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TUrk inlolab1 hakkmda §imdiye 
kadar yaziliru.~ eserlerin en miikem· 
melidir. Frans12: parlamentosu reisl 
Herriot ve doktor Kopriilu Fuad eser 
ic;in hirer mukaddeme yazml§lardlr. 
Her gencin elinde bir tane bulun
malldlr. 

M. Blum 
Nasd bir hal ~resi 
Bulabilir? 
~ rans1z Ba§vekili M. Blum'iin, r heniiz daha Pariste iken, DI§ 

I F t§leri Bakamrmza soyledigi soz
ker . r~~s1z Hariciyesince teyid edilerek 
endistmn ytlba~1 istirahat giinlerini mi.i

teaktb bu i§e bir hal t;aresi bulmakla i§ti
gal edecegi bildirilmi§tir. M. Blum'i.in 
sulhu sever samimi bir devlet adami ola
rak taayyi.in etmi§ oldugu gozoniinde tu
tularak kendisinin 1skenderun • Antakya 
ve havalisi ihtilafma her taraf1 memnun 
e~e~ek bir hal t;aresi bulup bulamtyacagl 
gu~un en ehemmiyetli meselesini te§kil 
bdiyo:·. Eger isterse M. Blum bu t;areyi 

Hakikati gizlemek icin 
T iirklerin istidalari 

mii§ahidlere verilmiyor 
15,000 Tiirkiin yaptJg1 biiyiik tezahiirat mii,ahid 

heyetin iizerinde derin ve miisbet tesirler yapb 

ulab1hr. ~u basit sebeble ki bizim Hatay 
iizerindeki davamiZda mf o Tiirk bO]ge· 
sinin 1rki ve milli hukuku iizerinde bize 
~a.r§I almmi§ olan taahhiidlerin yerine ge· 
hnlmesinden ba§ka bir istegimiz yoktur. 
Ezciimle yakmdan ve uzaktan bir ilhak 
fikri asia mevzuubahis degildir. Nitekim 
bunu Suriye konfederasyonu teklifile en 
R<;Ik Ve en kat'i §eklinde ifade etmi§ bulu
nuyoruz. 

Giizel Antakyadan bir goriinii' Biiyiik iJnder Atatiirk, HaydarpclfaJa kendi•ini kar,.laya nlarla bir araJa ............................................................. 

Bizce bu meseleden dolay1 M. Blu
m'iin gozoniinde bulunduracagl tetkik e
lemanlan §unlard1r: 

Adana 1 0 (Hususi Muhabirirniz • gelen mektub ve telgraflar sansiir edildigi 
den) - Hataydan buraya gelen yolcu- gibi bunlann gonderdikleri mektub ve tel
lann anlattJklanna gore Sancaktaki Fran· graflar da Sib bir sansiire tabi tutulmak
SIZ otoritesi, hakikati mii~ahid heyetinin tadu. 

Bayan Afetin giizel 
bir konferanst 

Tarih Cemiyeti Asha,ka
ni Cenevrede biiyiik bir 

muvaffakiyet kazand1 

1 : Vaktile F ransa ile yaptJgimlZ an
la§mada malum olan hududun t;izilebil
mesi i~;in lskenderun - Antakya ve hava
lisinin Turk olan hususiyeti iizerinde bu 
devletle mutab1k kald1k ve heniiz ortada s . 

goziinden gizlemek ic;in hertiirlii hile ve Diger taraftan Sancagin her tarabn • 
tedbirlere ba§vurmaktan geri kalmamak- dan mii§ahid heyete yiizlerce istida ve ,i-
tadu. kayet mektubu gonderilmekte, fakat bun-

unye bile yokken 1skenderun • Antak-
!a ve havalisinin milli esasla hususi bir 
Idareye maz.hariyetini kararla§hrdik. 0 
kadar ki bu hususi idarenin bir bayrakla 
temayiiz.ii talebimiz dahi o zaman Fran
stz. delegesince hiisnii telakki edilmi§ti. 
~kh. selim M. Blum'e kolayhkla goste
rir ki F ransa ile imzaladtglmlZ bu anla§
m~~~n Hatay i.ilkesine teminini istihdaf 
e.tt1g1• v~ziyet tamamile eiyasi bir mahiye-

•u:r.dar. 

~ Suriyenin istiltlali mevzuu ahsoldu
gu zaman bu kit'anm sadece Suriyeye il
hd~kma bu vaziyet elbette miisaid degil-

lr. 

.. 2.: Bi~. fs~ender~n. Antakya ve hava-
hsmm Turklyeye llhakmt 1'st d ' ~· . "b' S . . . erne lgimtz. 
g~ ~ . unye 1I_e h1t; alakastz kalmasm1 da-
h~. lltJz.a~. edJyor degiliz. Biz bu Tiirk 
~olg:s1 1<_;1~ s~dece uki ve milli esastaki 
Sl~asJ. vazJyetm olanca ktymet ve ehem
llliyetJ!e nazan dikkate almmasm1 istiyo-
ruz Suri .. k'l 1 k 
k 

· . . ye musta 1 o ur en ni~;in Hatay 
e~d~sme temin olunan uki ve milli hu

sus1 Jdarenin bugline nisbetle tecelli et
kek laztm gelen azami tezahi.ir ve tahak-

ukundan mahrum kalsm diyoruz. 
d ~: Herkesin ayan bey an gormeKte ol
T~~u m

1 
eydanda bir hakikattir ki eger 

b urk skenderun - Antakya ve havalisi 
l u hukuku itibarile tatmin edilmemi~ o
~~-sta b~ndan hem oras1, hem Tiirkiye 
•uu eessJ 'b k B sii r ve mustan olaca hr. u tees-
Ill r Ve lshrabJ nazan itibara almak is te
rn ek~k, hakiki sulh fikrine k1ymet verme
.,·be. 'demek olur. hte bu netice M. Blum 
.,I 1 1 J' b' I' ea Ist 1r sulh<_;udan beklenmemek 
azlrn gelir. 

bir\ij B~ ~eseleyi halletmek i~;in biiti.in 
duk Mnumyetle me§bu tekliflerde bulun· 
mill: ese:.a. ni9n Hataya da tammlacak 

Ve 
1" Le mustaki! bir varhkla Liibnanh 

Ya "b nu .. u nans1z bir Suriye konfederasyo-
dirdVUcude getirilememi~ olsun? Bu tak· 
Inii ; fazla olarak 'X'iirkiye ile F ransanm 
ria~ er:k .&arantisi altmda Hataym gay
de\ ~11. h1r ~untaka haline getirilmesini 
id e 1£ etm1~ bulunuyoruz. Boyle bir 
et~:: §_ekli istiklalini memnuniyetle kabul 

l&lllllZ S . . b" d • h b bet] . unyemn 1zce a1ma mu a -
ink'e ~ak1b olunacak bir te§ekkiil halinde 
mi~!;? Ina hadim olacag1 ~iiphesiz de gil 

F' 5 : Hakikati halde Suriye istiklalinin 
ransay . 

do~ a m1nnetler kazand1racak en 
da~~u ~ekl~. ~iibnan diye aynlan k1smm 
komb ?Ir butunli.ik te§kil edecek surette 
lur. onezona ithal edilmesile tamam o
bnl . zaman Hatay, Suriye ve Liibnam 

e§hto.::':·k l i.,;in · d ~ . o an konfederasyon umum 

"e ~ eal b1r kombinezon viicude getirmi§ 
§lllJdl' kald 1 1 zorluklan kolayhkla ortadan 

nur, 
1B~~~ gebgeni§ bir yo! ac;m1~ bulu

ainde b 1 M. Blum bulacag~ hal t;,:are· 
ederek ~ kad~r geni§ dii§iince ~~~ hareket 
rand ~ erkes1 bugi.ine kadar 1c;mde krv-

lgt da I M. BJ r ~~r<_;eveden kurtanm~. o ur. 
ll§lrken 1'~ ~n arad1g1 t;are iizennde t;a· 
Ya "Ve ha ur~1?'~n.in 1skende~n • .Antak· 
lllnad " vahs1 I<_;ln asia araz1 ihtuas1 ta-

I&Jnt \'e b" .. d d k' en a~a" k utun avamlZln ora a 1 
Uahi k gb Irk asuhk Tiirkliigiin F ransaca 

a ul Ye tasdik olunan uki .ve milli 

Bu ci.imleden olmak iizere Tiirklere [ATka~ Sa. 8 sfi.tun 3 te] 
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Almanlar F asta ~etelere 
silih dagibyorlarmi§ 

General Franco'.riun askeri iisler viicude getirmek 

i~in Al111~nyaya bir~ok yerler verdigi soyleniyor 
, ' . -----~~ .. ~·~--~~-----------~~~~~~~~~ 

Ce)levre 8 Muhabiri mahsusumuz
dan - (Gecikmi§tir- Bayan Afet bu 
ak~am Cografya Cemiyetinde Piri Reis 
hakkmdaki konferans1 biiyiik muvaffa • 
kiyetle verdi; ~ok alaka ile dinlendi. Bii
yiik ~efin yeti§tirdigi bu Tiirk miitefek • 
kiri ecnebi ilim mahfilinde alkl§lamrken 
yiiregimiz iftiharla kabard1. 

Cenevre 9 · (Muhabiri • mahsusumuz • 
dan) - Diin ak§am Cenevrede y\ik&ek~ 
hir ilim muhitirdP. kalabahk ve giizide 
dinleyiciler oniinde Bayan Afet tarafm· 
dan Piri Reisin hayat ve eseri hakkmda 
verilen konferans kuvvetli bir alaka ve 
derin bir takdir uyandirdi. Mahirane ter• 
tib edilmi§ projeksiyonlarla da k1ymeti 
artan bu konferansta miihim ~ahsiyetler, 
profesorler, muharrirler, Ti.irkiye Elc;i
ligi, murahhashk ve ba§konsolosluk erka
m, Tiirk talebe ve vatanda~lan ham bu· 
lundu. 

Bayan Afetin muvaffakiyetinin ka • 
zandird1g1 alki§lan tezahiir duygularile 
kar~Ihyan Ti.irkler, Cografya cemiyeti 
binasmm salonlarmda onun §erefine ve-

Miihim hadiselere sahne olmaga namzed lspanyol rilen c;aya yabanc1 dostlarla birlikte i§ • 
Fasrnda Tanger fehri tirak ettiler. Bu konferansla Cumhuriye-

Londra 10 (A.A.) - Diin M. giliz deniz kuvvetlerinin herhangi bir W timizin ilim vadisindeki ara§tirmalannm 
Eden'le M. Corbin arasmda yap1lan go· kilde te~riki mesaide bulunmalan ihtimali bir eseri daha Avrupa ilim muhitine ta • 
ri.i§melerden sonra halihaztrda F as su • mevzuu bahedilmektedir. mttlm1~ oldu. 
lannda bulunmakta olan FranslZ ve ln - [Arkasa sa. 8 sfltun 1 de] ................. _. ....................................... .. 

.. ,,,..,,,,,,, ..... , ..... , ........... ,, .. "'""'"'"'"'"''"'"""''"'""""''''"'""""''"'"'""""'"'"'""'"''""'"'"" .. "'"'"'""""""''""""General Franconun c. F. R. ile F ener- Giine§ M.Hitlere mektebu 
ihtilalci · kumandan Mad· 2 - 2 berabere kaldilar-
ridi zaptetmek i~in 60,000 

Miithi~ ~amura ragmen, rna~ seri · ve- heyecanb . A~man askeri istemi'! 
. k•l d . f• } · .... b Pans 10 (A.A.)-oJdu• once biz1m I er, SODUD a miSa Ir. er ag1r ash Havas ajansmm 

' Berlindeki muha -

Muhtelit taktm kalecisi Hiisameddin bir Rumen aktntnt durdururken 
.C. F. R. tak1m1 diin ikinci mat;mt Tak- maglubiyetinden olacak seyirci miktan 

sim stadyomunda Fenerbahc;e • Giine~ kapah tribi.inleri tamamile dolduracak de
muhtelitine kar~l yapt1. Bir giin evvel recede fazlayd1. 
Galatasaray • Be§ikta~ muhtelitinin4 • I [Arkast Sa. 8 siltun 1 de] 
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varhgma hiirmet edilmesinden ibaret bu· 
lundugunu daima gozoniinde tutmasm1 
temenni ederiz. Bu takdirde kendisi el
bette makul bir hal t;aresi bulmakta mii~
kiilat t;elanez. 

Meselenin insaf ve a(;laletle halli Fran· 

sa ile Ttirkiye arasmdaki anla§IIlazhgl or· 
tadan kaldtrarak iki milletin eulha. hiz
mette dostc;a elbirligi etmekte devam et
melerini temin edecegi dahi unutulma
mak lazund1r. 

Y.UNUS. NADl 

birinden: 
M. Hitler buglin 

Berchtesgaden'den 
Berline gelecektir. 
Kendisi u~uncii 
Reich'm dordun -
eli y1ldonlimu mli
nasebetile sefirler 
heyctini kabul ede 
cektir. General Franco•nun 

Siyasi mli~ahid • mektub~n~ M. Hit-
1 F .. h ,. lere goturen Al
er, u rer m gay- manyantn Burgos 

bubetinin mutasav elt;isi General 
ver diplomatik mu Faupel 
tarekeyi temin etmemi1i oldugunu e
hemmiyetle kaydediyorlar. 

r Arkast Sa. 4 sfltun 3 tel 

iskenderun ve Antakya 
halis Tiirk yurdudur 
Alman alimlerinden Doktor 
Yaeschke'nin miihim bir yaz1s1 

ii~iincii sahifernizdedir. --
Adanamn kurtulu§ 

bayram1ndan inbbalar 
Adanada yaptlan tezahiirata aid 
resimler 7 nci sahifemizdedir. 

Atatiirk diin saat 16 da 
§ehrimizi te§rif ettiler 

Biiyiik bir halk kalabahg1, 
tezahiiratla 

Biiyiik 
kar,Iladt 

•• 
Onderi 

Biiyiik $elin Haydarpaiada karfllanma•andan bir inllba 
Reisicumhur Atatiir!C refakatinCie Atatiirk Vilayet hududunda 1stanbul 

hem§iresi ve diger mutad zevat · oldtigu Valisile lstanbul Merkez Kumandam 
halde diin, saat 15,45 te hususi · trenile General Halis ve Haydarpa§a istasyo • 
Ankaradan §ehrimize gelmi§l~r.dir. [Arkasz Sa. 3 !iltun s tel .......... P~n~·:····"Miid'i~iY~ti~d~········· 

miiessif bir vak' a oldu 
ikinci ,ube komiserlerind~n Nuri, musadere edilen 

bir tabancayt· muayene ederken ~1kan kur'un 
komiser Hikmetin oliimiine sebebiyet verdi . 

Evvelki giin ogleiizeri Polis Miidiri
yetinde bir komiserin oliimile neticelenen 
miiessif bir hadise olmu§, bu kanh vak'a
mn muhakemesi diin ciirmti me§hud 
mahkemesinde yapJlmi~hr. , ' , 

Mahkemede okunan tahkikat evrak"i ; 
na nazaran hadise §U ~ekilde olmu~tur: . 

Emniyet memurlan birkac; gece evvel 
Beyoglunda lmam sokagmda yapbklari 

rArkasz Sa. 7 siltun 3 tel 

Hurrem·. Sultan 

Osmanlr ta
rihinin bu en 
'hti§amlr saf -
hasrnr krymet
li muharrir ve · 
miiverrih ar -
kada§tmr:z; M. 
Turhan Tan, 
Cumhuriyet 
karileri i~in ka 
leme almi,trr. 

Per§embeye ba§hyoruz 



2 CUMHURIYET 

Antakya ==.==. ==') (..___e_e_h_lr_v_M_e_m_l_e __ k_e_t_H_a_b_e_r_l_e_rl__.,) 
~===T=A=R=J=H=J==:J ~ocugu.n~ sokaga / 

Yazan: Ahmed Faik TUrkmen atmak ISttyen ana 

Antakya hi~bir vakit Arab 
tesiri alt1nda kalmami~tir 

-20-
Evliya Celebinin Antakyanm 17 nci 

aSirdaki durumunu anlatan bu gorli~leri 
!;Ok dikkate tayandJr. Eger Evliya Cele· 
bi Antakyada arabca konu§uldugunu 
i itseydi ve Arabhga aid baz1 noktalar 
mii ahede etseydi hi<; §iiphesiz bundan 
uzunuzadrya bahsederdi. Clinkii bir 
Turk olan Evliya Celebi, o zamanrn bii· 
tlin !atanbu! miinevverleri gibi Arab te~ 
siri altrnda kalmi§ dindar bir §ahsiyetti. 
Bu haleti ruhiyesini bize eserlerinin bir • 
r;olc yerlerinde izhar etmi§tir. Clinkii 
I 7 nci amda lstanbul miinevverleri Arab 
diline ku§l biiylik bir hlirmet beslerler
di. Medreselerde okunan Zi.ma§eri'nin 
Mukaddiimet • el • edeb isimli eserinde 
§Oyle bir fikr.e raslryoruz. Biitiin lisanlar, 
tek bir kokten ~Jkmi§IIr. 0 da arabcadtr. 
Bu lisan cennet lisam olup Hazreti A • 
dem bu lisani centetten dlinyaya indir
mi§tir. Hazreti Ademden tliremi§ olan 
biitiin milletlerin konu~tuklan dillerin a
rabcaya olan nisbeti ise §U iki §ekilde 
izah olunmu§tur. 

I - Arabcamn haricinde kalan blitiin 
lisanlar arabcanrn bozularak fasihligini 
ve temizligini kaybederek deforme olma· 
smdan ne§et etmi§tir. 

2 - Arabcanrn haricinde kalan biitiin 
lisanlar bir tak1m galat soz yigmlan olup 
bu lisanlann gayesi kendilerini arabcaya 
yakla§tirmak ve arabca ile munasebet te
sis etmek olmahdtr. hte !stanbul medre· 
selerinde bu eseri okuyan ve bu fikirleri 
itirazsrz kabul eden !stanbul mlinevver· 
leri bir taraftan tiirk~eyi arabcaya yak· 
la§!Jrmak ve yiikseltmek i~in gala tat ( 1) 
isimli eserler yazarken bir taraftan da 
Divan Edebiyatr;tlan san'at sahasmda 
bu gayretke§ligi tamamhyorlardJ. Mi.in • 
§iler ise resmi lisanda Barbarizm yaparak 
bir ~ok tlirkc;e kelimelerini Arab kaide • 
sile cemilendiriyorlar ve arabcaya male • 
diyorlard1. Ve nihayet T ecvid isimli A· 
rab fonetigi Tiirk kelimelerinin giizelli -
gini deforme ederek onlan Atab zevkine 
uydurmaga c;alr§Jyor ve arabcaya male
diyordu. Hulasa boyle bir haleti ruhiye 
ta§Jyan bir muhitte yeti§mi§ olan Evliya 
Celebi, elbette Ti.irkliik ve arabhk mese· 
lesinde bitaraf kalamazdr. Rasgelecegi 
bir muhitte ufak bir Arab tesiri g(jrse 

orasma Arabdrr diye hiikmederdi. hte 
Antakya hakkmda boyle bir hiikiim ver· 
meyi~i 1 7 nci asrrda Antakyanm hic;bir 
Arab tesirine maruz kalmamr§ oldugunu 
tebarliz ettirebilir. 

17 nci asnn nihayetlerinde, sonra Os· 
manh devletinin dahili isyanlar devri es· 

nasmda Hatay ilin.de Tlirklerin tekaslif 
etmege ba~ladtgmJ gosteren yeni bir a· 

mille daha kar§Jla~ryoruz. Askerligin psi
k.olojisi adh kitabJmizm 4 iincii faslrnda 
izah ettigimiz ve<;hile bu devirde Osman· 
hlann bir nevi Tiirk askeri aristokrat SJ· 

fatr demek olan sipahilik rejimi Osmanh 
hiikiimdarlarrnm hatas1 yiiziinden zay1f 

dii~iip, bir tak1m iicretli askerleri ba~ma 
tophyan pa§alar hakimiyeti devri ba~la· 
mr ti. Bu devirde arttk her devlet adamt 

• ~jahsma sadrk ve §ahsma mahsus asker 

beslemege mecbur kahyordu. !stanbulda 

bulunan bu askeri ~efler vilayetlerde stk 

s1k isyanlar oldugu ic;in merkez tarafln • 

dan vali srfatile o memleketlere gonderili· 

yordu. Bittabi bunlar boyle yan isyan 

halinde bulunan yerlere tekba~lanna gi· 

demedikleri i~in kapi halkmt ve kendile • 

rine para ile bagh askerlerini beraberle -

rinde g(itiiriirlerdi. Fa kat o zaman fitne 

ve fesad kaynag1 olan lstanbul i~in bir 

valiyi birka~ seneden fazla bir vilayette 

tutmak vaki olmazd1. Bu suretle gozden 
ve mevkiden dli~en vali tekba§ma !stan· 
bula doner ve kap1 +talkile askerlerini 
bizzarure o memlekette btrahrdt. lraka 
ve Suriyeye giden yollann ba§mda bulu
nan Haleb vilayeti, Osmanh iilkesi i~in 
hususi bir ehernmiyeti haizdi. Buradaki 

valiler daha az bir mliddet tutunabiliyor 
du. Haleb vilayeti salnameleri bize bu 
s1k s1k degi§en valilerin uzun bir listesini 
vermi§tir. Bu valilerden bliylik bir ktsml 
menkuben aynldtgl ~in kapt halkmt ora· 
da buakmaga mecbur oluyorlardt. Ana· 
dolu ve Rtaneli Tiirklerinden s~ilen bu 
kapt halkt ve valinin hususi askerleri yer 
Iilere kan~arak mai~etlerini temine r;ah~l
yorlardr. l§te gerek Halebde gerekse sair 
Arab memleketlerinde bir~ok ailelere 

(Kabasis) isminin ·verildjgini gorliyoruz. 
(Bu kelime kapusuz yani kapusu elinden 
almmt§ adam manasmadtr.) hte bu vesile 
ile bir~ok TUrkler, Arab memleketlerine 
yaytlmr§ ve yerle§mi§lerdir. Haleb vali • 
]erinin terkettigi bu kapu halkt ve asker
lerin ekserisi Hatay iline gelerek yerle§i· 

yorlardr. Clinkii Antakya • !skenderun 
muhiti hem tabii zenginlikleri bol, ve hem 
de Tiirk oldugu i~in bittabi Arab mu • 
hitine JS!namtyan bu gibi bikeslere iyi 
bir melee oluyordu. hte bu vaziyetlerde 
17 nci amdan sonra Hatay ilinde Tiirk 
nlifusunu tekasiif ettiren amillerden biri 
oluyordu. 

19 uncu asnn ba§mda beynelmilel ti
caretin inki§afl, tabii y<ill.ar lizerinde bu· 
lunan !skenderun !imam ve civarmda ti· 
carl ve ikt1sadi faaliyeti artlrml§, burada 
hakimiyeti otedenberi ellerinde tutan 
Tiirk-unsuru yanmda bir taktm ticaretle 
ge<;inen ecnebiler de birle§mege ba§lami~· 
tJ. Bu tarihe kadar pek ender tesadlif edi
len yabanCJlar bu iktlsadi ve ic;timai a
milin tesirile (pek az olmalanna ragmen) 
kendilerini hissettirecek miktarda artmr§· 
lardtr. Maamafih bu miktar hi~bir zaman 
Anadolu sahil ~ehirlerinin karakteristik 

vaziyet1nden ileri gitmemi~tir. Bunlann 

yanmda ticaretle ge~inen Tlirkler ~e ~meyr 
kiin ehemmiyeti ve faaliyeti saikasile bu· 

ralara akm etmege ba~lamJ~lardJr. Ha· 

tay iii askeri ehernmiy•tile i~tihar edegel· 

mekte iken bir de ticari ve iktlsadi ktymet 

kazanmit ve bu sahada da terakki etmi~· 

tir. Yani !skenderun korfezi garbi Ana· 

doluda izmirin oynadrgJ ticari role ben· 

ziyen bir ticaret. iskelesi olmu§!U. !§te 

vilayeti §arkiyeden gelip yerle§en bu 

Tiirklerle Anadolunun ,ark vilayetlerine 

ecnebi mah sevkeden lskenderuna ve ci

vanna oralardan gelme TUrk tliccarlar 

da gelip yerle§mi§ler ve Turk kesafeti· 

ne ka!Jlmt§lardu. 

Nisbeten daha yakm bir maziye aid o· 
Ian bu hadisenin izleri daha bariz olarak 
goriilmektedir. Sark vilayetlerinden gelip 

lskenderun ve Antakyaya yerle§en ve 
kumusyonculukla gec;inen bu tliccarlann 
en bliyiik faaliyeti memleketlerindeki rna· 

nifaturac1 ve hirdavat~Ilara mal gender~ 
mek.ti. Bu maksadla ~ark vilayetlerinden 
gelip Antakya ve lskenderunda yerle§en 
aileler k.endi §ive farklan ve aile isimleri

le kolayca kendilerini belli ederler. Me· 
sela Sernakzadeler, Urfahzadeler ilah .... 
Antakyada ticaretle me§gu) aileler olup 
bu iktrsadi amille bir am evvel Hataym 
Turk kesafetine kattlmJ§ §ark.h muhacir· 
Jerden birka~rdtrlar. 

(1) Galatat adh eserler!n en me~?huru 18 
nc1 asJrda ibn! Kemal tarafmdan yazilrru§
tir. 

Bir F elemenk heyeti 'ehrimize geldi 

Memleketimizde baz1 iktisadi te§eb
biislerde bulunmak iizere altl ki§ilik bir 
Felemenk heyeti diin sabahki Semplon 
ekspresile §ehrimize gelmi:;~tir. Heyet 
S~rkeci garmda Felemenk sefiri vt se-

farethane erkam tarafmdan kar§Ilan • 
mi§hr. 

Felemenk sermayedar grupu memle
ketimizde bilhassa liman in§aat1 i§lerile 
alakadar olacakhr 

Zavallt Ay,e i, bulup ha
yabni kazanmak i~in 
ba,ka ~are bulamamtff 
Oiin Adliyeye c;ok hazin bir hadise 

intikal etmi§tir. Abdullah klZl Ay§e is • 
mindt.. bir kadm, bundan iki ay evvel 
kocasl oldiikten sonra yalmz ve kimsesiz 
kaldtgmdan bir i~ bularak ~ah§maga ba§· 
lamJf, fakat bir hafta evvel bir ~ocuk do· 
gurmasl biitlin i~lerini bozmu§tur. Ciinkli 
hic;bir yer, ~ocuklu bir kadrm i~ilige ve 
hizmet~ilige kabul etmemi§tir. 

Zavalh kadm bu vaziyet kar§mnda 
giinlerce a~ kalmt§ ve bir i, bulup ya§l • 
yabilmek i<;in ~ocugunu bir yere btrak -
maktan ba§ka ~are bulamami§tir. Ay§e, 
bu karan verdikten sonra. ~ocugu kuca· 

gmda F atih camisinin oniine gitmi§, yav· 
rusunu gozya§lan arasrada wn defa o • 
piip kokladtktan sonra pencerenin i~ine 
buakmt§hr. 

Fa kat orada oyruyan ~ocultlar, bir ka
dmm ~ocugu'?l btrakarak gittigini gorlin· 
ce hadiseyi hemen polise haber vermi§ • 
lerdir. Polisler de kadrmn arkasmdan ko· 
§arak ht<;kmklar i~inde uzakla§makta o· 
Ian kadtm yakalamJ§lardu. 

Muddeiumumilik kaptsmda atkmna 
sard1g1 ~ocugunu salhyan zavalh Ay§e 
bir muharririmize ,u sozleri soylemi§tir: 

«- N e yapaYJ.m? Hizmetc;ilik yapa· 
caktrm, c;ocugumu one siirerek kabul et
mediler. Dariilacezeye ba§Vurdum, al -
madtlar. A~hktan ikimiz de olecektik. 

Hem onu, hem de kendimi kurtarmak 
i<;in cigerparemi camiye btrakmaktan 
ba§ka bir§ey bulamadtm.» 

lzmit koylerinde aeali sinema 
makinesi 

!zmit (Hususi) - !zmit Maatif mii
diirliigu koylerde gosterilmek i.izere 
seyyar sesli sinema makineleri satm 
almt§hr. Bu sinemalar koy koy goste • 
rilecektir. 

!zmit Maarif mi.idtirliigiiniin hu te • 
§ehblisii, koylerde hi.iyi.ik hir ataka u
yandtrmt§ttr. 

Uludagda tetkikat 
Bursa (Husus1) - Turk Spor Kuru • 

mu Dagcthk federasyonu gene! sekre
terl !. Smal, Bursanm dagc1hk i§lerini 
yerinde tetkik etmek i~in federasyon • 
ca huraya gonderilmi§tir. 

Kurhan bayrammda Uludagda Spar 
Kurumu kayak miisabaklan yaptua • 
caktlr. Ayrtca Ankaradan htiyi.ik bir 
grup hu mi.isahakalan seyretmek ve lo§ 
sporlar1 yapmak iizere Uludaga gele • 
cektir. 

Bursada spor faaliyeti 
Bursa (Hususi) - Bursa spor bOlgesi 

hurada biitiin mevsim mi.iddetince de
vam edecek alan futhol mar;lart haz1r -
lami§tU. ilk rna<; hu hafta §ehrin en 
kuvvetli talomlan arasmda yaptlacak 
ve hasllatl Adana felaketzedelerine yar 
d1ma tahsis edilecektir. Gelecek hafta
dan itibaren Parti kupast ma~larma 
ba§lanacaktlr. Bu mar;lar1 lik mar;lart 
takib edecektir. 

Spor bolgemiz aynca giire~~ilerlmi • 
zin devamh surette antrenman yapma
lanm tem!n ir;in Alacames~id isminde
ki camiyi mmtaka giizel salonu yapmi§ 
ve hu salona giire§ m!nderi konmu§tur. 
Giire§~rilerimiz her gece burada antren
man yapmaga b~laml§lardu. -···-Bayat sigaralar aablmiyacak 

lnhisarlar Umum miidiirliigilnden a
lmml§.tlr: 

Sati§t hinnishe agtr alan yiiksek nevi 
sigaralartn uzun mi.iddet bayiler elin -
de kalarak bozulmasma ve halka bayat 
ve bozuk mamulat sablmasma mani ol
mak maksadile, paketlerin altma ( ... ta
rihinden sonra satJlamaz) iharesinin 
derci 1nhisarlar !daresince usul ittihaz 
edilm i§t.ir. 

Strf ti.itiin miistehliklerinin piyasa -
dan daima taze mamulat tedarik ede -
bilmeleri endi§esile paketlerin arkas1 -
na yaz!lan bu ibarenin, o tarihten sonra 
o nevi sigaramn imaline nihayet verile
cegi §eklinde tefsir edildigi goriilmii§
ti.ir. 

Bu yi.iksek nevi sigaralarm imaline 
muayyen bir tarihte nihayet verilmesi, 
yahut piyasadan kaldmlmast mevzuu
bahs de~ildir. Saym halktmiZm bu pa -
ketlerin arkasma konulan tarihe bil -
hassa dikkat ederek sablma miihleti 
gec;mi§ sigaralart satm almamalan rica 
olunur. -···-Atinada Tiirkiye i~in bir 

aergi a~dacak 
Atinada bu aym 22 sinden §Ubatm 

12 sine kadar devam etmek iizere bir 
cTi.irk gi.izel san'atlar ve ne§riyat ser • 
gish ar;Ilacaktir. 

Serginin tertib ve idare i§lerile !s • 
tanbul meh'usu Salah Cimcoz me§gul 
olacakhr, 

izmitte ekmek 
i'i hallediliyor 

Belediye, otomatik bir 
ftrin yapbracak 

lzmit (Hususi) - lzmitte bir ekmek 
meselesi vardtr, Bundan halkla hera • 
her Belediye ve fmncllar da §ikaye~i
dir. Belediyenin biitiin gayret ve dik -
katine ragmen, lzmitte nefis, temiz ve 
pi§kin ekmek bulmak mumkiin olama
dl@. gibi, bir cins ve bir halitada ekmek 
yemek te kabil degildir. 

Belediye, otedenberi §ehrin hu ha -
yatl derdile alakadar olmakta idi. Ni
hayet i§i, hir elden idare temek liizum 
ve zarureti Mstl olrnu§, otomatik finn· 
lar tesisi ir;in bir te§ehhiis yapllmt§hr. 

Bu te§ebhi.is §Udur: !zmit Belediyesi, 
Rusya harict ticaret mi.imessilligile bir 
anla§rna yap1larak Sivano:t isminde bir 
fum mi.itehassismt !zmite getirmi§tir. 
Mi.itehass111 §ehrimizde ii<; giin kaldtk • 
tan sonra memleketine doornii§tiir. Mii
tehassts, ilr; otomatik brm yapacak ve 
§ehrin ekmek ihtiyaCI Belediye tara -
fmdan temin edilmi§ olacaktlr. Ayni 
zamanda lzmitta hir cins ve hir nevi 
temiz ekmek yemek te kahil olmu§ bu
lunacaktlr. 

Tiirkiyedeki ekmek derdini en iyi hir 
§fkilde halledec~gine kani bulunan Be
·lediye reisi Kemal Oz, hu mesele etra
fmda §Unlan soylemektedir: 

c- Rusyadan hir mi.itehassts getir • 
dik. Yapti@.nuz temaslardan r;ok mem
nunuz. Belediye kanunumuz firm yap
mak ve i§letmek ir;in helediyelere sa -
lahiyet vermi§tir. Bize yapllacak tek • 
lifleri olgun hir hale getirdikten sonra, 
Belediye Meclisine arzedecegiz. Bu yiiz· 
den vastl olacagtmtz netlce, umanm ki, 
herkesi sevindirecektir.• 

Meyvaczlzia biiyiik 
ehemmiyet veriliyor 

!zmit ve mmtakast iyi cins meyva 
yeti§tirmekle §1ihret hulmu§tur. Bugiin 
istanbul piyasasmt dolduran meyva ve 
sebzelerin % 60 1 !zmitten sevkedilir. 
Fakat bu mebzuliyete ragmen !zmitli -
ler bugiinkii §art ve kayidlerden mem
nun degildir. <;iinkil lzmit meyvac1lan 
daima zarar gormektedir. 

Fakat meyvacthgm inki§aft i~;in Zi
raat Vekaletile yaptlan temaslar mils -
bet bir netice vermi~ ve Kirazca koyiin
de hir meyva 1slah enstitlisil kurulmas1 
kararla§mi§hr. 

Ankaradan gonderllen, Yiiksek Zira
at Enstitiisii, meyvaclltk, sebzecilik ve 
bagc1hk direktorii doktor, profesor 
Glaysherg, Sapanca, Feshane, Kirazca, 
Ma§uka, Derbend ve Arifiye koylerin
de eti.idler yapmt~ ve Kirazca koyiiniln 
meyva fidanh&'t ir;in ~rok mi.isaid oldugu 
kanaatini bAsil etmi§tir. Fidanhk i~rin 
arazi istimlak edilmek iizeredir. 

Kor ve Sag1rlar 
kongresi toplandt 
Cemiyet bir sene i~inde 
azastna bir~ok yard1m 

yapb 
Olin fstanbulda, hi~ konu§ulmadan, 

bir glirliltii, bir ses ~Ikanlmadan, yalmz 
el, agrz ve <;ehreye verilen manalarla ifa· 
dei meram edilen bir kongre akdedildi. 
Haztr bulunanlarm 18 i kadm ve erkek, 
12 si de heniiz sekizle on iki ya§ arasm· 
da ~ocuklardan ibaret bulunan bu kon
gre, «<stanbul Dilsizler, Korler ve Sagtr
larr Koruma Cemiyeti» nin kongresi idi. 

Kongre, cemiyetin umumi reisi Siiley
man Cokiin riyasetinde toplanmi§trr. U -
mumi reis, merkezi Ankarada, §Ubeleri 
de hmir ve !stanbulda bulunan Dilsizler, 
Korler ve Sagtrlar cemiyetinin faaliyet 
ve gayelerini uzun uzadtya, i§aretlerle 
dinleyicilere anlat!Jktan sonra yerini !s -
tanbul §Ubesi reisi Medeniye terketmi§ • 
tir. 0 da Istanbul §Ubesinin senelik me
saisini, varidat ve masraflanm i§aretlerle 
izah ettikten sonra cemiyetin iki senelik 
faaliyet programm1 azalara bildirmi§tir. 
Bu programa gore Dilisizler, Korler ve 
Sag1rlar cemiyeti, bu miiddet zarfmda 
1unlan yapml§hr: 

lki gozli kor, Mustafaya 15 lira ve -
rerek seyyar sa!Icthk yapmas1, Rusyadan 
gelen ve cemiyetin himayesine Sigman 
Taramamn bir miiddet ia~e ve ibatesi, 
sonra da bir trikotaj fabrikasmda «;ah§ • 
mas1, Erzincanh !smaile, bir ki.ife satm 
almak suretile hamalhkla ekmegini ka • 
zanmasJ, ltimsesiz Kemaleddine bir bo • 
ya kutusu almmak suretile c;alr§mas! 
temin edilmi§tir. Bundan ba§ka sa • 
gu, dilsiz ve korlerin barmmas1 i<;in bir 
yurd tesis edilmi§, hir de mekteb a~tlmt§· 
hr. Cemiyete aza olan dilsizler her ak • 
§am bu mektebde iki§er saat ders gar • 
mektedirler. Cemiyet analan ve babalan 
tarafmdan terkedilmi§ sekizle on iki ya§ 
arasmda 15 c;ocugu da himayesine almi§ 
bulunmaktadrr. Bunlar da her ak§am 
ders gormektedirler. Bu ~ocuklar krsa bir 
zaman zarfmda herhangi bir ibareyi o -
kuyabilecek bir hale gelmi§ bulunmakta· 
dular. Cemiyet bi.itlin bunlan, !stanbul • 
da 500 e yakm dilsiz, kor ve sagiT bu -
lunmasma ragmen yalmz 32 si cemiyete 
kaydedilmi§ alan azasmm verdigi aidatla 
ve takvim, muhhra defteri satmak sure
tile elde ettigi temettli sayesinde yapa • 
bilmektedir. 

F aaliyet programmdan sonra cemiyet 
yeni idare heyetini se~mi§tir. !dare heye· 
tine Medeni, !brahim, Baha ve Hamdi 
sec;ilmi§lerdir. 

Avczlzk kuliibii 
lzmit, avcll1k i<;in liOk miisaid hir yer- MOTEFERR/K 

dir. lstanhuldan bile bir<;"Qk merakh av- Giizel San'atlar Akademl.SI·n
ctlar kaf.ile kafile hududumuza kadar 
gelmektedir. Fakat lzmitte avcthk r;ok de aomestr tatili yok 
olgiin ve geridir. Birka~r merakh istis· Giizel San'atlar Akademisi miidi.irlii-
na edilecek olursa, hu i~i yapan yal - gil, Akademide yeni tslahat yap!ldtgt 
mz Ziraat mudi.irliigu, muZir hay- ve yeni profesorler heniiz i§e ba§lad1g1 
vanlarla miicadele te§kilahdtr, diye - i<;in bu sene somestr tatili yaptlmama -
biliriz. sma karar vermi§tir. 

!zmitte bir avc1hk kuli.ihiini.in kurul- Akademi talebesi ise somestr tatili 
mast zaman zaman mevzuu hahsolmak- yapllmast ir;in Maarif Vekaletine mii • 
ta, fakat kuvveden file lilkmamaktadtr. racaate karar vermi§tir. -···-ECNEBI MEHAFILDE Elektrik ve tramvay iicretleri 

lptidai maddelerin ucuzlamas1 ve !s
ltalyan biiyiik el~isi geldi ve vi~rre frangmm Jaymetten di.i§mesi iize-

Ankaraya gitti rine elektrik tarife komisyonu elektrik 
ucretlerini kilovat b~ma 90 para in
dirmi§tir. Mezunen memleketinde hulunmakta 

alan !talyanm Ankara bi.iyiik elr;isi M. 
Karlo Galli diin sahahki Semplon eks
presile §ehrimize gelmi§ ve istasyonda 
!talya konsoloshanesi erkam tarafm • 
dan kar§tlanmt§br. 

M. Karla Galli dun ak~amki trenle 
Ankaraya gitmi§tir. -···-8 kilo nikel para ~almit 

Yeldegirmeninde Mehmed isminde 
birisinden Vehbi isminde diger hir §ahJS 
8 kilo nikel parasmt ~almt§hr, Vehhi 
yakalanmt§hr. 

Elektrik fiatlarmm bu suretle indiril
mesi tramvay i.icretlerinin de tenzilini 
·leah ettirmektedir. Bu miinasebetle 
tramvay tarife komisyonu §Ubatln bi
rinci gi.inii toplanarak biletler iizerinde 
30 • 50 parahk bir tenzilat yapacakhr. -···-T e§viki aanayi muafiyetleri 

HiikOmet, te§viki sanayi muafiyet • 
lerlni hu sene haziranmdan itibaren 
kald1rmaga karar vermi§tlr. 

Bunun yerine kaim olacak §ekil, ham 
m.adde ithalini kolayla§hracakhr. 
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Bursa lisesinden yeti,enlerin kongresi 

Burs~ lisesinden mezun olup ta ls • 
tanbulda yiiksek tahsilde bulunan gene 
ler diin Eminonii Halkevinde senellk 
toplanblanm yapmi§lardtr. Bu toplan
tlda, !stanbulda akrabalan olm1yan 

Bursah talebelerin yahp kalkmalan i
r;in bir yurd tesis edilmesi mevzuu iize -
rinde miizakereler cereyan etmi§tir. 

Miizakerelerden sonra hu hususta te • 
§ehhiisata giri§ilmesi kararla§tmlmt§tlr. 

11 lkincik:Anun 1937 

Siyas~ ... -~i~mal 
- .• 

~imali F asta Almanlar 
a

0 
spanya i§leri, diinya politik:asini ~ 
ge<;tik~e daha ziyade kan§tJTJY0r' 
Birbirinden daha vahim hadisele: 

tevali edip duruyor. Alman goniil!iilen. 
bundan on giin evvel, !spanyamn cenu' 
bunda Cadix (Kadiks) limanmda b ' 
raya ~Ikarak General Franko'nun JV1a~· 
rid cephesini takviyeye gonderilmi§lerdi· 
Gonlillli Alman taburlannm lspanyah ~e 
Fash kuvvetlere iltihak etmelerile barb!# 

vaziyeti birden:bire degi§ti. Madrid oniin' 
de durmu§ olan General Franko'nun or' 

dusu derhal tekrar §iddetle ve geni§ mir 

yasta taarruza g~ebildi ve ilerledi. , 
Cok g~meden !talyan goni.illiile~ 

Cadix limanmda karaya <;rkarak Gener• 
Franko'nun cephesini ve toplann1 bir k•1 

daba takviye ettiler. Bu esnada §UPa 1 

lspanyamn Anlantik kry1lannda dola§'P 
bir Alman donanmasJ, a~1k denizde A~ 
man bandtrah bir vapurdan lspanyah b11 

yolcu ile yliklinden bir ktsmmm lspanY0' 

hlikumeti memurlan tarafmdan ahkonul· 
masm1 sebeb gotererek bu sahilleri srkr b~ 
abluka altma almt§hr. 

Simdi de §imali F asm Akdeniz ve N 
lantik sahillerinde diger bir Alman do ' 
nanmasr karaya asker ~Ikarmi§IIr. AJma0 

ordusuna mensub bulunan bu kuvvetle1• 

Cebellittartk Bogazma cenubdan hakiJ!l 
bulunan Septe miistahkem mevkiini 11 
bu bogazla Cezayir arasindaki MeJilt 
kalesini ve Atlantik sahilindeki Elaril 

mevkiini i~gal etmi§lerdir. Ayni zamand' 
§imali F asia bulunan dlinyaiun en zengiO 
demir madenlerini, Almanya hesabtna ir 

letmek i~in Almanyadan bir~ok mlihen' 
dis ve miitehasSJS amele gelmi~tir. 

Simali F asta karaya <;rkan Almanb1 

lspanyanrn cenubunda ve Atlantik sahi' 
Iinde Cadix'te sivil kryafette karaya ~~ ' 
karthp sonradan !spanyol ihtilalcileri )cl' 
yafetil}e girerek cepheye gidenlere benze' 
miyorlar. Bunlar, en asri silahlarla mii ' 

cehhez bulunduklan halde, Alman ordtl' 
su iiniformasile Alman harb gemilerindeO 
ihrac edilen muntaz(!m kuvvetlerdir. 

Alman askeri kuvvetlerile maden mii' 
rettebatmrn karaya ~Ikartlmasmm ehem' 
miyeti pek biiyiiktiir. General Franko ' 
nun ba~hca iissiilharekesini te§kil eden ,i· 
mal! F asrn, F ransarun himayesi altmda 
bulunan orta ve cenubt F as ile Cezayir 
mlistemlekesinde yaptlacak tahrikatla Is 
panya aleyhine ayaklanmasr her zamafl 
muhtemeldir. General Franko, §imali 
F astaki lspanyol unsuruna mensub kuv ' 
vetleri cepheye gondermek i.izere Akde 1 

nizin §imal sahiline celbetmi§ oldugunda~ 
~imall F asta herhangi ktyam hareketinl 
bastiracak itimada §ayan bir kuvveti 
yoktur. 

Filvaki Fash miisliiman askerler fs 1 

panyanm Avrupa tarafmda miikemmel 
surette !spanyo] hiikumetine ve sol parti• 
!ere kar§I harbediyorlar aroma Faslr as' 
kerlerin Fash ktyam erbabma kar§J bar' 
betmelerine ihtimal yoktur. Almanlaf• 

karaya ~rkmakla General Franko'nufl 
lissiilharekesini yerlilerin muhtemel hart' 
ket ve ktyamlarma kar§l korumu§ oluyor' 
Jar. 

Bundan ba§ka Fransadaki sol cena11 

hiikumeti fa§ist General Franko'nun bii' 

tlin lspanyaYJ. zaptetmege ve PyreneeS 

(Pirene) daglannda Fransaya kar~1 

mevki almaga hazulanmasmdan hi~ te 
memnun degildir. General Franko Mad' 

ridi ahp daha ziyade ilerledigi takdirde 

bunun kuvvetini k1rmak i<;in F ransanJtlt 

F asm ortasrndaki F ranstz kuvvetlerini fs
panyanm himayesindeki §imali F asm ii' 
zerine yiiriitmesi muhtemeldir. Burad~ 
General Franko'nun kuvvetleri az o!dLI' 

• e 
gundan Franstzlar kolayca AkdeniZ 

kadar inebilirler. 

F ranstzlarm bOyle bir harekette bll ; 
lunmalanna mani olmak i~in Genera 
Franko'nun Alman ordusundan ve do ' 

nanmasmdan imdad istedigi a§ikard11: 

Almanlann, bu davete icabet etmelef~ 
F ransay1 son derecede §a§trttJ. ;iimd• 

F ransa, §imali Afrikadaki biitlin impar$' 

torlugunu Alman ordusunun ve donall ' 
masmm tehdidi altmda gormekte ~e 
mlittefiki !ngiltereyi harekete getirrtlege 
r;ah§maktadu. 

Muharrem Feyzi TOG.Al' 

Nushaa• 's Kuruttur 

Abone J Tiirkiye 

,eraiti ' i~io 
Se·nelik 1400 Kr. 
Alta ayhk 750 
o~ ayhk 400 
Bir ayhk 150 

Haric .. 
t:700 l(r. 
1450 
800 

yoktur 



CUMHURlYET 

Madrid oniindeki kanl1 
harb htzini kaybetti 

ingiltere, ispanya sahil ve hududlarm1 bilfiil 
abluka albna alacak bir kontrol plant haz1rhyor 

KU~OK Ktl~E 

Hiir Millet 
Esir Millet 
(E=I ski Y unan medeniyeti, devlet 
~ sistemi iC<inde iki ti.irlii insan ka

bul ediyordu: Vatanda~hk hak
kma malik olan hiir insanlar, vatanda~hk 
hakkmdan mahrum esirler, koleler. 

Bu ic;timai hadisenin sebebini i1.aha 
c;ah§an biiyiik filozof Aristoteles ~u neti· 
ceye vanr: 

Hiirriyet bir kabiliyet meselesidir ve 
bu bak1mdan insanlar iki k1sma aynhr-

Madrid 10 (A.A.) - Havas ajan .J vermi§ oldugunu soylcmi§tir. lar: Hiir ya§amaga muktedir insanlar, 
smm ~uhabiri bildiriyor: lngilterede goniillii memnuiyeti iktidarlan hiir ya§amaga yetmiyen insan-

Yed1 gi.indenberi devam eden •iddetli Londra I 0 (A.A.) - Celecek haf • 1 r 
h b ' a· rnu are eler Madrid miidafaasml sarsa· tadan itibaren ingiliz tebaasmda olanla· Aristoteles, iddiasmm dogruluguna 

maml§llr. Madridle Escuriel arasmdaki rm goniillii s1fatile lspanyaya gidemiye • misaller getirir. Hiirriyet hakkm1 kaybe
yol gerc;i kesilmi~tir, fakat ba§ka bir yol cekleri bildirilmektedir. den asilzadeler, bu hakk1 kazanan koleler 
daha uzun olmasma ragmen, Sierra de lngilterenin, Paris, Berlin, Roma, 0 devirde s1k s1k goriiliirmii~. 
G~a~~rrama 'da mevzi alan milislerin ia· Moskova ve Lizbon hiikumetlerine gon· Eski Yunan filozofunun ya.§ad1g1 za· 
§es1 u;m kullanllmaktad1r. dcrecegi tebligde, lngiliz hiikumetinin ec- mandan bugiine kadar geC<en amlar zar· 

Madridin bir kcre daha tchlikeden nebi memlcketlere goniillii s1fatile gide· fmda cemiyetin vard1g1 tekamiil derecesi, 
kurtulmu~ oldugu heniiz iddia edilemet.· cek olanlann hapis cezasma c;arpllacak • ilk bak1 ta bize artik o fikirlerin eskidigi, 
se ~e ~i.ikumet merkezinin bugi.in daha Ian hakkmdaki kanun derhal mevkii tat· c;i.iri.idiigii hissini verir. 
~em, h1r nefcs alarak istikbale emniyetle bika koyacag1 bildirilmektedir. F akat her derin sezi§ gibi, Aristote· 

akhg1 soylenilcbilir. Bu hareketile lngiltere hiisniiniyetini les'in fikirleri de kavranmak, hazmedil-
b Madridin gec;en per~embc giinkii born· ve alakas!Zhgml bir misalle Avrupaya mek ic;in iizi.icii bir gayret ister. 

3 
ard!~am neticesinde be§ ki§i olmii~ ve gosterecektir. . . . Bugiin arttk kanun nazarmda iki tiir-
.4. ki§l yaralanml§tu. Hiikumet merke • lngilterenin lspanya ic;in yem bu kon· Iii insan bulunmamasJ, bi.iyiik filozofun 

2.mm on mmtakasmdan yedisi bi.iyiik tah· trol ve goniilli.i yasag1 plam teklif edece· iddiasm1 t;i.iriitmege kafi bir sebeb mi-
l'lbata ~graml§lu. gi i.imid edilmemekte.dir .. Buna ~uk~bil dir? 
Mqc/rrd oniindeki harb yaVa$ladl ademi mi.idahale komitesmce tekhf edile- Bu, cemiyetin, bir yarahh~ kusurunu 

Madrid I 0 (A.A.) - Milislerin cek plam derhal kabul edecektir. telafi it;in sarfettigi bir emek mahsuli.i 
n.eYmidane mukavemetleri iizerine asile • Portekiz de goniillii gonderme· olamaz m1? 
nn Mad ride kaq1 yapmakta olduklan megi kabul ediyor Y ahud <<bugi.inkii hay at ~rtlar1, cemi-
taarr~r. ~etaet kesbetmi§tir. ~ . Lizbon 10 (A.A.) - Portekizin go· yetin bekasm1 ancak bu ~kilde, aldahcl 

. Asllenn ugram1~ olduklan ag1r zayial niilliiler meselesi hakkmdaki FransJZ formi.illerle miimki.in k1lacak bir safhaya 
bil?assa ~~ki. saflar. ~a! in d.~ hlicum etme· fngiliz notasma cevaln ne§redi~mi~t!r· . girmi~tir» denemez mi? 
len~den 1len gelm1§hr. Dun sabah cu~- Bu cevabile Portekiz prens1p 1t1banle C:i.inki.i nekadar nikbin olursak olahm, 
hunyetcilerin tayyareleri asilerin mevzl • .. ")]" evkinin yasak edilmesini kabul kabil ve mutasavver her rejim i<;inde in-
ler· · b b . . gonu u s 

In! om ard1man etmi~IIr. . etmekte fakat bu meselenin ademi mii. • sanlan, idare edenler ve idare edilenler 
l ~eneral F rankonun askerlen. tayyare· dahalenin diger ~ekillerile beraber tetk1k diye ikiye ay1rmaga mecburuz. 
.. enn gcce ceY anlanna rehberiik etmek edilmesi lazlm gelecegini ehemmiyetle Nas1l, Aristoteles'in sezi§ine yakla§-
uzere ten vir fi~ekleri kullanmaktadular. k d kt d' mad1k m1" B ' · f d ay etme e 1r. r 
· u usu! asilerin tayyarelen tara m an C bd L dradaki komitenin 1s· Bu dii•iinceyi cemiyetlere tatbik eder· d" "~! . . l b I I eva a on , 

un og eden sonra 1shma e a§ am rnl§tlr. 1 h b' · dog·urdu~gu meseleleri sek • Aristoteles zamamndaki tazelig·l· ve Bu t . d panyo ar mm 
.. ayyarel.cr bu ~sui say~sm e ~~~u a· halletmekle miikellef oldugu hatirlahl • canhhgile - gene ayni neticeye vannz: 

telllli Madnd iizerme tevc1h etmege mu· kt Fransiz ingiliz te§ebbi.isiiniin Milletlerin istiklali bir hak degil, bir 
vaffak 1 1 d rna a ve • . . . .. 

0 mu1 ar 1r. demi miidahale komitesmm otontesml kabiliyet, bir iktidar meselesidir. 
V Bir vapur topa tutuldu a afa ugratabilecegi ilave edilmektedir. Miistakil millet olabilmek ic;in, ayn 

e . ~lencia 10 (A.A.) - Bir d.enizaltJ z Cevabi nota bundan rna ada 21 .b~rin· bir dile malik olmak, ayn bir 1rka men· 
~~~51 Kulera a~Iklannda Mars.IIyadan 'k~ un tarihli Portekiz notasmdak1 1h - sub bulunmak kafi gelmez. Her§eyden 
M Cdlc~nt~'ye gitmekte olan CIUdad - ~·1 az~ kayidleri hatnlatmakta ve Porteki· once miistakil ya§amayJ becermek laz1m· 

a nd 1~minde bir yiik vapuruJla ate~ 1
.ra 1 k'alan kar~lSlndaki bususi d at;mi§S d .1 . b zm spanya va , 1r. 

. . a a merm1 er vapura 1sa et etme· . · d'kkati celbetmekte • Bunun irindir ki, hur ya•1yan milletler, Tni§br, vaz1yehne nazan 1 " ' 
M d' tarihlerini mukaddes bir istiklal §ehadet-

aclricl tekrar b b d d'ld' iT. 
C d I . om ar tman e t t 1 v t'ya'ntn tarili namesi olarak saklarlar. 

ua e a1ara 10 (A A ) _ A . z es t . 
y t 1 ri cl" k . . . !I tay- M k 1 0 (A A ) - lzvestlya ga· . v e gene bunun ic;indir ki, tarihini, 
balar bun a tam CJVar ~ehir ve kasa • OS ova . . . f k d' b b' ')) "1 

Im ombardtman etmi~l d' T zete< ·o gore ltalya 1le Almanya tara m• en t a$ma yaratam1yan 1r m1 et o • 
ykareler yalmz Cuadelajara e§:h~~· ii a~ • dan. oiniillii gonderilmesinin men'i hatk mege mahkumdur. 

Irktan f 1 b b zenne o I b y d 1 tin s Diplomasinin veya herhangi bir mille-
bomb~lara~:k t~~.ri~a:t;:~pl:!;.tlrF. akat pk~:dy:yv:r~:hac~::ta~ii.~a1h:le e;n:ek is~ tin, yahud da Milletler Cemiyetinin 

A t 1 ' d bah~decegi istiklalin ciddiyetine inan· 
d HI ayy~re en bundan sonra Ale I tediklerini gostermekte tr. mak, mankenlerin can!J olduguna inan-
.e en ares !smindeki kiic;iik kasaba ~a 1zvestiya diyor ki: 

§lddetle bombardJman etmi lerd' Yl a «Bu cevablan tahlil etmeg~ ka1kl~mak maga benTer. 'f.lf. 

lngiliz hiikiim ~t' .1r. beyhude olur. Ciinkii bu fa§ISt devletle· 
hazrrladr v ;A rnrn rin hergi.in bilfiil vermekte oldukl.an ce· 

. ~aris 10 (A.A.) ~p an _ vablar daha ikna edicidir. ltalya Ile. Al-
smm Lond . . Journal gazete manya bir taraftan notalanm' vemken 
nin fspan ~\~~habm lngiliz hi.iku"?e~!· bir taraftan 1talyan ve Alman kit'alan 
beynel 'I~ b' hil ,.e hududlannm bilfnl Madrid civarmdaki cumhuriyet<;i milisle· 
derpi m~ e .u abluka altma almmasmi rin mevzilerine taarruz ediyorlar. Y al
ta old~ C:. en hi: k.o?trol plam hamlamak· mz lspanyada degil, F asda da askeri ve 

ugunu h1ldmyor b' ··d h I · sivil idareler tamamile ecne 1 mu a a e-
Meksikanrn bir temini cilerinin ve bilhassa Almanlarm ellerine 

k Va~ington 10 (A.A.) - D1~ Ba- gec<iyor.» 
h~~~ Yek.il~ M. Walton Morre, Meksika lzvestiya sozlerini §oyle bitiriyor: 
rn lumetm1n Amerika mahrecli bir harb «Fa§ist memleketlerin maksadlanm el-
pa~ Zemesinin Meksika limanlarmdan 1s· de etmelerine mani olacak olan harb is • 
A:e;~a h~reket etmiyecegi hakkmda tiyen hii~um~tler de.gi.I sulh it;in c;ah§an 

a hukumetine yeniden teminat devletlerm bule~mesJdJr.» 

Uzak~~;k;-;:;;i''""'""A;;;ibd;ki grev 

vaziyet 
Sol taraf anas1r1 iktidar 

llleykiini ele aldtlar 
N --

tne a~ki~ .1 0 (A.A.) - Royter: Res • 
n bi!d 1nld'~· ·· k .. · I · 'ht' va d Igme gore omumst en 1 1· 
e en rn .. f · I · f 'd iktidan u nt so taraf anasm S1an u a 

lad w ele alml&lardir. Muhasamat ba~" 
b .1 tgJ takdirde Sianfu' da bulunan ecne· 
d~ er b hakkmda Eefaretlcr biiyiik bir en· 
t~e eslemektedirler. • 

Rollla meclisine verilen 
Yeni bir kanun 

lisi~::.~ I~ (A.A.) - Bakanlar Mec~ 
"d , unku toplanttsmda hiikumete harb1 
1 are v b' h e Itarafhk halinde takib edilecek 

ath harek f b' l~h· l .. b k e 1 tes 1t sa a 1yet enm 1ra -
an kanun ]~ 'h . . . B k ay1 as1m tasv1b etm1~lir. u 
anunu ll"'v- 'h d h' b' d'l tne . . .. Zl e en 1<; 1r~ey ne§re 1 -

rnil~l§t~r. Ancak bunun bugiinku beynel· 
tn. e !IYasetle hic;bir alakas1 olmadigl te· 

In edili c;:. • b h sal"h· Yor. yurast var k1 mevzuu a s 
a IYetle • d' E k~ nlharb' r §Im 1ye kadar k1smen r ·a • 

lYe ve Krala aid bulunuyordu. 

liolanda V eliahdi 
v Lehistanda 
ar~ova 10 ( . Ue p A.A.) - Prenscs Juhana 

lttlornrens Bernhard, Karakov'un 150 
ntsa, ;tro cenubu §arkisinde kain Kry-

aphcalanna gelmi~lerdir. 

• son a er1yor 

i,~iler nihayet fabrikalar1 
bo,albvorlar 

Detroit 10 (A.A.) - General Motors 
kumpanyasl, halen gr~vden mliteess.ir 
olanlann adedini 135 bm olarak tahmm 
ediyor. Hafta sonunda da miizak~~eler 
devam edecekse de kumpanya muza -
kcrclerden evvel fabrikalarm tahliyesi 
talebinde 1srar etmektedir. Amele ~~ . 
derasyonu ise, bunu kabul ~ecegml 
bildirmektc ve ancak tahliye edllen .. fab 
rikalara bir tarzJ hal bulunmadan once 
i§e tekrar ba§lanmlyacajp. ha.kkmda te
minat verilmesini istemektedlr. 

Grev sona eriyor 
Detroit 10 (A.A.) - !~~iler sendikas1 

miizakerelere derhal ba§ladljp. takdirde 
grevcilerin fabrikalan bo~altacakla:ml 
bildirmesi iizerine General Motors §IT -
kcti reisi fabrikalar bo§ahr bo§almaz 
mi.idiriyetin sendika delcgelerini kabul 
edccegini haber vermi§tir. • 
Tro~ki tayyare ile Meksiko-

ya hareket etti 
Tampiko 10 (A.A.) - Tro~ki~ tayya

re ile Meksikoya hareket etmJ§tlr. Tr~
ki §U beyanatta bulunrnu§tur: 

c- Norv~, bana iyi mua~~le 
etti. Buna mukabil beni kabul ethgm
den dolay1 Meksikaya pek ziyade min· 
nettanm. Yeni diinyanm bitarafl!gma 
ve objektif gorli~iine imamm var. Le
nin hakkmdaki kitab1m1 bitirecegim.» 

Atatiir;k diin saat 16 da 
'ehrimizi te,rif ettiler 

[Ba$tara!t 1 fnct sahffede] 

nunda da Orgeneral Ali Said, Istanbul 
Harb Akademisi Kumandam General 
Ali F uad, General Suphi ve General 
Osman T ufan, hi.ikumet ve Parti ve 
Hatayhlar cemiyeti erkam tarafmdan ha
raretle istikbal edilmi§tir. 

Reisicumhurumuz, kendisini kar§lh -
yanlara te§ekki.ir ettikten sonra refaka • 
tindeki ve kar~llil.ylcl heyetle birlikte 
Haydarpa~a nh!immda bulunmakta olan 
Akay ldaresinin Kalaml$ vapuruna bin
mi~tir. Bu mada gann iC<inde ve d1§mda 
birikmi~ olan yiizlerce halk Bi.iyiik On
dere candan tezahi.irat yapml§, uzun u • 
1.un alkl~lamJ~tlr. 

Atati.irk halki, §apkasml c;1kararak se
lamlami§tlr. Reisicumhuru hamil Kala -
ml§ vapuru saat 16 ya r]ogru Haydar • 
pa§adan aynlarak dogru Dolmabaht;e 
saray1 rihtJmma yana§ml§ ve Atatiirk sa· 
ray1 ~ereflendirmi§tir. 

italyanlar Habe,Ierle 
evlenemiyecekler 

Roma 10 (A.A.) - Naztrlar meclisi 
Jrkm mlidafaast ic;in bir kararname ka
bul etmi~tir. Bu kararname italyanlar
la Dogu Afrikas1 yerlileri arasmda iz
divac; yapllmasmt menetmektedir. 

fP ~0\ 
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Iskenderun ve Antakya 
halis Tiirk yurdudur 

Bir Alman profesorii, Sancagm 
vesikalara dayanarak isbat 

Tiirkliigiinii 
ediyor 

Y akm§arkm siyasi i§lerile yakmdan a· 
lakas1 ve derin tetkikatJ bulunan Alman 
alimlerinden profesi:ir doktor Yaeschke 
Berlin de c;1kan Orient N achrich -
ten gazetesinde lskenderun Sancag1 
mesele$i hakkmda gayet mi.idekkikane 
yaZilar yazml§tlr. Bu yaz1lann en bi.iyi.ik 
ehemmiyeti Sancak meselesinin bi.iti.in sa
fahatJ ve bahusus 1skenderun ve Antak
ya ve havalisinin Tiirkliikle alakasmm 
nekadar s1ki ve kuvvetli oldugunu gayet 
mevsuk delaile istinad edilerek bitarafa
ne izah ve ispat edilmi§ olmasmdad1r. 
Alman profesoriiniin yammm ilk k1sml" 
m bugii.n dercediyoruz: 

lskenderun Avrupada Aleksandrette 
diye me§hurdur. Manas! (Klic;i.ik lsken • 
deriye) demektir. Bi.iyi.ik 1skender Mi -
ladm di:irdiincii asnnda 1ssus'ta kazan • 
d1g1 bi.iyiik zaferin sahnesi civannda o • 
larak bu §ehri ve !imam tesis etmi§ti. Bu 
kiic;i.ik liman, 1913 senesi 1 te§rinisani • 
sinde bir §ube kolile Bagdad demiryolu· 
na raptedildiginden kendisi it;in parlak 
bir istikbal hawlanml§l!r. 

Bidayette Bagdad demiryolunun ana 
hattl Adanadan lskenderuna ve buradan 
da Hale be uzatJlacakti. Fa kat askeri 
mah~urlar gori.ildiigiinden ana hattm sa 
hilden uzakta bulunmas1 miinasib gori.il· 
dii 

Bu askeri miitalealarm nekadar dogru 
oldugunu Biiyiik Harbin ilk giinlerinde 
cereyan eden hadiseler ispat etti. Daha 
harbin ilk aymda fngiliz - Frans1z do • 
nanmas1 1skenderunu bombard1man et • 
mi§tir. 

1914 senesi 20 kanunuevvelinde fs • 
kenderuna giden §Ube demiryolu hattm -
da miinakalatm Hmilen tatiline zaruret 
has1l olmu§tur. (Bu k1smm mehaZl 1915 
senesinde Layipzigde bas1lan Richard 
Hennig'in Tiirkiyede Alman demiryolu 
in§aa h eseridir.) 

Musadagt haJisesi 
Daha sonra ltiliH devletleri lskende -

run korfezinde karaya ihrac yapmag1 bir· 
kac; defa dii~iinmii§lerdir. Bahusus Lord 
Kitchener (Ki~ner) bu ibrac hareketini 
ciddi olarak du§\i.nm\i.§tii. <;ii.nkii boyle 
bir hareket muvaffak oldugu takdirde 
Tlirkiye ile lrak, Filistin ve Sina cephe
leri arasmdaki muvasala kesilmi§ olacak· 
tl. 

Bu kadar parlak iimidler veren bu ha
reketin yap1lmami§ olmas1 Bi.iyi.ik Harb
deki dii~manlanmlZln §imdiye kadar bir 
m kalan sevkulcey§l muammalanndan 
birini te§kil etmektedir. 

ftilaf devletlerinin muazzam Akdeniz 
donanmas1, ancak ki.it;iik bir ihrac hare -
keti i<;in 1915 senesi eyluliinde 1skende • 
run korfezine gelmi§tir. Bu hareket te 
muahharen §~~irilerek ve siislenerek Ro • 
man §ekline konulan Musadagmdaki a~ 
Ermenilerin kurtanlmas1 hadisesidir. 
Bunlardan 1926 senesi sonbaharmda ilk 
defa olarak Frans1zlann malum §ark lei· 
yonlan te§kil edilmi§ti. Bu te§kilat, ileri· 
de F ransanm Tiirklere aid politikas1 ic;in 

felaketengiz bir§ey olmu§tur. 
(Bu k1smm mehazlan: 1927 de Pa • 

riste inti§ar eden Robert David'in ~ark 
ordusunun mec;hul kalan bir dramJ • 
Raywond Poincare tarafmdan yaz1hp 
Pariste 1926 senesinden 1933 senesine 
kadar ne§redilen «F ransanm hizmetinde>> 
adh eserin altmc1 cildinin 34 iincii sahi • 
fesi • 1914 • I 918 senelerine aid Alman· 
ya devlet vesaikmm 9 uncu cildinin 
323 uncii sahifesi • Kont De Gontant • 
Biron'un 1928 senesinde Pariste inti~ar 

eden «Suriye yolunda» • adh 5eri • 
George J amne' nin 1920 senesinde P a -
riste inti~ar eden Suriye nam eseri.) 

Rus - Framrz rekabeti 
<;arhk RusyasJ diplomasisi dahi Rus

yanm Akdenize c;1kmak i<;in besledigi e· 
melleri tahakkuk ettirmek ic;in Ermeni e· 
kalliyetinden ve bunlarm tarihi hatlrala-

rmdan istifade etmege .yah~mi~tJ. F akat 
Rusyamn lskenderun iizerinden Akdeni· 
ze <;1kmak i<;in besledigi iimidleri Fran • 
sanm o zaman Petersburg sefiri bulunan 
Paleologue pek .yabuk inkisara ugrattJ. 
Sayle ki: Istanbul ve Bogazlar lizerinde 
anla§ma yap1lmas1 i<;in miizakere yap1l • 
d1g1 vakit, Frans1z sefiri §U beyanatta bu
lunmu§tu: 
«- Fran sa cumhuriyeti hiikumeti, 

Tiirkiyeye sulh ~artlanm yazdmrken ls· 
kenderun ve Kilikya dahil oldugu halde 
T oroslara kadar bi.iti.in Suriyenin Fran • 
saya ilhak edildigini kabul ettirmek ta • 
savvurundadu.» 

Nihayet, daha sonra Rusya 26 nisan 
1916 da akdolunan gizli muahede ile 
Anadolunun cenub ve orta taraflanmn 
k1sm1azammm (Fransamn mulkii) oldu
gunu tasdika raz1 olmu§tur. 

(Bu k1smm mehazlan: Umumi Harb
de Avrupa devletleri ve Tiirkiye, 1432 
senesinde Almanyada Dresden'de inti~ar 
eden «Ti.irkiyenin Asyadaki topraklan • 
mn taksimi>> ismindeki eserin I 0 nun • 
cu, 24 iincii, 40 mc1, 43 lincii ve 1 03 lin· 
cii numaralan.) 

lskenderun halia Arab Jegil 
lngiltere daha 1912 senesinde mez • 

kur havali iizerinde hi<;bir alakas1 olma· 
d!glnl mi.ittefiki F ransaya tern in ehni§ti. 
Bu suretle F ransanm yakm§arkta tesis et· 
megi tasarlaml§ oldugu miistemlekeye si· 
yasi cihetten taarruz ve mi.idahalede bu· 
lunulmasma mani olmagl lngiltere, daha 
evvel taahhi.id etmi§ti. Hakikaten, 1ngil
tere, 25 te~rinievvel 1915 te ~erif Hii • 
seyinle mi.izakerede bulunurken Mersin 
ve lskenderun Sancaklarmm ve gene 
Sam, Humus, Hama ve Halebin garbin
deki arazinin (halis Arab olmadiglm) 
~erif Hliseynin tammasmda ve binaena· 
leyh bu yerlerin tesis edilecek mi.istakil 
Arab devletinin hududlan haricinde b1· 
rak1lmasmda Jsrar etmi~ti. 

Ancak Serif Hiiseyin Kilikya iizerin
den (kat:i) olarak ve Suriyenin sahil a· 
razisinden (§imdilik) kaydile feragat et
tikten sonra (Mavi mmtaka) ad1 verilen 
bu yerlerde F ransaya kendi diledigi gibi 
idare kurmak hakk1 tanmm1~tlr, yaln1z 
lskenderunun fngiliz ticareti iC<in serbest 
bir liman ittihaz edilebilecegi kaydi ko • 
nulmu~tur. 

(Bu kayid 1916 senesi mayiSlnda fn
giliz mi.imessili Sykes ile Fransa miimes· 
sili Picot arasmda akdolunan mukavele
ye dercedilmi§tir.) 

ftalya, bu fngiliz • Frans1z anla§masJ· 
na, 1917 senesinde, lzmir ile birlikte 
garbi Anadolunun (ltalyaya aid) bu
lundugu tanmmas1 ~artile dahil olmu3 • 
tur. 1talyanm i§tiraki Saint Jean de Mau· 
rienne muahedesinde tesbit edilmi§tir. 

(Bu kismm mehazlan: !shim alemi is
mindeki almanca eserlerin sekizinci cildi
nin 20 nci sahifesi, sami ve §ark illerine 
dair Berlinde inti~ar eden eserin 36 nc1 
ve 39 uncu cildleri.) 

lskenderun Arab devletine 
verilmedi 

Umumi Harbin Tiirkiye iC<in gayri
mes'ud bir netice vermesi harb esnasmda 
Ttirkiyenin taksimi ic;in ftila£ devletleri 
arasmda akdolunan gizli muahedelerin 
tatbikm1 i§kal eden son engelleri bertaraf 
etti. 

Versay sulh konferansmda Emir Fay· 
salm lskenderunu Arab devletine temin 
i<;in yapligl zay1f bir te~ebbiis bir e!C<a • 
buklugile bertaraf edilmi§tir. 1skenderun 
ahalisinin, Amerikan1n himayesini istedi
gi King-Crane komisyonu tarafmdan tes· 
bit edildigi halde bu taleb sulh konfe • 
ransmda kahkahalarla kar§Jlanml§hr. 

Ancak San Remo konferansmda 
Wilson'un sulhperestane ideolojisi hesaba 
kahlm1~ ve 25 nisan 1920 de Fransaya 
Wersailles muahed,esinin 22 nci madde ~ 

HEM. NALINA 
MIHINA 

ManasJZ bir 1srar! 

F ransanm, Hatay meselesindekJ 
inad ve 1srarmm manasm1 anh· 
yamadiglmlZJ her hrsatta tek· 

rarhyoruz. Bugi.in, bu inad ve Israrm rna· 
nas1zhgm1 bir daha ispat edecegiz. 

Meselenin k1sa bir hulasasm1 yapar -
sak §U hakika tie kar~ila~mz: Fran sa, ev· 
velce bize verdigi yazlh sozii tutmJyarak 
Hatay1 Suriyeye veriyor, bu TUrk yurdu· 
nu mev'ud istiklalinden mahrum ediyor. 

Ti.irkiy~nin, istedigi, ekseri F rans1z ga· 
zetelerinin ~arlatanca iddia ettikleri gibi, 
Hatay1 ilhak etmek degildir. Bizim iste
digimiz F ransamn bu memlekete vadet • 
tigi istiklali vermesinden ibarettir. Tiirki· 
ye, bu maksadla, ikizli bir konfederasyon 
yerine iic<iizli.i bir konfederasyon teklif e· 
diyor, F ransa, bunu kabul etmiyor. Za· 
hiren ileri si.irdiigli sebeb de, Suriyenin 
vahdetini bozmamakhr. Bu memleketi, 
Suriye ve Li.ibnan yerine iki kiic<iik par· 
C<aya ayumakla bu vahdeti bozmag1 mas· 
lahata uygun bulan gene Fransad1r. 0 
halde iki kli<;iik parc<a yerine tic; kiiC<iik 
par<;a olsun ve hepsi bir konfederasyon 
halinde toplansm. Bugiinki.i davanm en 
veciz hulasas1 «iki mi, ii<; mii ?» den iba· 
rettir. Fransa, her ikisi de Arab olan Su· 
riye ile Li.ibnam, birbirinden ay1rmag1 
muvaflk gori.iyor da halis Tiirk. olan Ha· 
tay1 acaba neden bir tiirlii Suriyeden a· 
YJrmaga k1yam1yor. Suriye vahdetini par
c<alamak ~~:ibi, 1skenderun limanmdan is· 
tifade edememek gibi zavahiri kurtarma· 
ga matuf deliller pek kof, pek yavand1r. 
Onun ic<in Fransanm bu 1srarmda, ba~ka 
di.i~i.inceleri ve ba~ka emelleri oldugunu 
kabul etmek laz1m geliyor: Emperyalist 
dii§i.inceler, mi.istemlekeci emeller .. Bunu 
da General Weygand'm ['£.] bugunkii 
saylmJzda c;1kan yazlSlmn sahrlan arasm· 
dan okuyoruz. Mare~al F och' un eski er· 
Hmharbiye reisi, 1skenderunun hir deniz 
tissti yap1lmak iizere muhafaza edilmek 
istenildigini, fakat bu bak1mdan Trablus· 
§amm daha iyi oldugunu soyliiyor. Ve 
bu iddiasm1 da a~1kc;a ispat ediyor. De
mek ki Fransanm emperyalist ve miistem· 
lekeci dli~i.inceleri itibarile de t~kenderun 
ve Antakyaya istiklal vermemekte inad 
ve man manas1Zd1r. Mademki, 1skende· 
runun iyi bir deniz iissii olam1yacagm1 ve 
bu i~ ic;in T rablus~amm daha muvaf1k ol· 
dugunu, Fransanm en me~hur kumanda· 
m soyliiyor; o balde, Fran~a. Ti.irkiyenin 
dostlugunu kaybetmek pahasma hala ne 
diye ayak direyip duruyor'? 

~ 
[•] General Weygand 1923 te Sunye 

Fevkalade Komiserligi vazifesinde bu
lundugu ic;in bu mmtaka hakkmda sa
l;~hiyetle soz soyliyebilir. 

Alman ceza kanununda yeni 
agu hiikiimler 

Berlin 1 0 (A.A.) - Y akmda ne§re· 
dilecek ceza kanununda smai ca.susluk 
ba7.1 ahvalde hiyaneti vataniye olarak te· 
lakki edilmekte ve bu nevi casusluklar ic;in 
idam cezas1 konulmaktadir. Smal casus· 
luga memleket iktisadiyatma aid mahrem 
i~lerin ecnebi bir devlete bildirilmesi, plan 
ve formiillerin c;almmas1 ve maliyet fia • 
tma aid hesablann if~as1 dahildir. 

Doktor Parise gidiyor 
Berlin 10 (A.A.) - Alman ekono· 

mi mahafilinden bildirildigine gore, ge -
<;en ya7. Fransa ile Almanya arasmda e
konomik tesriki mesai kin ba&lanml§ o • 
Ian konu§malara devam etmek i.izere M. 
Saht bu aym sonlannda tekrar Parise gi
decektir. 

Fransanm Berlin sefiri 
Parise gidiyor 

Berlin 10 (A.A.) - Fransamn Berlin 
sefiri M. Francois • Poncet pazartesi 
giinii Parise hareket edecek ve ikincl· 
kanunun 16 nc1 giinii Berline avdet et
mi~ bulunacakhr. 
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ASRi SiMYAGERLER 

• • 

KU~iik 
hi kaye Korkulu bir gece 

Madam Esquollier k1zkarde§ile ope • 
radan <;1k1p otomobiline hindi. 

Uzun uzun operadan, tuvaletlerden 
bahsettiler. Otomobil yirmi dakikadan • 
beri ilerliyordu. Madam Esquollier bir· 
den hire ken dine gelerek: 

- Daha gelmedik mi? dedi. Nerede
yiz acaba? 

Bugulanan cam1 sildikten sonra d1~an 
bakh. Etraf kapkaranhkh. Halbuki o • 
turduklan yer de, oraya giden yo! da 
Parisin en aydmhk sokaklanndan idi. 
Madamm k1zkarde§i Madeleine: 

- Buras! Paris degil adeta, bizim 
§Ofor Aleksandr da ne yap1yor bilmem 
ki. 

Madam Esquollier toforiin camm1 
vurdu .. Aleksandr ba~mi c;evirecegine a -
rabayt daha fazla siiratle siirdii. 

Madelein~ igilerek toforiin aynasma 
bakh. Birdenbire geriye c;ekilerek: 

- Ah, abla, dedi, otomobili kullanan 
J\leksandr degill 

- N e diyorsun I 
- Bizi kac;myorlar ... 

- Atarim oyleyse kendimi d1~an ... 
- Deli misin ~ Baksana nekadar h1zh 

gidiyoruz: 6Ji.ime atm1~ olunun camm! 
Eger beraber olmasalardJ, herbiri ayr1 

ayn atarlard1, fakat birbirlerini dii~iinii -
yorlard1. 

Elele vermi§ler, otomobilin bir ko~esi
ne biiziilerek titriyorlard1. 6Iumden 
korkmuyorlard1. Ak1llanndan daha fena 
,eyler g~iyordu. 

Gene kadm dayanam1yarak birdenbi
re haykud1 : 

- Madeleine, atlJyacagtm, en iyi c;a· 
re bu.-.-. 

F akat otomobil tam bu airada bir bah
c;eye girerek bir evin oniinde durdu. 
Gene loz: 

- c~ JCaldtJC, C:Je<li. 
:Kel hfali, f!k ve hbar bir adam o • 

tomobilin kapistnt a~t§, selam veriyor· 
Clu. 

Gene ltaCJm liemen llayliiidt: 
• - Mosyo, lieni oldiiriin, faht l>ana 
Cloliunmaym. 

- Madam, s~ze 'doliunaca1C degilim. 

F akat vaktimiz a:r:, lutfen arkamdan ge· 

lin. BagirmaK bo§tur, c;iinkii etrafimiz 

hep o~anltlc •• 

fki kizkarde§ aCJami takib ettiler. Do· 
lambac;h koridorlardan g~tikten sonra 

ev sahibi onlan bir odaya kapad1. 

fc;eride siyah elbiseli ihtiyar bir kadm 

vard1. Misafirlere selam verdi. 

Sonra, hic;bir mukaddeme yapmaga 
hacet gormeksizin: 

- Miisaade edin de elbiselerinizi c;i· 
karay1m, dedi. 

fhtiyar kadm, zavalh misafirlerin ce

vabmt beklemeden i§ine ba~ladt ve bii· 

yiik bir meharetle ~abucak elbiseleri ktz 

karde~lerim iizerinden ~1kard1 ve ahp go· 

tiirdii. Arkasmdan kap1y1 kilidlemegi de 
unutmami§h. 

fki k1zkarde§, bir kanapeye ylkJlarak 
hiingi.ir hiingiir aglamaga ba§lachlar. 

V akit gec;iyordu, aaat dordii vurdu. 
Madeleine bitkin bir hal de: 

istanbulun en 

- Artik yeter, diye haykud1, bu in
tizar pek korkunc. Kap1y1 a<;tJklan va
kit korkudan olecegim. tki zavalh ka -
dma bu kadar i§kence olmaz a canim. 
Bizden ne istiyor, ne diye gelmiyorlar, 
bilmem ki. 

Koridorda ayak sesleri duyuldu. 

Kilide sokulan anahtar korkunc bir gii
riiltii <;Ikard!. Zavalh kadmlar korkula
nndan nefeslerini tuttular. 

ic;eriye yalmz ihtiyar kadm girmi§ti. 
Kolunda birka<; saat evvel gotiirdiigu el
biseler vard1. 

- Mi.isaade ederseniz elbiselerinizi 
giydireyim: 

1ki ktzkarde§ ,a~akaldJlar. 
Fakat ihtiyar kadm hie; aldirmadJ bile. 

Soymakta gosterdigi meharetle gencleri 
giydirdi ve i§ini bitirdikten sonra selam 
vererek di§an c;Ikh. 

fc;eri mec;hul bir adam girdi. 

Ozerinde frak, ellerinde eldiven var· 
dt... Kibar bir adamdan ziyade bir 
metrdoteli andm~ordu. 

- Madamlar, dedi, hie; bir~ey soyle -
meden sizi evinize gotiirerek affmJZJ ta • 
leb edecektim. F akat kadm tecessiisii ne· 
dir bilirim. Bu esrarengiz maceranm ne 
oldugunu anlamaga ~ah§acak, hem ken· 
dinizi ve hem de beni mahvedeceksiniz. 
Binaenaleyh merakmJZl tatmin etmek 
menfaatim icabmdand1r. 

«Bu gece giydiginiz elbiseler Parisin 
en giizel elbiseleridir. Ecnebi bir mii§te-

rim, bunlan gordii ve aynini kendisine 

yapmami istedi. T uvaletleriniz o kadar 

orijinal ki bakarak kopye etmege imkan 

yok. Oda hizmetc;inizi para ile satm al· 

mak istedim, fakat aptallarla i§ yaptlmaz 

ki. Onun ic;in ben de ~oforiiniizii satin a· 

lara!C yerine kendi §oforiimii koydum. 

Saat altJda evinizde olacaksm1z. Balo -
dan bu saatte donmek gayet tabiidir. 

Demek ki hie; kimse hakkm1zda fena 
bir zanna dii1emez. Bilmem soylemege 

hacet var m1? Susmamz kendi menfaati· 

niz icabmdand1r. <;iinkii aksi takdirde 

arkada§lanmz bu macerayi birbirlerine 
alayh alayh anlatmaga ba§lad1lar.» 

Gene kadm biitiin c;ektikleri~i unut • 
mu§tu, k1zkarde§ine: 

- hi ki, kocam avda, yoksa n~ ya '. 

pard1k? diye derd yandt. 
T ' ,.. 1 I f; l lt)it t 

erzi: 

- Ne aVI, dedi. KocaniZin bu ak

§am evde bulunmamas1 lazimdJ. Herke
sin begendigi bir kadm ona sozde a,Jk 
olarak bu gece evine c;agirdJ. 

Madam Esqoullier mnm bir giin salt· 

hyabildi. Fakat ertesi giinii dayanama -

d1. Y akm bir arkada,ma ac;tt. 0 da ken• 

di s1k1 dostlanna anlattJ. 

Bir hafta gec;medi, her tarafta Ma -
dam Esqoullier'nin macerasmdan bahse

diliyordu. Kadmiar guliimsiyerek. birbir

lerine baktyorlardJ: 

- Kocadan uzak ge<;en bir gecenin 

hesabtm vermek i<;in <;ok mahirane uy -

durulmu~ bir hikaye, diyorlarch. 
(;:eviren: 

F. VARAL 

Cibalide kutu ve tiitiin fabrikasmm arkasmdaki ve 
etrahndaki yollarrn hali 

Y ukanda .. ~?rdiigii~iiz resi~leri Cibali 1 gmda oturan F aruk F erid imzasile aldt
de kutu. ve ttitun fabrtkasmm c1varmda o- gtmtz bir mektubda da deniliyor ki: 
turan b1r okuyucumuz gonderdi. Kendisi «Sipahi Ocag1 kar§mnda Babil sokagm
fstanbulda .. ~~ sokaklardan ~dah~ b~rbad da oturuyoruz. Sonbahar yagmurlann
ve dah~ kotu sokak olmad!gtnl Jddta et- dan sokagm biitiin ta§lan yerlerinden 
mekte~tr. c;tktJ ve biiyiik biiyiik c;ukurlar ac;1!d1. 

Restmlere bakJlacak olursa okuy?cu- Sokakta • Allah saklasm • bir yangm 
muza hak ve.rmemek kabil degildir. Bu olmastndan veya hasta otomobilile nakli 
sokaklar ha!ukaten sokaktan ba~ka her~e- icab edecek bir agtr hasta bulunmasm
~e be~zemektedir. T esiri olup olm1yaca- dan korkuyoruz. C.iinkii: 
gml b!lmem.e~le ~eraber vazifemizi yap- itfaiye kamyonlarmm ve hasta nakliye 
m1~ oh:nak ~c;~n htr defa Belediyenin na- otomobilinin sokaga girmesine imkan 
zan d1kkahm celbetmegi muvaf1k bul- yoktur. 
duk. B' f 14 k t d k · · •

1 
Jr e a e e mey an vermeme . I<;m 

~e~r me:_ bir sokak daha Beledivenin hemen sokagt tamir ettirme· 
S1paht Ocag1 kar~tsmda Babil soka- sini dileriz.» 

OKUYUCULARIMIZ 

---Diyor ki 
Bu ses Paristen mi, yoksa 
istanbuldan m1 geliyor? 

Memleketlmiz dahllinde baZJ klm.selerin 
ll.sammtza kar§l yaptlklan saygJstzllklar 
aleyhlndeki klymetll ne§riyatmtz dolayiSile 
bu mektubu size yaz1yorum. 

Bugiin Beyoglu muhitlnde mevcudu pek 
az kalmt\1 olan umumi ve yabanc1 isimll 
e~lence yerlerinden blrl olan Amba.sadi:ir 
lsmlnde bir bar vardtr. istanbul radyosu 
her pazar giinii saat 18,30 dan 19,30 a ka
dar bu bardan naklen miizlk ne§rlyatl ya
plyor, bu ne~rtyat esnasmda her miizlk 
parc;as1 ba~larken radyoda bir erke.k sesi 
~almaca.k parc;anm lsmini siiyler ve o es· 
nada dans edecek veya §arkl soyllyecek o
lan artist! takdim eder. !limdi Tiirklyede 
Tiirk llsanma yap1lan saygl.'llZh~a gelelim: 

Radyonuzla istanbul radyo.sunun Amba
sador barmdan naklettlgt bu blr saatlik 
ne§I'iyatl dlnleyinlz, bu esnada bir tek 
tiirkc;e kellme 1.\>iteme?.Sinlz. Qiinkii mtlzi!t 
par~a.larmm takdimi esnasmda yalruz 
franstzca kon~ulur. Siz eger Ambasa.dor 
barmm Tiirkiyede ve Beyoglunda oldu~u
nu bllmiyorsamz istanbul radyo.sunun Pa
ristekl Ambasadi:ir lsmindeki bardan nak
len ne~rlya.t yaptl~na ka.t'iyyen ~iiphe 
etme2: ve bu hususta her tlirlii bahse gi
rebillrsiniz. Qlinkii bu bar bMka blr mem
lekette olsayd1 evvelii. merurub oldugu ve
ya bulundugu memleketln llsam konu§ulur 
ve ancak ondan som•a belk1 herhaftgi bir 
dii§lince veya lhtlyacla franstzca, yahud 
ba~ka. blr llsanla. ayni sllzlerl tekrar eder
di, diye d~uneceg!nlze hie l}iipi'Le yoktur 
degU mi? 

Bu ne§rlyat esnasmda her par~a ba~lar
ken soylenen si:izlerden tesj)lt ettl~im bir
kac;mt a.o\lllglda yaZJyorwn. 

Madomuvazel Kutl - Vals Anglez 
Madomuvazel Slizl • Dans Eksantrlk 
Madomuvazel bllmem ne - Dans Rumen 
Madiimuvazel bUmem ne - Vals Anglez 
Madomuvazel Si.izi - Tango Arjantlll 
Madi:imuvazel bUmem ne - Rapsodi Hong-

ruvaz niimero di:i 
Ve bu suretle devam edlyor. 
Bu saygl.'lizllga art1k nihayet verdlrllme

st lc;ln sa.ym Cumhurlyet gazeteslnln !cab 
eden makanun dikkat nazanm ~ekmesinl 
rica eder ve derin saygllarmu suna.run ba· 
ytm. N.D. 

General Franco'nun 
M. Hitler' e mektubu 

[Ba$tarata 1 fnct sahifedel 
Filvaki !spanyol sularmdaki Alman 

kruvazorleri yeni senenin ilk giinlerin
de fevkalade faaliyet gosterrni§lerdir. 
Bundan birka~ gii.n evvel Almanyanm 
Burgos'daki miimessili General Faupel, 
Berchtesgaden'e gelmi~ ve General 
Franco'nun bir mektubunu Hitlere tev
di etmi§tir. General Franco bu mektu· 
bunda Madridin zaptedilebilmesi i~in 
60 bin Almand an milrekkeb , bir sefer 
heyetinin gonderllmesi zarurt oidugun
dan bahsediyordu. Soylendi~~e go~e, 
A)inan asked riiesast bu talebe ~lddetle 
muhalefet etrrtl§lerdir. Hatta General 
Von Fritsch boyle bir tedbirin ittihazt 
halinde istifa etmek tehdidini savur -
mu§tur. Nihayet M. Hitler asked rile· 
sanm tsrarlan kar§lSJnda boyun i~i§ 
ve 1spanyaya birka~ fa§istle bir talnm 
miltehass1slar ve milhimmat gander • 
mekle iktifa etmi§tir. 

Almanyanm mfuttakbel hattl hareke
ti ~nlara bagltdtr: 

1 - Bu ayin yirmisinde Almanyanm 
verdlgi cevab fizerine devletlerde hbtl 
olacak olan aksiil!mel, 

• 2 - Almanyamn fevkalAde arzu et -
mekte oldugu §ekilde General Franco· 
nun yapmakta oldu~ harekatm Mad -
rid oniinde muvaffakiyete nail olmast. .. ' 

Frans1z parlamentosu 
a~d1yor 

Paris 10 (A.A.) - Parlamento sah 
giiniinden itibaren mesaisine devam e
decektlr. Bu devre asgarl be§ ay devam 
edecek ve hfikfunet lsterse bu muddeti 
uzatacakttr. 

MilU mildafaa haklondakl mUzakerat 
bu aym yirmi ikinci glinii yaptlacaktlr. 

Cagnlar, konferanslar, kongreler) 
Ev idaresi ve tiirk~e dersleri 

!;11.§11 Halkevlnden: 
EY !dares!, tUrk~e ve ptyano derslerine 

ba..,lanmlo\ltll'. Kaydedtlenlerln 'fe diier 1.5· 
tekl1lerin acele mUracaatler1. 

Bugiin TURK 
sinemaunda 

PAUL MUNI • 
BETTE DAViES 

VILMA Y AN ADAM 
(Frans1zca) 

Ma~enden alhn yapmaga (Buaksamkiprol{ratn] 

m ova ffak o lm U§la r! d~;~.; .. ;;n:.~~~~.-- ':;~:, :::: 
Bir alim, altmm arbk Sinai -
'ekilde imal olunabilecek 

bir madde haline 
geldigini iddia 

etmektedir 
Masal mevzuundan ibaret telakki etti· 

gimiz simya ilminin, hakikatte kimya de
recesinde miispet bir ilim oldugu iddias1 
gitgide kuvvet buluyor. Muhtelif maden
leri, hatta toprag1 altma tahvil etmege 
c;alt§an, bu ugurdaki mesaisini miispet 
neticelere gotiirdiigii iddia olunan, pro • 
jelerine devlet ricalini bile alakadar et· 
mege muvaffak olan simya merakhlan 
Yirminci amda bile ya§amaktadJr. Ve 
nihayet, ilmi simyanm miispet hir ilim ol· 
dugunu ve eski devirlerdeki simyagerle -
rin sun'i altm yapmaga muvaffak olduk· 
lannt iddia ve i~at eden alimler de var 
d1r. Fransa simya cemiyeti reisi 1. Jolli· 
vet - Castelot, bu bahse dair yazd1g1 bir 
ya21da, eski simyagerlerin muhtelif ma • 
denlerden altm yapmaga nastl muvaf • 
fak olduklanm ve kendisinin de bu va· 
dide yaptJg1 tecriibeleri nas1l muvaffa • 
kiyetle neticelendirdigini iza:h etmekte • 
dir. 

Eski simyagerlerden Theodore Tiffe· 
rau, 1840 ~nesinde Nantes'teki yiiksek 
meslek mektebi kimya asistam iken, ma -
denleri tahvil yolunda ara~hrmalara ba~
lamt~ ve 1842 de Meksikaya giderek, 
madenleri mahallinde tetkik suretile 
sun'i istihale tetkikleri yapm1~tJ. Tifferau 
bu vadide be§ sene c;ah~tJktan sonra gii • 
mii~ten bakua kadar mwhtelif madenleri 
altma tahvile muvaffak oldu. Fransaya 
avdetinde, tecriibelerini tekrar etti, fakat 
ilk tecriibeler derecesinde muvaffak ola -
ma<hgt gibi alimleri de bir tiirlii alakadar 
edemedi. 

Tifferau'nun, «Altm ve madenlerin 
tahvili» eserinde tarif ettigi tecriibe saf 
asid azotigin iki giin giin~e maruz btra
kJidJktan sonra iizerine, sikke halitast a· 
yannda giimii~ ve baktr tozu serpmekten 
ibarettir. Bundan sonra, mayi, muhtelif 
kaynatma ameliyelerinden g~ekte, bir 
miiddet kendi haline buakJld1ktan sonra 
gene saf asid azotik ilavesile altma tahvil 
edilmektedir. 

Orta aatrda bir aimyager 

ye vusul ic;in laz1m olan diger tecriibelere 
devam imkam yoktu. 

Strindberg, tecriibelerini tekemmiil 
ettirmi~. kagJdJ, bu ilk ameliyeden soma, 
daha ba§ka kimyevi maddelerden ge<;ire· 
rek daha kat'i neticeler elde etmi§Se de, 
yapt1g1 maddenin hakikaten alttn oldugu 
kendi kavli miicerredinde kalmJ§tJr. 

1. J ollivet • Castelot' nun tecri.ibelerine 
gelince, bu zat, ilk defa olarak, simya i§i· 
ne 1892 de Tifferau'nun tarzm1 yeniden 
tatbik suretile ba§ladJgmt s<>yliiyor. Ken
di ifadesine g(:ire, X ve ultra violet §Ua -
larmm madenler iizerindeki tesirlerini 
tetkik ettikten soma, 1908 de giimii§ii, 
anenik ve antimuan &iilfiirlerile kan§tJra
rak tecri.ibelerde bulunmu§tur. 

Castelot, tecriibelerinde, yalmz eski 
simyagerlerin nazariyelerinden degil, ay
ni zamanda tabakatiilarz ilminden de 
miilhem oldugunu soyliiyor. Filhakika, 
altmm, yeraltmda te§ekkiil ettigi tabaka
lar arsenik ve antimuan siilfiirlerinin bir 
arada mevcud bulunduklan tabakalar • 
dtr. Bu iki madde, ekseriya giimiit ve 
tellure ile maihlut bulunur. 

Bu esaslar dahilinde tecriibelerine de
vam eden Castelot, en son yaptlgt tecrii· 
belerde 22 gram giimii~ ku!Ianmak sure· 
tile takriben bir gram alhn elde etmi§tir. 
Altmm ve sun'i altm imali i~in kullam • 
Ian mevaddm maliyet fiatlan hesab edi • 
Iince, bu ~jn endiistriyel baktmdan karh 
bir i~ oldugu anla~tlmaktadu. Castelot, 

sun'i alttrun imalinde ku!Iamlan. giimii§· 

ten bir ktsmmm esasen ziyan olmadtgtnl 

izah ederek, sun'i altmm bu itibarla da 

tell! plak ne.,rlyati - }8.30 plakla. dans !1111' 
siklsl - 19,30 ~ocuklara masal: I. Gallb ta' 
rafmdan - 20,00 Rifat ve arkada§lari tsr~· 
1'mdan Tiirk musiklsi ve halk ~arkiiaTI • 
20,30 Saf!ye ve arkada.,lan tarafmdan Tilf~ 
muslklsl ve halk §arkilan - 21 ,00 saat aYS' 
n ve $ehlr Tlyatrosu dram kiSml tara!Jfl' 
dan blr temsU - 22,00 Mans ve Borsa ll~; 
berlerl ve ertesl giiniin program1 - 22,3 
plakla sololar - 23,00 son. 

viYANA: 
18,15 konusma - 18,35 konser • 19.10 11al~ 

yaym1 - 19,40 1ngl11zce ders - 20,05 sast 
haberler, hava. program haberlerl - zo,:5 

konu!lma - 20.25 pol!slerin zamam - zo,J 
konul)ma - 20.45 yen! hayat - 21 ,05 119.:~ 
~ark1lan • 22.05 konu~ma ve muslkl • ~ 
e~lencell yaym, haberler, hava • 23,215 td' 
tablara dalr - 23,40 eglencell musiki - 24,3! 
haberler. 

BERLiN: 
18,Q5 kiic;iik konser - 18.:15 konu.,ma-t9.0S 

gramofon - 20,05 konferan.s - 20,20 plyat)O 
muslklsl - 2Q,50 giinlin akl.slerl, haberler ' 
21,15 eglencell musikl - 22,05 plyes - 23,05 
hava, haberler, spor - 23,35 gece mus!klSL 

BUDAPE§TE: 
18,05 dans muslkisf - 19,05 amele yaytlll' 

19,35 askeri konser - 20,15 Bela Bartof'U~ 
Anadolu seyahati hakkmda konferans ,e 
Tiirk balk o\lark1lan - 21 ,05 konferans ' 
21.45 Qingene orkestras1 - 22 45 haberler ' 
23,05 opera orkestra.s1 - 24,05 · almanca ll~' 
berler, gramofon - 1,10 son haberler. 

BUKRE$: 
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ne 
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18,20 gramofon - 19,05 hava, haberlcr• 
havadis - 19,15 eglencell konser, istlrabat 
esnasmda konferans - 21,15 konfera.ns ' lll1 
21 ,30 oda musikl.si - 22,10 kitablara dalr • cl 
22.15 halk §ark1lar1 - 22,35 saat, haberlcr. rnl 
hava, spor - 22,50 gece konsert - 23,50 fra!l' l\1 
sJzca ve almanca haberler - 24 son habet' 
ler. 

LONDRA: 
19,05 ~ocuklarm zamam - 20,05 orkestr9l le~ 

konserl - 21,05 saat. haberler, hava - 2t,S he 
orkestra konserl - 22 ,35 us!klll hlkft.ye ' 
23,40 org konseri - 24,05 avMiis ve sal ' YI 
re - 24,30 dans orkestras1 - 1,35 hava va go 
salre • 1.45 gramofon. !)a 

PARIS: 
18,05 Org konserl - 18,35 ktraat - t8.50 bl 

gramofon - 19,05 gramofon - 19,35 ko~ut' 
malar • 20,20 ~rk1Iar - 20,35 havadlB • R 
21 ,35 hava, gramofon - 22,05 piyano kon ' n 
.seri - 22,35 facia: F1rtma - 24,50 h&berler, 
hava. 

ROMA: llJ 

19,05 ~ilrler - 20,10 spor, frans1zca tu • Y 
rizm propagandasl - 21,35 fa~izm haber ' Y 
lerl - 21,45 kar1~1k mrulk1 - 22,05 scnronl~ d 
konser ~ 24,05 · haberler - 24,20 dans mu • 
siklsl - 24,35 dans musiklsinin devamt. 

t 
Bt Pe,te radyosunda Tiirk halk 

havalarr konaeri 
Bundan bir mtiddet evvel memleketi• 

mize gelerek Anadoluda Tlirk halk ha• 

Bu suretle elde edilen madde tahlil e
dilrni§ ve tabii altmdan farkt olmad1g1 
gori.ilm~tUr. 

valari tiZE!rinde tetkikler yapan me~hut 
Macar kompozitorli M. Bela Bartok btl 
ak§am Pe§te radyosunda talebeleril• y~ 

kar teminine elveri§li bir fiata mal oldu· birlikte Tlirk halk havalarmdan mil • tnl 

Tifferau' dan sonra, simya tecriibe • 
lerinden miispet netice alan da~a ba§ka 
alimler vard1r ki, Brun de Virloy bunlar· 
dan biridir. Bu zatln, yaptlgl tecriibeler 
neticesinde buldugu altm, rii§eym halin
de idi ve hali iizere btrak1Iacak olursa 
hsmen veya tamamen tahalliil edip kay -
boluyordu. Maal}lafih, bu cevheri, baz1 
kimyevi taamiillerle, olgun altma kal • 

gunu iza:h etmektedir. Mumaileyhin iddi- rekkeb bir konser verecektir. k 

betmek imktm vard1. 

Maruf 1sve~li muharrir ve miitefekkir 

Auguste Strindberg de, uzun Aeneler, 

madenlerin alhna tahvili mnm ke§fetme· 

ge ham nefseylemittir. Strindbe~'in var

dlgl netice dahi r.imya ilminde miispet 

asma nazaran, altm imali ilminin s1rn 

ke§fedilmi~ ve arttk, altm, smal ~ekilde 

imal edilehilecek bir madde olmu~tur. 

lrtihal 
Merkez Kumandanhgmdan miiteka

id General Fehminin kaymvalidesi ve 
jandarma miifetti§i miitekaid miralay 
Hakkt ve hesab memuru Saidin vali -
deleri Bayan Stdtka rahmeti rahmana 
kavu§IDU§tur. Cenazesi bugiin Be§ikta§ 
Koyic;i c;elebi sokak numara 18 den kal
dmlarak Sinanpa§a camisinde ogle na
mazt ktlmdtktan sonra Yahyaefendi 
kabrlstamna defnedilecektir. 

mahiyet bulundugunu g(:isteren tecriibe • •••••••••••••~~~~~a 
Tabiabn harikulade bir 

garibesi olan 
lerden.dir. Bu z.at, sulfat do fere batml

m}1 bir ktgtdt bir miiddet amonyak bu • 

hanna maruz btrakllktan sonra tiitiin du· 
manmda kurutuyordu. Bu ameliye neti • 

cesinde, kag1dm iizerinde ince bir altm 

pekiliil has1l oluyordu. Fa kat, bu 

pekiliil pek ince oldugundan kat'i ~etice-

BE~iZLER'i 
g<Srmek arzusunu hi~ kimse · 

yenemi yecektir 

•----- Viyana Operetlerinin en muhte§emi 

Bebekler Perisi 
( Puppunfee ) 

aa, rollerde 1 

MAGDA SCHNEiDER - WOLF ALBACH . Retty 

Pek yak1nda SARA Y Sinemas1nda 

SUMER SiNEMASI 
iSnUmUzdeki ~ar,amba ak,am• 

Berlin ve Dread operast biiyiik muganniyesi 

M A R i A C E B 0 T A R i ' yl 
Gen~lige ithaf edilen 

Beyazl1 K1zlar Mektebi 
( Maedchen In we1as ) 

filminde Istanbul halk1na takdlm edecektlr. 
Herkes i~in vapdm1' bir fil m, bedii bir ziyafeti musi kive olacakbr. 

NOBET~iECZANELEit 
Bu gece nobetQI ola.n eczaneler §unlardir: 
istanbul c1hetindek1ler: 
Aksarayda (Zlya Nurl), Alemdarda (Slf' (I 

r1 Rasim), Baklrkoyde (Merkez), Beyazid' 
da (Haydarl, Eminonlinde (Hi.isnii HaY' dt 
dar), Fenerde (Arif), Karagiimriikte (P.' le 
r1fl, Kii<;iikpazarda. (Hikmet Cemll), Sa J d, 
matya, KocamustafapQ.o\IS.da (Rldva.n), !?ell' 
remininde (Nazlm), ~hzadeb3llmda (Is • dt 
mall Hakkl). 

Beyoglu cihetlndekller: 
Gala tad a (Yic;opulo), Haskoyde (NJsi!ll r 

Aseo). Kas1mpa~ada (Miieyyed), Merge
nahiyede (Matkovl~), (Vlnikopulo), ~1§11 • 
de (Pertevl, Takslmide (Kemal Reb\11). 

Usk:Udar, Kadlki:iy ve Adalardakiler: 
Bliyiikadada (Merkez), Heybelide (YU • 

sun, Kad1koy, Pazaryolunda (Merke~>· 
Mod ada (Faik iskender), tiskiidar, c;ar~l' 
boyunda <ittihad). 

Kad1koy StlREYY A'da 
--~~~~ H A L g 

OPERET l 

Bu ak,am 
saat 21 de 

Zozo Dalmastl' 
i,tirakile 

ENAYILER 
Y arm ak,anl 

Gedikpatada AZAKT A 
ENAYILER 
(;artamba Sarayda 

ESKf HAMAM, ESKI TA~ .. 

Pek yak1nda 
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TURK iNKILABINDA TERAKKi HAMLELERi ve varyete trupu berab• ' 

NER EDE1 Biiyiik Milli filim 

• 



CUMHURIYET II 

I 
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General Weygand'a •• gore 

Fransanin deniz iissii 
lskenderun liman1 degil 
T rablus§am olmahdu 

General Weygand, Trablus~am•n iskenderuna 
faikiyetini izah ve i£bat ediyor 

ka~rans~~~~ sab1k Genel Kurmay Ba~-
(Bu.!Juk Erkamharbi!Je Rcisi) Ge

nerb~ll We_qgand'm Sarki Akdcnizde !Ja· 
Pa r eccg~i en l . l' b' k 4 •• ; • F · c ven§ 1 1r as en us 1~m 

l ran~amn, lskendcrundan zi!Jade Trab
us lrmanma muhtac bulundugu fikrini 

orta!Ja alan makalcsinin bir . hulasasrm 
nC'~rctmi~tik. 

sec;ilebilmesinin hic;b}r s~r.e~le yerinde bir 
i§ olmlyacagml soyhyebilmz. 

Meyvac1hk 

Agaclardan iyi 
mahsul almak 
Ancak agaclara iyi 
bakmakla kabildir 

Suriqcdc r;zkmakta olan Voricnt ga • 
g,Ol z_ele~inin f If / 937 larihli niishasrmn bi -
a!l0 rmc1 h •t · . 

Halbuki Trablus§ama gelince i~ de -
gismektedir; Suriye sahilinin orta yerin
d~. Uzak§arkla olan muvasala yolumu -
zun iistiinde ve Humusa kar§I bulunan, 
Liibnan ve Ensariye tepeleri arasmda 
denizle Suriyenin kalbgahi ve Musulun 
petrol borusunun FransiZ kolunun niha -
yet noktasl arasmda birieik tabil muvasa
]a yolunu temin eden T rablus~am .. 

iyi, saglam ve hoi meyva alabilmek 
ancak agaclann muntazam ve serbest!<e 
biiyiimelerini temin edebilmekle miim -
kiindiir. Bu ise agaclann miikemmel bii
yiimelerini gii!;le§tiren sebebleri ortadan 
kald1rmak ve kendilerinin s1hhatlerini 
bozan hastahk. ve bOceklerle ugra§makla 
olur. Bilhassa hastahk ve bOceklerle ug -
ra§mak, meyva agaclarmdan yalmz IYI 
meyva almay1 temin etmez, ayni zaman
da agacm verdigi bilumum meyvalardan 
en fazla miktarda istifade etmeyi imkan 
dahiline sokar. Babms1z ve hastahkh a
gaclar daima noksan rand1man verirler. 
Bu noksan rand1man, eger agacm mahsu
lii ev ihtiyac1 ic;in sarfedilecekse az mey
va yemeyi, eger sal!lacak ve bu suretle 
evin gec;imi temin edilecekse az kazanCI 
intac eder, bilhassa bu sonuncu hal, ikl!
sadl ve hayati oldugundan daha miihim
dir. Hastahkh ve bakimSIZ agaclann ver
dikleri has1lat hem az, hem piyasa k1y -
metleri ~ok dii§iiktiir . 

•r , sa I esmrn ba~mda inli§ar eden bu 
s,Ol makalcyi ehcmmi!Jctinc binaen aljnen Liman geni~ ve muhafazahd1r: Su va

ziyetleri ve inmege miisaid arazi miikem
mel bir hava istasyonu kurulmaslm miim· 

dS~ •re~redi.11oruz. . . 

5 ' 
~r ~ 

}111' 

ha «:Son aylar zarfmda miihim siyasi kiin k1lar: civardaki arazi orada yaplla
,S d1seler biiyuk devletlerin dikkatini cak tesislerin inki~afma ve muhafazasma 

. ~rkl Akdenize <;ektiler. Eskidenberi in- miisaiddir. 
&I terenin genis miistemleke arazisile mu- T rablussam, sarki Akdenizde kurula
"V~sala yolunu • teskil etmekte olan Akde- cak bir F r~nSIZ iissii i«in laz1m olan bii -
r:z. Habe~istam; italya tarafmdan isti - tiin sartlan mukemmel surette haiz bu -

·tcr d~In?a~ sonra italya ic.in de .ayn.i _§ekil- ]un~·aktad!r. PolitikamlZln an'anelerine 
11al b1r Irnparatorluk yolu mah1yetlnt al - uygun ve bu suretle hakikaten faydah o-
.s ' ~1§ b~lunuyor. ingiltere, Maltaya ve Ian bu fikrin tatbik sahasma uygun ve bu 

Kendi haline birablan ve iizerinde hi~ 
bir itina tatbik edilmiyen bir agac, velev 
iyi bir vaziyet ve topraga dikilm~ olsa da 
gene istenilen rand1mam vermez .. (iin
kii bakimsiz biiyiiyen agaclarm verdikleri 
meyvalar muhtelif sebeblerden dolay1 ~e 
yaramaz bir hale gelirler. 

lr ' ~beluttanka saglam bir surette yerle§ - suretle hakikaten faydah olan bu fikrin 
~~- M§ olrnaYl arlik kafi gormiiyor, Kibmta tatbik sahasma konulmas1 Liibnan ve Su
,er' :~usa' da da iyi bir tesisata istinad et • riye milletlerinin ikhsadi hayatm1 kolay-

rnegl liizumlu addediyor. lastuacak ve istiklale kavu§turulmu~ olan 

Biiyiiyen bir agac,.ralmz kendini mu
hit §artlanna uydunmya <;ah~maz, ayni 
zamanda kendi biiyiimesine mani olan, 
kendi taazzuv ve tecessiimiinii sekteye 
ugratan bir takim hastahk ve tesirlere de 
kar§l durmaga <;abalar. i§te bu miicade
lede muvaffak olma i~i yalmz agaca b1 -
rak1hrsa, ekseriya agac bunda gii .. liige 
ugrar ve her mii§kiil her cihetl(e az 
rand1man vermesini dogurur. Binaena -
leyh agaclarm miikemmel, serbest ve hi« 
bir gii<;liige ugramadan biiyiimelerine bi
raz da bizim yard1m etmemiz icab eder. 
Zaten bizde eski bir ata sozii vard1r ki 
herkes bilir: «Bakarsan bag olur, bak -
maksan dag olur» derler. Agazlar da 
hph ~ocuklar gibidir, daima ihtimama, 
bak1ma mazhar oldukc;a serpilirler, bol 

ve miikemmel meyva verirler. 

I !talya ise kendisinin bir Akdeniz dev- b~ iki memleket arasmda devamh bi1 
~~~~ heh ol.rna~l h~sebile haiz bu~u~du~u e • anla§ma husuliinii miimkiin blacakt~r. . 
·e ' ernrniyeh daima takdir etmi§hr; Italya- Bunun ic.in T rablus§amda, Sunyenm 
ll ' Y~. ?niki Adaya siiriiklemi§ olan uzagl otedenberi istemekte oldugu deniz mah

ye ~orurluk, onu, menfaatleri ieab ettirdikc;e recini temin edeeek §ekilde bir serbest li
~arka dogru savketmekten geri kalma - man yapdmas! da ieab etmektedir. 
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~1§: Trablustan Bingaziye, sonra Ha - Fransanm Akdenizd.e c;ok miihim men-
oe§Jstana .. .. <::. k" Akd · d faatlere sahib bulundugunu soylernege 
R d 

goturmii§ ve .,ar 1 emz e, k osta, kendisine kuvvetli bir istinad bile liizum yoktm; ve her§eyden evvel 
~ tas1 ternin etmesine yardlm eylemi§tir. Fransamn §imali Afrika ile olan muva

"V~upada Alman kontrolunun geni§le • sala yollanm dikkate almak laz1m gelir. 
tnesi)e onun da kat'i bir surette Avustur- Fa kat biitiin dikkatinin yalmz Akde
Ya1: Adriyatik, veya Tuna - Karadeniz nizin dogu k1smma inhisar etmesi dogru 
~0 !le Akdenize ineceginin muhakkak ol- olamaz. Akdeniz, F ransa ic;in oldugu gi-

ugunu gozden ka<;1ramay1z. bi ingiltere ic;in de Hindi Cin miistemle-

tah.S~ halde istikbali dogru bir gorii~le kesi ve Okyanusyadaki arazisi ic;in en ki
B"~~k gmekte olan biiyiik devletlerin sa bir yoldur. Bundan ba§ka herhangi bir 
h 'uy~ kyanusla alakadar olmaktan Avrupa ihtilafmm zuhurunda Akdenizin. 

I<; r :r"man v kl d k' f'k :Akd · az.gec;meme e beraber merkezi ve ~arki Avrupa a 1 miitte 1 · • 
. e.n~z ;neselelerini de mesguliyetleri - lerle, Kii<;iik itila£ ve Lehistanla faydar-

nm bmncl planma koymakta d I b 
"kl · · evam et - I ir muvasala yolu temin eder. h enm soyliyebiliriz. 

F Onsekiz senedenberi bu politikayi ta• 
rans1z Mandasmm ne •ekilde ni'ha _ k"b · b' b 1 ~ I etmekte olan Fransamn herhang1 IT 

yet u a~agml tesbit etmekte olan anla§- ihtilaf zuhurunda ~arkl Akdenizde bir 
tnalann ImzasJ ve Tiirkiyenin bu vaziyet istinad noktast te~kil edecek ve bu suret
kar§tsmda ortaya rJkarmi• oldug~u I.sken- I d d b'l .. 
'..J "' ~ e eniz kuvvetlerini ora a tuta 1 mesm1 
uerun Sancag ~ ~ rnes I · b .. 1 f"kl · · d h .. .. . e esJ, u muta ealara miimkiin kilmakla beraber miitte 1 ermm 
tn~' a buyuk .b1r tazelik vermektedir. Bu Fransadan taleb etmekte hakh olacaklan 
. u.naseb:ti.e Isk~nderunun Suriye sahille- yardiml da yapabilmesine yanyacak yer 

llnm en 1y1 den1 .. ·· ld ~ · · · d .. ·· · 1 k d Bi . . z ussu ~ ugu soylenildi. temmm~ U§unmeml§ 0 rna~! ar~.ISI.n a, 
d f lz lSe, tekmk nokta1 nazardan birc;ok hakh b1r surette hayret ed1lse yend1r. 
de ~ a~ bunun tamamile aksini isittik; ve Suriyede 1919 senesindenberi manda
I e~IZeiler bu korfeze girebilmenin engin- ter devlet s1fatile yerle§mi§ olan Fransa-

der en gelen riizgarlardan ziyade kara - ·nm bugiin oralarda nizam ve intizamm 
an esen kuv tl. ·· A 1 d · · 'd · · d I t" er d ve I ruzgar ar yiiziin en son teslSI V'e 1 ames1, emmyet ve a a e m Y • 
.~rjce. tehlikeli oldugunu bir<;ok defalar ]e~mesi i~in insanca ve paraca yapml§ ~1-

soyk ellll& bulunuyorlar. Esasen sahilin dugu fedakarhklar mukabilinde kendme 
~o d b' · . · d d I b' ar lr ~ent halinde olmas! 1skende- hirbir sey temm etme en ve evam I IT 
runun · k ' " · d I k k .. 
az bir ln I~afma mani buJunmaktadlT, ve fayda bekJ:me .. e?. ~.r~. an ter etme . uze; 

rnesafe birakhktan sonra birdenbi- re bulundugu du~unulurse, bu hayrehn n 
~~ sarp bir §ekilde yiikselip bir mani te§- kadar yerinde oldugu bir kat daha te?a-

11 eden Arna I k t d h'l' .1 ru"z eder Bur ada F rans1z kiiltiir ve lisa-nus, mem e e a 1 1 1 e · ~ ~ d 
:Yapzlacak .. A . ma karsJ olan baghhg1 ve yur umuza 
h.t lllUnakalatm yol ve demnyo - n .. · .1 muhabbeti mevzuu bah-

Yardirnil l b' . . .. .. I karst gosten en 
lllakt d e Yap! a Ilmesmt mu§kul k1 • · k · temiyoruz. ~iinkii bunlar man-a Ir setme 1s 11• D · d ·daresinden c;ok daha evvel mua u~-

emek oluyor ki F ransa ile Ti.irkiye 1 a. 
1 

• misyonerlerimiz sayesinde temm 
araszndak' .. • enmzz,. 
gu 1 rnuzakerelerin ortaya koydu • dilmi~l!r. b 

rnesele] d h' . . . k · tt L"bnandan kii<;iik ir a-si · l er en 1c; bmsme temas etme • Bu vaz1ye e u . L"'b 
Zin, sk d hyorsa da - ki u nan 
~ en erunun bir deniz iissii olarak raz1 parc;asl ayn 

lngilterenin Almanyaya 
a~acag1 kredi 

Londra 10 (A.A.) - Alakadar finans 
ve banka mahfilleri, donmu~ krediler 
hakkmda 22 ~ubatta miiddeti bitec~k 
olan anlasmanm yenilenmesi ic;in AI -
man mak;matile ~ubat 1937 ba~mda 
muzakerelere ba~lanmaslm tabii telak
ki etmektedirler. 

Bununla beraber heniiz ihzari miiza
kereler cereyan etmemi§tir. 

Bazt kimseler, oniimuzdeki miizake. -
relerde Almanyaya yeni krediler venl
mesi lehinde gori.i§meler imkam da gor
mektedirler. Burada hatta Almanyaya 
taraftar olan banka mahfillerin~e ~I
de edilen malumata gore, boyle b1r ~h
timal yoktur ve ~imdiki ahval v: §e
rait icinde boyle bir mesele vand de 
olamaz. 

cok miikemmel bir liman olan Beyruta 
~alik bulunmaktadu - bu memleketin 
miisliiman ve h1ristiyan ahalisi arasmda 
da giizel bir miivazene temin edilmi~ o
luyor ve bu suretle de bunun tatbiki c;ok 
hayuh bir netice vermi~ oluyor. 

Bu, miinaka~aya arzedilen bir dii§ii -
nii~ tarzmdan ibarettir; fakat bu dii§ii -
nii~ tarzmm esas1 Akdenizde Frans1z dev
leti i~in o dereee hayati liizumlara isti
nad ediyor ki burada arzetmegi yerinde 
bir hareket telakki eyledim '> 

GENERAL WEYGAND 

tini gordiik~e. gosterdikleri biitiin dost • 
luk tezahiirlerine ragmen bir tiirlii onla
ra yakla~am1yordu. Fa kat bugiin, §a§l -
lacak §ey, ayni adamlar, belki de zama
nm tashih edemedigi ayni iptidai jestle -

- • 87 Yazan:Hilmi Ziya rile ona yalmz tahammiil edilebilir degil. 

D . Cumhuriyetin ictimai roman•. l'h' d bir miiddet sonra munis, manah ve niha-
el k II 'kAII kiyiimasJ Rume I Jsarm a 

gill U 1 an 1 ar daha i§in farkmda de- m a l annm • f 1 yet zarurl goriinege ba§lad1. 
I stalanna h .. .. k . . k eski bir yalmm selamhk tara ~na. r~~ e_~- Yazihanelerl'ne adeta zorla go"tu"rdu""k-
II:Osa ge]i I O§ gorunme lC.ln o§a 1 . .b. bircok hadiseler bubm ustu-
se~ n· Yor ar. Ne olursa olsun camm, me en gl 1 - . · leri zaman, c.oktan susad1g1 bir didinme 
konu·ltYekte bak !.. Efendi agabey, c.ok ne son bir haftaya birikmJ§h. . •v• • • hayatma kavu~mak ic;in arkalanndan su-

o u K h Demi·r·In szhhati yoluna gird. Igi u;m. . 
Yaga • k ·1 a veni sogutma! diyerek a- 1 riiklenip gitti. Ilk giinler, yorgunluk de -
do<>ru ~.kli, ve yeni gelen mii•terilere siddetli havalara ragmen bu ~~ er do.n~ I d d I !Ak b. 

" s - ~ · d Hatta bu 51rada fasJ!asiZ I vir erinin ar m an ge en a a as1z 1r 
D ~&lrtti. yorma 1· · · aradi tema~ac1 gozile gec;mi§ oldugu halde. ya-

Yola eklllir,]daha fazla oyalanmamak i<;in dinme ihtiyaeile, son derece l§l?e y · 
oyu d y y Bu kadar tela• jrinde. her dak1kas1 mu - Va§ yava§ haspihallerine kan§Ip hararet-

sos:v-al' f u. agmur durmu§tU. olda > .,. b 
!:\. 'n,e Ist Irkas1 reisi RJZa Beyi, Kazh - haverelerle, kiic;iik hesablarla ge<;en A ~ - lenmege, giiniin birinde i§i onlar kadar 

3 tneki · k h · · k ul eden had1se ciddiye alarak davalanna dort elle sanl-anlattzki n1, camiyi ve a veemm giinlerde onu en c.o me§g . _ 
h a11 d b'1rdenb'1re bir eski arkada§ grupile kar maga bile kalkt1. 

ercUrn D1 U§iinerek kafas1 miithi§ bir B I. b 1 B b'l k 1 • 
err; ic;inde, eve dondii. §:la~masi olmu§tu. Bunlardan birin~e Bur- u mad<> stan u ' a I u esme 

Oy!e t f . - 3 _ sada, acele eve donerken rasladlglnl .ve benziyordu. Zaten kurulu§undanberi, bu 
" a Silat d k' basJndan savmak 1·r1·n akla karay1 se~t.1. - .';langhay kadar kozmopolit §ehir, harb -ta§tnak · . -var 1r ki. as1l va aya u- " d h 1 

Ir;Jn ·· · k B t bu - en sonra en akim rengi olan miis iiman \'afzkhr· IlK suratle ge!;ilmesi daha mu - gini evvelce gormii§tii · u grup an 
xn· • Wleh d D d yiik bir kismile mektebden tam§1yordu. havasm1 da kaybedip diinya akmlanmr 

Iras da-v rne emirin bu sua a d k ld v 1 1h - gec;tigi bir yatak, bir kavim\er mah§eri 
let H aslll1 hal 1'r' t ~ t bbu"s- B1"r kzsmmm sonra an ah Igl an a§ 

· • urrem ,.m yap 1g1 e§e . h" f d y olmu§tU. Divanyolunda, ve Beyoglunda 
lura e"V]n Beyle F atih civarmda b1r yor. Demir onlara kar§J IG sem~a 1. u -

~•- e ta§1 1 A muyor, talebeii'k hayatmda kend1lennden ad1m ba§mda raslanan renkler oyle ka -tner~an k ntna an, hatta Cemalin - k k 1 k d dd k' b 1 t llle teb· d k bi'rrok ves•'lelerle kart1g~m1 hatirhyordu. TI§l , anun ar o a ar Zl 1 1, u §e -5 anbu! Ill e muallimlik bulara ,. " 1 a nak!' b K' ] h le hirde ya§Iyamn evliya m1 haydud mu 
eree ihti)'f I, abasile aralarmda sene- Ekremin don I§Otc;a taviT arm! ve e . b k h 

a rne I bu J'estlerl' hayranhkla kar•Ihyan muhi - oldugunu taym u vaziyette im anSIZ a-vzuu olan bir gene k1z a ~ 

TERBiYE BAHiSLERi 
Japonyada talim ve 

Yazan: Selim S1rr1 Tarcan 
ilk cihan tarihi bas1hyor 

Tokyo Oniversitesinin Fen fakiiltesi 
profesorlerinden K. Mitsukuri'nin «Ja -
ponyada i~timai hayat» adh bir eseri eli
me g~ti. Kitabm 57 nci sahifesindeki 
bahsin ba§mda «J aponyada terbiye» 
serlevhas1 var. Simdi art1k sozu profesore 
hirak1yorum: 

« T alim ve terbiye sistemimizin temeli
ni ilkmektebler te§kil ediyor. Bir J apon 
koyii nekadar fakir olursa olsun mutlak 
bir mektebi vard1r ve o mekteb mutlak 
koyiin en giizel, en temiz ve en biiyiik 
binas!d1r. J aponyada koyliiler ic;in, mck
tebi her cihetle miikemmel bir halde tut
mak bir izzetinefis meselesidir. Koyliiler 
arasmda talim ve terbiye sahasmda son 
elli senedenberi miithi§ bir rekabet var -
d1r. S1tma ile, tifo ile, veremle oldugu gi
bi biitiin J aponyada cehaletle de bir 
miieadele vardzr. Doksan milyon insan 
denebilir ki bir maarif seferberligine <;Ik
mi§hr. Daha 1895 te bundan yirmi yedi 
y1l evvel (kitab 1929 da bas1lmi§hr) bii
tiin J aponyada mekteb ~agma girmi§ 
7,670,837 c;ocuktan 4,388,069 u ilk 
mektebe gidiyordu. Demek yiizde altmi§ 
biri okuyup yaz1yordu. 

1918 de 9,497,275 ~ocuktan 
8,001,703 ii yani yiizde doksam mekte· 
be devam ediyor. 

Bun dan elli sene evvel J apon evlerin
de ftizmet~ilik, ah~1hk. dad1hk edenlerin 
i!;inde okuyup yazma bilenler parmakla 
gosterilecek kadar azd1. Bugiin bunlar a
rasmda okuyup yazma bilmiyenlere na -
diren tesadiif edilir. J apon umun.i biitc.e
si tetkik edilirse maarife aynlan tahsisa
tm miidafaai milliyete yakm bir yekun 
te~kil ettigi goriiliir. Ondan ba§ka hiiku
met <;in - J apon harbin de aldigi tazmina· 
lin miihim bir k1sm1m maarife vermi§tir. 

J a pony a ilkmeketeblerden sonra, san
at mekteblerine de ayni dereeede ehem • 
miyet vermektedir. Orta tahsil veren 
mektebler de bir taraftan g~nclerimizi ii
niversitelerimize hamlamaktadu. 

Hal en J aponyada sekiz iiniversite var
dn. Bunlarm be.~i devlete aiddir. Devlet 
iiniversiteleri ~unlard1r: 

I -Tokyo Oniversitesi 

2- Kyoto '> 
3- Tokohu » 
4- KiushU » 
5 - Hokaido » 
Bunlann yanmda hiikumetten tahsisat 

alan ii<; hususi iiniversite daha vard1r: 
I - Keio - Gijiku Oniversite 
2 - W oseda Oniversitesi 
3 - Japonya kadm Oniversitesi 

1918 de Tokyo Oniversitesinde 4600 
gene tahsil goriiyordu. 

1918 senesine kadar Japon Oniversi
telerinden 18,000 gene diploma alml~tlr. 
Bu gender meyamnda 3000 miinevver 
J apon genei bugiin devlet makinesinde 
en miihim vazifeleri iizerlerine alml§lar
dir.>> 

Bundan baska Tokyoda ylkan (The 
J apon Times). gazetesinin 12 eylul 936 
niishasmda ~ dikkati calib satulan oku
dum: 

(Tokyo Is Center Of N ationa1) T ok
yo milli terbiye merkezidir. 

Ba§hkh yaz1 §U esash malumah veri -
yor: 

«T okyoda 1600 den fazla tahsil mii
esse&i ve 965 bin talebe vard1r. Bunlar
dan 665 birii ilk okul talebesi, 300 bini 
hse ve ortamekteb talebesidir. Bu suretle 
Tokyo §ehri §arkta bir tahsil merkezi ol-

mu§tur. (J apon) §ehirleri, kasabalan ve 

koyleri kanunen ilkmekteb kurmaga 

mecburdurlar. Ortamektebleri de bele -

diyeler tesis etmekle miikelleftir. Fa kat 

le gelmis denebilirdi. 
Sokaktan tak1m tak1m ingiliz miifreze

leri, esmer ve siyah derili miistemleke as
keri, F rans1z zabitleri, gitarah §arkieilar 
gibi uzun makferlanh italyan polisleri 
gec.iyordu. Sanklar, fesler, §apkalar bu 
biiyiik herciimerc. i!;inde hiiviyeti belirsiz 
bulamk renkler gibi ak1yordu. Kopriiba
~mda yo! !<evirmeler, kahveden P?sta e -
dip gotiirmeler yiiziinden as1l Istanbul 
halb evlerine sinmi§, meydam bir serseri 

yigmi almi~tJ. Bu adamlar §ehre ayak ba
sanlan daha gardan ku§ahyor. Etraf1 

gormege flTSat b1rakmadan dogru Bey -

oglundaki pansiyonlara c;1kanp oradan 
memleketi istedikleri gibi seyretsinler di
ye laz1m gelen gozliigii veriyorlard1. Pi
erre Loti as1klanm sukutu hayale ugrat
mak ic.in h~r vesileyi kullanan bu adam
Jar, bilmeksizin halka hizmet etmekte 
idi: F renkler' - ihtimal - «fiisunkar §iir» 1 
bulamaymca, §arktan nefret ediyorlar. 
Fa kat halk, bi.iyiik sermayenin darbesile 
biitiin kuvvetini kaybedip bu sef11lete raz1 
olacak hale gelen yerliler «frenk» in ha
kiki yiiziinii bu giizel ve yerinde gaflarla 
ogrenmege muvaffak oluyordu. 

hga] kuvvetlerinin en biiyiik faydas1 
§U olmu§tu: Medeniyet miibe§§irlerini 

as1l vazifeleri ilk tahsili biitiin efrad1 mil
Jete te§mil etmektir. 

Bugiin Tokyo belediyesinin idare et
tigi 42 (Kindergarten) de 4000 c;oeuk, 
542 ilkmektebin 12,432 s1mfmda 665 
bin kiZ ve erkek ~ocuk talim ve terbiye 
goriiyor. 

T okyodaki ilkmekteb hoealanmn mee
muu 13,600 diir. Bundan ba§ka anala -
rm1, babalarm1 beslemek il(in i§ tutan 
veya magaza, fabrikalara devam mec -
buriyetinde bulunan fakir ~ocuklara 
mahsus 65 ak§am mektebi vardu. Bu 
mekteblere devam eden c;ocuklann mik
tan 7200 kadard1r. 

T okyoda mekteb <;agma gel en <;ocuk
larm miktan giinden giine artmaktad1r. 

1934 §Ubatmda mekteb <;agma gelen 
c;oeuklarm adedi 726,600 idi ki bunun 
yiizde doksan dokuzdan biraz fazlasi 
muntazaman mektebe devam ediyordu. 

190 I de Tokyo belediyesi erkek ve 
k1z !<ocuklanm ticaret ve sanayi hayatma 
haz1rlamak ic;in bir ameli san' at mektebi 
tesis etmi~ti. Bu aded zamanm ihtiyac1 
nisbetinde artmi§br. ,Simdi T okyoda 170 
san'at mektebi vardrr. 

Bunlardan ba§ka Tokyoda Korler 
mektebi, Sag1r ve Dilsizler mektebi ve 
Anormal ~oeuklar mektebi vard1r. 

Ondan sonra halkm tahsil seviyesm1 
yiikseltmek ve onlann i~timai bilgilerini 
geni§letmek ic;in en ehemmiyetli olan mii
esseseler halk kiitiibhaneleridir. Bunlann 
adedi Tokyo da (50) dir. 25 ini beledi
ye idare etmektedir ki bu yirmi be§ kii -
tiibhanede eski ve yeni eserlerin miktan 
390,000 dir. Hergiin bu irfan ocaklanna 
devam eden kadm, erkeklerin miktan va
sati 8000 dir. 

Oc;iineii olarak ayni derecede ehem -
miyet verilen beden terbiyesi yurdlar!dir. 
Bunlar 1926 nisanmda a~Ilml§tlr. Bu 
yurdlarda gaye Japon genclerine milli ve 
askeri bir ruh a§Ilamak ve onlan hayat 
miicadelesine haz1rlamaktu. Hal en T ok
yoda bu yurdlardan 114 tane a!;Ilmi§tlr 
ki bu yurdlara ak§amlan ve tatil giinleri 
ya§lan 16 ile 20 arasmda 13,164 talebe 
devam etmektedir. Orada hem jimnastik, 
hem du§ yaparlar.» 

!§te Uzak§arkta ya§Jyan, <;ogumuzea 

bilinmiyen ve dev adimlarlarile medeni -
yet sahasmda ilerliyen J aponlann fikir 
ve beden terbiyesindeki mesai tam. 

}aponlar hayat sava~mda muvaffak 
olmanm mnna ak1! erdirmi§ler ve fikirle 
beden arasmda tam bir muvazenet tesisini 
kendilerine ideal edinmi§lerdir. 

SELIM SlRRl TARCAN 

Tiirk donanmas1n1n Umumi 
Harbdeki faaliyeti 

9F arih, ilkin ag1zlarda dola~. 
U masal gibi kulaktan kulaga ve 

nesilden nesile devrolundu. 
Sonra ta§lar iizerinde, mabed duvarla • 
rmda, heykellerin eteginde, levhalarda 

ve kiremidlerde parc.a par<;a yer almaga 
ba§ladi. o~ bin, U(( bin be§ yUZ sene ev
vel Peygamber Musa, kaleme aldirdi~ 

T evratla be§eriyet tarihinden birka<; fash 
- rivayet ve hikayetlere miistenid. hurafe
lerle dolu olarak - tesbit etti. Ondan bin 
yzl kadar sonra Yunanhlarda be§er ha • 

yatmm yaz1h bir hale gec;mesi icin <;alw 
mak emeli uyand1, ba§ta Herodote ol • 
mak iizere birc;ok adamlar bu yolda ka· 
!em oynath ve eser b1rakh. Romahlar, 

onlarm izinde yiiriidii ve 
tarih, viicud buldu. 

yava§ yav~ 

F akat eihan tarihini toplu olarak yaz
mak ve yazd1rmak §ercfi Tiirklere ka! -

d1. Bu ~eref, ba§ka b1r millete nasib ol
saydi gerc;ekten yaz1k olurdu. <;iinkii ta
rihi hakikatte halkeden Tiirklerdi, hll 
haysiyetle onu baskalarmdan daha once 
tedvin etmek ona dii~erdi. 

Camiiittevarihten bahsetmek istedigim 
elbette anla§IIml§tlr. Malum oldugu iize· 
re bu miihim eser, kiirenin ilk umumi ta· 

rihidir, flhanhlar saraymda yazilmi§hr. 
Y azd1ran Ulcayto Handzr ve bir ilmi 
heyet tarafmdan kaleme ahnml§hr. He

yetin ba~mda Ebiil'fad!l Re§ideddin bu· 
lunuyordu ve eserin tasnifini o yapm1~ 
oldugundan miielliflik §erefi de kendisine 
atfedilegeliyordu. 

Re§ideddin 1305 y1lmda eserini Ul . 
eayto Hana takdim etti, on iki YJ.I sonra 
da hazin bir surette diinyadan gi)(;iip git· 
ti. $ark ve garb all! yiiz kiisur y1ldanbe· 
ri Camiiittevarihten istifade eder. N eka· 
dar yaz1k ki yaziidzgi devrin edebi diii 

olmak hasebile kitab, farsc;:a yaziiml§ ve 
bugiine kadar tiirkc;:eye <;evrilmemi§tir. 
Halbuki eski Tiirk hayahm vukuf ve sa· 
lahiyetle tasvir eden eserlerin en ba§mda 
Camiiittevarih vardu. 

*** 
Son giinlerde bu eski ve kJYmetli ese -

rin Turk T arih Kurulu tarafmdan tercii
mesi karar altma almd1gmt duyunca ta· 
biatile sevindim ve verilen karan candan 

alb§lad!m. Kitab1 kimin terciime edece· 
gini bilmiyorum. ,?iiphe yok ki bu i§ fars 

dilini kuvvetle bilen ve tarihi isimleri, ta
birleri, Jstdahlan - kullamldiklan devirler 
ve gec;irdikleri istihalelere gore - muka · 
yeseye muktedir olan ehliyetli bir kimse

ye verilecektir. Bu takdirde terciimenin 
belig ve nefis olacagma ~imdiden itimad 
edebiliriz. Bununla beraber hatmma 
gelen bir tereiime f1krasm1 da burada TUrk donanmasmm Umumi Harbde-

ki harekah hakkmda ~amda arabca o- kaydetmekten kendimi p.lam1yorum: 
larak gayet mi.ihim bir eser ne§redil - Hammer, me;hur olan Osmanh T arihini 
mi§tir. Eserin ash Yavuzda telsiz me - yazarken Arab ve Acem me'hazlanndan 
muru bulunan M.Kopp'undur. Mumai- da bol bol istifade etmi§ ve mas1 gelince 
leyh vazifesi itibarile donanmamn biitun d"]] I ·· ] · d b 11 • o 1 er e soy enmJ§ ar 1mese en eseri • 
esrarma ve hatta Tiirkiyenin Umumi ne gec.irmi~ti. 0 meyanda «essabrii mif _ 
Harbe nas1l girdigine vaklf bulundu - h If 

ta ii eree» soziinii almaneaya revirirken gundan bu malumata binaen U - ~ 
mumi Harbde Tiirk donanmasmm yap- harekeli olan bir R harfini sakin okumak 
t1~ faaliyetlerin heyeti umumiyesi gafletine dii§tiigiinden yapt1g1 terciime 
hakkmda bu eseri viieude getirmi§tir. gayet giiliinc olmu§tu. Bu kiic;iik misal, 

Eseri almancadan arabcaya nakleden terciime i§lerine verilmesi icab eden e -
~amda !;lkan El§uab gazetesi muharrir- hemmiyeti tebelliir ettirmege kafidir. 
lerinden Nureddiniilimamd1r. F 1kray1, samimi olarak soyliiyorum, 

Mumaileyh Tiirkiyenin bir ciiz'ii o - tarihi tereiime hatalarmdan bir niimune 
lup Umumi Harb netieesi olarak Tiir - gostermek ic;:in yazdim. y oksa Camiiit -
kiyeden aynlan Suriyeliler i!;in bu e- h 

levari in aslma ve bugiiniin diline uygun serin §ayani istifade bulundugunu ese-
rin mukaddemesine yazmt§hr. olarak tereiime olunacagma tamamile 

Eserin terci.imesi sonunda Yavuzun eminim: Taribsevenlere §U miijdemin bii
Umumi Harbden sonraki safahatm1 ve yiik bir sevinc verecegine mutmain oldu
bugiinkii Tiirk donanmasmm vaziye • gum gibi !.. 
ti hakkmda da mah1mat verilmektedir .. M. TURHAN TAN 

dort gozle bey]iyenler miithi§ bir sukutu 
hayale ugrad1lar. kinden Tiirklere kzr -
gm olanlarm da, bu darbeyi yedikten 
sonra abllan ba~ma gelerek gozleri fal
ta§l gibi ac;Ild1. 

ilk zamanlarda bazx ta§kmlann - ee
maat gayretile - Tiirkler aleyhine yaptl· 
gi propaganda, bu suretle gittikc;e gev§e
mege ba§lad1. Beyoglu barlarmda eksik 
olm1yan vak' alar, l§gal askerinin ic;yiizii
nii meydana <;:IkarmJ§ll: Bir gece sa bah· 

lara kadar kap1lan kapatarak halki hu -
zursuz hirakhklan ve i<;eride akla gel -

medik sahneler yaphklan havadisi biitiin 
§ehirde yay1ldJ. As1l miihim olan, i§gal 
ordusu ardmdan gelen sermaye ile §ehrin 

can damanm kurutmaga ba§lamasJydi. 
Y erli magazalar kapamyor. Y erli tez -
gahlar mahvoluyor. Tiirk idaresinden §i
kayetle garbden meded umanlar §imdi 
bu cendere altmda ezildigini anlaymea 
feryad1 bas1yordu. Diikkaneilann sural! 
asllmi§ti. Kapahc;ar§I bo§ahyordu. Yu -
nan ordusu ilerledikc.e baz1 Rumlann yii
zii giiliiyorsa da, bu havadisten emin ol
madiklan i<;in sevinclerini a~1ga vurmaga 
da bir tiirlii ciir' et edemiyorlardi. 

Demir, bu ak§am Bogazic.i donii§ii ge
ne Bab1alideki idarehaneye gidiyordu. 

Sert bir dogu ri.izgan yiizi.inii yakarken 
yorgunlugunu ahp gotiirdiigii i~in, yoku· 
§U her zamandan daha eanh ve kolay <;t· 
k1vermi§ti: Bu. c;ogu akram ve birka~I 
daha ya§II genclerden ibaret bir kiic;iik 
cemiyetti. 1c;:lerinde rahat denecek kadar 
geliri olanlar bulundugu ic;in az zaman· 

da bir idarehane, bir katib tutmaga ve 

c;Ikaraeaklan gazeteye aid biitiin ham

)Jgl yapmaga muvaffak olmu§lardi. hin 

asd gii!;liigii bu gazetenin imtiyaz101 al -

makll. Boyle bir cemiyet namma imtiyaz 

istemek devrin zihniyetine gore hayli ce· 

sarete bagh goriindiigii 1c;m, te~ebbiise 
girdikleri zamanki harareti bu s~rada 
muhafaza edemeden birer bahane ile c.e
kilmi§lerdi. Bununla beraber, §iiphe yok, 
herbirinin kendine gore bu i§e girmesine 
mani olan miikemmel birer mahzuru var
dz: Biri somestrlerini dolduramadigi ic;in 
matbuat kanununa gore imtiyaz almak 
hakkmdan menediliyor, biri akrabasm • 
dan Turk tabiiyetinde olmiyanlar bulun
dugunu, bir ba§kasl s1hhatinin bozuklu -
gunu ileri siiriiyordu. Hesaba gore, bu 
i§e elveri§li Demirden ba§ka kimse yok 
goriiniiyordu. 

(Arka::~ l!ar> 



6 CUMHURIYET 

C. F. R. ile Fener- Giine~ 
2 - 2 berabere kald1lar 

Miithi, ~amura ragmen, ma~ , seri ve heyecanb oldu, 
bizimkiler, sonunda misafirler ag1r bast1 

•• once 

[Bal}tara!t 1 tnei sahtfedeJ 
Bir glin evvel, Galatasaray ~ Be§ik

ta~ muhteliti, sizden fazla, bizden eksik 
olmasm gibi yanh§ dii§iincelerin sevkile 
ve her iki tak1mda mevcud futbolcularm 
bugiinkii formlanna ve kabiliyetlerine 
gore degil de, §ohretlerine bakarak zaytf 
bir tarzda te§kil edilmi§ti. Bir yandan 
tak1mm zaaf1, diger yandan da hakemin 
oyunu fena idare etmesi, mesela - hic;:ten 
bir penaltJ vermesi, Avniyi tekmeleyip 
bay1ltan oyuncuyu di§an c;:Ikarmamasi ve 
boylece mac;:m k1ran k1rana bir hale gel
mesine sebebiyet vermesi gibi - yiiziinden, 
esasen kuvvetli bir taklm olan C. F. R. 
bu muhteliti kolayca yenmi§ti. 

Miisabaka ba§lamadan evvel, herkes 
F enerbahc;:e - Giine§ muhtelitinin nas1l 
~Ikacagm1 ve nas1l bir netice alacagm1 
merak ediyordu. Muhakkak olan bir§ey 
varsa sahamn, iyi ve giizel bir futbola 
meydan vermiyecek bir balc;:1k denizi ha
linde bulunmasJydi. 

Nihayet hakem Sadi Karsamn idare· 
sinde ba§hyan oyuna muhtelitimizin Hii
sameddin • F aruk, F az1l ~ Y usuf, Ange
lidis, Mehmed Re~ad. Naci, Esad, Me
lih, Rebii, Fikret §eklindeki kadro ile 
i§tirak ettigi goriildii. Cevad, Rasih, Ni
yazi gibi iyi oyunc~lann yoklugunu go
renler cumartesi giinkii neticeden daha 
fenasile kar§Ila§Ilaca&J endi§esine dii§tii
ler. T ek bir iimid bir gun evvel o c;amur 
derjasmda s1k1 bir mac; yapan ve bir hay
li tekme yiyen Rumenlerin yorgun, bizim 
tak1mm yorulmami§ olmasmdayd.J. 

Birinci devre 
Oyunun ilk be§ dakikasmda top iki 

tarafm hafbek hathm a§JP kalelere yak
la§amadJ. Bundan sonra muhtelitin bil
hassa soldan inki§af eden akmlan, rakib 
miidafaayt mii§kiil vaziyetlere dii§iirdii. 
Colle neticelenebilecek mahiyette olan bu 
alonlarda merkez muhacim oymyan Gii
ne§li Melihin yerini dolduramarug1 go -
riiliiyordu. 

Rumenler birc;ok defalar bu akmlara 
mukabele etmege c;ah hlar, fakat birkac; 
sebebden muvaffak olamadJiar. Bu se
beblerin ba§hcast muhtdit beklerinin, 
siiratlerine giivenerek, kendi hafbek hat· 
tmm arasma kadar ileri «;:llop rakib oyun
cu1an s1b surette marke etmeleriydi. 

Muhtelitin hiicum esnasmda Esadla 
Rebiinin naz~m vaziyette olduklan, ge -
riden gelen biitiin paslann bu iki oyun
cuya verildigi ve akmm miitebaki kmru· 
mn bunlar tarafmdan idare edildigi bil
hassa nazan dikkati celbediyordu. 

Rebii ve Esad gibi ayagmda topu tu· 
tabilen iki oyuncunun ic;: mevkilerinde bu
lunmalan muhtelit miidafaasma kendini 
toplamak imkan ve vaktini veriyor ve ta
kim diizgiin oynamakta devama muvaf -
fak oluyordu. 

0 • 0 berabe_rlikle neticelenen birinci 
devre esnasmda kayde §ayan §unlar ol
du. Daha ilk on be~ dakika i~Lnde Ru • 
menlerin muhacim hathndan bir oyuncu 
sakatlamp otuzuncu dakikada karmna 
pek yakm bir mesafeden bir §Ut yiyen 
Angelidis, on dakika kadar sahamn kena
nnda tedavi edildi. Bunun hemen aka
binde cidden giizel ve ak1lh bir oyun ~~
karmakta olan F aruk orta ~izgiye yakm 
bir yerde bi~imsiz bir §ekilde dii~erek sag 
dizinden sakatland1 ve oyundan, arka • 
da§la!Jnm yardunile ~1kanldJ. Onun ye
rine Ibrahim oyuna girdi. 
Rumen kaler;.i istavroz ~tkartyor 

Son hadise bin;ok seyircilerin dikkat 
nazarlarmdan kac;:an bir hareketle netice· 
lendi: Fikretin uzaktan ~;ektigi bir frikiki 
Rumen kaleci iyi bloke edemiyerek elin
den kac;trd1, Melih yeti~ip gol atmak ii
zere iken topu ikinci bir hamle ile yaka
ladl ve hiristiyanlann biiyiik bir korku 
gec;:irdikleri zaman yapt1klan bir hareketi 
tekrarlad1: Ka§goz arasmda bir ista vroz 
~1kararak topu ondan sonra uzakla~tu : 
d1. Sunu da kaydedelim ki bu kaleci, bir 

Muhtelit takrm kalesi oniinde heyecanlt bir an 
giin evvel oymya.n gene degildi ve topu «;:Iklan yakaladJgJ topu yan bir vuru§la 
tuttuktan sonra elinden kac;:myordu. Bi- muhtelit kalesinin sag ko§esine gonderdi. 
rinci devrede zaman zaman iki taraf ta Bu mad a yer tutmak ic;:in ko§an Y a§ar 
hakim oynad1lar. bunu Rumen sola~Igmm miimanaatma 

lkinci devre ragmen uzakla~hrmak isterken ters bir 
fkinci devrede muhtelit, bek hattma vuru§la kendi kelesine atarak Rumenler 

Y a§an ahp muavin hathm da sagda hesabma birinci golii yapm1~ oldu. Bu
Mehmed Re§ad olmak iizere Angelidis, nunla braber, o durmaml§ olsayd1 golii 
Ibrahim §eklinde tertib edilmi§ti. solac;:1k yapacakh. 

Bu devrenin ilk yirmi dakikasl ~ok Muhtelit oyunculan kesilip gev§edikle· 
zevkli ve heyecanh bir §ekilde cereyan et- rini ve has1mlanmn haktmiyeti altma 
ti. Muhtelit hiicum hathnda Rebii ile Fik- girdiklerini goriip tedafiii bir oyun siste
retin te§kil ettikleri sol taraf, giizel an • mi kabul edeceklerine bunu yapmad1lar. 
la§malarla ve kmak hareketlerle topu C.F.R. mn ikinci ve beraberlik golii 
daima Rumen kalesinin yakmlanna ka • Rumenler kar§Jiarmdakilerin dii~tiik • 
dar getirdiler. Jeri bu hatadan istifade edip biitiin gay· 

Muhtelitin birinci golii retlerile yiiklendiler ve muhteliti niSI£ sa· 
hasma tJkadJiar. Bu tazyikm c;:ok tehlike· 
h oldugu goriiliiyordu. Nitekim biraz 
sonra kornerden ikinci bir gol daha ya • 
pmca muhtelit oyunculan da ahllanm 
ba§larma topladJ!ar. F akat hayli ge~ 
kalml§lardi. 

Birinci devrede Rumen kalecisinin to
pu bloke etme hususunda zaytf oldugunu 
sezen Melih, kaleciye kadar dayanan bir 
akmt marla takib etti ve gene atJlan bir 
~iitii tuttugu halde elinden kac;:nan kale • 
ciden topu kaparak muhtelitin birinci go
liinii yaptJ. 

Y edinci dakikada yap1lan · bu golden 
sonra muhtelit ~ok hakim bir oyun tuttur
du. Rumenler biisbiitiin ~a§alam1~ bir va· 
ziyette topu ayaklarmda tutamaz, pas 
veremez velhas1l hi bir i§ goremez oldu • 
Iar. Bu kuvvetli tak1mm bu kadar §a§a -
lamas! ve bocalamast hayret edilecek bir 
haldi. Bu miiddet zarfmda miitemadi • 
yen Rumen kalesinin civannda dola§an 
muhtelit muhacimlerinin en biiyiik kaba
hatleri kat'iyyen §i.it c;:ekmemeleri olmu§
tur. !yi bir §ekilde inki§af eden herbir 
akm Rumen kalesine yakla§mca topu a· 
yagma ge~iren, ~ahm ve siiri.i§lerle kale
nin ic;ine kadar girmek istermi~esine ha· 
reket ediyor ve tabiatile muvaffak ola • 
m1yordu. Halbuki kalecinin tuttugu top· 
Ian kac;:ndigmi nazan itibara ahp boyu· 
na §iit c;:ekselerdi, kat'i bir zafer kazana· 
bileceklerdi. 

Muhtelitin ihinci golii · 
Gene bu akmlardan birinde Fikret ka

le civarmda yakaladtgl topu arkada§lan 
gibi kullanmak istedi, rakiblerini drib -
lingle ge~erken Rumenler tarafmdan ceza 
c;:izgisi i~inde dii§iiriildii ve hakemin bu 
harekete verdigi penalh cezas1m kendisi 
~ekerek muhtelite ikinci goli.i kazand1rd1. 

On ikinci dakikada yap1lan bu gol • 
den sonra muhtelit tak1m ayni muvaffa -
kiyetli oyunu oynamakta bir miiddet da· 
ha devam etti fakat devre ortasmdan son
ra iimid edilmedik bir hal vuku buldu. 

Muhtelit oyunculan, 2 - 0 hk galibiye· 
tin verdigi gururdan m1 veya ~ok ~abuk 
bir oyun sistemine daha fazla dayana • 
mamaktan midJr • galiba daha ziyade 
bu sebeble - gev§er gibi oldular. Bu va ~ 
ziyet oyun iizerinde derhal tesirini gos • 
terdi. Evvela miitevazin bir §ekil alan 
rna~ yava§ yava§ Rumenlerin hakimiyeti 
altma girdi. 

C. F. R. mn birinci golii 
Ba§langJcdanberi iki ac;1klanm ihmal 

edip kiic;iik paslarla ortadan akm yap • 
mak istiyen Rumenler a~1klanm da i§let· 
mege ba§ladrlar. Bunlardan birinde_saga· 

Fikret sol haf bek mevkiine ge~irile
rek ibrahim hiicum hattma katildJ. Fa· 
kat buna ragmen Rumenler, 2-0 maglub 
vaziyetten beraberligi temin etmenin ver
digi gayretle, oyunun sonuna kadar c;ok 
tehlikeli hiicumlar yaptllar. Bu hiicumla
rin biri azkalsm gol ile neticeleniyordu. 
Bereket c;ekilen §iit sol iist ko§eden avuta 
giderek muhtelitimiz hakslz oir maglu -
biyetten kurtuldu ve oyun 2-2 beraber • 
likle neticelendi. 

Diinkii oyun evvelki giinkiine nisbetle 
zevkli bir §ekilde cereyan etti. Muhte • 
litte en fazla muvaffak olan Fikretle Re· 
bii idi. Melihin oyun iizerinde hie; bir 
rolii yoktu, yalmz att1g1 gol ile netice ii· 
zerine miiessir oldu. Esadla N aci topu a• 
yaklarmda ~ok durdurdular. Bu hal mii
dafaamn s1k1*maktan heniiz kurtulmu§ 
anlannda iyidi, fakat tabii bir *ekilde in· 
ki~af eden hiicumlar esnasmda zaman 
ve arkada§lanmn marke edilmelerini mu· 
cib oluyordu. 

Muavin hattmda yegane muvaffak 
olan oyuncu Mehmed Re§add.J. Kay
bmJ birinci devrede sol haf ye
rinde oldugu kadar ikinci devre· 
de de sag haf yerinde vazifesini iyi 
yapb. Angelidis pas tevziatmda muvaf
fak olamad1. Bilhassa, oyunu a<;mak i<;in, 
iki yan hafa verdigi k1sa paslan gorme • 
den ve r;amuru hesaba katmadan verdi
gi ic;:in hep Rumenlere kapt1rd1. Birinci 
devrede sakatlamp ~1kan F aruk diin oy
myan iir;: miidafiin en iyisi ve en akllhs1 
idi.Hiisamddine fazla it dii§memekle be
raber Rumenlerin komerden yaphklan 
ikinci gole mani olmasi lazim gelirdi. 

Rumen tak1mmm kuvvetli oldugu ve 
futbolu bizden daha iyi oynad1g1 diin bir 
defa daha anla§JidJ. Bir gun evvel c;ok 
s1b bir mac; yapm1~ olan bu tak1m, diin 
yeni bir muhtelitle kar§Ila§h ve mac;m son 
on he§ dakikasmda tam ve kat'i bir haki
miyet tesis etti. Oyun biterken bizim -
kilerden da'ha zinde ve daha canh oy • 
nuyorlard1. Bizim en kuvvetli taklmimlz, 
boyle uzun bir seyahat sonunda, feci bir 
c;:amur deryasmda iistiiste iki mac; yapml§ 
olsayd1, alacag1 netice, Sovyet Rusya se· 
yahatindekilerin ayni olurdu. 

Onun ic;:in, stadyomda kulagimza c;a • 
!man bir muhavereyi, Rumen tak1mmm 
k1ymetini gostermek ivin naklediyoruz: 

F enerbahc;e erkamndan biri Giin~ er~ 
kamndan birine ~yle diyordu: 

«- Evvelki sene, Biikre§te sahanm 
bize nic;:in dar geldigini ~imdi anladJm.» 

Lik ma~lar1 
Bu haftaki lik mac;lanmn yalmz $e • 

ref stadmda oynanmas1 icab edenleri ya
piimJ§hr. 

Anadolu: 2 ·Vela: 1 

Fenerbaht;e • Giinefmuhtelitile Rumen futbolculart bir arada 

Birinci kiime ma~larmdan yalmz A • 
nadolu - Vefa kar~lla§masl yapJld1. Bu 
sene iyi ma~;lar c;1karan Vefahlar has1m• 
lanru istisgar ederek Muvahhid, Siiley • 

ElB~----
Muhte,em Siileyman 

TiJrk~eye ~evirtm: Alf Kemalt 

Kanuni Sultan Siileyman devri, Os -
manh tmparatorlugunun daha sonraki 
devirlerinden bile ~ok mevsuk §ekilde 
tarihe get;mi§tir, denilebilir. <;iinkii Ni
§BDCl Celal Zade, Ferdi, Saray hekimi 
Ramazan, Sinan <;a~, Merakt, Sevri 
gibi muverrih ve muharrirler, o devri 
bizzat ya§Iyarak mii§ahedelerini tesbit 
ve tahrir etmi§lerdir. Pec;evi diye amla
gelen tar-ihin sahibi tbrallim, babasm -
dan dinliyerek 0 devrin vakialanm en 
dogru r;;ekilde eserine gec;irmi§tir. Se • 
laniki tarihi de o ayardad1r. Gene bu 
devirde tstanbula gelen ve saYJlan dii
ziineleri get;en Venedik, Avusturya, 
Fransa, Rusya, Lehistan elt;ilerinin ra
porlari, sefaretnameleri ise tarihi ay -
dmlatmak bak1mmdan kuvvetli birer 
kandil vazifesi gormektedir. 

Bununla beraber Kanunt Sultan Su
leyman devri bugiin dahi ~airane tas -
virlere, efsanevi tasavvurlara zemin 
te§kil etmekten geri kalm1yor. Turk gii
cuniin o devirdeki ta§km seviyesinden 
§B§kmhk m1 duyuluyor, yahut tarihi 
hakikatlere masal kan§tirmaktan zevk 
m1 ahmyor, ne oluYQrsa Avrupah yazt
cllarm bir k1smi hala Sultan Siileyman 
asrma hayal a§Ilamaktan kendini ala -
m1yor. Skrzypna'nm 1621 de bas1lan 
Vekayinamesi, Ulrich Walleichin Tiirk 
adm1 ta§lyan tarih!<esi, Vagner'in Tiirk
ler hakkmda Kuc;iik Kitab adh eseri, 
Lamartin'in tarihi ve daha bir siirii yazt 
hep boyledir. 

Fairfax Dovvne* adh bir lngiliz ta -
rafmdan kaleme allmp eski valilerden 
ve gerc;ekten bilgin yurdda§larimizdan 
Ali Kemalinin turkc;eye ~evirmi§ oldu
gu cMuhte§em Sii.leyman:o adh eser de 
i§te o ziimredendir; Tarihle §iirin ka -
ri§hnlmasile viicude getirilm~ kalem 
mahsuller.fndendir. Muellif bu serei 
yazmak it;in tam kirk biiyiik kitaba mii
racaat etmi§, Sultan Sii.leyman devrinin 
her tarih merakhst tarafmdan kolay -
hkla sezilmesine imkan olmtyan ince 
noktalanm meydana ~Ikarrm~ ve o dev
ri biitiin rengile, ziyasile bir tablo ha -
line koym1ya muvaffak olmu§tur. Fa -
kat dedigim gibi s1k stk ~iire kapllmak
tan, hakikatleri hayal kisvesine sar • 
maktan da kendini alamami~tir. 

Kudretli mutercim Ali Kemali, hak
kimda buyiik bir tevecciih ve itimad 
gostererek eserin musveddelerini - ba
sllmadan once - bana gondermi§ti. YaZJ. 
i§lerimin o srrada hayli 90k olmasma 
ra&znen miiellifin §ark mehazlarma ve 
vakialarm ruhuna uygun dii~miyen soz
lerini tefrik ve ktsa lasa notlarla tashih 
ettim. Bizzat Ali Kemali de, birt;ok ha· 
§iyeler ilave ederek eserin bize noksan 
goriinen tarallarmt tamamlad1. Bu su
retle hayal ve hakikat arasmdan mu -
vazene husule getirilmi§ oldu. Lakin 
miitercim ve ben, lngiliz tariht;inin ne 
O.slCtbuna, ne hiikiimlerine ili§medik, e

serin asliyetini bozmad1k. <;iinkii kty -
met o iislCtbda ve okuyucuyu alaka • 
landiracak ozde, 0 hukiimlerde idi. 

l;)imdi kitab1 basilmi~ olarak oku • 
yunce bir daha goriiyorum ki miiellif, 
gerc;ekten biiyiik bir viikuf, biiyuk bir 
ihata ve biiyiik bir heyecanla bu eseri 
kaleme alm1~tir. Biz de o devri bu ka
dar toplu ve bu kadar canh surette tas
vir eden blr kitab yoktur. Miitercim ise 
tercUmede gosterdi~ kudretle eseri bir 
kat daha gozelle§tirmi§tlr. 

Bununla beraber gozden ka~IDI§ ufak 
tefek hatalar da vardtr. Mesela miiellif, 

Kanuni Siileymamn ilk hasekisini, ~eh
zade maktul Mustafanm anasm1 cGUI -
bahar Kadm• diye kayid ve bu ismi 
Rose de Printemps suretinde terciime 
ediyor. Halbuki C:iilbahar, Yavuzun a
nast olup Fatihin zevcelerinden biri de 
ayni adt ta§IIDt§ttr. Kani.minin ilk hase
kisinin ismi (Mahduman) hatundur. 

Bu yanh§tan dolay1 muellifi ay1bla • 
m1ya hakkimiz yok. <;unku Kanuni dev
rinden bugune kadar yazllmi§ olan 
tiirkc;e tarihler-in hit;birinde de bu isim 
mukayyed degildir! Soziin k1sas1: cMuh 
te§em Siileyman• eserini ihtiva ettigi 
engin giizellik ve rengin tasvirler do • 
layisile seve seve okumak laz1mdtr. 

man, Vahid ve Mustafa gibi oyuncula
rmdan mahrum olarak sahaya c;1kh ve 
bu ihmalkarhgmln cezasm1 Anadoluya 
1-2 maglub olmakla ~ekti. Vefamn bu 
maglubiyeti kendisinin tasnifte itgal et
mekte oldugu be§incilik mevkiini tehlike
ye dii~iirmii~tiir. 

Beyhoz - Siileymaniy• ma~t 
tehir edildi 

Beykozla Siileymaniye arasmda oy -
nanmas1 icab eden mac; hakem Halid 
Galib tarafmdan, tabmlann zamamnda 
ispatJ viicud etmedikleri ileri siiriilerek te
hir edilmi~ tir. 

Beylerbeyi: 2- Alttnordu: 1 
!kinci kiimenin ba§mda giden Beyler • 

beyi ile Altmordunun yaptlgt ma~ c;ok 
heyecanh oldu. Neticede, daha iyi oym· 
yan Beylerbeyliler ma~1 2-1 kazanmaga 
muvaffak oldular. 

11 ikincikanun 1937 

-yapraklar 

Kuyucu Murad pa§antd 
rakibine kurdugu pusll 

Yusuf Pa,a sofra ba,mda bu tuzaga dii,tii ~e 

bir anda bafi kopariidi, Murad Pa,a bu 
sahneyi giilerek seyrediyordu 

Kuyucu Murad Pa§a, kan ic;:inde hii
kiim yiiriiten yaman bir adamd!. Yiiz 
binden fazla kelle kesmi§ ve Osmanh 
tahhm bu suretle ag1r bir sarsmt1dan kur
tarmaga saVa§ffil§ti. Onun yaptlg1 i~lerin 
dogrulugunu veya igriligini bu siitunlarda 
siizgec;:ten ge~irecek degiliz. Y almz ken
disini • birka~ i§ile • te§his ettirmege vah-
§acagtz. 

Bu adam, usta bir diplomattJ. Duygu
lanm, dii§iincelerini saklamakta e~sizdi. 
En k1zgm demlerinde giilmegi, kahkaha· 
larla giiliinecek bir mada surat asmay1 
pek giizel becerirdi. f§te bu ustahgmdan 
otiirii uzun yJilar kendini kiskandJrtma • 
d1, Sad1razamlarm dolabma dii§mekten 
uzak kald1 ve bizzat Saduazam olmak 
yolunu buldu. 

0 mevkie gelinciye kadar herkes onu 
aptal ve ziigiirt bir adam samrd1. Ciinkii 
oyle goriiniirdii. y almz harb i§lerinde pek 
cesur davrand1g1 ivin iyi iin almt~tl, vali 
ve vezir olmu§tu. Hemen her muharebe· 
de onu ileri siirerlerdi, yiiksek cesare tin- · 
den ve biraz da saffetinden istifade etmek 
isterlerdi. Kendisini gozoniinde tutturan 
bir sebeb do ihtiyarhg1yd1. Y a§I doksam 
a§IIII§h. Bundan dolay1 isti§are medisle

rine ~agmrlard1. Y oksa tek bir kimsenin 
onda cevher sezdigi yoktu. Hatta Ma -
car sJmrlarmda yap1lan bir sava~ masm
da Serdar olan zat, Defterdan yamna 
c;:ag1rarak §oyle bir tavsiy~e bulunmu§· 
tu: 

- Murad Pa§a yoksul bir kocad1r. 
Arama onu gozet, harchk ver. 

Ve Murad Pa~amn kahyas1 bu emir· 
den kuvvet alarak odiinc para istemege 
gelince Defterdar §U sozleri soy lemi§ti: 

- Vezirlik ziigiirt i~i degildir. Senin 
bunak pa§ana sadaka vermekten usan
dtk. 

Fakat bu doksan ya§ml a§km adam u
mulmaz bir tesadiif!e Saduazam olunca 
biitiin Osmanh iilkesini kana boyad1, on 
binlerce insan oldiirerek her tarafi sin
dirdi ve tahtm etrafmda belirmi~ olan zel· 

Murad Pa§a, Musluyu 

beklemege liizum gormedi, Ziilfikar 
~a adh birile onu dostla§tlrdi ve bu 
ile bir giin kendini Konyada Meram 
lannda baskma ugrattJ, oldiirttii. 
Pa~ay1 artik siikun ile bekliyordu. 

Aydm ve Saruhan Vilayetlerinin 
vas1z sultam Yusuf Pa§a, 0 
Murad Pa§a ile bulu§tu, giileryiiz ve 
vok ikram gordii, gece giindiiz ziya 
vagmld1, hakikl evlad muamelesine 
har oldu. Herifcegiz, ihtiyar 

rna candan baglamvermi§ti. Onun bu 
dar nazik. bu kadar dogru ozlii ve 

can oldugunu evvelce takdir ea•em1e""'l 

ne hay1fl~myordu. Fa kat gozii de 
yurdunda, malikane sayd1g1 v .. ,.,,.r,a~;;n 

!kidebir Murad Pa§adan geri 

ic;in izin istiyordu. 0 da Hiinkarla 

§iinciye kadar sabretmesini soyliyerek 

savsakhyordu. 

!htiyar vezir, Yusufun 
hiv sezdirmeden bir c;:ember ivine 
d1ktan sonra bir giin seher vak!i ona 
ber yolladi, sabah kahvesini ivmek 
re gelmesini rica etti. Yusuf Pa§a, 
razam otagma geldi ve giiler yiizle 
§Iland1. Koca kurd: 

- Behey ogul, diyordu, sana 
habbetimi bilirsin. Sensiz kahve · 
dahi istemiyorum. Gel, c;:adu ardma 

c;:elim, ba§ha§a kalahm, cancana 

hm. Geleni komasmlar. 

Otagm ardma girildikten sonra 
lar kahval h getirmi§l erdi. Fa kat 
misafiri sofra ba~ma gevmeden i~eri 

picJlar kahyas1 girdi, Avlonya Beyi 

seynin huzura c;1kmak istedigini 
Murad Pa§a1 cam sJkilmi§ gibi 
di: 

- Ne tema§adJr, bir vakit olmaz 
kendi safam1zda olahm. 

Diye haydland1 ve Y usuf 
miisaade diledi: 

- Ben dJ§an «;:IkayJm, siz 
zele ihtimallerini kokiinden giderdi. t;orba ivin! .. 

Murad Pa§a devlet idaresini cellad 
satmna istinad ettirerek korkunc bir tet- Simdi Orner Kethiida, San 

Aga, Miihziir Aga, Hafiz Ace}n hi§ siyaseti giiderken gene diplomathgi 
elden b1rakm1yordu, ivini ve ic;inde olan- med, Yusuf Pa§a ile beraber sofray& 
Ian sezdirmemekte biiyiik bjr meharet turmu§lardJ. Biiyiik c;:ini tabak1ar 
gosteriyordu. 0, gec;:kin ya§ma ragmen ortaya konulan pac;aya el sunmak ii 
hayrete deger derecede faaliyet sahibiy- bulunuyorlard1. (:e§nigirler Kahyasl 
di. Yirmi dort saat at i.isttinden inmiyerek Bey hemen Yusuf Pa§anm ensesine 
e§bya kovaladigl goriiliirdii. Bu uzun yii- · PI§tl, kavugunu kald1rd1, kuvvetli bir 

riiyii§ler masmda bazan durur, cans1z nigir de e1 atlp onu yere yatJrdJ, 
bir cesed gibi attan yere dii,erdi. y anm· simsJkl tuttu, obiirleri ii§ii§tii, bir 1 
dakiler onun yorgunluktan olecegini sa-
nuken kendisi toprak iistiinde iic;: be§ da- kudretli derebeyinin ba§J bedeninden 

kikadan fazla kalmazd1 ve birdenbire nldJ. 
canlanarak yirmi ya~mdaki genclerden Murad Pa§a, kilim perdenin ucuntl 
daha diri bir vaziyette gene ata su;rard1, ral1k ederek sahneye bak1yor ve 
saatlerce dortnal yo! ahrd1. Biitiin bu ko· kotii giiliiyordu. 
~u§larda bir deri, bir kemik halinde olan M. 
Jagar VUCUdUnU iple Slffi!lkJ sard1rmak a· ----~~-------...... --~ 
detiydi. Y orgunluktan kemiklerinin da • 
gtlmamasmi sanki bu suretle temin eder~ 
di. 

f§te bu yaman adam, Kalenderoglu, 
Canbuladoglu gibi her biri yirmi§er, otu· 
zar bin ki§ilik ordulara ba1bugluk eden 
ve Anadoluda yeni yeni devletler kur -
mak emelini besliyen Celall kodamanla
nm tepeledikten sonra lc;:elde derebeyligi 
tesis etmi§ olan Muslu <;avu~la Aydm ve 
Saruhan taraflannda enikonu hiikumet 
siirmege koyulmu§ bulunan Yusuf Pa§a 
nm da kellelerini dii§iirmegi tasarlad1, 
kendilerile uzun bir muhabere kap1s1 a~
h. Muslu da, Yusuf Pa§a da onun asker 
~ekip liendi iizerlerine gelmesinden kork
tuklan i~in bu muhabereye k1ymet ve e· 
hemmiyet veriyorlardt. 

Murad Pa~a hem act, hem tath yazi· 
yordu. Bir yandan babaca ag1z kullamp 
onlann devlete hizmet etmeleri laz1m gel
digini anlatiyordu. Bir yandan da yok 
yere takmdtklan Celall admdan kurtul
maga ~ah§madtklan takdirde ba§larma 
felaket gelecegini ihtar ediyordu. Onun 
evirip c;evirip ileri siirdiigii maksad, her 
iki zorbay1 1stanbula getirtmekti. Bu fik
rini onlara kabul ettirmek i~in bin dereden 
su getirdi, andlar ic;ti, yeminler ic;ti ve so
nunda herifleri kandtrdl. 

0 devirlerde bir Sad1razamm soziinii 
ayak altma alabilecegi kolay kolay ha
bra gelmezdi. Bununla beraber Muslu 
Cavu~ ve Yusuf Pa§a kork'oriine ve u1u· 
orta !stanbula gelmegi kabul etmemi§ • 
lerdi, miikemmel hirer fukanm ba§mda 
olduklan halde yola ~lkmi§lardi, 

Uludaga giden Gala' 
• tasaray Lisesi talebesl 

·se 
Bursa (Hususi) - Galatasara~ .: 11~ 

talebelerinden miirekkeb 18 ki§il1 ~ 
grup ytlba~mda buraya gelerek ltl~ 1~}P 
lart yapmak uzere Uludaga ~~~tl' 
ve orada bir hafta kalmi§lardir. ~ 
sarayhlar, ki§ sporlarmda da di~e~1rlP' 
larda oldugu gibi onayak olmakt\e~' 

Sporcu gencler Partinin !(aya It 11,!' 
de kalm1~lar ve bana or ada i~i b Jtesf!l'' 
ta get;irdiklerini soylemi§lerdil'· $CitJ' 
Galatasarayblarm Kayakevinde yilll ' 
ba§mda lSimr ve kardan 1slanan 
lii.lerini kuruturken almmtitll'· 
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Polis miidiriyetinde 
miiessif bir vak' a 

[Ba$tarat& 1 fnct sahttedl!] 

bir ara~tmnada Bozoyliklii Ali Osman: 
isminde birisinin iizerinde bir mavzer ta· 1 

bancas1 bulmu§lardlr. , Ali Osman bu ta· 
bancayt ta§lmaga salahiyeti oldugunu 
Bozoylikten almmt§ bir tezkere ile isbata 
c;ah§mi§Sa da bu tezkerenin Istanbul ic;in 
muteber olup olmadtgmm tahkiki ic;in ta· 
banca kendisinden ahnmlthr. Hadiseye 

Adanan1n Kurtulu$ 
Bayram1ndan int1balar 

ve 
Fakat milis teritoryal denilen .ihtiyatlar1n 

talim ve terbiyesi noksand1r 

Ru• ordusunun 
l Alman matbuatmm, K1Z1lordu klt'a
an hakkmdaki fikirlerine gelince, Al

manlar Rus askerinin yorgunluga ~ok da· 
Yamkh ve ciddi mahrumiyetlere miite· 
h~~il oldugunu yaz1yorlar; fakat ken· 
dthgmden i§ gormege kabiliyetsizligini 
tenkid ediyorlar. 
Ordudaki komiinizm propagan· 

dasr ve disiplin 
k Bu gazetelere gore, orduda resmen 

abul edilmi~ olan komiinist propaganda· 
s b' 1• IZZat zabitler tarafmdan yaptlmak-
ta old v • • d' . I' k . ugu t(:m, ISip me zarar vermeme • 
;edlr. o~~~da, askerl.e~ arasmd~ ne~redi· 
en komumst doktrinmm hedefl, her ne· 
f~re, kapitalist devletlerin idaresindeki i§· 
!;I s:mflanm kurtarmak kendisi i~in, bir 
vablfe oldugunu telkinden ibarettir. Bu 
se eble KJZtlorduda askerin maneviyatl 
c;~k. iyidir ve efrad, demir gibi sert bir di· 
51Phn t b'' b' B ~ . a 11 tr surette itaat etmektedirler. 

1 ucldtstplin, Carlar zamamnda tatbik edi
"n e" c;o\c dl\h&. ~iddetlidir. 
A~~an ~azetelerinden biri, Ktztlordu-

nun tyt tahm ve terbiye gorm" k b' . d I . . . . U§, Sl I ll 
l man a yell§hnlrnl§ ve eskisinden k 
d h .. h'd ~0 a a mutte I oldugunu kaydettikt 

d. k' S en 
sonra lyor I « on manevralar esnasm-
da KJZJ!ordu arbk resid oldu~ · b . . S . gunu 1s at 
etmi~hr. ovyet Rusyamn dostl v. 1 d 4 • an, .1'1..1• 
~~br .unun tahlye, teknik ve maneviyat 
~~~ anle ~ok miikemmel ve modern oldu
gunu khemen hemen beynelmilel bir su
rette, a bul etmi§l erdir. » 

Diger bir Alman gazetesi de diyor ki 
«Kiztlordunun c;ok disiplinli, iyi tes1ih 
Ve terhiz d'J · ld ~ · 1 I "'~ e 1 rnl§ o ugu ve adamalollt ~a· 
l§l dtgt muhakkaktu.» 

lhtiyatlarm k1ymeti 

k 
KJZtlordunun muva;z;zaf k1t' alan hak· 

tndak · f'k ' 1 · · · I I It ennm aksme olarak Alman 
gazeteleri S 1 · 'h · k 

k 
• ovyet erm 1 ltyat 1taallm 

ac;l tan ~ be~ . I B k ' l n . ac;tga genmtyor ar. u 1t a a-

d~ za
1
httan kadro1anm §iddetle tenkid e· 

tYor ar M'l' . 
r. 'I . I IS tentorya1 ordusunda ge· 
.,IT! en k1s t d · d I · d · · '1 kn' l a : ns evre erm e yetJ~tJn en 
bu! a ann tahm ve terbiyesini <;ok eksik 
•a tU!Yorlar. Modern harb vasttalanm iyi 
, r ar d . . d . 
h f a1resm e kullanab1lecek ve mu· 

a aza d b'l k g e e 1 ece miitehasstslann yok1u· 
una nazan dikkati ce1bediyorlar. 

JJalk arasmda birlik me•elesi 

amele alaylart 
Ian Kolhoz te§kilatmdan memnun degil· 
dirler ve te§kil ettikleri azim kiitlenin c;ok 
biiyiik bir ekseriyeti komiinist rejimine 
has1md1r. 

Almanlara gore, Sovyet Rusya ~efle· 
ri, bundan ciddi endi~e duymaktad1rlar. 
Frankfurter Zeitung'un yazd1gma naza· 
ran halk arasmda mill! hisleri kuvvetlen· 
dinnek ve inki§af ettirmek i<;in c;ok biiytik 
gayretler sarfedilmektedir. 

*** 
Alman matbuatmm Sovyet Rusya hal· 

kmm yalmz yiizde 4 iintin komiinist par• 
tisine mensub oldugu hakkmdaki iddiast 
yanh§ olsa gerektir. Nitekim Sovyetlerin 
iddialanna gore, K1Z1lorduda i~timat s1· 
mflar yiizde itibarile §U nisbetlerdedir: 

1930 1934 

t§c;iler 31.2 45,8 
Koyliiler 57,9 42,5 
Memurlar 10,9 II ,7 

1934 senesinde ki.ic;i.ik zabitler, zabitler 
ve kumandanlann da yiizde 42,3 ii iKi 
smtfmdandl. 

K1z1lordunun mevcudu, siyas! akideler 
bak1mmdan yiizde itibarile §oyle taksim 
edilebilir: 

Komi.inist1er 
Gene komtinistler ' 

Komtinist yekunu 
Hi~bir partiden 

1930 
15,9 
18.4 -34,3 

1934 
25,6 
23.9 -49,5 

olm1yan 65,7 50,5 
Siyasi akideleri bak1mmdan zabitler a· 

rasmdaki nisbet te yiizde itibarile ~oyle· 
dir: 

1921 1927 1930 1934 

Komiinistler 20,0 48,1 52,5 67,8 
Gene komiinistler - 4,8 4,1 4,0 -
Komiinist yekunu 20,0 52,9 56,6 71,8 
Hic;bir partiden 
olm1yan 80,0 47,1 43,4 28,2 

Bu cetveller, komi.inist partisi mensub· 
lannm gittik'>e artt1gm1 gostermektedir. 
Esasen, Sovyet memleketinde, mektebler· 
de, fabrikalarda, orduda, Kolhozlarda 
halka mi.itemadi bir komi.inist terbiyesi ve• 
rildigine gore, genclik komUnist akidesile 
yeti~mektedir. Bu itibarla 1936 da niifusu 
173 milyonu bulan Sovyet Rusyada yal· 
mz yiizde 4 ki§inin komlinist partisine 
mensub olmas1, pek te akla yakm gelmi· 
yor. Son Sovyet istatistiklerine gore, 
1934 y1lmda Sovyet Rusya halklan, ic;· 
timai stntflara §U suretle aynlmt~h: 

hc;i yiizde 28,1 
Kolhozcu » 45,9 
Kolhozcu olm1yan 

el koyan Beyoglu Cumhuriyet Miiddeiu· 
mumiligi bu hususun tetkikini Emniyet 
Miidiirliigiinden iSfemit ve it ikinci §ube 
birinci k1sma intikal etmi§tir. Fakat ikin· 
ci §Ube birinci kiSim, i~i kendi salahiyeti 
dahilinde gormediginden evrak ii~lincii 
§ubeye gonderilmek ijzere hamlanrm~ 
t1r. 

lkinci §ube birinci klSlmda bu i§lerle 
ii<:iincii komiser Nuri me§gul olmaktadtr. 
Komiser Nuri evrak1 aldtktan sonra la· 
bancay1 klhfmdan c;1karm1§ ve dolu olup 
olmad1gm1 muayene ic;in §arjorii c;ekmit· 
tir. Bu esnada ogle tatili oldugundan ay• 
ni odada komiser Faztl yemek yemektc 
ve komiserlerden $evki, Ragtb, Naz1m, 
Sarni ve Hilmi c;ah§tllakta idiler, 

Komiser Nuri tabancay1 kantbnrken 
odaya birinci komiser Hikmet girmit ve 
elindeki evrak1 mukayyid masas1 iizerine ~ 
b1rakmak iizere ilerlemi§, fakat tam ma·: 
samn oniine geldigi mada komiser Nuri· 
nin kanthrmakta oldugu tabanca patla • 
rnt§ ve akabinde birinci Komiser Hikmet ' 
yere ytkllrnl§tlr. 

Kurtun, tabancadan ~tkhktan aonra 
komiser Hilminin batmm yanmdan vtz· ' 
hyarak gec;mi§ ve masalan deldikten 
sonra komiser Hikme.tin karruna aaplan• 
rnt§tlr. 

Hadise Emniyet Miidiirliigiinde der • 
; 

hal duyulmu§ ve ikinci tube mlidiirii Ne· 
cati ve muavini vak'a mahalline gelerek 
tahkikata ba§larnt§lardlr. 

Birinci komiser Hikmet derhal Cer· 
rahpa§a hastanesine kaldmlmt§, orada 
yap1lan muayenede kurtunun ince bar • 
saklanm yedi yerinden deldigi anlattl· 
mtt ve kan nakli yaptlmasma ragmen ko
miser Hikmet hastahanede saat 16 da ol
mii§tiir. 

lkinci bir vak'a 
Bu vak'a iizerine Emniyet Miidiirlii· 

giine gelen Miiddeiumumi muavini, ikin• 
ti ~ube miidi.iriini.in odasma mahud ta .. 
bancayt getirtmit ve muayene ettirmek is· 
temi§tir. Bu esnada odada Mi.iddeiu • 
mumi muavininden ha§ka ikinci §Ube mii
diirii Necati, muavini, Tabibi Ad!! Enver 
de bulunmakta idi. Tabancayt getiren 
komiser Ali San, §arjore elini dokundu· 
rur dokundurmaz tabanca bir kere daha 
ate§ almtt ve tabancadan ~tkan 1mr§un 
Ali Samn oniine diiomii§tiir. Akabinde '! 
ikinci bir patlama daha olmu§, bu defa 
c;1kan kur~un da ik.inci §Ube miidiirii Ne· 
catinin bulundugu yere diitmiittiir. lkin· 
ci §ube miidlirii kendisini beri tarafa at• 
mak suretile muhakkak bir tehlikeden 
kurtarabilmiotir. 

Diin yaptlan muhakeme 
Dikkatsizlik: yiiztinden ollime sebebi • 

yet vennek su~undan dolayt ctirmii me§• 
hud mahkemesine verilen komiser Nuri· 
nin muhakemesine di.in baktlmt§hr. Mu· 
hakeme tam bet saat devam etmi§tir. 
Maznun komiser Nuri, vak'ayt yukanda 
yazd1g1m1z tekilde anlathktan sonra: 

«- Ben de §a§lfdlm, ne oldugunu an· 
hyamad~m» demi~tir. 

Bundan sonra polis, Miiddeiumumi ve 
ehli vlikuf raporlan okur~mu§tur. Rapor
da mavzer sistemi ve 7.65 ~apmda olan 
tabancamn kurma yayt kmlmt§ oldugu 
ic;in i~;indeki kur§unlan atmastntn tabii 
oldugu ve bunun online hic;bir vec;hile ge· 
c;ilemiyecegi gibi haricden de anlaotlma· 
sma imkan bulur~madtgt yazthydt. 

Bundan sonra dinlenen ~ahidler vak•a
Yl gordlikleri gibi anlatmt~lardtr. Ehli 
viikuf ta tabancadaki bozuklugu izah et· 
mi§ ve tabancayt mahkeme huzurunda 
sokerek kmk yayl go$termiotir. 

/ 

Adanamn kurtuluf bayramrmn bu •ene levkalade teza• 
hiiratla kutlulandaiam ve bu tezahiirata Adanada bulunan 
Hataylllarm da i1tirak ettigini yazmlfhk 

Adana hu•uai muhabirimiz taralrndari gonderilen bu 
reaimln, Hatayltlctr ve Adanalrlar taralmdan yaprlan te· 
zahiiratm muhtelil aalhalarrm teabit etmektedir. 

• 

Yet Rman matbuah, diger taraftan, Sov
~etid ~syamn geni§ toprak.1annda binbir 
mensub al.km (Sovyet Rusyada 190 soya 
halk .. tnsa~ vard1r) ya~ad1gm1 ve bu 
teess" kutlelen arasmda heniiz bir birlik 
sonr us etmemi, oldugunu soyledikten 
hal'~ harb halinde, bazt mmtakalarm a· 
§ ,tst arasmda Moskova hiikumetine kar-

koylii » 22.5 
Burjuva » 0,10 

Suc;luya bir isteii olup olmad1g1 so· 
rulmu§, o da, k1s1m komiseri Muzafferle 
k1s1m §efi Ali Samn da dinler~mesini is· 
temi§tir. 
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t lsYanlar k b'1 ~· . 1 k .. Yor] <;I a 1 ecegmt an atma 1~l1· 

•un] ard A1manlann fikrince bu ha1klar 
Iar, arc·: '::Jkraynahlar, beyaz Rusyah
(S Urculer, Ermeniler, Tatarlar, 
ke:~et. Rusyadaki Ti.irkler, maalesef 
Ba§k1 ~;ne Ti.irk yerine Tatar diyorlar) 
raklr lr ar, Ozbekler, Ti.irkmenler, Ka· 
liler Rlzlar, Buryatlar, Yakutlar, Kare-... 

A.foyliiler ve komiinistlik 
ve rn·r_naf :natbuatt bilhassa ~u mti~ahede 

l(~:rcalar~a tsrar etmektedirler: 
Yet R dentlen muvazzaf ordu, Sov
itimad usya §eflerine hakh bir emniyet ve 
riben y~·er;ektedir. Ci.inkii, bu ordu, tak
dan m·~\e 50 nisbetinde i~c;i smlflann
havacl)ke kebdir. Bu yiizde 50 nisbeti 
hlflannd ve .. hiicum arabalan (tank) st
tedir. F :kYuzde 84 e kadar yiikselmek· 
ordunu b~t ... harb zamanmda, seferb~r 
edecek~ }fk kiitlesini, koyliiler te~kt1 
munistl r. .. albuki Sovyet Rusyada ko· 

lgelince eb Yuzde 4 ten ibarettir. Koylere 
• unlar topr_aklarmt ellerinden a· 

Asker, talebe ve aaire » 3.4 
Amele s1mf1 kamilen komiinist parti-

sine mensub olduguna gore, yiizde 50 ye 
yakm olan Kolkozcu koyli.ileri de ve di
gerlerini de saymasak bile Sovyet Rusya 
halkmm yi.izde 4 ii degil; yiizde ~~.1 i 
komiinist ftrkasma mensubdur. Bu ttlbar
la, Alman gazetelerinin verdikle.ri yii~
de 4 nisbetinde, aglebi ihtimal, b1r terhb 
yanh§l var~hr. Almanlar. belki de, ca~ 
ve goniilden komiinist olanlan kas~e~l· 
yorlar amma. 0 koca memlekette kimm 
hakikt, kimin mecburi komiinist oldugu· 
nu tetkik. ve tahkik etmenin imkam yok-
tur ki ..• 

ABIDIN DAVER 
[*] B!r!nci ve !k!ncl yaztlar 6 ve 8 ikincl· 

k~nun tarlhll sayllanmlzdadtr. 

Afrk muhabere .. 
cBir okurunuz• imzasile bana be~ bu· 

yiik kagtd dolusu yaz1 yazan zata: 
Mektubunuzu alaka ile okudum. Bu 

yaztlartm, Sovyet Ru.syamn miittefiki 
olan Franst~lann !llustration gazetesi-

lkinci cel•e 
Miizakereye ~ekilen heyeti hakime av· 

dette suc;lunun bu dilegi hakkt miidafa· 
aya taalluk ettigi ic;in kabul edildigini 
bildirmi§ ve Muzafferle Ali San din • 
lenmi§tir. Bu iki tahid, Nurinin tabanca· 
Yl ac;tp bakmak vazifesi iktizasmdan ol
dugunu soylemi,lerdir. 

Heyeti hakime tekrar miizakereye ~;e· 
kilmi§ ve hadisenin mahallinde bir ehli 
vtikuf marifetile tetkik ettirilmesine ka • 
rar vermi§ ve muhakemeyi aym 22 sine 
talik etmi~tir. Suc;lu Nuri gayrimevkuf ~ 
larak muhakeme edilecektir. 

nin ne~rettigi bir i1.1veden almmt§hr. 
Size cevab vermemi istiyorsunuz. Ben 
de cevabtmt, miisaadenizle §ifahen ver
mek isterim. Bilmem, imzamzt ve hil
viyetinizi benden sakladt~mtz gibi, yil
ziini.izii de gizliyecek misiniz? Gelin, 
gori.i~elim. 0 zaman anlarsmtz ki ben 
§Una veya buna alet olacak adam degl
lim; sadece milliyetperver bir TiirkUm. 

4.. D. 

y eni bir rokor klrmak 
tetebbusu 

Marsilya 10 (A.A.) - GraV'esend tay· 
yare meydamm saat 6,13 te terkeden 
tayyareci Brooke saat 11,09 da buraya 
gelmi~ ve 11,36 da buradan !talyaya ha
reket etmi§tir. 

Brooke, Amy Mollison'un tesis etti~i 
rokoru ktrmak istemektedir. 

Frans1z - lspanyol ticaret 
muahedeai 

Paris 10 (A.A.) - Franstz • !spanyol 
ticaret muahedenamesi bu hafta ba§ • 
langtcmda imza edilecektir. !spanya Ti
caret Nazm bu milnasebetle Parise ge
lecektir. 

Yunan Krahnin tefti,i 
Atina 10 (Hususl) - Ba§vekil Metak

sas dUn saraya giderek Kralla siyasi 
meselelere dair bir miilakatta bulun • 

mu~tur. . 
Kral, diin maiyetile birlikte askeri 

hastaneyi ziyaret ederek bUtiin tesisa
tlm tefti§ etmi§tir. 

Malatya Bi~ki - Dikis .Yurdu 

Malatya Bi~ki • Diki, Yurdu talebeleri muallimlcrile bir arada 
Malatya (Husust) - Malatya Bi~ki • Diki~ Yurdu ~;ok muvaffakiyetli 

eserler viicude getirmi~ ve muhitinde biiytik sevgi kazanmt§ bir miiessesedir. Ye· 
saitsizlik ve muallimsiz1ikten do1ayt bugiin nisbeten dar bir kadro ile ·c;ah~an 
bu miiessese, daha ~ok inki§af etmege ve yiizlerce talebe yeti~tirmege namzed bu• 
lunmaktadtr. 



8 CUMIITJRIYE't 

Almanlar F asta «;etelere Hakika? _gizlemek H A S A N 
ACI Badem Kremi 

INKIBA% 
vc ondan miitcvcllid ba!$ agnlar1nl; 
fedcr. MiDE vc barsaklar1 kol~yl bit 
bo§alhr. Son dcrccc tcksif edilmi~ ~. 
toz olup MUMASiL MUSTAIIZ ttO· 
LARDAN DAliA CABUK, DAHA ~, 

Sl.laAh dag"' Itiyorlarmi~ [B!~!~ 1 fncf sahffede] 
~ )ann biiyiik bir k1smi alakonularak mii -. 

General Franco'nun askeri iisler viicude getirmek 
i~in Almanyaya bir~ok yerler verdigi soyleniyor 

[Ba~taraft 1 fncf sah!jede] 

F as tan gel en ve pek yakmda Fa sa bir 
takrm Alman huvvetlerinin gelecegine ve 
bunlarm yerle§tirilmesi i<;in hazuhklar 
yaptlmi§ olduguna dair olan endi§eli ha· 

berler iizerine F rans1z ve lngiliz maka • 
mat! fspanyol sahillerinde yaptlmakta o· 

Ian hertiirlii §iipheli faaliyetler hakkmda 
miitemadiyen temas halinde bulunmak ve 
malumat teati etmek tasavvurundadtrlar. 

Zannolunduguna gore bu haber teati· 
si iki payitaht arasmda yaprlacakttr. 

<;unkii biitiin harb gemileri mensub ol • 
i:luklan Amiralhk dairelerile telsizle mii· 
nasebette bulunmaktadular. 

F ranstz • lngiliz mehafili lngiliz ve 
Fransrz barb gemilerinin Fas sahillerine 
kar~t zecri bir faaliyet icras1 i~in emir al
mi§ olduklanna dair olan haberleri kat'i 
surette tekzib etmektedirler. 

Almanyamn plani 
Paris 10 (A.A.) - lntransigeant 

gazetesi Rabat'tan istihbar ediyor: 

«Almanya, lspanyol F asrnrn mulitelif 
noktalannda iissiibahriler tesis etmek ta· 
savvurundadrr. 

1 - Sidi • ffni'de, l:iura'da denizaltt· 
Jar i~in bir iissiilhareket viicude getirile • 
cek ve otuz bine yakm efradla himaye 
edilecektir. 

2 - Deniz tayyareleri i<;in Plage 
Blanche' da viicude getirilecek iissiilba • 

reke de Villa • Cisneros' da viicude ge • 
tirilecektir. Burasmr General Franko AI· 
manyamn emrine amade ktlmt§hr.'> 

Franstz gazetelerinin Almanyayi 
ittihamlari 

Paris 10 (A.A.) - Birka<; gazete 
~!man krt'alarmm ispanyol F asma gir· 
meleri meselesini tekrar mevzuu bahsedi
yor. 

Petit Parisien diyor ki: 
«Fransa Cezayir ve Fastaki kit'alarile 

!span yo! F asmm ba§mda bulunuyor. fn
giliz filosu daima Cebeliittank civannda 

dola~Iyor. Eger Almanya bu tehlikeli o· 
yunda devam ederse kuvvetli ve §iddetli 
bir mukabele kar§tsmda kalabilir.>>. 

Le Journal §oyle yazryor: 

«A.kdenizde statiikQnun muhafazasi 
taraftarryiz. !talya son zamanlarda bu 
statiikoyu kabul etmi§ degil midir~ Fran· 

srz • fngiliz tesaniidii her zamankinden 

fazla lruvvetlidit. J\merikaltlar aldrklari 
malumah birbirlerine veriyorlar.>>" 

Echo de Paris §Unlan yazryor( 

«Tetuan' daki F ransrz konsolosu l:iu 
sabah yiiksek !spanyo] komiserligine pro
te3to degil, bir ihtar gonderecektir. Ara
Cia mahsus bir fark vardrr. F ransa hu

kukunu miidafaa edecek vaziyettedir. Ve 
lngiltere onun bu tam hareketini tasvib 
ediyor. Bu hususta her tiirlii gecikme fe
na neticeler verebilir.» 

Oeuvre gazetesinde Ma'dam T abouts 
1\.Imanlann, lspanyamn Rio-de-Oro mus-
temlekesine hulu! etmege devam ettikle
rini yazd1ktan sonra burasmm butiin Af

rikamn haydudlanna butiin soyguncu • 
lara, asilere ve c;ete reislerine ve biiti.in 
Franstz miistemlekeciliginin dii§manlan • 
na bir melee oldugunu soyliiyor. 

Madam T abouis Almanlann oraya 
te§kilat<;rlar yolhyarak bu c;etelere silah 

tevzi ettiklerini ve onlann talim ve ter -
biyesile me§gul olarak onlara hiniha

cette Fransamn Fas ve garbi Franstz Af
rikasile muvasalasrm kesecek olan tahki
mat i§leri yaphrmakta olduklanm kayde
Ciiyor. 

Muharrir bundan sonra Almanlarin 
Y e§ilburun, F unchai ve Madera isimle
rindeki Portekiz adalannda biiyiik bir 

faaliyette bulunarak bu adalarc!a maki-
ne yagt ve benzin depolan viicude getir

diklerini Ve keza Kanarya adalarma da 

teknisyenler ve miihendisler gondermek 
iizere olduklanm bildiriyor. 

Fransa Burgos hiikiimeti neztlintle 
. te~ebbiiste bulunuyor 

Paris 10 (A.A.) - Salahiyettar me· 

hafil Alman askerlerinin fspanyol F asm· 
da bulunmasr meselesi hakkmda Burgos 

hiikumet komitesi nezdinde Fransa tara
frndan hi<;bir te~ebbus yap!lmamr~ ol • 
dugunu tasrih etmektedirler. Bu mehafil 
Fastaki Fransrz yiiksek komiseri General 
Nugiies'in Tetuan'daki Frans1z konsolo· 

sunun lspanyo] Fasmdaki yiiksek komi -

seri 1904 ve 1912 Fransrz - fspanyol 

muahedelerine riayete davet ehnege 

memur etmi§ oldugunu ilave etmektedir· 
ler. 

Bu te~ebbiisiin bugiin yaprlaca~t tah· 
1nin edilmektedir. 

Franstz Harbiye Naz(rintn 
seyahati 

Rabat 10 (A.A.) - M. Daladier 
F asta yapacagr tefti§i tehir edecektir. 
.Bununla beraber Meknes'te kendisinin 
§erefine biiyiik bir askeri niimayi§ icrasr 
mukarrerdir. 

Fransa Fasa Clonanma 
gondermiyor 

Paris 10 (A.A.) - Bahriye Bakanr 
Akdeniz filosundan bir krsmmm Afrika 
sahillerinde toplandrgt hakkmdaki ~ayia· 
Ian yalanlamaktadir. Bakan tarafmdan 
ne§redilen beyannamede deniliyor ki: 

«Her sene oldugu gibi, yrlba§t mezu
niyetlerinden sonra Akdenizdeki ve At
lantikteki filolar Akdenizde ve Afrika 
dogu sahilleri a~rklannda baz1 manevra· 
Jar yapacaklard1r. Bu manevralarrn ha • 
mhklan limanlanmtzda bazt faaliyetle
re sebeb olmaktadrr. Bu da miinhastran 
her seneba§mda oldugu gibi deniz kuv • 
vetlerinin normal faaliyetlerine tekrar 
ge<;melerinden ileri gelmektedir.» 

Alman gazetelerinin tekzib 
ve mukabeleleri 

Bertin 10 (A.A.) - Matbuat, AI • 
man ktt'alannm lspanyol Fastna ~rkma • 
Ian dolayrsile Fransrz gazetelerinin yap
bgt ne§riyata §iddetle mukabele etmekte
dir. 

Volki§er Beobahter gazetesi diyor ki: 
«Diinya efkan umumiyesindeki ger • 

ginliklerin gev~emesine mani olmak kin 
§imdi de Almanlarm Fasta bir darbe ha· 

mladrklari iddia ediliyor. F ranstz gaze
recilerinin icad ettigi masallar aptalca 
tertib edilmi§tir ve o kadar begenilen 
F ransrz zekasile bir tezad te§kil etmek • 
te'dir.1> 

Lokal :Anzeiger k"lZlllarin sulha Kar§I 
bir suikasdde bulunduklarmdan bahsedi· 
yor. 

Deutscile :Allgemenie Zeitung' da §Un· 
lart yazryor: 

«Bunlar biitiin ms'uliyeti Almanlara 
yiiklemek K<in icad edilmi§ bir takrm uy· 
durma haberlerdir.» 

Berliner Boerse Zeitung, Alman1ara 

kar§I yap1lan bu hiicumlann bitaraf 
Frans1z mehafilinde ftalyan ve Alman 
notalanmn hastl etmi§ oldugu §iddetli 

intrba ile izah edilebilecegini yazmakta 

ve bu intibam istikametini degi§tirmek 
matlub oldugundan Almanya aleyhinde 

bir tahm yalanlar uydurulmakta oldu • 
gunu ilhe etmektedir. 
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Soldan saga: 
1 - 0 gosterilmezse lnsana kaba derler. 

Uen1n losaltllm~J. 2 - ikram, makinelerde 
kapak. 3 - 0 iifiiriirse su da gotiirlir, uzak
tan once dlregt goriinen ~Y. 4 • Qok §ey 
btlen, ekserlya sporda kmllr. 5 - Blr vila
yetlmlz, neyzen Tevfigln sevgillsi. II - Ka
nadla u~r pll' dlye u~;ar. 7 • FranslZca 
cadiiD•, eskl esnafm blll}larma sardlklan 
kumal?. 8 - Slclm, yanl}ma. 9 - Subay, ce
nubi Amerlkada blr devlet. 10 - Kolay, ne 
o yansm, ne kebab. 

Yukarrdan a~ag1ya: 
1 - Yalvarma, italyada lgrl kuJenin bu

Iundugu ~ehlr. 2 - Otedenberl mevcud olan, 
rah!b. 3 - MazlO.mu sorarsan ekser!ya ken
din! gosterlr, alfabenin lki harfi yanyana. 
4 • Qok degll, a.rabca yakm. 5 - En az ya
§adif(Imtz ay, 6 - Blrlnin meydana 1;1kar -
d1g1 ~. tokatm r;rkardr~ ses. 7 - Asker1 blr 
k1t'a. dolaYl. 8 - Blr c!ns kuma§, eski t!yat
rolarda komlk. 9 - Nota, fikir ve rey, ba
Zilarl ona bak1p tstikbali haber verlrler. 
10 - Yunanlstanda b!r mmtaka, Kur'am 
ba{>tanaliagr okuyup bltlrme. 
Evvelki bulmacanrn halledilmif fekli 
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3 LlAILI•IBIOIZlUIKI• 
• IIMIEICIEI•IUIKIUIL 
5 KI•IKIIILIOI•I•ILIA 
6 •IKI•IVIAIRii IDIAIT 
GIAIRIEI~IAILIAIKIA 

s AILii ILI•IKIAIHimiF 
9 PIAIZIEINI•IVIiiZIEI 

10 AIYJAIKI-.JB I El1L~LI_ 

§ahid heyetine verilmemektedir. 
Buna mukabil heyete FranS!Zlar ta · 

rafmdan tertib edilen ve tamamile sahte 
isim ve huviyetlere istinad eden bir tak1m 
mektub ve istidalar verilmektedir. 

Tiirklerin yaptrklarr tezahiirat 
biiyiik tesir yaptt 

Antakya 10 (l-Iususi) - 15,000 
Tiirkiin yaptlgr biiyiik tezahiirat, mahalli 
hiikumetin biitiin menfl propagandalanna 
ragmen mii§ahid heyetinin iizerinde ~ok 
derin ve miisbet bir tesir yapmr~tJr. 

Sancaktaki ecnebi muhabirler 
Franszz nezareti altznda 

fskenderun 10 (Hususi) - Sancakta 
bulunan ecnebi gazete muhabirleri ve a
jans mumessilleri de tamamile FransiZ 
memurlarmm nezareti altmda bulunmak
tadJrlar. 

Bir Yunan gazetesinin 
miitalealar1 

'A tinada ~rkan Proiya gazetesinden: 
«fskenderun Sancagma dair Tiirkiye 

ile F ransa arasmda ba§gosteren ihtilaf i· 
k: memleket arasmdaki milnasebata zarar 
verecek bir safhaya girmi§tir. Tiirk -
F ransrz ihtilafmm esasrm, Turkiyenin 
Frans1z mandasmdan kurtularak istiklal 
kazanmi§ olan Suriye devletine fskende
run • Antakya Sancagmm ilhak ettiril -
miyerek yeni devleti te§kil edecek kon -
federe kii<;iik devletlerden birisi olmast
DI istemesinden ileri gelmektedir. Tiirki· 
ye, Ankarada imza edilen Tiirk - Fran
SIZ muahedesinin Sancaktaki Turk ekal
liyetinin ehemmiyeti dolaytsile burada 
kendisinin hususi alakas1 tanmdrgt i<;in ls
kenderun limanmdan da istifade etmegi 
arzu etmektedir. 

Ankara hiikumeti bu Turk: ehlliyeti· 
ni Arab devletinin idaresine vermek iste· 
memektedir. Fr~nsa ise mandaterligi za
manmda Turk ekalliyetini muhafaza i<;in 
verilen teminatlann yeni Suriye devleti 
zamanmda da baki kalacagmt ileriye sii· 
rerek Sancagm yeni devletten aynlmast 
miimkiin olamtyacagl noktasmda dur • 
maktad1r. Mesele Milletler Cemiyetinde 
gorii§iiliirken Tiirkiye Hariciye Vekili 
T evfik Rii§tii Aras bizzat bulundu. l§in 
dostane bir surette halli i<;in miimkiin o -
Ian gayreti sarfetti ve hatta Parise kadar 
giderek orada birka.<; giin miizakerelerde 
de bulundu. 

F akat F ransa noktai nazarmi 'degi§tir· 
medi. Goriinli§e gore son intihabat hadi· 
seleri iizerine Suriyede Sancak Tiirkleri 
aleyhindeki cereyanm kendi mevkiini da
ha ziyade mu§kiille§tireceginden <;ekin -
mektedir. 

V aktile Sancagm Suriyedeki F ransiz 
mandasmm bir par<;asmr te§kil etmesine 
razt olan Tiirkiyenin bugiin de Suriyeye 
verilerek Arab idaresine ge<;mesini kabul 
etmiyecegi a§ikardu. Sancak Tiirkleri a· 
halinin ekseriyetini te§kil etmiyorlarsa da 
orada yerle§mi~ ahalinin en eskilerini 
temsil eden tiiccarlar, san'atkarlar ve bii
yiik merkezlerde <;ah§an miiteahhidler 
hep Tiirklerdir. 

Son meb'us intihahatma Tiirkler i§ti· 
rak etmediler. Bir<;ok kanl1 hadiseler ol
du. Arab idaresi amirleri Tiirkleri hap
settiler ve bir hayli Turk te Tiirkiyeye 
ilticaya mecbur kaldr. Bu hadiseler de 
Sancagm Suriye idaresine verilmesini 

Tiirkiye i~in bir haysiyet meselesi ~kli

ne koymu~ oldu. 
Fransa, Tiirkiye ile Suriye arasin'da 

fevkalade srkmtrlt bir vaziyette kaldrgr 

i<;in meseleyi talik ve tavize ugra$makta
dir. f~i Milletler Cemiyetine btrakarak 

mii§ahidler gondermek, uzunuzad1ya tah

Ac1 badem kremi cilde yarar. 
Cilde hayat, diizgiinliik ve tara • 
vet verir. Cildin kirlerini, ze • 
hirlerini, fena yaglarmt temiz • 
Ier. Buru§ukluklarmt, lekelerini, 
!;illerini, ergenliklerini, sivilceleri
ni izale eder. <;irkin !;ehreyi giizel· 
le§tirir ve ihtiyarbg. gencle§tirir. 

Fakat act badem kremini harkes 
yapamaz ve bu kremi mutlaka ac1 
badem yagile yapmak lazundtr. 
Bu hem mii§kiil ve kiilfetli, hem 
pahah bir i§ oldugundan biraz ac1 
badem esansile vazelin yag.nt ka
n§ttrarak yapdan kremleri kulla • 
nan bayanlar cildlerini bozuyorlar. 

Balis act bademden pek biiyiik 
fedakarbklarla istihsal edilen ha
kiki ac1 bedem yag-J.111 krem haline 
getinni§ olan kolonyasile ve miis • 
tahzaratile rne§hur eczac1 Hasan • 
dtr: Itriyah nefis ve cazibdir. 

Hasan ac1 badem ya~ kremile, 
Hasan yagstz kar kremini ve Ha
san yarun yagh gece kremini ba
yanlar seve seve kullanmakta ve 
eczac1 Hasant tebrik etmektedirlcr. 

Sabun, kolonya, Iosyon, Iavanta, 
briyantin, sa~r sular1, siirme, pudra, 
ttra§ bu;ag1, di§ frrc;alan, di§ sulart, 
di§ macunlarx ve her tiirlii xtriyat 
ve miistahzaratta mutlaka Hasan 
markasm1 isteyiniz ve arayll11Z. 
Hasan deposu: Ankara, istanbul, 
Beyoglu, Be!jikta§, Eski§ehir. 

Kullandan her,eyin 
omrii lasabr ! 

yalniz 

RADYOLiN 
ile f1r~lanan beyaz, 
parlak ve temiz di!fler 

miistesna 

kikler, tetkikler yaphrmak ve bunlann Dr. HafiZ Cemal 
mahallinde yapa,£aklan tetkikat raper • Lokma1l Hekim 
lanm beklemek yolunu tutmu§tur. Dahiliye miltehassiSi 

Halbuki Tiirkiye bll taliki kat'! ola- Pazardan ba!;ka ~nlerde ogleder 
rak reddetmekte ve~ meselenin siiratle ve sonra saat (2lh tan 6 ya) kadar !stan 
tam bir halle iktiramm istemektedir. Bu- bulda Divanyolunda (104) numaral 
nunla beraber Tiirkiye, Sancagm Suri- hususf kabinesinde hastalanm kabul e 
ye devleti idaresine verilmesi §eklinde bu- der. Sah, cumartesi ~nleri sabab 
lunacak hi~bir formiilii de kabul etmiye- c9 lh • 12• saatleri hakiki frkaraya mah· 
cegini a<;Ik<;a soylemektedir. Goriiliiyor sustur. Muayenchane ve ev telefon 
ki Tiirkiye haysiyetini tatmin edecek en 22398. Kt!?hk 21044. 

c;abuk bir halle yeti§megi zorlamak erne- Dr. Suphi Censes Ill 
lindedir. Ankarada mevcud havanm en Y 
karakteristik misali Ba§vekil lsmet lnonii idrar yollan hastallklan mufehaSSISI 

Bevoglu Y1ld1z sinemaSI kar~1s1 
ile Biiyiik Erkamharbiye Reisi Mare§al Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 
Fevzinin Konyaya. Suriye hududuna da- Cumartesl faklrlere paras1z .. ____ Tel. : 43924 

ha yakm • hareketleridir. Atatiirkiin 1s-

- Jf 
LAY, ve DAHA KAT'I tcsir cdcr. l.Z 
mcklcrdcn sonra ahmrsa HAZDIS . 
LIGI, MiDE ER~i_LiK 've YAN)!~, 
LARINI gidcrir. MIDE VE BAJtStv· 
LARI ALISTIRMAZ. 

Agtzdaki kokuyu ve tatsJZh~ defe . 
der. MAZON isim ve HOROZ xnar~' 
sma dikkat. 

b .. 1j} 
Kii!iiik §i§csi c;•km1~br, fakat u~ 

!)i~esi ekonomiktir. 

I Emlak ve Eytam Bankast ilanlar1 

Esas No. 

c. 21 

KiRALIK EV 
Mevkii ve nev'i DepozitO 

Bakarkoyiinde Cevizlikte Hamam sokagmda 

eski 56 yeni 66 No.h ev (iizerindeki No.st 52). 31 lir' 
Tafsilah yukar1da yazah ev bir yahud ii~ sene miiddetle kiraya fl 

rilmek iizere a~1k artbrm1ya konulmuflur. . ~ 

lsteklilerin ihaleye musadif 22 ikincikanun 1937 tarihine musad 

cuma giinii saat 10 da tubemize gelmeleri. «439» (t41) 

Ankarada Y eni a.;alan 

SAKARYA ECZANESi 
ltina, aUr'at, flatlarda itldal1 her gece a~1ktlr. 

Ulus, KUIUb slnemas1 s~ras1nda Tel. 2018 __ _, 

istanbul Defterdarhg1ndan: 
Cins ve mevkii Muhammen kit-' 

Lira 

Kathkoyiinde : Ziihtiipafa mahallesinin Bagdad caddesinde 
Kad1koy Birinci Orta okulu bakkaliyesi. 108 

Kumkapi : Orta mektebi bakkaliyesi 102 

Ortakoyde : Gazi Osman Pafa orta mektebi bakkaliyesi 120 

Yukanda yaz1h mekteb bakkaliyeleri senelik kiralart pefin 11t 

rilmek sartile hizalarmdaki bedeller iizerinden hirer sene miiddet• 

le ve a~1k artbrma usulile ayr1 ayra kiraya verilecektir. lsteklileri~ 
ve diger teraitini ogrenmek istiyenlerin hiisnii hal ve seciye sahib1 

bulunduklarma, mahkumiyet ve sari hastahgt olmadigma dair za• 

btta, adliye ve sthhiyeden alacaklart resmi vesikalarla ve % 7,5 pe1 
ak~elerile 18/1/937 pazartesi giinii saat on dortte Milli Emlik Mu: 
diirliigiinde toplanan Komisyona miiracaatleri. «M.» (11) 

Istanbul Beyoglu ve Y enikoy Daireleri 

TURK ANONiM GAZ 
$iRKETiNDEN : 

~irket kendi makbuzu olmakslZin memur ve in~ilere hi~ bir 
suretle para vermemelerini saytn mii,terilerinden diler. 

1937 senesi hiiviyet varakalan gri renktedir. 

Sultanahmed Bolge San'at Okulu 
Sabnalma Komisyonundan: 

lliC 
Nev'i Miktari 

Siyah 210 ~ift , 
iskarpin 

T. B. Eksiltme T. G. ve S. 

395K. 21/1/937 per,embe 14 te 

teminat ~ekli 
L. K. 
62 21 

Istanbul Bolge San'at Okulu talebesi i~in 210 ~ift siyah iskarpil1 

eksiltmiye konulmu,tur. 

Bu hususta gerekli durum yukarida yaziimi,br. Eksiltme Cagaloi' 

lunda Yiiksek Mektebler Muhasebeciligi binasmda yaptlacakbr. Ek • 
siltmiye girecekler Ticaret Odasuian 936 vesikasam ta,amalart 11e 

2490 numarah kanunun emrettigi esvaf ve feraiti haiz olmalar1 Ia • 
z1mdu. lstekliler belli giin ve saatte Yiiksek Mektebler Muhasebeci • 

ligine ve tartnameyi gormek i~in de mektebe ba,vurmalart ilan o • 

lunur. ( 47) 

Devlel Demiryollan i,lelme Umum · Miidiirliiii;inden ::1 
Muhammen bedeli (36742,50) lira olan 8165 ton linyit komurii 

26/1/1937 sah giinii saat 16 da kapah zarf usulile Ankarada tdare 

binasanda sahn ahnacakbr. 

Bu ite girmek istiyenlerin (2755,60) lirahk muvakkat teminat ilt! 
kanunun tayin ettigi vesikalara, Resmi Gazetenin 7/5/1936 giin _~., 
3297 numarah niishasmda inti,ar etmit olan talimatname dairest11' 
de ahmmf vesika ve tekliflerini ayni giin &l!al 15 e kadar Komisyotl 
Reisligine vermeleri laz1mdir. . 

~artnameler (184) kurufa Ankara ve Hay"darpafa veznelerinCI~ 
sablmaktadu. .(102 

·· .---/ 
tanbuldan Konyaya hareketi ise bunun 
en zahir bir delilidir. Askeri bir goste • 
ri§ gibi olan bu hareketler herhalde me

selenin bundan sonra takib edecegi yol 

iizerinde tesirini gosterecektir. 

ADEM iKTiDAR • 
I 

Tiirkiyenin F ransa ile dostluk miina -
sebetlerini muhafaza etmek i<;in samimi 

arzusu bulunduguna. §iiphe edilemez. Fa
kat bunun i<;in haysiyetini ve Sancaktaki 

menfaatini feda etmesine de imkan yok-. 
tur.~ 

ve BELGEV~EKLiGiNE KAR~I 

HORMOBi 
Tabletleri • Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 
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~~ Ziraat V ekaleti 
o· 

Satinalma Komisyonundan: 
• 

SIR AYE.VVEL 
BENi . 

1 "":"" Kapah zarf usulile Silezya arsenik miirekkebahndan 50 ton 
rt arsentkiy t' . • 1 b Bl · t S' • " ) e 1 rassas Stlezya «Arsentate de p om = etarsena 1 

KuRBAGA 
DERiLi 

ROMATIZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

agr.lan T E S K i N 
ve izale eder. 

... ~zlya» ve fare oldiiriilmesinde kullamlmak iizere 100.000 Hora fite· 
, gt e 1.000 H I . 

2 _ o;~ a e.h satm ahnacakhr. . . • I(ADIN DiYE. 
~AGIRIYORLARD• . Arsemktyeh Rassasm muhammen bedeh 20.000 hra, Hora ft· 

~ L~kle~tnin tiif~k!erile birlikte muhammen bedel~ 24.000 ~!ra, A~~~~i-
b

• Y~h Rassas I!rtn ilk teminat 1.500 lira, Hora ft,ek ve tufeklert l!rtn 
; trhkte 1.800 liradtr. 
" 3 - fhale 18/1/937 de saat 15 te Vekalet binasmda yaptlacakttr. 

I ~ - Muhammen bedelleri ayr1 ayrt yaztlan bu maddelerin ihale· 
- ~~~ de ayr1 ayr1 yaptlacagmdan taliblerin teklif mektublartnt ona 

gore Komisyona vermeleri. 

t 

if 

) 

I 

J 
/ 

5 - ~artnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Satmaima Komisyo· 
nundan, lstanbulda Ziraat Miidiirliigiinden paras1z olarak verilir. 

6 - lsteklilerin teklif mektublarmt teminatlarile birlikte muay • 
~~n giinde 2490 say1h kanunun ikinci ve ii!riincii maddesinde zikre • 

den V'esikalarla eksiltme saatinden bir saat onceye kadar Komia • 
YOfta vermeleri. (3305) 

POKER 

'lmdi ise, 
clldlm lf&yan• hayret blr 
derecede a~1k ve tazedir • . 
(:irkin bir tene malik olan binlerce 

Her eczanede araym1z 

kadmlar; bu yeni ve basit tedbir saye- A K B A 
sinde on be§ giin zarfmda a~tk, taze ve 

Ankarada her dilde gazete 
yumu§ak bir cild sahibi olmaga muvaf- mecmua ve kitablu1. biitiin 
fak olmu§lardir. Cild miitehassiSlan, 

bra§ bt~aklanm kullamyor. senelerdenberi, cildi tasfiye etmek ve mekteb kitablarJ ve k'll'tasiyeyi 
. AY yumu§atmak i~in en tabii tedbir olarak ucuz olarak AKBA miiessese-

SIZ de POKER PL J sureti hususiyede istihzar edilmi§ taze lerinde tedarik edebilininiz. 

markaslnl terclh edlniz. krema ve musaffa zeytinyag1 tavsiye •••••T•e•l•e•f•on-: •3•3•71•7•••• 
etmektedirler. Bu unsurlar, bugiin 
(yagslz) beyaz rengindeki Tokalon kre- Eczaci araniyor 

Avrupaya tale be gon nder'lll•yor minin terkibinde mevcuddur. Bu krem 
mesamata niifuz ederek sabunun te -
mizliyemed.igi biitiin gayrisa£ maddele-

M d T k.k A Enstl•tu""su·· ri eritir, siyah benler zail olur. Beyaz 

Ankarada biiyiik bir eczanede ~a • 
h§mak iizere bir diplomah ve bir de 
pratik kalfa isteniyor. lyi pratik gor • 
mil§ olanlarm (0zi§ Ecza) deposuna 
miiracant ederek malftmat almalan. 

a en et 1 Ve rama rengindeki Tokalon kreminin, mesame-
leri kapatan, cildi gencle§tirerek beyaz, 

Genel Direktorlllgiinden: yumu§ak ve nermin ktlan mukavvi ve 
besleyici unsurlan da vardtr. ilfl--•operator·---.. 

1 - Maden miihendisi yeti,tirmek iizere miisabaka ile Avrupaya 
~2?» talebe tahsile gonderilecektir. ldeklilerin ataitdaki tartlart 

atz olmast lazJmdtr. 
A - Tiirk olmak. 

1 
B - Maden ocakiarmda ~ah,abilecek kabiliyette ve athhati tam 

0 ~ak, «~thhi muayene Ankarada yaptlacakbr.» 

r1
• • ~ Ltse mezunu olup franstzca, almanca, ingilizce dillerden bi • 
stnJ oku • D yup yazabtlmek. 

2 :: ~.~'1 18 den a,agt 25 den yukart olmamak. 
'k~ usabaka imtihant A k d M T A E ' " " d 25 'k' · ct anun 1937 .. .. n ara a . . . nsbtusun e 1 In• 

zanrn1, olmakf:~u Y~tlac~kttr .. A~tlacak miisabaka imtihanmda ka
t·ece itibarile «20>;ra er ~onhdertlecek talebelerin ihraz ettikleri de-

3 t t'h H arasm a ulunmak tartttr. 
- m 1 an: esah hend b' • 

yukar1da I d'II ' eae, ce tr, nuhanik, fizik, kimyadan ve 
yazt 1 1 erd h • · d 

4 T h 
. en trtn en yaptlacakttr. 

- a stle .. d 'I 
mecb A h' gon ert ecek oianlar ileride tahsil miiddetleri kadar 

Urt tzmete t h' Id k 
tevsik t k .. a . 1 0 u Iarmdan, bu hususta miikellefiyetlerini 
teb : ~e .~zere htr taahhiitname verecekler ve bunun i!rin de mu

er e 11 gosterecekierdir. 

:rn~--;, lstiyenlerin niifus, hiiviyet ciizdanmt, hiisniihal varakasmt, 

k t' te lllehadetnamesini veya bunlarm tasdikli hirer suretlerini 4 
1 a fotgraf d'l k I .. k d ve 1 e !re ermt 21/1/1937 per,embe giinii aktamtna 
a ar Ankarada M T A E · ·· " G I D' kt" 1 .. -.. .. d 

I 
. . • nsbtusu ene tre or ugune gon er • 

me • 
.. w

1 
en ve 22/1/1937 cuma giinii athhi muayeneleri yaptmlmak iizere, 

~g eden evvel Bay Hasan aparttmanmdaki Enstitii dairesinde bu • 
u~alart ilan olunur. «2199» (3673) 

-'REOSiL 
.. .; '• ' 0 

· Oksiiriik ; Nefes darhg• ; Soguk 
~lg1nhg• . ve Gogi.is nezlelerinden 

.. Slzi kurtaracak en eyi ila~ budur. 
Her Eczaneden israrla isteyiniz. 

Adapazari Belediyesinden: 
'a ~ozunbaver marka yangm arazoziine talib ~tkmadtgmdan yeni 
d rh ;amesindeki evsaf ve kudreti haiz olmak iizere Rozunbaver de 
lea 1k ?ldugu halde Benz Fiyat Fort Magirus tipleri de kabul edi-

ce hr B. , ' ' .. .. d 
det!e k · 1naenaieyh bedeli 6500 lira tahmin edilen ve 30 gun mu : 
hi apalt zarfla eksiltmiye konulan bu bet markadan her hangt 

t arazo .. . •kt lan 
48

8 
• zu satmtya talib olanlarm muvakkat temmat mt art 0 

hrahk Banka mektubile veya bu kadar itibari ktymette hiiku • 

;etse lantnmtt tahvilatla 5 tubat 937 cuma giinii saat 15 te Bele • 
•Ye Encii · · kl'f ktub Iar memnde yaptlacak ihaleye ittirak etmelert, te • me • 

•n•n o .. ld'- · t I b vu k gun saat 14 e kadar gonderilmesi laztm ge tgt ve a e • 

~rtnamesinin meccanen gonderilecegi ilin olunur. (82) 

Nigde Belediyesinden: 
Ni&de f h · . A • • 'b' Yap 1 e rmtn Nafta Vekaletmden musaddak proJe muct mce 

:rnu,
1 ~cak elektrik tesisab kapah zarf usulile miinakasaya konul • 

tesin' Urnhuriyet gazetesinin 18, 22, 26/11/936 ve Son Posta gaze· 
1I /9~~ 24•. 2~/11 ve 3/12/936 ve Ulus gazetesinin 2, 7, 12, 17/ 
digind tanhlt niishalarmda ilan ettirilmi' ise de talib zuhur e~~e
den iti~: evve~ce ilan olunan ferait d~iresind~ 18~~2/936 t~nhm
laniar1 r~,? htr ay isinde pazarhkla thale edtlecegmden tahb o • 

n Ntgde Belediye Riyasetine miiracaatleri ilan olunur. (3829) 

)BTANIIUL, ..,Qglu 
Tlnel m•ydet11 12 No.lu . 

M"uemra' IIJ•ret edlnlz ••Y• 
.12\lh.hl borllomlzl lotoylnlz. 

RIZA UNYER 
Dogum ve kadln hastaltklart 

mDtehaSSISI 
Ca~alo~lu, Nuruosmaniye caddes1 

No. 22, Mavi yapt 

t Teiefon : 22683 --• 

o\an 1 eksa'{t 
8a'j\ara \az.'m, 3 6 \le \Z \i\<. 

e\erde • • • 
eczan \ rda sat'"'· 
arnbalal ab lai' i\avelidir. 
12 lik am a 

Bi~ki Dersleri 
Evinde hocas1z kendi kendine 

bi~ki, diki§ ogrenmek istiyenler 
i~;in yazilmi1jbr. 

Kadm elbiselerine aid olan bi • 
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira • 
dtr. Ta§raya posta paras1 nbnmaz. 
Sab§ yeri yalmz Be§ikta§ Diki~ 

Yurdudur. Akaretler numara 87 
.. ___ Telefon 43687 ___ .. 

Sat1hk ziimri.id 
o~ krata yaktn ~ok tatb renkli 

~Iplak bir zumriid Sandal Bedea
teninde te~hir edilmektedir. 14 
ikincikanun per~embe giinii saat 
ikide mii:zavede ile sablacakhr. 

io'ry.-tlol'lmlldo bDrOk tonzllat. 

-=~~oir~.~i~H~S~A~NRS~A~M~I~~~ •·-Kulak, Burun, Bo!jaz --

Gonokok A~ISI MOTEHASStst 

BelsoAuklu~ ve ihtilatlanna kar~l Dr. 1?EVKET TARAY 
pek tesirli ve taze a~tdu. Divanyolu Beyoglu, istiklal caddesi Singer 
Sultanmahmud tiirbesl No. 113 kar~ISinda Saka ~1kmaz1 No. 3 

Tashye halinde bulunan 

Malatya Tesebbusatt Smaiye 
TUrk Anonim ~irketinden: 

O~iincii ilan 
Fevkalade olarak toplanan umumi 

heyet~e fesih ve tasfiyesine karar veri
len (Malatyn Te§ebbiisah Smaiye Tiirk 
Anonim :}irketi) nden alacakh bulu -. 
nanlarm ticaret kanununun 445 inci 
maddesi hiikiimleri dairesinde bir sene 
zarfmda tatil giinleri baric olmak iizere 
hergiin i§ saatlerinde tasfiye memurlar1 
olarak intihab edilen Ankarada Siimer 
Bank merkezinde .avukat Saim Al~'an· 
da veya Malatyada i~ Bankas1 miidiirii 
Kemal Kalkana miiracaatle vesikala -
rm1 ibraz etmek suretile iddialartnl 
kaydcttirip ispat etmelcri liizumu Han 
olunur. 

Bizzat gelutiycnlcr taahhiidlii mek • 
tubla miiracaat edcbilirler. Bu takdir -
de taleb ve iddia edilen alacagm tetkik 
edilebilmcsi i'<in istinad edilcn vesika
larm hirer suretinin gonderilmesi ve 
sarih adrcsin bildirilmesi ikhza eder. 

Tasfiye memurlan 

8ah!b ve Ba$muharnn: Yunua Nad• 
Umumi ne$riyat1 tdare eden Yaz~ l~leri 

Mii.dii.rii: H;hmet Miinil 
cumhuriyet matbaast 

Telefon : 43242 

Lise ve Orta mektep 
talebesine 

En iyi ve 11abuk fransiZca 
Bgreten kitab 

Merhum AU Nazimanm 

La Clef du F ranGais 
kitab1d1r. 

Maarif Vekaletince kabul edilmi§, 
ikinci defa basllmt§tlr. 

ti'11 talebe, bir muallim k1srm var
dir. Birinci 23, ikinci 34, ii~Siincii 40 

kuru§tur. Ta§rada toptan alanlar • 
dan posta iicreti almmaz ve tenzi • 
Hit yaplltr. 

Sab§ yeri Cumhuriyet matbaas1 • 
s1drr. 

BELSOGUKLUGU 
VE .FRENGiYE YAKALANMAMAK 
' tCiN EN ,~yj iLAC 

·PROTEJi;N, dir 
5~ KR$. HERO ECZANEDE BULUNUR. 

N E C i P BEY 

A[l BADEM 

He: Bu krcm cildin besleyici g1dasmi te§kil eden act badem yagt ve pek su 
olan Avrupada (Vo. G) miiessesesinden biiyiik fedakarhklarla temin edilen 
mevadd1 iptidaiye ile yapdnu§h.r. Giizellik ve beyazhk veren Necib Bey aCI 
badem kremini mutlak tecriibe ediniz. Gece yatarken kullammz. (Necib Bey 
yags1z krmlerini) de giindiiz kullanmag1 hi~ ihmal etmeyiniz. (:iinkii deru -
nilnde (vitamin) hassasm1 haiz mnddeler vardtr. Cildinizde dii§iinemediginiz 
giizellikleri, pembelikleri goreceksiniz. Fiatlarx yags1z krem tiip 20, kavanoz 
35, yagh tiip 20, act badem kavnnoz 50, tiip 25 kuru§a her yerde sattlu. Deposu 
Eminonii Necib Bey. 

Naf1a V ekaletinden: 
Betonarme Koprii in~aab Eksiltme ilant 

(;anakkale Vil~yetinde Gelibolu • Ke,an iizerinde «22,800» lira ke
'if bedelli Kavak betonarme kopriisii intaabnm kapah zarf usulile 
ekailtmesi 28/1/1937 per,embe giinii saat «16» da Nafla Veki.leti 
~ose ve Kopriiler Reisligi Eksiltme Komisyonu odasmda yaptlacakttr. 

Eksiltme f&rtnamesi ve buna miiteferri diger evrak «114» kurut 
bedel mukabilinde ~ose ve Kopriiler Reisliginden almabilecegi gibi 
istiyenler hu fartnameleri (;anakkale Nafxa Miidiirliigiine miiracaat 
ederek gorebilirler. 

Eksiltmiye girebilmek i!rin taliblerin «171 0» lirahk muvakkat te • 
minat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayth niishalarmda !rtkan 
talimatnameye tevfikan miiteahhidlik vesikast ibraz etmesi laztm
dxr. lsteklilerin teklif mektublarmx 28/1/1937 per,embe giinii saat 
15 e kadar Komisyon Reisligine makbuz mukabilinde vermeleri muk
tazidir. «2252» (7) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiye kadar binlerce ki,iyi zengin etmiftir 

3 iincii ketide 11 ikincikanun 937 dedir 

Biiyiik ikramiye 4 5 . 0 0 0 liradll' 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) lirabk iki aded miikafat vardtr ... 
DIKKAT: Bilet alan herkes 7 ikincikanun 937 giinii ak,ami

na kadar biletini deiittirmit bulunmahd1r. Bu tarihten sonra 
bilet iizerindeki hakkt aakit olur ... 

Edremid Beledive Reisliginden: 
Belediyemizin astk olan 165 lira iicretli miihendisligine istekli o • 

lanlar1n miiracaati ili.n olunur. Taliblerin miihendis diplomasmt hamil 
ve musaddak tehir plimm tatbika muktedir bulunmalar1 tartttr. Ma
kine, elektrik, au i,Ierinden anhyanlar tercih olunur. Miiracaata ev-
rak1 miisbitenin eklenmesi liz1mdtr. (14) 

lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden 1- J 
10/XII/1936 tarihinde pazarbgt yapdacag1 ilan olunan «15.000» 

kilo toz sigara makine kolaat i!rin elde edilen fiat laytk had goriil • 

mediginden pazarhk 12/1/1937 tarihine rashyan salt giinii aaat on 

bete taik edilmittir. 

lsteklilerin tartnameleri almak iizere hergiin, pazarhk i!rin de ta· 

yin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabatat· 

ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komi~yonuna gelmeleri 

ilan olunur. (3840) 

Riyaziye tormtilerll GOk~e Takvimi c;;:1kh 

Dogru vakitleri ve aylan ancak bu ta~vimde bulabilirsiniz. Memleketimi· 
zin her yerine uygun vakit cetvelleri orta, lise ve yiiksek okul talebelerine 
liizumlu riyaziye form.Uleri ilave edilmi!itir. Kitabctlardan arayuuz. 

KOC • 

DEMiR BORU 
LiMiTED 'iRKETi 

Memleketimizde yapmakta oldugu 3/8 den 3 parmaga kadar 

Su, Gaz v Kalorifer 

BORULARININ 
Satt~a Qtkarnmt~ olduQunu saym mti~terilerine bildirir. 

Teleton No. 42093 Posta kutusu No. 1355 

Istanbul • Hall~ • Karaage~ No. 129 

Elektrik Pazarhk ilan1 

Ktrklareli Belediyesinden: 
21/12/1936 da ihalesi yaptiacagi ilan olunan elektrik makinesi 

ve edevatma belli giinde istekli stkmadtgmdan bir ay pazarhga h1 • 
rak•lmi,hr. 

lsteklilerin eski fart dahilinde hergiin Belediye Riyasetine miira· 
caat edebilecekleri ilan olunur. (3891) 
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R.C.A. 8-U Radyo-gramofon 
~.... veresiye Sat1~ 340 lira 

• 

ERv St: 
if ~NBUL•ANKARA•iZMiR 

0 . T. T. A. $. 
Beyoglu • istiklil caddesi 

ADANA: Muharrem Hilmi Remo BALIKESIR: Hiiseyin Sablan 
ADAP AZARI: lzzet Siikrii BURSA: T ayyare sinemasi 
ANTALYA: Ahmed Sevki ve $si. CANAKKALE: Mehmed K1zoglu 

CUMHURiYET 11 lkinciklnun 

AADVOSUDUR 
SIR RADYO ALMADAN EVVEL 

BILMELISINIZ Kl. 

R. C. A. 35 senelik bir tecrubenin mah-, 
suludar. 

R. C. A. lnsan dimagt gibi l~liyen \te ne~ 
riyahn kudretini ko n t ro I eden 
elektrik bir dimaga maliktir. 

R. C. A. lsfasyonlartn yerinl tayin eden 
elektrik bi, gozle r~ler. 

R. C. A. ntn buHin fambalart c;eliktendir~ 

It C. A. dan OSTON RADYO MEVCUT 
DEGILDIR, <:: 0 N K I R. C. A. 
DONYANIN en BOYOK RADYO 
TESKILATINA SAHIPTIR. 

R.C.A. 10-T 10 lambalt 
veresiye Sail~ 320 Lira 

R.C.A. 8 T-2 8Jambalt 
vereslye Sat'' 210 lira 

ltC.A. 5 1-4 5 lembalt 
'Vea;e~¥1; Sat1~ 160 lira 

CORUM: 
DtYARBEKIR: 
EDIRNE: 
ESK1$EH1R: 
GtRESUN: 
KASTAMONU: 
KAYSER!: 
KONYA: 

\ 

Celal Ere! 
Dogu l§lk Tecim Evi 
Aziz hbilen 
Hikmet Ozgiir ve Hasan T ozman 
Ismail Uzunkaya 
Orhan Server 
Zeki Saatman 
A. Ulvi Erandac; 

MERSiN: 
ORDU: 
SAMSUN: 
SIVAS: 
TOKAT: 
TRABZON: 
~ONGlJLDAK; 

HakkalCoglu ~. Ralim~ 
Furtun Orner 
B. Albala ve oglu 
Ali R1za Omek 
B. Albala ve oglu • Cemal Kovali 
Harunlar 
Mahir bysen 


