapabileceji dli,üncesiyle yüksek 
fiatlı bir aparey satın almak oluyor. 

Ufak vizörlü ve objektifi çok Ifıkh 
.lıı:üçük bir makinf' ili! Nlahyan biT "'lÜt>· 
tedi taaavvur ediniz. Kendiıinde bilgi 
namına makineyi aldığı adamın kıu ve 
ekseriya karıtık olan tarifluinden 
bafka bir fCY yok. 

İçinde mev.ıuu tamamen kavraya
madığı vizöre bakabilmek için maki
neyi ya göz hizasında ve yahud da 
göğılinde tutmak mecburiyetinde ol
masından perspektif güzelliğini ara
mağa ve onu etüd etmeğe imkin bula
mamaktadır. Bunun için ekseriya bü
yük itinalarla çıkarmağa gayret ıar
fettiği resimler makinesinin bütün 
mıikemmeliyetine rağmen bir hiçtir: 
Ve üstelik mütemadiyen arkadaşları
nın alaylarına da maruzdur. Büyük ü
midlerle satın alınmıf o çok pahallı 
makineden en yükıek aanat e1erleri
nin akmasını bekliyen yeni heveıki-

rı, bir türlü net yapınağa muvaffak o
lamadığı bulanık manzaralar, ba~ız 
büstler, bir kısmını kli,eye sığdırama
dığı kesik gruplar haklı olarak, sınir

lendirecek fotoğrafdan pek çabuk u
sandıracaktır. Bu gibi vakalara hemen 
hepimiz akraba ve tanıdıklarımız ara-

sında pek çok defalar fahid olmuşuz

dur. Maamafih fUnu da in kir etmemek 
lazımdır ki bu muvaffakiyetaizliğe 

rağmen, bin bir Umidle alınmıı o ıüzel 

Bir makine 
seçmeliyiz? 
makine her hangi bir dolabın rafına .. 
tılmaz da sebat edilirse pek uzun ge
çen bir acemilik devresinden sonra 
muvaffakiyeti sırf tesadüfe istinad e· 
den vasat kabiliyetli bir amatör ola· 
bilmek imkanı daima vardır. Fak.at 
tekniği sağlanı ve makinesine her ci
hetten hakiın bir sanatkar aala ..... 

Halbuki bunun önüne geçmek çok 
kolaydır. Sayın okuyucularımız •i• 
başlamak için sadece Folding tipinde 
&ehıı:ılt. cift köriilrHi. "id""~en :ay •İ
yadar olmakla beraber icabında istedi
ğiniz bir mevzuu çekmekten sbi mah· 
rwn etmiyecek 9Xl2 ebadında anu
tigınat 6.3. objektifli ucuz bir makine
yi tercih ediniz. Bu aşağı yukarı 20 - 30 
sene evel babalarımızın kullandığı ma· 
kinelerin tipindedir. Şiındi bu maki· 
neyi sağlam bir sehpaya • mümkünıe 
tahtadan tercih ediniz - tesbit ederae
niz çıkarmak istediğiniz mevzuu kli
şenizin ebadındaki buzlu cam üzerinde 
görür bunu rahatça uzun uzadıya tet
kik etmek, kompozisyon hatalarını a
rc1ştırmak netinı yapmak, ziya vaziye
tini kontrol etmek imkanlarına maz
har olursunuz. Bu suretle basit bir ma
kine ile çıkaracagınız resimlerin uzun 
zamandanberi pahalı .JWlkineleriyle 
cenkleşen arkadaşlarınızınkinden her 

cihetle faik olduğunu sevinç ve gurur
la göreceğinize şüphe yoktur. Bil yu· 
karıda tarif ettiğimiz neviden bir ma
kine ile başlamanızı ve ancak uzun bir 

çalışma ve tecrübe devresi geçirmeden 
evel pahalı makinelere heves etmeme
nizi hararetle tavsiye ediyoruz. Çiln· 

kil biz bu işte muvaffak olmanın ye

gane imkanını ancak iyi bir baılangıç· 
ta uzun ve metodik bir çalıtznada gör
mekteyiz. 
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Konyadaki sel fellketinin tafsillb 
Enkız altındın 

ııyalar pkarıllyor 
Felôkete uğrayanlara 

yardım ediliyor 
Konya valiainin 

gcaetemise beyanatı 
Konya, 30 (Huıuıi muhabirimiz te • 

lefonla bildiriyor) - Konya valilli B. 
Cemal Bardakçı son sel hadiıeai dola
yısi y le gazetemize şu beyanatta bu
lunmuşlardır: 

"- Dün kımıen hafif ıeçen bava bu 
gün yine bozmuş; yağmur başlamış

tır. İkinci bir ıel felaketine meydan 
k&lınamak Uzere, vilayet ve belediye -
tarafından ihtiyatt tedbirler alın
maktadır. 

Sel suları kısmen çekilmiştir. ıe
min katları ıu ile dolan evlerin sulan 
belediye tarafından gönderilen mo
törlerle boşaltılmakta ve yıkılan evle
rın enkazı altında kalan eşyaları kur
tarılmaia çalışılmaktadır. Felaketzede 
lere yardım için bir komisyon teşkil 
edilmigtir. Yenişehir ıosesi üzerinde 
yıkılan Yunuslar köprüsUnUn tamiri 
ile muvasalanın temini için h4dise 
ınahalline nafıa mUdürU gitmiştir.,. 

G<1rıe1e· ae ılU ~" y&JcUdı 
Konya, 30 (Telefonla) - Şehir sel

den sonraki vaziyetini muhafaza et
mektedir. Hava kapalı ve yağmurlu ol
ınalda beraber sularda kabarma tema· 
yülü görülmemektedir. 

Konya valiıi B. Cemal Bardakçı 

Çumra'dan gelen maHlmata g8re, 
oradada oldukça giddetli yağmur yağ-
"""'!11 ... "'-·:r- "''i "''- - ... ~·""'"-·
yan ıeller hasrl olmuştur. Bu arada 
birçok yıldmm dü~tüğü de haber ve -
rilmektedir. 

Gönek nahiyesinde sel yüzünden 
iki ev yıkılmııtır. 

KonyaJa HlleralhnJa lıalan mahallelerden bir görüniif 

Bizzat 
Fransadan 

Soralım! 
(Bııı 1. inci 11ıylıda) Fransanm erıeç Hatay'c:lan çıka-

Suriyenin iatiklilini İlter. Kardet catı ve Hatay'm mutlaka kendi 
Hatay türklüiünün hürriyeti ile, o- müıtakil devletine aahib olacaiı 
nun yalnız İlteii dejil, prensip- kanaati ile hareket etmek, 
)erinin tabii icabı deiil, fakat bizzat Demektir. 
taahhü~~ ve vazife~i~ir. Türkiye, Paria veya Beyrut, karpnızda 
vuifeımı yapmağı bilar. tek aalihiyet ve meauliyet olarak 
Framız idareıi Suriye'yi .. ~a~y- tanıdJimm Frama'mn idaresi bunu 

la meıgul eder~k, 0~ ~en~.11~1• yapacak mıdır, yapmıyacak mıdır? 
ni unutturmak utemııtır • Y uzde yuz bi 
ıuriyeli olan Lübnan'ı ayırıp Suriye- B~ne kadar yapdmıyanm, • 
yi parçalayan aym idare, Hatay. me- lerek, 11tenerek r~~mam•ı ~, 
ıeleaini, Suriye vahdeti meaeleıı ad· bundan aonra, ıyı nıyetle, Mnrimi
dettirmeie, bu suretle, hürriyet ve yetle yapılıp yapdmıyacalau IOl'U· 

vahdet iatiyen ıuriyelileri Hatay YONZ 1 
tehlikeai ile önlemeğe niyet etmit- Falih Rıfkı ATAY 
tir. Bu oyuna Suriye vatanperverli· 
ğinin İlyan ettilini bilmekteyiz. Bi· J'' ___________ ,\ı 

ze ıelince, • 
Bizim için Cenevre anlaflllUmm 

tatbik edilmeai demek, 
Bqünden itibaren Hatay ballo· 

nın aerbeatçe kendi aeçim hazırlık· 
larmı tamall'lamalarma kayıdaa 
fUbız müaaade etmek, 

Anlqmanm kaydettiji idarenin 

Bayram gUnO 

Kızllayın 

rozet gUnUdOr 

kurulutunu temin edecek bir Bir Kuılay l'QRd 
meclisin seçimi hazırlıklarını, hiç göğsünüzii süsliyecektir. 
bir suretle, ne sözle ne fiille, kant- • • 
brmamak, ~.. •• • .... • ••' 
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lıtanbul, SO (Telefonla) - Bu ıa
bah Kireç bumunda denlıd'!_ bir ce
sed çıkarıldı. Cesedin başı iskelet ha
lindedir. Kollan da yoktur. Murğa 

naldedilmiıtir. 

Hatayda bayram 
nasıl kutlandı 

(Bqı 1. iaoJ •ylada) Jarlyle alkıfl•nm!fbr. Bu he1ffUllı 
procramına rere, nehir bnarmdaJd mauara karfllmda her fttanpernr 
tUrk maballı n caddılerinde Ah- allıyor n bit komolol sUç bal ile 
med ıfendl prajı 8ai1nde dUn 811• re. yaflarmı nbtıedlyordu. 
vaıctl nümaylfler yapılacaktı. Bu nll· (Huıml mrette Hatay hudu-
ınayiı mıntakuı bqkonaolo.haııenln d ·· d -1,,~-is Ulua 

Hatıy mektubu 

Para ile 
alkışçı tutan 
delege Garo! 15 adım meeafede idi. Burada taklar una gon e ... ~.u&& 

kurulmu9 ve her taraf doıwımı,tı. muhabirinden telgrafla-
Btltiln halk, cine ve mem.b farkı Payu, 30 - §imdi lıkenderundan 

Antakya, (Huıuat) - Bundan e9'" 
velki mektublanmda Sancak delegetl 
Garo'nun iki yüzlü politikumı anlaô
mafa bqlamııtım. 

olrnakaıam birçok heyetler, yeni Ha· aldıfım mütemmim mal~matı bildiri
tay rejimi dolaynlyle tebriklerde bu- yorum. Bu telcraf evvelki haberleri 
lunmak Uaere konıoloshaneye dofru hem teyid ve hem lnh eder mahiyet-
geliyordu. tedir: Hatay' da manda hükUmetinln 

Roje Oaro'nun, bllhalU hırisd
yanlar, çerkealer, kürdler ve arabld 
aruınclald faaliyeti dikkate llyık saf· 
balar ıeçinnittir. 

Talclar yılc&lıyor bütUn tahriklerine, aykın hareketle • 
Fakat deleıe bu cadde berinde rine, ve tUrklere karfı aldıfı tedbirle

gösteriler yapılmuını menetml9 ve re rafmen ~yram yapılmııtır. laken· 
sokaklarda 24 ıuttenberi yapılmıt derundan pmdi aldıfım haberlere 16-
olan taklar 15 dakika içinde millı u- re, yenl rejim kaymakam vekili tara -
kerleri tarafından baltalarla yıktmla- fmdan illn edilmiıtlr. Kaymakam ve
rak buraları aıked ko.rdon altına alın- kili, bu lltru yaptıktan aonra mandater 
mııtı. 

Enkaz askert kamyonlar vasıta

siyle kışlaya nakledilmiştir. Bu mut
lu bayramlarının önüne bir anda aed 
çekildiğini gören halk ve mümeuil
ler heyeti bu hareketi fiddetle pro
testo etmiştir. 

Fakat her şeye rağmen takları yı
kan aıkerlerin Jnırdukları kordonlar 
konıoloabaneyo doğru Uerliyen hal· 
kı bırakmamı9lardır. 

I<onsoloshanc kapwna g\lya aaa· 
yişi muhafaza için 10 jandarma ko
nulmuştur. Delege Roje Garo, bu ter
tibatı aldıktan ve emirlerini verdik· 
ten sonra derhal Reyh.aniyeye hare
ket etmiştir. Bu vaziyetten mUtees
sir olan konsolos masalihi hassa zabiti
ile götilpnUştUr. Fakat bu konufma 
esnasında nelerin bahiı mevzuu ol· 
duğu anlaşılamamıştır. Konsolos ma
~ipi haasaya gidip geldiii ıırada yol
larda biriken halk kütleleri tarafın
d"-n şiddetle alkışlanmıt, toplanan 
20 bln halk. 11 ıenedenberi kendisini 
esir edenlere karşı tezahürlerde bu
lunarak: 

"- l'Yışaıın AtatUrlc, biz Ata· 
türk'O isteriz!" diye bağımıışlardır. 

Delege Antakya içinde tertibat a
lırken diğer taraftan şehrin dışını 
da kordon altına almayı ihmal etme
mlttlr. 

Alnt ~lırlnden de bıryrama iş
tlıtk etmek lltlyenler, n ,.birdeki 
rumlu a..,nm sanı tilrk mahallele
rine bınlrılmamııtır. Yeril hüldlme
tln aldıtı bu nsfyet bOttln anuır U
-rlrtıh~ fena tnlrfer yapmı9tır. 
Delırı mütemadi yen balkı laaç et

mek ve bayrama mani olmak için ne 
lb11111a hıpalnl yapauftır. Daha sa
bahlt71D bayrmn bqJ•med1a köprü 
c:aCWea&ade dolapn halka ı 

.. _ 'Buruı ıntırnaayonal caddedir. 
Bund toplu baldı rHemenlnls • ., di -
19 balırmıı vı bunun üserlnı orada 
pstnlır mlllı devriyeleri tanf mdan 
ttlfık dipsllt Ue caddeyi terketmeğe 
icbar ıdilmlfltrdir. 

.,._ ... t 6 da ukerler konaolos
Jutua &alada seklldiktın IOllr&, bay
ram bfltla lusmı atmııtır. 

KUrcl dalnıdald terklerden ınUsta
kll 2000 ldtUlk blr he71t Hatay bay
nmmı lnıtıa.k lçln Reyhanlyıye ge
Urlı• JOlda atlı hllkibDlt kunttıeri -
aha teoarisltrlne utnauflar " bun -
1lml AatUJ&'JI ıtrmelırint milaaa
dt edll1111m1tt1r. 

§imdi aldıfım maJGmata rtsre her 
t•Y• r•lmın ıece halkıYlndı bilyük 
bir kutlama töreni yapılmııtır. Spor 
kulübü tarafından mlllt hanlar ça-
1ınmıı ve Hata7 kadmları milli marş -
1ar okuJIRk üpm t0kaklan dolag
mıttardır. 

Heyet konsoloshane önünden geçer
ken: 

- Yaşatın Atatürk, yaf&llD bilylik 
önelerimiaf diye dakikalarca haykır
aııt vo konıoloıu sürekli bir ıurette 
alkıtlamıılardır. 

Bunun Userlne konsoloı balkona 
çıkmıı kendilerine te,ekkür etmiıtir. 

BUtUn bu teuhllrler göıterlyor kl, 
tilrk halkı katlyen itidalini kaybetme -
nıiş ve her t•Y• ralrııen bayramını yap
mıştır. 

Her taraf ,sokaklar, çarplar dona. 
tılmıştır. Radyolar, gramofonlar çah -
yor ,havai fiıelder atılıyor, caddelerde 
fenırr alayları yapılıyor. 
Oıce ıehir içinde ufak bir vaka olma

dı. Türklerin bu bayramına civar ma • 
haltlordelri r\lDıl..- da iıtirik ettiler. 
B\lralardaki ukeri kordonu yarıp 
türk ~lelerine gelen rumlar bura
da iıu ve i"raııı edildiler. 

Bu türk doıtu rumlar ıunları aöyle
ı:ncktedirler : 
"- Bur~ya kaçıp ielmck istuken, 

zabtiycler biıe, sakın türk mahallele
rine gitmeyiniz sizi öldürecekler r aa
km yerinl.ıden kımıldamayın 1 diyor
lardı. Halbuki biz türklerin ne kadar 
misafirperver olduklarını biliriz. Ni
tekim ıizln aranızda umduğumuzu da 
bulduk. 

Bu ddege Garo'nun türkler aley
hinde naııl bir entrika çevlrliğine da· 
ir bir mlaaldlr. 
Konıoloa aaat 2 de tebrik l~ln balke

vlnı lfderken, halle otomoblllnl eller 
üzerinde tqPNk lıteınt, .e yqa nida-

hükilmetin, aeçlm neticealne kadar it
leri tedvir edeceğini bildirmi.ıtir. 

Hatay'da halk büyük neşe ve se
vinç içindedir. Hataylılar bu büyük 
günde içlerinden taşan coşkun heye • 
canlan ve şükran hislerini cumhuri
yet hiikibnctimiu telgrafla arntmek 
istemişler fakat telgrafları, içinde Ha
tay kelimeaini kullandıkları için red
dedilmiştir. Bunun üzerine bir heyet 
konaolo&haneye müracaat etmiş ve bq 
konıolosumuzun delege nezdinde yap· 
tığı teşcbUsler üzerine bu telgrafın 

çekilmesine müsaade olunmuştur. 
Delege Roje Garo tUrklere bayram 

yapmaları için ne mU~külAt çıkarmak 
l!zımsa hepsini yaprnrıtır. Delege ev
velce mümestil heyetin bayram prog
ramını aynen kabul ettiti halde aon
radan bayram için, köylerden ıehir • 
lerden akın akın gelen halkın Antak
yaya girmesini menetmiştir. Bütün 
mahalleler askeri kordon altına alın
mıştır. Sabahleyin Jıoje Garo, bizzat 
bu havaliyi teftlı etmit ve lal nehri 
nin sağından "Entcmuyow nunta· 
kadır" diye geliş ve gidişi durdur
muştur. 

Delege ve manda hükümetinin aciz 
ve kararsız vUlyetl burada tllrk olrnı
yan unsurlar ilserlnde de tilrkler lehin 
de tesirler yapmııtır. Ve bütün halk 
tlirk bayramına iştirlk etmlıtir. Nete
kim şehirde bulunan birçok Kuseyir 
arablan koneoloıhaneye kadar bir he· 
yet ıöndererek, ba, kontoloıumusa 
kendilerinin daima türklerle be .. ber 
olduklarını 1Bylemi1ter ve Hatay lıtik· 
lllilnden dolayı, Atatürkc 11:arıı auy· 
duldan taı:im, minnet ve şükran hia
lerinin lblalını rica etmiıleııdir. Bun· 
lar, Büyük Önder için her saman can· 
lannı ve mallannı feda ttmefe ama
da olduklarım *Sylemiılerdir. 
Öğrendiğime göre, konıoloıhant· 

deki tebriklere mani olmak iıteyen de
lege Garo, konaoloshanenin önüne on 
kadar asker koymuı ve içeri ririlme
ainl menetmiıtlr. Delege bu emri ver· 
dikten aonra Reyhaniyeye cltmiıtir. 
Bunun llserine bq konaoloı telefonla 
kendiaini aramııtır. Söylendifine gö
re konaoloıumus delegenin bu hare
ketini fiddetle protesto etmiıtir. Ne -
tekim bundan ıt0nra delegenin kon -
aoloshane kapı11ndaki ukerleri geri 
çektitl görülmüştür. Bundan sonra 
halk büyük neıe ve Nrinç içinde kon
ıoloehaneye doğru akm etmete bat -
lanuı ve büyük teıahUrler yapmııtır. 

Halk millt f&rkılar, mAl'Jlar ılSyle
m.işler milli oyunlar oynamıpar •e 
mütemadiyen "- Yapsın Atatürk 1 
Ya9aaın Büyük Önder I" diye bafır -
mıılardır. 

Suriye parlamento!m 
Milletler Cemiyetinin Hataya 
dair verdiği karan reddetti 
Şam, 50 (A.A.) - Yeni Hatay reji

minin Antalcyadaki franııs komiıeri 
tarafından ilanı üzerine dün Şam'cla, 
Humus'ta, Harna'da ve Haleb'te pro
teetıo nümayiılerl yapılmıftır. 

Suriye parlamentosu adtedtiii fev
kalade bir içtimada Milletler Cemiye
ti tarafından Hatay hakkında verilen 
kararın reddini kararla,tırmı,tır. &,. 
vekil muavini Su1iye bayrağının Ha
tıydan kalkmamalı için Suriye hükü
metinin elinden geleni yapacağını be
yan etmiştir. 

Seyhan 
yükseliyor 

Adana, ı (Hususi muhabirimiz sa
baha karşı telefonla bildiriyor) -
Seyhan nehri gece yarısından sonra 
tehlikeli bir vaziyet aldı. Bir saat için
de nehir daha elli ıantim kadar yük
seldi. 80 aantim daha yükaclirse Juz li
sesi ve halkevini su basacaktır. 

Nehrin köpüklü akmasına göre fi
mal bölgelerinde flldetli yağmurlar 
düştüğü anlatılmakta ve seylab tehli
kesi melhuz &örülmektedir. Sabahın 
üçüne kadar aular yük•elıııekte devam 
ediyordu. Sanıldığına göre ,ehrin ce
nub mıntakasındaki blr kısım araziyi 
ıimdiden ıu lıtllA ctmlf bulı.uımakta
dır. 

Ekalllyetleri türklere kartı ceph• 
vücude retirmefe teıvik eden Garo 
hıriıtiyanları tUrkler aleyhine teşvik 
eden tek adamdır denebilir. 

Hırlıtiyanlan türklerle an1afınak'" 
tan men için onlann teflerine birçok 
emirler vermlt ve bu emirlerden ıon
ra köylerini ziyaret ederek kendial 
için tezahürler tertib ettirm.i~tir. 

Bugün bunlardan birkaç tanesini 
sise bildirmeği faydalı buldum. 

Roje Garo aeçimde hıri.stiyanlanıı 
herhangi bir şekilde türklerle anlar 
ınalarına mani olmak için önce ka.mo
yu karııtırmayı uıul tutmuıtur. 

Netekim lıkenderun'da Oıua şa
sarir ve Kayser Vayrk ile görüşürkenı 

"- Meclis için namzetlerlnizi ko
yunuz. Fransa eskiden olduğu gibi 
memleketi idare edecektir." demiştir. 

Delegenin bu aösleri İskenderun• 
daki halk araaında efkin kanıtırmall 
değil de nedir? 

Garo Sancafın franaıalarda kala • 
cağı hakkıpdaki mütalealannı takviye 
etmek için de kendisinin seçtiği bit 
takım adamları istidalarla Milletlet 
Cemiyeti heyeti azaama müracaata 
sev ketmiştir. 

Belediye reisi Nikola Filipi, An• 
ton Filipi, Eduar Non, Marscl Barit 
ve İlya'dan mürekkeb bir heyet fran
sız mandasının on sene daha sancak• 
ta devamını yahud bir fransız hakimi• 
nin tayinini temin etmek için müra • 
cutte bulunmu,ıardır. 

Heyeti tctkil eden zatlar öteden • 
beri İskenderunda kolon memurlan • 
nın bendeliklerini yapanlar türkler de
lil, türk olmıyanlar araıında da itibarı 
olmryan yalnız menıublara dayanarak 
yapyabilen kimselerdir. 

n ... n•...... lt ..... _ '·"'... • ..... , ... , •• 
adamlarla tezahürat yaptırmak iste • 
mcıl Milletler Cemiyeti azlsının f~kir
lerlnl kendl tarafına çekmek içindir. 
Bu makaadla Milletler Cemiyeti na • 
mına lıkenderunda irad edilmJ' bir 
nutkun delege muavini Dönenlt tara
rafından tahrif ettirilerek tercilme et· 
tirllmeal ve bu değiştlrllmlt tercnın. 
nutkun aöylenme.al ayrıca Garo'nun 
faaliyetine açık bir m1141 tetkil eder. 

Belediye reisi bu nutuk milnasebe· 
tiyle bir kaç adam tutmut ve onlara 
ıunu tenblli etrniıtlr. 

"- Fransa kelimesi geçtikçe al • 
kıflıyacakıınız 1 

Garo'nun tahrikltına bir bqka mi· 
aal daha : 

8-10-Q37 tarihinde Garo İlkendı • 
run • franau mektebine (iderek t" 
beyanatı. bulunmuıtur: 
-Buranın Suriyedcın aynlmaıına hiç 

mütee11ir olmayını.ı Sancak Suriyr 
den ayrılmıt olmakla ıuriyelilikteıı 
çıkmıı delildir . 

Sizleri Franaanm daha ziyade hl • 
maye etmeaine ıebeb olacaktır. Fran
sa sizleri ebediyen koruyacaktır." 

Oaro'nun bu -8sleri sarih bir au· 
rette Sancak davbı hakkındaki noktal 
nannru izah etmektedir. 

21-10-937 tarihinde Suveydiyey• 
giden Gare hirlstlyanlarla teınaa ede
rek şunları söylemiştir: 

"- Burada ne Suriye ne de TUr
kiye vardır. Fransa mevcuddur. Her 
şeyi Fransa yapacaktır. Mebusları bil 
tesbit ettik bilJkaları mebus olrnrya· 
caktır." 

Garo bu suretle fikirlerini sarib 

bir ıurette ortaya koymUftur. Tahri· 
katına devam eden Garo 12-9-937 ta· 
rihinde yanında aakeri kumandan ol· 
dutu halde ermeni lideri Derkaluya· 
nın evine miaaflr olmuıtur. ErmenUet 
kendialnl ermeni ve franaıa bayrakla• 
riyle kartılamıtlardır. 

Kabul reaminden aonra Mu.aadı .. 
ğına çıkrlmııtır. Garo 611e yemetlni 
Muaadatında ve Abide önünde yenıit· 
tir. 

Garo burada da ermenilere tahrilı: 
edici bir nutuk ıöylemiıtlr. Bu nutulı:• 
ta ileri ıürdülü eıaılan lıkenderurı· 
da 4·10-937 tarihinde belediyede ver
dili bir nutulcta tekrarlamaktadır. 

Demlıtlr ki: 
••-Ne korkuyorsunuz? Frantı• 

manduı iki aene daha ıürecektir. sun 
dan aonra da Milletler Cemiyeti tarı· 
fından Pranuya tekrar manda verile
cektir." 

lıte Ôaronun Sancak hırlıtiyanll· 
rı arasında lntlhabattan önce oyna· 
mak istediği oyunlardan birkaç ıoi· 
lal. - •• 
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Dedikodudan 
nefret ediyorum! 

Ycızan: Toalu /fne 
• 

-2-
ta~ç il~ evvel - galiba son defa ola~ 
b . • hır gece Necla Vurallarda bir 
/•c Partisinde idim. Öyle hanımlar 
0 
atdx ki onlarla karfI karfıya gelib 

d rtak: . olacağım diye öd tim kopuyor
<> 

11
• Bılrnezler; oynayamazlar; ıizin 

~~~unuzu bozarlar ve sonunda kay
) ınce kaba kaba size tarizlerde b•ı
a~nurlar, Hele bir tanesi vardı; onu 
pı·ı de tanırsınız. Hani bir gece Kar· 

•Çtc •izinle bizim masamızın ara-
sında • 
c genç bır doktorla oturuyordu : 
:t~· evet, fa.İt Meral'in "hazan ye· 
ttı 9ı,, dediği olgun hanım. Onun yap
Cdacık t~vurlarına bir tilrlü tahammül 
.zi1tCtnedırn : iHi.hi hanımcığım, aen be
&af' oyn:yacağma yüzük oynasan, mi
r •rlerıne pudinga yerine lalanga ik
Sarn etıcn daha iyi olmıyacak mı ? 
o;~r,a gcyinişteki zevksizliği nedir 
c c ·. Aman, hele en ıon yaptırdığı 
dllıPttrncnin üzerinde çamaıır ipinde 
h~ran •ofra örtüıü gibi durutunu 
... 

1
ç gördünüz mil ? Bir ak•am kendi-utnc . :ı 

ınadıma §1.iyle hitab ettim 

lll - lianımefendi, yeni ipekli baa
t •tıız pek şık olmut 1 Eskiden ras
c~i~ alışmış olduğuna yemin edebile
~ lırn ka11Ian kalktı; gözler, etnfın· 
1 bin nıUfkil&tla gizlenmi1 J:>uruıuk· 
}'~ nıcydana vurarak, kirpikler ıi
k la nıavi karıfmıı ıUrmelcrini d8-
erck Yüzüme dikildi : 

d ; Allah allah mafcr, dedi, urtım· 
trıa 1 elbiseye basma demek sizin gibi 
~ern bir hanıma yakı'ır mı ? 

en derhal sözünü kcıtim : 
d - Aman hanımefendi, dA..ı:.,.,, hlt
r:tlcnrncyiniz, ben aac!c dille konUf• 
r·•~a. karar verdim : emprimenin tam 
;rkçe kartılrğı basma değil midir ? 

•zctelerde artık cmprimöriye "ba· 
lıtn, c . ., 

vı denilmiyor mu ? 
ı·~~dın, bir şey anlamadı, ama cahil
~ıı:ı büsbütün meydana çıkacak diye 
Otktu, SU•tu. 

l3lr gün de bir dostumun çayına da-

Esrar ibtilası 
hırsızhkla 

tedavi edilir mi? 
t liindistanda esrar ve afyon içenle
~ kar~ı çok ~lddetli hal'eket edil

ektedir. Fakat, buna rağmen bir rk klmaeleri bu lfetten kurtarmak 
•btı olamıyor. 

1 liindfstan hilkQmetinin bu mücade
rle etrafında neşretmiş olduğu rapor
b~' hekimlerin bidnin çok enteresan 
~: ~ikaye ... nlattığı zikredilmektedir. 

ltaye şudur : 
r liekim, uzun zamandanberi bir es
t~~k~ş tedavi ediyormuş. Fakat, bü
q·· ıhtimamlarma rağmen, adamı bu 
~~~kiinlüğünden kurtaramamı,tzr. 
80 •Yet, buna devam ederse, altı ay 
le nra Ölmcğe mahkum oldu~unu ısöy· 
lll~ek •uretiyle kendisini tehdit et
ıı::· liekimin baş vurduğu bu çare, 
l'a tasının üzerinde derin bir tesir 
tii.t>ll'lış olmalı ki, adamcağızı bir dü-
~edir kaplamış. 

b lde bir karşısına l.ilUm dikilmeğe 
lta9ıayınca, bu iptilasından kendini 

t 
4rta:tnıak için, o da esaslı çareler a
b~tı~ğa koyulmuş ve biricik çare
du~ .. kendini hapsettirmek olacağını 
•itşunrnu~. Ancak, hiç kimse sebeb· 
•il hapıedilmediği için, sebeb ve ve
cit e hazırlamağa baılamış. Zavallı a

St~~ hırsı.ı:lrğa baılamıf. Yaptığı hır
l~r •ltlar uzun müddet sezilmediği 
bıı 1\, hıpiıhaneye gideceğim derken, 
~ arada mükemmel bir hırsız olmuş. 
te\J. tarzdaki hareketin istediği neti
lt.~I \'ertnediğini gBrUnce, bizzat po

ett~ ?ll~racaat ederek kendini tevkif 
b11.ı llrıı1. Şimdi, yalnız baıma kapalı 
~I tınduğu hUcereıinde tedavi edil· 

t Olacağını ümid etmektedir. 

Uur a otomobilleri 

'th~tırıa (Husuıi) - Belediyemiz; 
'-) lrdcki otomobillerde yazdı (Bur

~ fJ.lteHrncıi yerine pl!kalara (B. S.) r e . 
tir rınin konmaum tamim etmlt· 

·ll 
lıa.ra \ı •uretle otomobillerimiz An· 

vctli idim. Gayet tık gcyinmlş bir ta
ze - evet, bu eski aarayh tabirini 
mahsus kullandım; bit f eıliyan sak· 
ııııının ortasına bir baldıran otu ne 
kadar yakıflllazsa bu genç kadın ora
daki ııoıyeteye o kadar yakıımıyor
du - geldi. Bir ezilme, bir bilzUlme, 
Alimallah ''ıUzmc !şure., gibi. Benim 
ağzımdan bu eski tabirleri, belki, ilk 
defa duyuyorsunuz, Fakat Kayıerin 
hakkını Kaysere, Allahın hakkını Al· 
laha vermek lbım değil mi ? Bu ta
ze, orada biraz oturdu. Çay içerken 
o büsküviti flncanm içine bir batxrı• 
tını görseniz .... Amanın tahammill e
dilir gibi bir şey değil. Çıkıb gittik
ten sonra herkcıte bir kahkaha .... Bi
riıi kulağıma eğildi : 

- Bu hanım, dedi, orta halli bir 
memurun karıııdır. Kenar mahalle
lerden birinde oturuyor, yemek pişi
riyor, çamafır yıkıyordu. Sonra bir 
komisyoncu ile tanıttılar. Şimdi ko
caıı, o komisyoncu hep beraber Yeni
~ehirde kalöriferli bir apartmanda o
turuyorlar. O yüzden buralara da da
dandı. Hah hah ... Bu tazeyi siz de ta
nıraınıı, blr kıyafet balosunda bi.ı si
dnlc dana ederken yanı batımızda a
yağı kayıb dUtmuıtu .... 

••• 
Cevza, ı8yledi, ıöyledl, tefe koy

madık, ıarakaya almadık klmıeler bı
rakmadı. Tamdık ve tanımadıklar
dan diline dolamadığı kalmadı. Yeni 
evlenenlerden bir kaçını öyle karika
türize etti, yeni bofananlardan bir 
kaçı hakkında öyle ince tahlllt ver
di hayran oldum. 

Vakit ilerlemifti. Muntazam elleri
ni öperek kendiıine veda edercken 
Ba'Yan GUrkirpik : 

- l~te beyefendi, diyordu, anladı. 
nrz ya, dedi kodudan nefret ettiğim 
için monde'dan kendimi çektim .•• 

Ne yapayım .zorla olmaz ya, dedi 
kodudan iğreniyorum ve11elim ... 

lzmit halkevinde 

daktilografi kurslar1 
1.mıit, 30 (A.A.) - Halkevimiz. 

de bir daktilo kurau açılmıttır. Kul'1 
htiyUk bir alika gi:Srmilş ve altmış" 
yakın talebe kaydedilerek den alma. 
ğa baılamıJtır. Ayrıca temall kolu 
tarafından muntar:aman temsiller ve. 
rtlmek ü.ııere bir proiram haznlan~ 
mış bulunmaktadır. Temsil kolu bu 
hafta beyaz kahı-aman ve mahQu·bla? 
adlı piyesleri kql&biihk bir halk Ö· 
nUnde tem&ll ctmi~tir. 

1r) 
2r 
~I 

Çapraz kelimeler 

' 

Dünkü çapraz kelimelerin 
hallıdilmiı ıekli 

~ ,2 3 !.+ & ' •'ı J' J9 _ 

t---~ 

C;\kı 0toı:nobillert gibi plftka tafıya
ardır. Soldan sağa : 

l),ş nıemlekctlere gidecek 
heyetlerin ikinci rcisJeri 

re :akanlar Heyeti, dtt mcmlcketle
den ~ecek heyetlere reislik edenler
~~ ilka . ikinci reislere de, reislik 

1 - l!olaz lçlnde bir köy. 
2 - Beyaz - para ile yardım. 
S - Eski hamamlarda kullanılan bir nes-

ne - bir nevi geyik. 
4 - Qiizel kokar • ıyiib't• bir ıcınt. 
5-Kamcl. 
6 - Şark vil~yetlerinde bir kasaba. 
7 - Boğaziçinde bir köy. 
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TAYY~E PÇ>STALARI 

Ankaradan kalkııı 14.10 
tıtanbula varre: 16.oo 
l1tanbuldan kalkıı: 10.00 
Ankara;va varış: 11.50 

N'ÖNÖBETÇl ECZANELER 

İstanbul ecnnesl 
Merke• " 
Ankara " 

Puar 
Pazartcal 
Bab 
Çarıamba 
Perııembe 
Cuma 
Cumartesi 

Yeni ve Cebeci ecz.leri 
Halk ve Sakarya .. 
Ege ec.zaneııl 
Sebat ve Yeniııehir ec.leri Amerikadaki son ekonomik 

vaziyet karıısında Ruzvelt 
Sovyetler birliği 

HALK ve YENİ SİNEMALARDA 

MATİNELER 

Hergün 
H.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumarteıi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Puar 
ll.00 
13.00 
l•US 
16.45 
18.45 

Yazan : """'"'""11 

Berlin görü§meleri 
İzvestia gazetesi, ingiliz • alman 

görüşmeleri hakkındaki bir yazısında 
diıyor ki : 

21.00 
Pazar ve cumartesi ıünıeriııden baıka 
HALK sinemasında bergiln H a 1 k 
matineleri: 12.U 

Jacques Fransales 
Paris - Soir'ın Amerika 

muhabiri 

''Bu görüşmeler etrafında yaratı
lan esrar havaaı, İngiliz muhafaza
karları Jle alman f&fistleri arasında 
anlaşma teşebbüslerine karşı sulh se· 
venlerin uyanık davranmalarını icab 
ettirmektedir. Bu gizli görüşmelerin 
aiyui mahiyeti ıüphe götürmez bir 
haldedir. Gene ıurası da inkar olu
namaz; ki, görUımelcre ingilfz prog
ramı caau üzerinde değil, fakat al
man fa9izmi programı Uzerinc~e baş
lamnı9, devam olunmu' ve hala da 
devam edilmekte bulun:nu7tur. Şera
itini ileri ıUren Loııdra deeil, fakat 
Berlindir. Zira Berlin, İngilterenin 
bu talebleri JU veya bu niıbette isaf 
etmeye mUtemayil oldufunu bilmek
tedir. 

Film deği§me gü.n)eri: Pazartesi ve Cuma 

LÜZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangm ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
ıehir: 1023 - 1024. - Şehirleraraın: 2341 • 
2342. - Elektrik ve Havagazı Anza Me
ınurluğu: 1846. - Mesajerl Şehir Anba
rı: 3705. - Taksi Telefon numaralanı 
Zincirlicami civan: 2645, 1050, 1196, 
Samanpazarı civarı: 28015, 3259. - Yeni
ıehir: 3333. Havuz başı: 3390. 

OTOBÜSLERİN İLK ve SON 
SEFERLERİ 

Sabah Akıını 
11 k Son 

sefer sefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
l{. dereden Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankayaya 7.25 23.30 
Çankayadan Ulus M. na 7.10 23.30 

Ulus M. den Dikmene 7.10 20.00 
Dikmenden Uluş M. na 8.00 20.~0 

Ulus M. dan Keçiören• cı.oo 21.00 
Ke,iöreııden Uluı M. n. 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 ~0.30 
Etlikten Uluı M. na 7.00 21.00 

Ulus M. dan Cebeciye 7.00 20.30 
Cebeciden Ulus M. na 7.00 20.30 

Cebeciden As. fabl. ra 6.30 
As. fabl. dan Ccbcci1e 17.U 

S. pazarından Akköprilye 6.30 7.15 
Akköprüderı S. pazarına 9.45 

Yonitehlr, htaııyon ve Bakanlıklara 
her saatı beş geçe munta:r:am ıeferlcr 
vardır. Pazar günleri ilk seferler birer 
ııaat ıonra başlar, 

TREN SAATLERt 

Samsun hattına 

ı Her sabah 8.20, ber 
akııam 19.15 ve 19.45 
de (Salı, perşembe cu. 
martcıl Toroı ıürat). 

: Hergiin 9.35 (Kayıe. 

ri, Sı·raı, Amasya b~ 
hat ünrindtdir), 

Diyarbakır hattı : Hergiin 9.40 
Zonguldak hattı ı lhrııün ıs.oo 
Kınkkaleyo r•1otobüı ıtı.os 

POSTA 9AA TLERt 

Poı;ta ıaat 19 a kad~r İı>tanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
TıtahhlitlU 11 e kadardır, 
Tayyare poııtıus ıa ı kadar mektub alır. 

GUNLOI\: 
•• •ıw ..... • 

Anbt .. 1356 

2&Ramuan 
S. D. 

Giin~ı 7 OS 

Rumi. 1953 

İkinci terıin 19 
8. D. 

Alcı•m 16 41 

p - Fa.zlaaı aıık ı.ı11ndmr • Gec:o otlırı• 
c:e ;veri. 

Yııkard•u •ıı•imı. : 
ı - Kiliıelcrde ı:alar • Sarkta bir vilbet 
2 ~ İllve, yama - iplik sardır. 
3 - Koyun büyUğU 
4 - Ellere çatlamasın diye ıilTillür. 
5-Fakat. 
6-Davul. 
7 - İstanbul köprUaünün bir ba§ı, 
8 - Ehemiyet. 
g - Ankaranın bir semti. 

........................................................ 
Birle§ik devletlerde yaz ortasından 

beri hükmünü icra eden ekonomik ve 
malt buhrana henilz depre.yon adı ve· 
rilnıemektedir. Eaa.aen vaziyet 1929 • 
1932 fcllketiyle kıyas edilemez. O za
manki gibi ölçilsil.z bir spekülasyon 
tasfiyesine karşı koymak mecburiyeti 
yoktur ve şimdiki a~ğı doğru kayı· 
şın bir çiğ haline gireceği tahmin edil
memektedir. Bununla beraber vaz~et 
tatmin edici olmaktan uzaktır. 

Cumhur rciıinln nUf uıun yalnız 
üçte biri lehinde yani i9çi ıınıfiyle 
yokıullar lehinde hilkUmct icra et -
mele iıtemiı olması ve ıermaycye cm· 
niyet verecek bir fey yapmaması ten
kid edilmektedir. 

Bir nazariye de ıudur ki kapita
lizm ve bilyilk endliıtri, bilhassa çe
lik endUstriıi kasten cnditcli haber· 
lcr yaynıııtır, ve Ruzvelt'le Ncw - Dc-
al'i torpilleyerek 1940 da iktıdarı ele 
almak maksadiyle hilklimetc karıı 
grev yapmıılardrr. 

Bu buhran ağustos ortaBina doğru 
başlamıştır. O zaman ticari faaliyet 
endekai ııo,g du. 6 ıonteırinde bu 
nishet g3,7 idi. İstihsal her taraftı a
zaldı:. Çelik iıtlhsal endckti 23 ağus
tosta 128,7 idi. Bugün 63 dür. Yani 
yarx yarıya düşüklük vardır. 22 ağus
tosta otomobil imalat endeksi 158,7 
idi, 6 sonteşrinde l 02,4 e düştü. Pa· 
muk ipliği fabrikalarının faaliyeti en• 
dekıi 22 ağustoıta 135 iken 6 sonteş
rinde 112,8 e dil§mil§tilr. Hemen bü. 
tün çelik fabrikaları, kapaeitclerinirı 
yüzde 36 sı nisbetinde ve haftada an
cak iki üç günü::' çalışarak, çok ağır 
yilrlimektedir. Ray ve derniryolu ma· 
teryelleri siparişleri filen sıfırdır. Bü
yük depresyondan beri faaliyetine as. 
la aekte gelmemlı olan yapı inşaatı 
yeniden bir gerileme devresine girnıi! 
tir. 

Borsada göze çarpan ise kurlann 
hemen şakult bir §ekilde düşmesidir, 

Açıkça kötU olan bütün bu alt • 
metlere rağmen, 1929 - 1932 de oldu .. 
~ gibi. bir panik hissi yoktur, fakat 
istikbal hususunda atikAr bir cnditcı 
mcvcuddur. 

Perakende ticareti henUz clddi bir 
surette müteessir olmut değildir, fa • 
kaı' patronlar, fena günlerin ge1.m~l 
ihtimalini dütilnerek i§çllerine yol 
vermekte ve siparişlerini azaltmakta • 
dırlar. 

Geçen hahann mükemmel refah 
bamleıinden aonra bu gerilemenin se· 
beblori nelerdir? İş mahfillerinde, ye• 
niden intihabından beri, grevlere ve 
fabrika işgallerine müaamaha etmelt 
suretiyle tüccarlarla endüatrlyelleri 
ve sermaye sahihlerini Urktitmilt olan 
Ruzvclt'irı politikası mesul tutulmak· 
tadır. 

8. 

7. 

G. 

6. 

'· 
!l. 

2. 

Meselenin halli 
Beyaz: Kara ı 

1) Kalcı al - 11 
2) At g2 - h4 

1) İ•tcdiği taıı oy. 
nryabilir. 

2) !ıtedlilnl oy • 
:Beyaz ı nar, 

3) Atla veyahud karaların oynadığı hamle
ye göre fille mat yapılır. 

Kal• al - ııı OJnayınca tehlikeyi HHn 
kara ıah tercihan 13 hanesine iner. Bu tak
dirde g'2 de b\llunan at yine h4 hanesine ıırç-
rar. • 

:Kara p.h h2 han:eılne ı•lir. Bu ıefer h4 
haneşinde bulunan. ~t f3 harıeııine sıı;rar ve 
!iahı mat yapar. Dııer oyun tarzında fil 
rol oynar. 

Dünkü bulmacanın halli 
l - tel S - tıil 
2-el 6-tez 
3-nocl 7 -1• 
4 - elen 8 - tevdn 

"Televizyon" dur. 

Yeni bilmecemiz 

Bu ekonomik gerilemenin bfr bq
ka muhtemel ıcbebi de, • .ılcbin gcniı
lemektc devam cdeceli Umidlylc iı · 
tokların fa.ılı mikdarda kabarmuını 
ınüsaadc edilmlı olmaaı ve bekleni
len taleb fazlaexnın vukua gelmemesi
dir. Ağır endüstride dUnya ıillhlan • 
ma11ndan daha fazla iıtihlik bekleni
yordu, fakat Umidler ıuya düımüttlir. 
Şurau dı kayd edilmeli kl lıtoklır ıtm 
di pek hafiftir, ki bugün cesaret ve -
ren tek noktanın da bu cihet olduğu 
söylenebltlr. 

Kendi hesabımıza ıunu da söyli
yelim ki, buhranın sebebleri hakkın
daki bütün bu nazariyeler büyiik buh
ranı izah için ileri sUrUlmilş olan se • 
bcbler kadar tahkiki ~ç g6rilnmekte· 
dir. Hepsinde doğru olan taraflar ya. 
nında slyast batıl ltlkadlarırı Uham et
tig! hatalı taraflar vardır. 

Bu enditeli vaziyet karşısında, 
Ruzvelt, bliyUk buhran esnasında 

Huver'in tutmU§ oldufıı yolun tam 
nddı bir durum almıttır. Aıiklr bir 
keyfiyeti 1nk1r edecek ve nlkblnce 
sözler yayacak yerde, vaziyetin clddt 
oldufunu açıkçı itiraf etti. Birçok 
patronlar ve maliyeciler de dahJl ol • 
dutu halde pek çok kimselerle istişa
relerde bulundu. Büyük kapitalizmo 
karız müteaddid hücumlarına. rağmen, 
şimdi hal şeklini husust sermayeyi 
kalkınmada kendi meıuliyetini Uzeri • 
ne almaya tcıvlk etmekte aramak ll· 
zım ıeldiğlni söyliyen cumhur reiıi· 
nin fikirlerinde bir deiitikUk ıözo 
çaı·pına ktadır. 

Bu şuna delllet eder kl New- De
al'ln bazı resimleri hafifletecek veya 
kaldırılacak ve Vaıin~ton bUyUk it a· 

damİariyle mücadele edecek yerde on· 
larl• işbirliği yapmaya teşebbüı ede· 
cektir. Şimdiden kilçUk tüccarlar, his. 
sedarlara takılm edilmiyen ka.znç • 
lar tizerlnden alman vergllerden affe. 
diliyor, Diğer taraf tan, hUkümet, 
maıuaflan k1amak aureti;yle biidceyl 
muva.t.ene1eştirmeye çalışmayı vaadet• 
rnekte~iı, fakat bu muvazene ancak iş· 
ler yoluna girdiği takdirde mtimkiln 
olacaktır. 

:Ruzvelt politikasının bu yeni is -
tikametlenınesi ,tabii iş muhitleri ta• 
rafmdan memnuniyetle karıxlanmak • 
tadır, fakat Ruzvelto karıı o kadar em 
niyetsizlik gösterilmektedir ki itima • 
dın ieri dönmesi için ıamana ihtiyaç 
Vi.rd.ır Aynı zamanda unutmam.ak li
ıımdır ki, Ruzvcltin New • Dcal {el • 
aefeaini inkir etmesi ıahıi itibanm 
tehlıkcye lcoyar, 1ıçi $uııfı, sosyal re· 
forınlarm muvakkaten durdurulmaaı
nı kabul eder ıörünmcktedir. ÇünkU 
Con Levia gibi liderler itaiıliğin faz • 
lalaıma.sı yüzünden telaşa dUtmUiler
dir. Fakat Ncw • Oeal'in eşas prenııiP" 
leri muhafaza edilmektedir . 

Mesele, yeni politikanın muvaff ali: 
olup olmıyacağını bilmektedir. Bu mu· 
hakkak değildir, En salahiyetli otori. 
teler iki ihtimali tasarlamaktadırlar. 
Ya sermaye tekrar emniyet kazana • 
cak ve devletin gayretine normal ŞC· 
kilde yardım edecektir. Yahud da bu 
politika muvaffak ohruyacaktır, Bu 
takdirde, Ruzvclt için tek çare şudur: 
enflasyon usulllne baş vurmak, ve bu. 
tün tehlikelerini gl:Sze alarak doları ye
niden dü§Urmek. 

İngiliz hilkilmcti azaaınm son be
yanatları, ingiliz politikumda radl· 
kal bir değitmc temayillil'l'lü göster· 
mektedir. İngiliz politikası, bu de· 
fi9me neticeıinde milletler cemiyeti
ni ve kollektif emnlveti terk eyle
mekte ve kUçUk memleketleri müte· 
cavizlerln keyfine bırakmaktadır. 
Bu görUtmeler, alman fat!atlerinin 
"Cermanya sulhu" ismini verdikleri 
ıiyaaetc ancak yol açmaktadır. "Cer
manya ıulhu" ile alman fqistlerinin 
kaıtcttikleri keyfiyet de, Almanya
nın Avrupa kıtaar U.ıerindeki Hege
monyasıdır. 

Bu vaziyette, Londrada Fransız ve 
ingiliz devlet adamlarr arasındaki 
görüşmeler hakkında da, alman prog
ramını kabule icbar için BB. Şotjln 
ve Delbos ti%erinde tazyik yapılacak· 
tır, denJlebilir. 

Bu programın tatbik edilmemesi 
neticesinde, ilk i~ olarak, Çekoslo
vakya, Avusturya ve Lltuanya gibi 
kUçilk devletler, Berlinin hall Lon
dra yolu ile frınsa Uzcrine yapmak
ta olduğu tazyikin kurbanları ola· 
caklardır. 

Almanya 
. 

Bir alman gazetesinin 
nikbinliği 

Frankfurtcr Sıytung, enternasyo
nal vaziyet hakkındaki mütaleıların· 
da biraz nikbin davranmaktadır. 

Bu gaıete diyor ki : 
·~Fransız bılcınlırının Londra ıe

yabatı arifesinde hpınyada l9ler bf· 
raz t&va~zuh eder gibi olmuf, Akde
nizdeki vaziyetin gorginlili zall ol
muş ve Çin-Japon anlı§ma..zbğr bir 
cihan yangını çıkarmak tehlikeılni 
arzetmck mahiyetini kaybetmiştir.,, 

Bu gazete, alman politibıımın hiç 
bir zaman İngiltere Ue Pranu ara
sındaki ııkı teşriki meni aleyhinde 
çalışmıımıı olduğunu, yalnız Alman
yanın diğer devletlerin italyen - al-. 
malı m.eu.i birliğini hesaba katmala
ruıt temenni etmekte bulunduğunu 
ilave etmektedir. 

Litvauya ile Almanya 
arasında bir hadi!le 

Alman gazeteleri, Klaipeda arazi
sinde ietimlik kanunlarının tatbiki 
münaııebctiyle Litvanya aleyhirıde 

yeni hticumlara batlamıştır. Alman 
gueteleri, aakert ve iktisadi makaad
larla iıı.timl!k yapılmasını derpiş e
den kanunu "hukukun ihllli,, diye 
tavsif etmekte ve Litvanya hilkilme
tinin Klaipeda'da istimllk kanunları 
vazetmek hakkına itiraz ederek bu 
hakkın oradaki direktuvara ald oldu
ğu beyan edilmektedir. 

Bu hücumlarla ıon umanlard• Al
rnanyanm komşuları olan memleket
lere ve bilhaıısa Çekoılavakyaya kar· 
tı yapılmıt olan hiicumlar araaında 
bir münasebet ve müşabehet görül
mektedir. 

Litvanya menabii, alman iddiaları
nın doğruluğuna itiraz etmekte ve 
alman hükfunetinin menfaati amme 
mevzuubahiıt olduğu zaman Almanya· 
da l.stimiak tedbirleri ittihazrnda te
reddüt etmemekte olduğunu ileri 
sUr.mektedir. 

Beni ber gün öjleleri, akşamlan, hatti 
.ıtniin her uatlndt dlnlerıhılr;. 

ş, 2, 1 inci harflırinı ııniıı ıteiildir. 

Litvanya hUktl.meti, Klajpeda lima
nınxp. genişletilmesine tevessül etme
~e medar olacak araziyi namuskara
ne tesbit edilen bir tazminat vermek 
suretiyle satın alırken mul\hedelerin 
tanımakta olduğu bir hakkı istimal 
etrnelcten başka bir şey yapmamakta
dır. 1, 2, 4 üncü harflerimin üıerinden tren 

ıeçer. 

2, S üncü harflerhn lıim. 
3, <f üncü huflerim ıeco ıö~tc parlar. 

tnı YenJınesini kabul etmiştir. 8 - Haya - Franııaıı. bir ıehlr • soriU 
cO.tı. Bu gölge oyunlarını yapabilirıiııis 4, 2, l inci harflerim dost ınanaımadır. 

Benim ne oldufumu ı&yliyeblllr mlslnb ı 

Her halde, bugUnkll ekonomik ge
rileme vaziyethıin •ona erınemit oldu· 
ğu tahmin edilmektedir. Amerikanın 
güneıll refah yolunda ileri dof ru yU ~ 
rUylltUne tekr•r batlayabilmesi için 
belki bir senelik ı:aman lbım gelecek
tir. 

Esasen Klaipeda'nın istatilsi!. 0na 
ticaret ve millt müdafaa te~ld!Atına 
neı:aret etmek hak ve vazifesini ba
h§ ve tahmil etmektedir. 



Nasıl Yetişiyorlar?. 
Madame Curie ve hayatı 

-2-

Varşovada 1867 teşrinisanisinin 7 billurlar üzerine çal!~ryor. Bu ç,alış
fnci günü bir kız çocuğu dünyaya ma onu bazı billurların - Kuarts gibi
geldi. Adını, Marie Sklodowska koy- teksif edildikleri zaman kendilerin
dular. Babası lisede Matamatik ve fi- den elektrik çıkarılması şeklindeki 
%ik profesörü idi. Annesi de bir kız Piezo - clectrisite keşfine götürdü. 
mektebinin idaresi başında bulunu- Bu çalışmalar sırasında az mikdarda
yord~. Bu yeni doğan küçük Marie, ki elektrisiteleri ölçmek için yeni 
k.endınden evvel doğmuş dört karde- bir alet buldu. Bulduğu alet, ileride 
t~n beşincisi idi. Ağabeysi tanınmış Radyo-Aktivite araştırmalarında çok 
bır doktor oldu. Kız kardeşlerinin en ı büyük hizmetler görecektir. Curie, 
hiiy~ğU s•nç y~ırnd~ öldü. İkinciei c:ıc~trornetrl denilen elektrik ölçe· 
Parıste trb tahsıl ettı ve dul kaldık- ginı de bu yıllarda bulmuştur. 
tan sonra Vaflova Radyum enstitü- Erkek kardeşi bu işlerde kendisiy
ailne bütün bayatını verdi. Üçüncü le beraber çalışmakta iken 1883 de 
k~.z, a~as~yle babasınrn talim mesle- Monpelye Üniversitesine Minaraloji 
kıne gırdı. müzakerecisi tayin edilerek Parisi 

Marie an~ak dokuz yaşlarx.nda ka- terketti. Pierre yalnız kalmıştı. Araş
dar vardı kı anasını kaybettı. Nobel tmnalarına kendi kendine devam edi
mükafatının müstakbel namzedi biç yordu. 
d~ ~aramaz ve haylaz b~r çocuk de- Pierre Curie, utangaç, sessiz ve yu
ğıl.dı. Çalışkan, v~zi~e~ıne bağlı ve muşak ruhlu bir gençti. Yüzünde me
daım~ ~mı!ının blrıncısı olan bir ta· Jale kadar varan bir dalgınhk vardı. 
lehe ıdı. Tıyatroya büyük bir merakı İçli idi; fakat çalışmakta, aramakta 
vardı. Fakat tabiat manzaralarrna me- harikulade bir irade sahibi idi. Daha 
raktan daha fazla olarak derin bir pek genç yaşlarında ilim aleminde 
al~ka duyardı. Orta tahsilini bitirdik- göz alacak buluşlar yapmıştı. İhtiyar 
ten sonra hayatını kazanmak zoriyle bilgin Lord Kelvin bazı fenni mese
Bnce köylerde, sonra Varşovada bu- lelerde ondan istifsarda bulunurdu. 
auai dersler verdi. Halbuki böyle ehemiyetli bir ,ahsi-

Marie'de ilim ve f;n aşkı pek er- yet olmaya başladığı bu yıllarda ay
k.e~ başla~ıştır. Va~şovanm küçük da ancak 300 Frankla çalışmakta idi. 
fızik ve kımya beledıye laboratuvarı- Laboratuvarı perişan ve kendisinden 
na devam edişi ve babasının bu zeki dah.a fakirdi. Şahsiyetinin istiklali ve 
ve çalışkan kıza evde verdiği dersler, ondaki hürriyet ihtiyacı Curie'yi va
o?,u~ bu yoldaki istidadı.nr daha pek z~yet~ni daha iyi yapmak maksadiyle 
kuçukten uyandırmıştı. hıç bır kimseye müracaata müsaid ol-

1891 teşrinisanisinde hususi ders- muyordu. İstemek, onun yaradılışın
lerden biriktirdiği paralarla yüksek da yoktu. 
tahailini yapmak üzere Parise yollan- Marie, bu genç alimi fizik cemiye
dı. Genç talebe, burada fena döşen- tinde ve laboratuvarında çalışırken 
mi~ bir küçük odaya yerleşti. Bu oda- de gördü. Aralarında samimi bir 
d~ tek baş.ına yaşıyordu. Y~lnızlığını dostluk başladı. Bu mahcub ve ses
gıderen bır şey vardı : Kıtab. Sor- siz genç alim, tanışmalarından biraz 
bonne'daki fen derslerini, birini bile sonra Marie'ye kendisiyle evlenmek 
kaçırmadan takib ediyordu. 1893 de ve varlıklarını, hayatlarını birleştir
Fizik lisansını verdi. Bir sene sonra mek dileğinde bulunduğunu söyledi. 
da riyaziyeden lisansiye oldu. Bun- Marie, önce bu arzu karşısında tered
dan sonra Lippmann laboratuvarına dütler geçirdi. Çok vatanperver bir 
devama başladı. Marie, burada ilmi muhitte büyümüştü. Polonyaya, ya
araştırmalardaki kabiliyeti, sebat ve hancılar elinde inleyen yurduna ve 
iradeai ve intizamcı ruhiyle dikkati ailesine candan bağlı idi. Parise an
celbediyordu. cak tahsil için gelmişti. Yurdunu ve 

Bu yıl içinde Marie, Pierre Curie- ailesini bırakrp okumaya geldiği bu 
ye tesadüf etmişti. Onu ilk defa memlekette yerleşmeğe bir türlü gön
Polonyalı profesör Kowalski'nin e- lü razı olmuyordu. Tatil aylarının ba
vinde görmüştü. Bu genç Fransız da şında Marie, Paristen ayrıldı ve Po
Polonyah kız gibi gözü çekecek va- lonyaya, babasının yanma gitit. 
sıflar taşıyordu. Bir zaman sonra ha- Curie, bu ayrılık günlerinde ona 
yatlarını birleştirecek olan bu iki in- mektublar yazıyordu. Bunlardan biri
aandan genç erkeği de burada kısaca sinde diyor ki : 
tanıtmalıyız. "İnanmaya bir türlü cesaret edemi-

Pierre Curie 1859 da doğmuştu. Ba- yorum; biribirimizin yanında yaşa

bası doktordu. Liseye gitmeden hu- mamız, hulyalarımızla büyülenerek ... 
ausi derslerle orta tahsilini yapmış bu ne güzel bir şey olacak ! Sizin va
ve Bakalorya imtihanım muvaffaki- tanperverce hulyalarmız ve ikimizin 
yetle geçirmişti. Ondan sonra Fen beraberce insani ve ilmi bulyaları
fakültesine devam etti. 19 yaşında fen mız .... Bütün bu hulyalardan yalnız 

lisansını aldı ve profesör Desains'nin sonuncusu haklıdır.,, 
Preparatörü olarak Sorbonne'da vazi- Bu kırık dökük sözlerde Curie'nin 
felendirildi. 5 sene sonra fizik ve sı- bütün endişesi görülüyordu : Vatanı
na\ kimya mektebine Chef de Tra- na bağldığı dolayısiyle Marie'yi ka
Yaux tayin olundu. Pierr, burada tam zanamamak. İlmi her idealden yüksek 
on iki yıl kaldı. göstererek kendisiyle o noktada bir-

Bu seneler içerisinde onu hararet leşmek ve onu bu gayeye bağlıyarak 
dalgaları üzerine araştırmalar yap- kendisine çekmek istiyordu. 
ıı:ıakla meşgul görüyoruz. Daha sonra Haaan - Ali YÜCEL 

uı;us 

Ön saf, bizim yerimiz! 
Kan gövdeyi götürsün lapanya'da ve Çin'de 
Biz barl§l arayan, koruyan inaanlanz / 
Varsın dünya çalkarmn bir tufanın içinde 
Biz gemimai çoktan kurtarmıı kaptanlcnu" ,, ,, ,, 
Bütün mazlôm milletler türkten alaınlar ömek; 
Zalünler ürksün: usu da türke benzerse/,, diye. 
Türk, bir gün tabiatı, mesafeyi yenerek 
Cihana haykıracak Ön saltan: "Derse/,, diye .• ,, ,, ,, 
Atatürk'ün şimşeği gösteriyor yolunu 
Şaklamadan sırtında Atila'nm kırbacı : 
insanlık, diyor - Zulme kaptırdıkça yolunu -
"Bugün de insan olup türk doğmamak ne acı/,, ,, ,, ,, 
Once bizden almıştır mayasını her kültür; 
Kıt'alar atımaın nalile damgalıdır; 
insanı yaşataca~ ne varsa bilgili, hür, 
Ne varsa yeryü~ünde biraz türkün malıdır! ,. ,, ,, 
Çelikleştik, sa aldık, do.ğlandıh her ateşte 
Bekleyor yerde gökte bir yepyeni hız bni. 
Kınaız kılıçlar gibi parlayoruz güneıte. 
Doğurdu böyle günler için anamız bizi. 

Behçet Kemal Çağlar 

,), ......................................................................... -.. . . . . 
E Gençler fikirlerini söyliyorlar ~ . . 
............................................................................. ,. 

Gençler için açtlğımız 
ankete gelen cevablar 

1 - Türk tarihinde - ayni zamanda 
dUnya tarihinde de eşsiz olan· büyük 
bir zafer~ kazanılan şanlı cumhuriye
timizin ilanıdır; bence muazzam türk 
tarihinin başlangıcından sonuna kadar 
geçen uzun ve geniş zamanda bunun 
kadar büyük bir hadise yoktur .. 

11 - Büyük Kemalis~ TUl'kiycainin 

bir zerresi olan ben; halka, köylüye en 
yakın, en dost olan halkevlerinin bir 
neferi olarak çalışmağa bütün gayre
timle hazırlanıyorum. Bu suretle vata
nıma olan borcumun bir kısmını öde
yebilirsem bana ne mutlu 1 

III - Türk inkılabmın yarattığı 
şairlerden "Necip Fazıl", gazeteciler
den "Falih Rıfkı", romancılardan 
"Yakup Kadri", münekkitlerden "İs
mail Habib" i beğeniyorum. 

"Necib Fazıl" ın "Ben ve Ötesi" şiir 
kitabiyle, "Tohum" adlı piyesini çok 
mükemmel buluyorum. Çünkü şiirde 
temiz türkçe ile en saf ve lirik duygu· 
larını pek güzel ifade ediyor. Piyesi 
ise • çıktığı .zaman büyük bir hadise o· 
lan • Kurtuluş savaşının ba~angıcın
da geçen vakayı derin bir görii§le ese
rinde yaşatmıştır .. 

"Falif Rıfkı" Türkiyenin yegane i· 
deal bir gazetecisidir diyebilirim; ki· 
tab halindeki eserlerinden başka her 
gün gazetenize hadiseleri çok etraflı 
ve çok kıymetli bir görüşle aksettire
biliyor, ayni zamanda büyük dil inkı
labımızı en iyi anlayanlardan sayılır. 

"Yakub Kalri'nin "Yaban" "Anka
ra" ve "Ergenekon" adlı eserlerini 
çok mütekamil buluyorum; çünkü bu 
roman ve makalelerini havi kitablarrn 
da Anadolumuzu en yakından görmü' 
ve onların duygularıru, hislerini, ıstı
rablarını •en mUkemmcl yaşatm19 ve 
akse ttire bilrni9ti1" -

''İsmail Habib"in "Ebebt yeniliği
miz" "Tunadan batıya" "Teceddüd c· 
debiyatı" ve nihayet "O zamanlar" is
mindeki kitabları nadir yazılan eser
lerdir. İsmail Habibin kendine göre eş· 
siz fislübiyle yadığı bu kitablar hepsi 
ayrı ayrı birer p.beserdir. Münakkid
liğinde çok doğru ve hakiki görür; za
ten en hakiki münakkid de odur. 

IV - Medenı dünyanın en ehemi
yetli keşfi • bence - havacılık şubesi
dir. Çünkü bugiln havacılığa verilen 
ehemiyet hiç bir keşfe verilmiyor. Bir 
millet havacılıkta ne kadar ileri ve 
zengin olursa o millet hiç arızasız ya
şıyor. 

V - "ULUS" gazetesinin gençliğe 
ayırdığı sayfa iki sayfa olmalıdır; ve 
gençlerin istidadlı olanlarının yazıla

rına sütunlarınızda yer vermeli ve teş
vik etmelisiniz; soracakları makfil su
allere cevab vermelisiniz, tavsiyelerde 
bulunmalısınız; sayfanızda daha ziya
de son devrin muharrirlerinin yazıla
rını görmek isterim. Daha ziyade ede
biyata aid yazılar yazılmalıdır. 

Fatih: Sultanselim caddesi. No. 13 
evde: Faruk TOPRAK 

Hsan Ali Türker'in cevabı 
1 - İnsanlığın kendini tanıtacak 

ilk izleri bırakmasiyle başlayan türk
lüğün türk tarihinin geniş. orta Asya 
yaylalarından akıp gelen bütün safha· 
larını doymaz bir zevkle okuyorum. 
Saraylarda deliren, kadın ellerinde o· 
yuncak olan sultanlar bir tarafa bıra· 
kılarak bütün türk dünyasının hangi 
şanlı kahramanlıkları zevkle okunmaz 
ve göğüs kabartmaz? 

Atillanm at oynattığı devirleri, bü
yük Timur'u sevmemek mümkün mü? 

Fakat ben en çok bugünü, ya~ayan 
tarihi seviyorum. Asırlardanberi ilk 
defa bize, en bahtiyar nesil olmak fır· 
satını veren cumhuriyet ve inkılab 
tarihini, seviyorum. Bu arada yalnız 
bir veya bir kaç hadise yazmak, biribi
rinden eşsiz olan bu vakaları ayırmak 
bence mümkün değil. 

2 - Kemali:ı:min bütün prensipleri
ni benimsemek sevmek ve büyük A
ta'nm çizdiği bütün yollardan durma
dan çalışarak yürümek her türk gen
ci ve her türk gibi benim de ilk vazi
femdir. 

Bununla beraber mütekamil bir in
san olmak, büyüklerime riyadan uzak 
sevgi ve saygı, küçüklerime de ayni 
derecede bir sevgi göstermek isterim. 
Esasen mesleğim geniş sahalarda, ye
ni yollarda1çalı~ fırsatını veriyor. 
Veteriner olacağım; memleketime bü
yük ve iktisadi varlıklar kazandıracak 

olan bu yolda bütün meslek arkadaş
larım gibi ben de çalışacağım. Köyle· 
re gideceğim. Kendim köylüyüm. 
Köylünün bütün duygularını daha ya
kından görüyor, duyuyor ve hissediyo
rum. Mesleki vazifem dolayısiyle 
memleketimin neresinde olursa olsun 
köylere gittiğim zaman yabancısı ol
madığım muhitlerde dekor ve rahat a
ramadan içlerine girerek çalışacagım. 

3 - Bugünün gazetecilerinden en 
çok Peyam1 Safayı, Falih Rıfkı Ata
y'ı, tarıhı güzel fıkralar yazan ve bil
hassa tarın vakalarını çok güzel ve 
zevkle okunacak romanlar haline ~°" 
yan M. Turhan Tan'ı, Yaban ve Anka
ra'siyle Yakub Kadri'yi, şairlerden 
Behçet Kemal Çağlar'ı, Yusuf Mar
din'i, Ahmet Kudsı'yi ve Necib Fazıl'ı 
beğeniyorum. 

4 - .Medeni dünyanın son keşifle
rinden ve her evde bulunması, köy
lere kadar gitmesi lazım gelen radyo
yu beğeniyorm. 

Televizyon henüz tekamül etmiş de
ğildir. Tabiatiyle sesleri bütün giızel
liğiyle naklettiği gibi o sesi husule 
getiren ve kilometrelerce uzaktaki 
kimseleııi bize gösteren Televizyon'u 
radyo kadar umumileştiği zaman daha 
çok seveceğim. 
İnsan sağlığının korunma.srnda amil 

olan sıhhi keşifleri yapan ve bunlarla 
uğraşanlara teşekkü retmek bir insan
lık borcudur1 

Gençlerimizle kısa bir. 
konuıına 

Ulus gençleri için açtığımız ankete cevablar alıyor ve sayl • 
zın müsaade.i nisbetinde bunlara sütunlarımızda yer veriyo 

Gazetemize ka"'ı göıterilen bu alakaya teşekür ve bu genç 
fırlarda ük ıeklinde ileri 6Ürülen noktaları yerine getirmeğe ~ 
l~cağımızı vadettikten sonra biz de bir temennimizi ortaya at 
cağız : J 

Genç okuyucularımızdan bazdan, gönderdikleri cevablarıtı 
Juğu gibi konulmasını, konulmadığı takdirde niçin konulmJ; 
i1ı11ın uzun uzadıya izah edilmesini keskin bir dille bizden il1' 
yorlar. , 

Genç Fikirleri intişar ı.şığına çıkarmak istemiyen bir gazetetı~ 
esasen, böyle bir sayla ve sayfanın içinde mevzuu muayyet1 
anket açmaıına imkan yoktu. Fakat nihayet. bütün bu cevabll 
da da bizim aradığımız bir nokta vardır: Bu yazıların bi~~ ~} 
öteki genç okuyuculanmıza kandırıcı ve heyecan verici bir it"' 
rette mnulmasına imkan bulunmalıdır. 

M eaelii., tarihin büyük hadiseleri bahse mevzu olurken Os1 
lı tarihinin deli lbrahimlerinden bahsedecek derecede işin ciJ_, 
ytinden uzak kalan satırlara da, tabii ki, Ulus sütunlarında r 
verilemez. 

Bundan b~ka, münderecatının çeşidli olmasına ehemiyet ıJ J 
diğimiz ve haftada, ancak, bir defa çıkardığımız bir ıayfaYa 
dığımız cevablardan ancak en kuvvetli olanlarını koyabiliriı·B, 

Genç okuru.cularımı:z:a bu noktayı hatırlatmak istiyoruz. , J 
ankete verdığı cevabda muvaffak olamayan bir gencin ıeı1ltırif' 
kın/mamalıdır : Büyük Jngiliz şairi Bayron bile ilk eserle , 
bastıracak mecmua bulamamış, ilk İntişar eden eserleriyle biİ 
lakoçya eğlenmişti. Fakat o, bundan yılmamış, yazmağa JetJ 
etmit, bug.ün bütün dünyanın tanıdığı bir şair olmuştur-

Bu sayla, bundan sonra genç istidatların ·özlü satırlarını 
zaman İçin sütunlarında bulundurmakla öiünmek İster. F 
bundan çıkan mana, bize gelen her satırı mutlaka neşretmek 
ahhüdünde bulunduğumuz değildir. . : 

Bu işle uğraşanlann da, tabii, ellerinde gene inkilii.b gettcl 
ni sevgi ve ıaygı ile düşünen bir ölçü vardır. . ' 

5 - Ulus gazetesinin ~izler içi~ bir 1 bir boşluk dolduran bu sütunlatd' 
sayfa açmış olmasına cıdden çok se- debiyatla uğraşan arkadaşların e 
vindim. Bu sayfada bizleri ilgilendi- 1 . . . . 

1 
ne"'I .. . . erının en ıyı ve uygun armm r 

recek musabakaların açılamsmı fıkır . 
sualleri sorarak düşünü§lerimizi iler- yı olur sanıyorum. 
letmeğe yarayacak yazıların bulunma- Hasan Ali Türlct~ 
smı doğru görüyorum. Veteriner fakülte' 

,Esaaen buj:ilnkü vekliyle de büyük .A.~ 

' 
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Adliye bakanhğı 
80 ton kriple kömürü 

almacak 
. Ankara adliyeai aatm alma ko

lbııyonundan : 

k ~ - Ankara adliyesi için 80 ton 

lrıple kömürU açık eksiltme ile satın 
ı ınacaktır. 

et 
2 

- Muhammen bedeli 1760 lira-
ır, 

1. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 132 

tradır. 

4 - Eksiltme 13.12.937 pazartesi ıü· 
llU l&at ıs de Ankara adliyeei blna
•tnda toplanacak satın alma komiiyo
llUnda yapılacaktır. 
A 5 - Fenni ve husuat ,artnameai 

nkara C. Müddei Umumlllğinden 
Parasız olarak verilir. ( 4370) - 3-6645 

icra 

. Tebliğ 
A. Üçüncü lcra MenNrluğundan: 
Ankara gümrük tetkik memurla

rından Suphinin Zonguldakta SUmer 
Pllıa otelinden müteahbid Şakir Kı
:-1 a~eyhine iki kıta bono ile açtığı 

Do lıralık alacak takibine mütedair 
:ndnı ve berayi tetkik gönderilen 
d deme emrine borçlunun bulunama
d ığ~ı ve ikametgahının da meçhul ol
t ugu anlaşılmasına binaen ilanen 
abliğat icrasına karar verilmiştir. 
1 Uk~k ~ıul mahkemeleri kanununun 
~3. uncu ve müteakip maddeleri mu
~ bınce ilanen tebliğat icrasına ve 
dllr ay mehil verilmesine karar veril

. Tebliğ makamına kaiın olmak Ü· 
~c keyfiyet ilan olunur. 3--6707 

Mahkemeler.den 
Mahkemeye davet 

le. Allkara Birinci Aıliye Hukuk Mab
ın.ainden : 

Küçük Yozgat Yaman §irketinde 
Barı ofullarından 5UkrU oflu Oema
lli: 

rı · ltarmız Şerife tarafından aleyhi-
lte açılan botanmanın teKill daYA· 

•ının duruşması 26-11-937 cuma günü 
•aa~ 14 de icra kılınacağından bahiı
lc ılancn davetiye tebliğ edilml9 ve 
t~in olunan günde gelmediğiniz ıt· 
b~~~usaddak bir vekil de gönderme
dıgınizden dav§cının talcbile hakkı
~ızda mahkemece gıyap kararı itti
b az ve duruşmanın 29-12-937 çar,_.n· 
.a saat 14 de talikine kırar verilmfş

t~r. MczkQr gün ve aaattc Ankara Bi
rın · cı hukuk mahkemealne ıelmeniz 
~~ya mllladdak bir vekil gönderme· 
~ız aksi takdirde ııyabmızda muha
le crneyc devam olunacağı H. V. M. 
b~nununun 401 inci maddcıi muci-
0;ncc g_~yap kararı makamına kaim 
a· ll'lak uzere Usulün 142 inci madde
~evfilcan ilan olunur. 5-e720 

Makkap kalemi 
alınacak 

'1··1>. D. Yollan ve Uınanları Um11111 
d Udürlüfü Satınalma Komiıyonun-
•rı ı 

ltı )dUhammen bedeli 24.000 lira olan 

1 Uhte]if cins ve ebatta makkap ka-
1~ltll.cri 24. 12. 1937 Cuma günü saat 
r •30 da kapalı zarf usullyle Anka
t:da idare binasında satın alınıcak-

r. 

1i lıu iıe girmek iıtiyenlerin (1800) 
tara.hk muvakkat teminat ile kanunun 
tc Yın ettiği vesikaları ve Nafıa mü
ıı·ahhidlik ve~ikası ve tekliflerini ay-

t~. gUn saat 14,30 a kadar komiıyon .. ,,!' I';· 
ı~ıne vermeleri lazımdır. 

._:•rtnameler parasız olarak Anka
ftd 1 ntalzeme daireainden, Haydarpa
lıt ~ tesellüm ve sevk şeflifinden da-

1 rtlaktadır. ( 4319) 
3-6S78 

ıo.ooo metre mikabı 
oksijen alınacak 

\J Devlet Demiryo11an ve Limanları 
ll\~'tlıtl Müdürlüiü Satın Alma Ko· 

'Yonun dan · : 

l~hanuncn bedell 10000 lira olan 
c~ ınctre miklbr oksijen 10.12.937 
ıu ~a günü aaat 15 de kapalı aarf uıu
•lı 1 

c Ankarada idare blnaaında satırı 
nacaktır. 

lı'ıc'au işe girmek lıtlyenlerin 750 llra
Yin l!ıu~a.~kat teminat ile kanunun ta
hidt ~~tığı vesikaları ve nafıa müteah· 
•aat 

1 'Vesikası ve tekliflerini aynı iÜn 
\'c 14 de kadar komisyon reisli~ine 
~elcri llzımdır 
vllrtnaıncıer par~aıı olarak Ankara-

Ut US -ll'-

da malzeme dairesinden, Haydarpqa
da tesellüm ve ıevk ,.efliğfnden dafı-
tılmaktadır, (4341) !-6599 

Dingil değiştirme vereni 
alınacak 

Devlet Demiryollan Satm Alına 
Komiayonundan : 

Muhammen bedeli 15010 lira olan 
dingil değiştirme v~renleri 17 .1.938 
puarteıi günü aut ıs.ıs te kapalı a:arf 
usulü ile Ankarada idare binasında .a
tın alınacaktır. 

Bu ite &irmek iıtiyenlerin 112S.75 
lirahk muvakkat teminat ile kanunun 
uyin ettiği veaikaları ve nafıa mUte
ahhidlik veıikuı ve tekliflerini aynı 
ıün aaat 14.lS e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden Haydarpap.
da tesellüm ve sevk ıefliğinden dağı
tılmaktadır. (4420) 3-6712 

Elektrikli bagaj arabaları ve 
teferruatı alınacak 

Devlet Demiryolları Satın Alma 
Komisyonundan : 

Muhammen bedeli 22500 lira olan e
lektrikli bağaj arabaları ve teferruatı 
17.1.938 pazarteıi günü aaat lS.30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1687.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa mUtc
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reiali
ğine vermeleri lazımdır. 
~artnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpap
da tesellüm ve sevk Ş:Cfliğinden dafı· 
tılmaktadır. (44Zl) 3~713 

Köprü malzeme!I alınacak 
D. D. Y. aatın alına komiıyonmı

dan: 
Muhammen bedeli 4500 lira olan Af

yon döner k6pri1•Ü Çukur iksa mal
.ıemeıi 28.12.937 .alı &Unü saat 15.30 
da kapalı zarf uıulü ile Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu iıe girmek istiyenlerin 337.SO li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 

Arpa alınacak 
Ankara levazım amirliği aatmal

ma komisyonundan : 
1 - Muhafız alayı hayvanatı ihtiya

cı için 240 ton arpanın kapalı zarfla 
eksiltmesi 16. ı. kan. 937 saat 15 de An
kara Lv. amirliği satın alma komisyo
nunda yapilacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9600 lira ilk 
teminatı 720 liradır. Şartnameıoi her 
gün komisyonda görülür. Teklif mek
tubları saat 14 e kadar kabul olunur. 
İsteklilerin kanuni veıoikalarını havi 
teklif mektubları ile belli gün ve saat
te komisyonda bulunmaları. 

(4413) 3-6715 

180 Ton un alınacak 
Ankara ıevazını amırugı satınal

ma komisyonundan : 
1 - Mardin hudud birliği için 180 

ton unun kapalı zarfla eksıltmesi 20. 
12. 937 saat 10 da Mardin hudud bir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 23400 lira ilk 
teminatı 175S liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülür. Zarflar saat 
9 a kcıdar 'kabul olunur. İsteklilerin 
komisyona müracaatları. ( 4424) 

3-6717 

Arpa alınacak 
Ankara levazım amirliği aatınal

ma komiıyonundan : 
1 - Harb okulu hayvant ihtiyacı i

çin 240 ton arpanın kapalı zarfla ek
siltmesi 17. ı. kan. 937 saat ıs de Anka 
ra Lv. amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9600 lira ilk 
teminatı 720 liradır. Şartnamesi her 
gün komiayonda eörülür. Teklif mek
tubları ıaat 14 e kadar kabul olunur. 
İıteklilerin kanuni vesikalarını havi 
teklif mcktublariyle belli gün ve sa
atte komisyonda bulunmalar·ı. 

(4414) 3--6716 

Defterdarlık 

Bina satılacak 
Ankara Defterdarlığından: 

Mahallesi Caddesi Cinsi 

ayni ıtın aaat 14.30 a kadar komisyon ----
rcialiiine vermeleri lhımdır. İstiklal Bahriye Kargir bina (Ye-

Şartnameler parasız olarak Ankara- ğenbey maliye 
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa- tahsil şubesi 
da tesellüm ve sevk fCfliğinden dağı- Miktarı 
tılmaktadır. 3 - 6636 M. Vergi No. Ada Parsel 

Evrakı matbua · yaptırılacak 
D. D. Y ollarr Sa. Al. Ko. dan : 
15S91 Iirı muhammen bedelli 54 

kalen) evrakı matbua tabettirilece
flndcn bunun eksiltmesi 16-12-1937 
per§embe ıUnü saat ıs do kapalı nrf 
usulü ile Ankarada idare binasında 
yaprlıcaktır. 

Bu ite girmek isti'Yenlerln 1109,33 
liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa 
rnüteahhitllk vealkaaı ve tekliflerini 
aynı giln saat 14 de kadar komisyon 
refıllllne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
rada malzeme dairesinden ve Hay
darpatada mağaza şefliğinden dağı
tılmaktadır. 

Evrakı matbua örnelder! de aynı 
yerden lstenınek suretiyle görülebi-
lir. ( 4397) ~711 

A. Levazım Amirliği 

Patates a]ınacak 
Ankara levazon amirliği satınal

ına komiayonundan : 
1 - Ankara garnizon birlikleri ve 

harb okulu ihtiyacı için 60000 kilo pa
tatesin 2S.11.957 açık ekıiltmesinde ta
lib çıkmadığından 8. ı. kan. 937 ıaat 15 
de açık eksiltme ile Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonunda alına
caktır. 

2 - Muhaınmcn bedeli 3600 Ura ilk 
teminatı 270 liradır. Şartnamesi her 
gUn komisyonda görülür. İsteklilerin 
teminat ve kanuni ve1ikalariyle belli 
~n ve saatte komi,yonda bulunmala-
rı. (4367) 3-6714 

Çatı tamir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan ı 

1 - Selimiye kışlası çatısının tami
ri ihalesi kapalı zarfla ıs 1. kan 937 
sarfamba gUnü saat 16 da Fındıklıda 
komutanlık satm alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen keşif bedeli 25110 
lira ilk teminatı 1884 liradır. Şartna
mesi her gün öğleden evel komisyonda 
g!Srillebilir. İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3. cü maddelerinde yazılı 
ve1ikalariyle beraber nafia veklletf fen 
müdürlüklerinden alacakları ehliyet 
vesikılariyle birlikte ihale saatmdan 
en az bir saat evelinc kadar teklif mek
tublarını komisyona vermeleri. ( 4350) 

3-6610 

357 
Hududu 

19/31 
Müttemilitr 

228 2 

Planına Bodrum: üç gözden i·baret
göre tlr. 

Birinci lı:at: bir bliyük bir 
küçük oda ile bir bölme ve 
bir hela. 
İkinci kat: Bir bUyUk bir 
küçük oda ile bir hela. 

Yulcırdı ev1&f ı yuıh 13640 lirı 
muhammen bedelll klrrlr bina 2Z·1Z· 
937 çarpmba ıUnU ıut 15 de puır· 
hkla ihale edllnıek üzere kapalı ıırf 
usullyle artırması bir ıy temdit edil· 
ml9tfr. Muvakkat teminat 1023 lira 
olup ihale bedtll nıkten ve peılnen 
tediye edilc:ektlr. Tıllplerln ihale 
günü olan 22-12-937 çarşamba günü 
saat 14 den 14,30 kadar teklif ıaek· 
tuplarmı Ankara Dcftcrdarhğmda 
müte,eklril aatıı komiayonu reiıliği
ne vermeleri lbımdır. 

Satış şartnamesini görmek isti
yenlcr defterdarlık nıllli emlak mü
dürlUiüne ınüracaatları, ( 4368) -6708 

. 
Kültür bakanh6ı 

On talebe almacak 
Kültür Bakanlığından : 

Ankarada Kız Ertik öğretmen o
kulunun ev idaresi ve yemek pişirme 
9ubesinc kı• enıtitülerinin 1934 • 
1935, 193S - 1930, 1936 - 1937 ders yı
lı muunlarından, yapılacak müıaba
ka imtihanı neticesinde kazananlar
dan, parasız yatılı olmak üzere on ta
lebe alınacaktır. 

ı. - İmtihan 21. 12. 1937 salı gü
nü saat dokuzdan itibaren İıtanbulda 
Beyoilu ak,am kız sanat okulu bi
nasında: 

a - Türkçe, b • Riyadye, c - Fen 
bilıiai, d - Biyoloji, e - Hıfzıssıhh ve 
ev idaresine tatbiki, f - Yemek plfir
me ve pasta, ' - Ev idaresi derslerin· 
den yapılacaktır. 

2. - hteklilcrin en çok 17.12.1937 
cuma ıkf&l!lma kadar: 

a - htida, b - NUfus tezkeresi, c • 
Diploma, d - aşı tezkeresi, c - Beledi
ye ve polisçe tasdikli hüsnühal vesi
kasr, f - altı adet vesikalık fotoğraf, 
g • Nümunesine tevfikan heyeti sıh
hiye raporu ile birlikte İstanbul kül
tür direktörlüğüne müracaat etmelc· 
ri lbımdır. 

Heyeti 11hhiye raporları örnekle
ri Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul 

kültür dircktörlilklerindcn alınabilir. 

İmtihanda muvaffak olanlardan, 
mecburi hizmet ifa edeceklerine dair 
ayrıca birer teahhüt senedi alınacak
tır. Noterlikçe tasdik edilecek olan 
tcahhüt senetleri örneği htanbul 
kültür direktörlüğünce imtihan neti
cesinde aUil:adarlara verilecektir. 

3--6710 

· Boyandırhk Bakanhgı 

Telgraf fincanı alınacak 
Nafıa Vekaletinden: 
15-1-938 cumartesi gilnü saat 10,30 

da Ankarada Nafıa Vekaleti malze
me eksiltme komisyonu odasında 
2730 lira muhammen bedelli 21.000 
adet telgraf fincanının açık eksilt -
mesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 204,75 liradır. 
Bu işe aid tartname ve sair evrak 

Vekalet malzeme müdürlüğünden pa
rasız olarak alına.bilir. 

İsteklilerin lS.l.938 cumartesi gü
nü saat 10,30 da komisyonda hazır 
bulunmaları lazımdır. 3--6709 

· · .. Yilayetler . 
lUuhtelif tip vinç ısmarlanacak 

lstanbul Liman İtletme idare
sinden: 

I - İstanbul ve Trabzon limanları i
sin muhtelif tip, evsaf ve kabiliyette 
vinçler ısmarlanacaktır. 

II - Bu itle alakadar ve tam bir ihtı
sası olan müesseselerin idaremiz fen 
heyetine müracaatla şartnameleri al
maları ilan olunur. 

III - İJin yilksek teknik hususiyeti 
itibariyle, idaremiz alakadar müesse
selerin bilhaaaı mühendislerinin ve 
fen müıneaaillerinln müracaat etmele
rini bildirmeği faideli bulmaktadır. 

IV - Müracaatlar en son 15 birinci 
kanun 937 sar~ba gününe kadar ya
pılmak lazımdır. 

V .. Müracaat edecek müe11escler 
timdiye kadar diğer baohca limanlarda 
vücuda retirdikleri mümasil teıisat 
cetvelini ve mezkur limanlar idarele
rinden aldıkları muvaffakiyet vesika
larını ve bu işteki ihtisaslarını tesbitc 
yarıyacak diğer vesaiki müraçaatlarm
da, tevdl edeceklerdir. (7961-4373) 

3-6647 

Eksiltme tehiri 
Malatya Nafıa Müdiil'lüğünden: 

.Malatyada yapılacak ceııa evi için 
9.12.937 tarihinde yapılacağı ilan edi
len eksiltmenin tehir edildiği ilan o-
lunur. (4422) 3-15718 

Pavyon yaptırılacak 
htanbul Sıhhi Müesıcıeler Arttır· 

ma ve eksiltme Komisyon"ndan: 
Eksiltmeye konulan iş: Bakırköy 

Emrazı akliye ve asabiye hastanesin
de yaptırılıcık pavyon. 

Ke9lf bedeli 432851 lira 44 kuruş 
Muvakkat garanti 3246 lira 71 ku

rut· 
BıkırlcSy Emruı akliye ve uabi

yt ha•t&ne1lnde yıptırdıcık olan 
pavyon kapılı 11rfla ekılltmeye ko
nulmu9tur. 

1 - Eksiltme 10 - 12 - 1937 gü· 
nü M~t lS de Cıfalollundı Sıb:ıat ' 
ve lçtımai Muavenet Müdllrtilğü bi
naamda kurulu lromiıyonda yapıla
caktır. 

2 - Mukavele, Bayındırlık işleri 
genel husuıi ve fenni ,.rtıarı, proje 
ve lretif hul!saeı ile buna rnUteferri 
diğer evrak 217 kuruş bedel mukabi
linde komisyondan alınabilir. 

S - hteklller cut •eneye aid ti
caret odası veısikasiyle bu işe benzer 
30,000 liralık iş yaptığına dair Nafıa 
Vekllctinden almış olduğu müteah
hitlik vesikasiyle muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubu ile bir· 
lilcte ihale sutından bir saat evvel 
tekliflerini hıvl mektuplarını komis
yona vermeleri. (7833/ 431S) 3-6S44 

Kazalar 
Bir hekim alınacak 

Karacabey Haraaı Direl<törlü
plldell : 

Küçük ilAn 
ŞARTLARI 

Dört ıatırhk küçflk ilinlar~ 
Bir defa için 30 .kuruı ı 

İki defa için 50 kuruı 
Üç defa için 70 kuruı 

Dört defa için 80 kuruı alınır. 
Devamlı küçük Uanlann her defaaı 
için ıo kuruı ahmr, Mesell 18 defa 
neşredilecek bir llln için 140 kuruş 
alınacaktır. 

Bir kolaylı .. oJ.nıak ilzere, her aatır, 
kelime aralarındaki boıluklar müıteı-

1 

na 30 harf itibar edilmlıtir. Bir küçük 
illn 120 lııuften ibaret ol.malıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay-

..~:~.~.:.~.~~~. ~.ı.ı~:~: ..... ,,,"' ''' ""','',. 

Satılık : 

Sablık arsalar - Yeni§ehirde Se
lanik caddesinde Maliye tubeai karşı
smda S92, 439, 423, metre murabba-
mda. Telefon: 1S38 3-6294 

Sabhk - Dikiş, nakııı makinesi: 
peşin para 200 liralık ıon model, her 
yanı kapalı, yeni N marka makine 17 5 
liraya satıhk:tır. 

Koyunpazan caddesi Bakırcılar üs-
tü No. 105 3-6S89 

Çok mühim bir hraat - Çocuk 
sarayı caddeainde, Kurııunlu camii ya
nmda, asfalt üzerinde, müstakil iki 
daireli au, hava 'ası, elektrik teaisat
lı 4 ve 4 A numaralı ev ve yanındaki 
6 numaralı ar.sa satılıktır. 2797 tele-
fona müracaat. 3-672S 

Satılık - Mükemmel bir piyano 
ve bir Philips mrka radyo gidi§ dola
ylliyle çok ucus aatılıktır. Evkaf apır
tımanı üçüncü kapu 4 numaralı daire-
ye müracaat. 3-6729 

İş AnyanJar 

Refikulle birlikte bir mUhendis 
kalorifer ve saire konforu halı bir 
ıpartımanda bir veya iki mlSble veya 
ınöbilyasu oda arıyor. - Uluı'a E Z 
5 e müracaat. ~eeo 

İngilizce den - İngilizce.t kuv
vetli olan bir üniversiteli ehven flat • 
la ders vermek istiyor. 1. S. K. rumu-
ziyle Ulus'a mUrıcaat. 3--6719 

Diplom&lı bir profealSr bayan be
den terbiyeal (kültül' fizik) n mo
dern dans deraleri vennektedir. Dera
lcr toplu ve huaulf oldufu gibi ,aileler 

nezdinde de kabul olunur. Yenişehir: 
1046 No. posta kutusu adresine müra· 
caat. 3 ~ 6721 

Kiralık ı 

Kiralık üç odalı aparbman - Ye
nişehirde, Elektrik Şirketinin tam ö
nünde No. 34 Bay Ekrem evinde. 

3-6611 

Kiralık - Yeniıehirde Bakanlık
lara iki dakikalık mesafede Karanfil 
sokak No. 37, 3 odalı, kullanışlı bir da
ire müaaid fiatla kiralıktır. Telefon: 
2274 3--6689 

Oda - Yakınlık. Merkezi teshin.. 
Karaoğlan. Çiftlik mağazası sırasın

da Merkez apartıman. Birinci daire. 
Apartıman karşısındaki gazeteciden 
sual. 3-6658 

Kaloriferli daire - Altı oda banyo_ 
v. s. Çankaya caddesi, San köşk kar
şısı No. 49. Şekerci Hacı Bekire mü-
racaat. Telefon (3050) 3-6687 

Kaloriferli, mobilyalı bir oda kira
lıktır - Atatürk Bulvarı S7; Ali Naz· 
mi apartmıan daire 11. 3-6704 

Kiralık daireler - Dört ve üç oda· 
lı, bütlin konforu havi. Devlet Şüruı 
arkasında Yış sokağında Suphi binası. 
Üst kata müracaat. 3-6703 

Kiralık - Y eniıehirde Selanik 
caddesinde Malatya mebusu Bay Mah· 
mut Nedimin hanesi ittisalinde kain 
Başara apartımanında bir hol ve bet 
odalı su, elektrik ve havagazrnr muh
tevi daire icara verilecektir. Bekçili· 
ne müracaat edilmesi. 3-6728 

Kiralık - Çankaya caddesinde 
(Kınacı Apartımaru) kalorifer ve ıa
ir konforu havi beş odalı daire. TeL 
1270 3-6724 

Kiralık - Demlrtepe urunç aoblr 
No. 8 de üç büyük oda banyo, mutfak 
ve teferruatı tamam ev. Müracaat ye
ri, aynı evin Oçilneil kıtı Telefon 
(1129) 3-6727 

Aranıyorı 

ARANIYOR - Yenlıehirde p
nlıçe 3 - 4 odalı kiralık ev veya apa~ 
tıman arıyorum. Uluı•ta B. Salihıd• 
dine mektupla"' müracaat. 

Bir pİJano aruuyor - Kullanıl
mış iyi bir piyano.u olup utmak Wd
yenlerin 1981 çe telefonla müracaat "' 
lan. 3-6701 

Safran han satılıyor 
Emlak Ye Eytam Bankaımdan ı 

YERİ Depozito mltcdan 

Ankara, Anılanhane mahalleıinde Pirinççi hanı IOka
ğında yeni 40/ 3S kapı 448 ada 12 paı 1tl No. Ju Sf.f ran 
hanı namiyle maruf gayrlınenkul. 

MU§TEM1LAT1 ı 

TL: 

2.000.-

Zemin katında: 1 methal, 16 oda, 1 yazıhane 3 dükktn, ı 
kahvehane, S hela, 2 banyo yeri 2 a•lu 
Birinci katta: 2S oda, 1 tonoz koridor. 

Evsaf ve müft,enıilttı yukarda yaz ılı "Safran Hanı" nam.iylc maruf gıy• 
rimenkul peşin bedelle •e açık ıntırma ıurctiyle satılacağından istekli 
olanların deposito akçeleri, birer vesika fotoğ~fı ve hüviyet cüzdanla· 
riyle satış gUnUne teudUf eden 8. 12. 937 çarşamba günü aut onbirde Ban-
kamız Genel dlrektSrlUğüne mUrıca ıtlırı. ( 4267) ~55 

Türk HıYı Kurumuna 
MulllSlp AhllClk 

Türk Hava K•wnu Genel Merko
zinden ı 

1) Türk Hava kurumuna (90) lira 
aylık n (15) lira metken bedeli ile, 
imtihanlı muh11ib ahn•eaktır. 

2) Lise mezunları tercih edilecek· 
tir. Taliplerin yaşları (30) dan fazla 
olmaması lazımdır. 

İstenilen vesilcalar: 
A) Tahıil vcılkııı, 
B) Potoirafh sıhat raporu 
C) As"'kerliğini bitirdiğine dair 

ve•lka, 
Ç) Eıklden bulundutu itlerde i· 

lişiği olmadığını gösteıen ve
ıika veya hüıınühal kiiıdı. 

İstekliler, 2 ilkkanun 937 perşem
be günü aaat 14 de yapılacak imtiha
na drmelc tbert bir dilekçe ile ku· 
rum genci sekreterliğine müracaat 
etmelidirler. 3-6(iS7 

Zayiler 
Kayıp - Ankara Memurlar koo

peratifinin sahip bulunduğum 1925 

tarih ve llSS sayılı hisse senedimi sa• 
yl ettim. Yenisini alacağımdan clki· 
sinin hllkmU kalmamıştır. Ankara say· 
lavı §aklr Kınacı 3-6 7 23 

Zayi - Ankara sanat mektebin • 
den aldığım şehadetnamemi kaybet
tim. Yeniıini alıcatımdan eskisinin 
hUlcmU yoktur, No. 13 İrfan Teoman 

S-6722 

Dr. Galib Gök'er 
Gülhane haıtanesl nltal,.e •enri

yab aabık muavini 
Birinci anuf kaclm U.tabklan ve 

doğum müteha11ııı 

Yalnız müuıeac memurin ve mUs- .:!111111111111111111111111111111111111111. 

Hergün öğleden sonra Postahane 
caddeıi Devrim ilk okulu kartı· 
sında Esen apartımanmda 7 nwna· 

rada hastalarını kabule batlamı,_ -tahdeminln tedavileriyle ittigal ede- : 
cek 1SO lira ayhk ücretli bir hekime : 
ihtiyaç vardır. Memurin kanunundaki : 
evsaf ve tartları haiz olanların evrakı 
müabitelcriyle beraber nihayet 937 bi
rinci kanunun onuna kadar Karacabey 
harası direktörlüğüne müracaatları rn-

BAY ÇETiN DENIZAL Ti 

HAKIMl 

--

ıımdır. (79115-4372) 3-0648 

Evkaf apartmanında 

Yedi odah bir daire 

devren kirahkt1r 
Telefon : 1897 

-----..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;: 

Slnger Dikiş Makinesi 
kumpanyası 

Ankara Direktörlüğünden : 
Alber namında biriıinin kendlıi

ne Singer satıcıhğı süsü vererek ba
zı yerlere müracaat ettiğini öğren
dik. Sözü ge~en Albcr'iq Singer kum
panyası ile hiç bir alakası olmadığını 
aayın halka ve b\I paeyanda mUıteri
lcrimize ilan ederiz. 3-6705 

tır. retefon: S.549 S-~190 

Dr. M. Sezer 
Doğum ve kadrn hastalıkları 

mUtcha11ııı 

Viyana Üniversitesi kadın kli
nikleri sabık (Hilfaarzti) Adliye 
sarayı hizasında Ahmed Şahin I· 
parhmannıda hastalarını kabule 
başlam.ııtır. Telefon: ~022 



-12- uı;us 

Cumhuriyet Merkez Bankasının • 

DiK T: 27 İkinciteşrin 1937 vaziyeti 
AKTiF 

Kasa : 
Altın: Safi kilogram 19.623,300 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler 
Turk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 6.482,909 
Altına tahvili kabil serbest 

dovizler. 
l)iğer dövizler ve borçlu kliring 

bakiyeleri 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 
karşılığı. 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları. 

Ticari ısenedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) nakdiyenin kareılığt ea
( ham ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilit 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 

Tabvilit üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif : 

LİRA 

27.601.742,03 

16.223.385,-
1.004.609,50 44.829.736,53 

780.237.34 780.237,34 

9.118. 729,56 

l.567,32 

26. 77 3.002,98 3 5.893.299 ,86 

158.748.563,-

13.577.480,- 17 5.171.083,-

1.000.000,-

40.317.438,83 41.317.438,83 

37.536.516,02 
3.582.050,68 41.118.566,70 

140.048,17 
8.762.349,25 8.902.397 ,42 

4.500.000,-

17 .061.827,04 
:YEKO'N : _ _ 339.57~.586,72_ 

Sermaye : 

İhtiyat akçesi 

Adi ve fevkalide 

Hususi 

Tedavüldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 

tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye 

bakiyesi. 

Ka11ılıiı tamamen altın olaralı: 

ilaveten tedavüle vazedilen. 

Reeskont mukabili ilaveten tcd. 

vazd. 

Türk lirası mevduatı 

Döviz taahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler. 

Diğer dovizlcr ve alacaklı klirins 

bakiyeleri. 

Muhtelif : 

PASiF 

2.105.172,40 

4.516.007,70 

158. 748.563,-

13.577.480,-

145. 1 71.083,-

19.000.000,-

13.000.000,-

18.886,22 

30.980.760,66 

YEK'ON : 

LİRA 

15.000.000,-

6.621.180,10 

177.171.083,-

15.123.004,14 

94.659.672,60 

_339.574.~8_6,?2. 

Vitrin Müsabakası 
UZATILDI 

İştirak şartları şun la rd ı r: 
1 - Herkes müsabakaya en geç birincikanunun 4 üne kadar girmiş 

olmalıdır. Müsabaka, 15 birincikanun 937 de bitecektir. 

2 - Müsabakaya iştirak edecek bayiler, vitrinlerinin ya hepsini ve 
yahud da bir kısmını çerçeve ile ayırıp bu müddet zarfında 

Tabii Kanyak ile süsliyeceklerdir. 

3 - Vitrinler, birincikanunun ikinci haftasında bir jüri heyeti ta· 
rafından seçilerek mükafat hak edenler tesıbit edilecektir. 

3 - MUkUat kazanan bayilerin listesi birincikanunun üçüncü 
haftasında gazetelerle ilan edilecektir. 

5 - Müsabakaya Ankara ve İstanbul bayileri girebilecek ve her 
iki şehirdeki vitrinler, mütehassıs zevattan müteşekkil jüri 
heyeti tarafından tetkik edilerek dereceler tesbit olunacak· 
tır. 

6 - İstanbul ve Ankarada birinci gelenlere 100 er lira, lstanbulda 
ikinciye 50, üçüncüye 25 lira ve dördüncüden sonra 35 kişiye 
ve Ankarada birinciden sonra derece alan 10 kişiya 5 er lira 
verilecektir. 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

7 - İnhisarlar satış mağazaları bu müsabakaya girmiyeceklerdir. 

8 - Müsabakaya iştira ketmek için aşağıdaki kuponu doldurup 
İnhisarlar Reklam ve Neşriyat Şubesine göndermek kafidir. 
(Kupon bir kartona yapıştırıhrsa daha iyi olur.) 

Iskonto haddi% 5 1/2 Altın üzerine avam % 4 1/2 

PALTOCAR 
19 ~had.an tlıbar.en , 

..... 
\rı 

~ 
ŞAPKACAR ~ 
2,ao liradan itibacen ·-

1 iNCi 

KANUN 
AYI '-ESiTLERiöll 

V0N ... K"A"$KO~R 
1 , z s hradan ıtibaren 

60 kurl,fştan. itibareıı 

YEALi MALLAR 
PAZARLARI 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııı~ 
: ALI MUHiDDiN : - -- -
E HACI BEKİR : - -- -- -§ Ticarethanesi mamullb halia ve nefisdir : 
: ALI MUHiDDiN : 

~Teminatı daHACI BEKiR Firmasıdır~ 
- -: Kaymaklı lokum, Kestane şekeri, Halis tekerden mamul fıstıklı : 
: tahin helvası, nefis fevkalade çikolata ve lüks ambalajlı karamela- E: 
;: lar. Her gün taze olarak sayın müşterilerimizin emirlerine hazır 5 - -: bulundurulur. Bankalar caddesi Tel: 3729 3--6686 -
'ıl1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r' 

938 PHILCO 

Meşhur Yıldız 
şekercisi 

İbrahim Akdede 
Her nevi feker ve şekerleme envaı tUrlll reçel, turublar, badem §ekeri 

ve badem ezmeleri mağazamızda bulunur. Saym mUıterilerin mağazamıza 
te§rifleri kendi menfaati iktizalarındandır. 

Çocuk Sarayı No. 50 Şekerci ve kuru yemitçi İbrahim Akdede 

Diş tabibi Ha mai Alagün - 1 hsan Çandır 
Pazardan maada hergUn di! tedavisi, çene rontkeni. 
Yeni,ehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

Anafartalar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 ~27 

açılıyor Çankaya • 
eczanesı 

Y cniıehir Mcırutiyet caddeıindo 

KOHİNOR 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

E İstanbul / 937 : ---------------

İnhisarlar İdaresinin tertib ettiği Tabii Kanyak vitrin 
müsabakasına ittira.k ediyorum. 

lsim : 
Adres : 

---------------- -5 (Bu fişi bir karton üzerine yapıştırıp İnhisarlar Umum ;: 
_ MüdürlUğli Reklam ve Neşriyat Şubesi. Galata, adresi- : 
: ne gönderiniz.) -- -- -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

ESANS 
LOSYON 

PUDRA 
S~BUN 

Güzel diı istiyenlerin macunudur. 
L T. PIYER'lı ~~raf, 
ı.,,an~~~°IM· 

or/,,..,.,. 

~•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -- ANKARA PALAS -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- . İTİ BAR EN -- BUGÜNDEN -- -- -- -- -- -- -- PAVIYONDA 
-- -- -- L.T. PIVER PARIS -- -- -- -- -- -- Bütün 

• artisler 
-- -

yenı -- -- -- -- -- ltARFOMORI L.T. PIVER lstınbul Şubesi. 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' Olman Bey. Alımıt Bır sokak No. 68 ISTANBUL 

YENi SİNEMALAR HALK 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

BU GÜN BU GECE 
llk defa olarak sek.iz büyük sinema 
yıldızını bir araya toplıyan büyük 

şaheser 

BiR BALO HATIRASI 
Oynıyanlar : 

Harry Baur - Marie Be11 • P. R. Wilm 
Pierre Blanchard. F. Rossay • Fcmandel 

Raimu 

Seanılar: 2.45, 4.45, 6.45 
Gece: 9 da 

radyoları geldi Merkezi: 

Şube: 

BU GÜN BU GECE 
Aşk ve musiki kaynağı olan Viyanada 

geçen meraklı ve büyük bir aşk 
hikayesi 

NINA PETROVNA'nın YALANI 
Üynıyanlar : 

Fernand Gravey- İsa Miranda 
Aynca : Dünya haberleri 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30. Gece. 9 da 

HALK MATİNESİ: 12,15 de. 

VENEDIKTE BiR GECE 

Halil Naci Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi Tel. 1230 

Bankalar caddeıi Tel. 2619 


