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İngiltere, Almanya ile de ı . 
anlaşma yolunda . ., 

İngiliz kabinesi Çarşamba günkü tOplantısında 
görüşme esaslarını hazırlayacak 
Ribentrop Salı günü Londraya gidiyor 

Ribenfrop, demokratik devletler Sovgetlerle teşriki 
"1esaige nihayet vermedikçe, ingiltere-Fransa ile hiç
bir yaklaşmanın mümkün olmıgacağını bildirecektir 
"--------~~~~~~~~ 

Balkanlarda 
bir ışık 

b .tı..Ikan Antantı daimi konsc)inlD 
; defnki Ankara toplantısı her ta.
bttftı. güzel akisler uyandırdı. Fakat 
ltt akisler arasında bilhassa blztm 
"14. b. Clikkntc değer olan cihet esasen 
~ llcanlı hlr memleket oldub"tl baldo 
lı 11~ bu antanta gtrmottrlş olan 

, Ju tllgıı.1.istanm ve Bulgarlann telAk· 

rnz ettirmekle iktifa eylemekted.Jr-
ler. 

Londra, 6 (A.A.) - 8 Martta bu
raya gelecek olan Von Rlbbentrop 
lngtUz ve Alman efkArıumumlyelerl 
arasındaki gerginliği izale etmek n. 
zere Başvekil ve Hariciye Nazın ile 
mühim mnzakereler yapacakUr. 

Söylendiğine göre Nevit Hender
son ne Hltler arasındaki görüşmeler 
İngiltere ile Almanyanın daha iyi 

1 bir şekilde anlaşmalannı temlnen 
~ sartedllecek gayretlere yeni bir yol 

hazırlamaktadır. 

Kabine gelecek ~arşamba günkll 
toplantısında Bitler He Henderson 
arasındaki mUIAkatın neticelerini 

tal'Zıdır ki bulgnco. (Zarya) ga
nin neşriyatı arusmd~ göze 

1 
ıştır. (Knnın) slltnnlarındn 

._._.._ hassa Dulga.rlstan hAdlsclerinl 1·e 
eıaıeıerını salAhJyct ile tnkip eden I.,ondraya gidecek olan Ribbentrop 

lllltıiıMıl,_....ecnıeddln Dt.ıliornınn) arkadaş1-
.,_ •n aıınku makalesinde işaret cttl
~tlbl nntgar gazetcst Ankara top-

tetkik edecek ve Von Ribbentrop ile 
yakında yapılacak g6rllşmelerl ha

. zırltyacaktır. 

\ hsı münasehctilc AtnttlrlrUn Bal
azctccllcre sOylet'll~ ~Zlerc 

·~r'!crck ~öyle demiştir: 

1' h AfatUrkUn bu kadar gUzel slSzler 
~il ahaetttğt balkan ltUfnkı haklka
lı\ı.." ~Ur ve mUstnkll mllletlerln de 
~lt<ltr." 

bıJ~al"ya) gazetesinin bn cümlesi 
~l 1rnnsızca (T.ıe Temps) Tan gaze. 
>1rı.t'1{) Halkan Antantı dalmt konse
ltlll lt btrarları üzerine yazılan ma-

ett hatırlnttı. 
Zır 

'lttı n l)d gUn evvel aynen 'tcrclhnc-
llı.tı ~ene hu sUtunlnrda ncşrcttiğl
~tle 11 tnakalenJn bir f.ıkrasında 

denııırordu: 
-l{ 

ile~. öseıvanof hOkilmetlnln kararı 
•'ly ll111t on anlaşmasına iştirak eden 

lıal'lc~rlsta.n bu tarzı harekeli ile 

Berlin, 5 (A.A.) - Siyasi mahfel
lerde söylendiğine göre perşembe 

gUnU Hltıer ne Henderson arasında 
:vapılfn pıUlf,kat yakıpda Loııdrada 

lngllJz - Alman konuşmalanna yol 
açmıştır. 

Lord Hallfaksın Berllni ziyaretin-
• den sonra bir çıkmaza girmiş olan 

bu konuşmaların lnglltere - Alman
ya mUnn~ebetlerlnde bir saIAh husu
le getirmesi muhtemeldir. . 

Siyasi mahfeller bununla bera
ber şimdi sartedllen gayretlerden 
bUyUk bir netice beklememek lAzrm 
geldiği kanaatindedirler. 

SalAHlyettar mahfeller ·ısa bu hu
susta pek ihtiyatlı "davranmakta ve 
beynelmilel matbuatın beynelmllel 
konuşmaların inkişafı hakkında ma
lQtnat alamaması IAzım geldiği hak
kında Bitlerin son beyanatını teba-

SaJA.hfyettar mahfeller bu gl)rllş. 
melerln Inglllz .. Alman mnzakerele
rının Jı:at•ı surette açılmı;s oldaJa ma 
nasını tazammun etmediğini kaydet.. 
mekte ve rneselA: matbuat tarafından 
ynpılan hücumların durması g1b1 
"manevi" bazı neticeler verebllece
ğlnl tasrih etmektedirler. 

İngiltere hOk<lmetl her ne kadar 
tnglllz matbuatına tallmai veremez 
!so de gazetecileri milli menfaat na
mına Almanyaya karşı yapılan hü
cumların durması lA.zımgeleceğtne 

ikna edeblltr. 
Von Rlbbentrop burada ancak 48 

saat kalabllecek ve gelecek hafta so
nunda Berllne dönmUş bulunacak
tır. 

(Sonu: Sa. 6 sa. 3) -

RuSyadaki muhakeme lgtllı:a 81YaseUne tamamen yeni bir 
~ g(S~=t vermiştir. Bu yeni lsUkame
~attıa bu memleketin de yakın bir 

ı~l'la~danalkanAntanu tercevesl Rakofskı· ve Roznhotz 
"ardır~? gireceğini tahmin edenler . . 

ltaJcı c •• . •• 1 • • •t• f 
ttlett lcııt hnldc Köseh-anot hilkO· urum erını 1 ıra 11-ııca!şhl\~"llıa geçtiği gUndenberl , 
lı.tıı. "~ 4.ntantrnıı karşı Bulgarlsıa.. 
()1~11 lrettncıe az çok bir değişiklik 
~"· llu def,rfşikllğln Nron an
~"•• llıdQ olduğu gibi Montrö Bo
~ ... ll.~ lcontcı'tlnsında da eserleri gö
~ltlen til". Fakat bu de!lşlklikten 
tllıı_ ben asrı bllytik neticeler fiili· 
~,tlt 1lgUnc kadar tahakk11k etme
,,~ llnttn arnsıra Dulgarlstanm 
~il b~l'lnı hnyaJ lnldsarma u~ 
lı-.ıRa..a seter olrnu~tnr. Bir aralık 
.._ . ,stnnrn 

otu.:r le ~ok yanlış bir mnncv-
~rtl t1tı;c nıtlknn Antantı dcvlctle
Clcl1 hile "Ytrtnnk lc;in çnhşhi;.'"1 şlip. 
.\. ~llıinlore gelmiştir. 

~ rı.caıc n 
tlrı.trı. ' nlknn Antantı dntmt kon· 

lı~ Aıfkn ~ug l'n toplantısından dö-
1\o\1c Ue ~a,·ya Baş,.cldll Stoyadl
tıortl!t it ulgıır BaŞ\'ckill Köseh-a-
~a) <>nuşın 1 ~ hıe~ a arından sonra (Zar-
lı • ~~1011 lnfn )'ukarıya kaydcttll,rf
lt 1ll~tt~ neşrotmebi IlnlkanlaJ'fln 
il~ lt"ı nın şimcUyo kadar karan-
~ " "" "•zl . t.ı,l\lat Jetini yeni bir limit 

ft.n bir rşık snyTlabllfr. 

ASIM US 

. . 

ettiler 
Troçklye her sene 800 bin doları kim 

gönderiyormuş ... 
Moskova S (A.A.) - "Havas ajan. 

sınm muhabiri bildiriyor.,: 
Moskova mahkemesi csnasmda Ra· 

kova~ cUrmünU itiraf etmi§tlr. Maz.. 
nun 933 senesi cylfililnde kmlhaç 
kongresine ittirak etmek iizere Sovyct 
murahhas heyetinin baımda Tokyoya 
gittiği zaman kati surette casuıluia 
atıldığını ıöylcmit ve P.:yatakof tara. 
:fındc:ın yazılan bir mektubu Yurenefc 
verıdiğini ilive etmi§tir. 

Bu mektupta Troç'tçi lehinde propa· 
ganda yapmak üzere 1hmı olan parayı 
bulabilmek i~ Mançuri fimendifer 
hattının Japonlara satılmaımdc:ın istila 
de etmek llimı geldili bildirilmekte 
idi. 

Rakovaki bir Japon lmılhaç gemisin 
de m8bün Japon pbsiyetleriııden biri 

Atatürk, evvelki gün Dil ve Tarih fakültesine giderek bir sa.at kadar 
mEgUI olmuştur. Resmimiz Büyük Önderin fakülteY.i ziY.81'6ti esnasında 
almmıgtır. 

Fi listindeki muharebe 
1ayyaıelerin himayesinde ilerleyen ingiliz 

huooetleri 
Tedhişçi araplara ağır 

zayiat verdiriyor 
Kudüs, 5 (A.A.) - Yammun ve U

nelfalnu kasabaları civarında yapılan 
muharebe tedhi§çilerin tenkili için 
yapılan harek&tm başlangıcmdanberi 
görWmemiş derecede eiddetli olmak 
istidadını göstermektedir. 

Maverayi Şeria hudut kuvvetlerinin 
ve askeri tayyarelerin himayesinde i
lerliyen FiltBtin kıtalan tedhifçileri 
takip etmete ve oırılara &fır •yiat 
verdirmeğe devam etmektedirler. 

Hayfa, 5 (A.A.) - Filistindeki ıll
giliz kuvvetlerinin ba§kumandanı ge • 
neral Wavell, tayyare ile Cenin mmta
kasmdaki harekft.t sahasına gitmi.§tir. 
Bu mmtakaya gece takviye kıta1an 
gönderilmiş bulunuyordu. 
Zannedlldiğine göre Araplardan ö

lenlerin miktarı 25 kişidir. Arap çete
sinin iki yUz kişiden mlirekkep oldu
ğu tahmin edilmektedir. 

KudUs 5 (A.A.) - Ceninini batı· • 
sında Yammun köyü yakınında. dUn 
vukubulan bir mUsadcmede bir İngiliz 
zabiti bafifce yaralanmış ve bir 1n -
gUiz askeri ölm\l§tllr. Telsizle çağn -

tan tayyareler ve kıtaat çeteyi dağıt. 
rnışla.rdır. Tayyare ateşinden en &il 
12 Arabm öldüğü tahmin edilmekte • . 
dir. 

Amerika silah 
satıyor 

Vqlngton. l5 (A.A.) - Şubat ayı 

zarfında hariciye nezareti taraf mdan 
verilmiş ihracat vesikalarmm tetkiki 
neticesinde harp malıemesi alıcılars 
arasında Çin ile Japonyanm ilk safda 
geldikleri anlaşılmıştır. 

Çin ı.918.613 dolar kıymetinde h&rP, 
malzemesi ve bilhassa askeri tayyare. 
ler almıştır. 

Japonya ise 1.184.950 dolar kıym~ 
tinde bilhassa tayyare ve motör sa.tm 
almıştır. 1 

Harp malzemesi alıcıları arasına. 
bundan sonra 237 bin dolar loyrnetin .. 
de malzeme alan Avusturayla ile Bre
zilya ve Sovyetler Birliği gelmekte • 
dir. 

örner Seyfeddin'in 
hatırasına hürmet ! 

Bu büyük 1'ürk edibini onsekiz yıl 
önce bugün kaybetmiştik 

Omer Seyfeddin sağ olsaydı bugtlıı 
M yaşında olacak ve bugiln ölşoydi: 
"Ah, ne genç kaybettik?" diyecektik. 
ll&lbuki 18 fJl evvel, 36 yaşında ôl· 

dit. Meşrutiyete, 24 yaşında bir genç 
zabit olarak kavu~ Omer, Balkan 
ınnharebclerino iştirak etti. Esnrct 
1ıa1atı geçirdi. Haklld bUvl7ct ,.e 
şahsiyetiyle hatırası mtlll mefahir 
arMma giren varlığı tse O - 10 yıl 
gibi kısa bir zaman içinde, admı c
dchiyntımızın tarihine yazdırdı. 

9 - 10 pl gtbl kısa bir zrunanm 
mabsnltt olan eserler, yazıldıktan 

~nnn tazellğfm muhafaza ediyor. 
Iluglin onlan belki ilk okuduğumuz 
gtlnden daha derin bir zevkle, bir 
tehef)'1lçle okuyoruz. Güzel esere o
lan açlıl;,~m giderecek sayf alar:ı 
bize, tok zaman gene bunlar veri· 
yor. Ötnor hay"tı pek se\iyordu. Pek 
seveli~ bayatı hJç kaybetmedi. Gene 
ve bakt kalmanm 8tl'l'Dla ermiş müs
tesna babttyarlardan biri do Omer 
8effed41n'cllr. Varlrğmı cemlr 

ılfcrhum Omcr Sey/eadin 

' olan hUrmctle Omer Seyteddlııhı ~ 
tırasmı analım. 

( Bugnn d6rdllnctı ve beşinci sa,.,_ 
nmız, B0)11k JlldlJ>e alt 1•• 
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Hafta'ık si·vasa 

e 
ük Br"fanyanın 

rarengiz adamı 
Lord f-Jali/aks şimdiye lladar neteı yaptı 

bundan sonıa neıeı yapat·ah? 
INClLTERENIN AN~ı':l,'IA 
SlYASETl: 

İngiliz Hariciye nazın Edenin isti
fası ile yerine Lord Hz.llfaksın tayinin 
d.:n sonra bır taraftan Ingi!.!z - İ'.alyan 

d.ğer taraftan İngiliz • Alma.l müna
t>ebetlerind: yen.: hareketler görüldü. 
Fahat İngiltere ile Bedin ve Roma hü
kumetleri arasında umumi bir mlaşma 

yı istihdaf eden bu hareketlerin naSJl 
bir ne~ceye varacağı henüz anlaşılama 
dı. 

Hakikaten İngiltere ile İtaly-: ve 
Almanyanın <.claşmalan kabil midir? 
Eski Hariciye nazın Edenin iddiası 

ıu idi: İn;ıiltere hükfuneti İtalya ve 
Almanya ile b~ok defalar anlaıma 

müzakerelerine giri§miştir. Fakat bun 
lann hiçbiri ,mü_·ı.t bir netice v~rme
miştt.r. Bunun sebebi ltalya ve Alman 
yanın bu hususta iyi niyet ile hareket 
etmemeleridir. Onu niçin İtalya ve Al. 

manya ile umumi bir anlaşma müzake 
resine girişilecc~ olursa claha evvel bu 
devletlerden h:r garanti almak lazım
dır. it~uya ile Almanyadan alınacak 

bu garanti ise tspanyadt.!9 gönüllülerin 
geri çekilme .. i ofabilı:r. Edenin bu fik· 
rine İngiliz Başvek.:li Çcmbcrlayn işti. 
rak etmedi. Onun fikrine göre İtalya 

ve Almanya ile anlaşmak için Lir kere 
bu devletlerin taleplerini bütü:ı tcfer 
ruatile öğrenmek, bunlar üzerinde mü· 
n •':~:a etme~ daha doğrudur. 

!TALYANLARIN ARZULARI: 
Bu vaZ:yctc göre Italyanm talepleri 

nedir? 
1 - İtalya birinci derecede Habeşis 

tanın bir İtalyan müstemlekesi olarak 
tanırm~a~ını ve Habeşistan üzerinde 
İtalyan eğemenliğinin yerleşmesi için 
1nglltcre t ı;afmdan kolaylık gösteril
melini ist'.yor. 

2 - İtalyanın müstemlekeleri ile 
münasebetlerinde deniz yollarının 

em:n olması için Akdenizde emniyet 
§artl::rı arıyor. 

Dikkat eC:i!e -:ek olursa bu ilçi mü. 

him ~artın birb:rini ikmal ettiği açık 
ça görülür. İtalya Akdenizin bir ucun ......................................................... 
(iiınlf'ıin /1Pşiı1d1>n: 

Çare? 
Ecnebi h<L$ isimlerin imlasında 

a~li gcl:lini muhafaza etmek taraf
tarı olanların davalarını yürütmek 
için ileri silrdiil:Zcri dt;lillcr arasın
da §öyle bir mutalea oor: 

- Ecneln has isimler meMUp ol
duklan milletin 1:endine mahsm im
ld şekli ile ya::ılır; bwıları doğru, o
kumak anoak o dili öğrenmek ile 
kabil ol.o.bilir. Şu halde dünyada 
yctm4 ilı.i buçıık millet oldıığıma 

göre bunların her birine maMU3 o
lan al/ abc:?cri öğrcnnıcğe çalışmalc
tan ise doğrudan doğru!fa bu i.!im· 
Zerin imldlannı lrendi dilimize bir 

1 k14c oıara7~ na7..:letrnemiz muclenin 
! en kısa bir hal yoludur.,, 
1 111, l>a1cı§ta bu mutaloo insana 

da Süven kanalını, diğer ucunda Ce· 
belüttankı elinde tutan 1ngilterenin 
bir gün bu geçid yerlerini kapayarak 
kenıJisine hariçten ilk madde gelmesi
ni menedebileceğinden Habe§İstan ile 
rabıtasını ke!ebileceğinden, nihayet 
Habt.t.:.Standa zaman zo:cnan vuku bu. 
lan ihtilal ve isyan hareketlerini tahrik 
ve teşvik edebileceğind:n endişededir. 

İngiltere bütün Avrupada devamlı 
bir sulh müvazenesi temin edilebi'lrse, 
bu noktadan anlaşmak imkAnı bulun~ 
bilirse İtalyanın bu endişelerini orta
dan knldırmak için çare bulunabi1eceği 
n: d"" ··nüyor. Onun içindir ki Çember 

layn Musolin'. ile son bir temasa giri
yor. Ancak öyle görülüyor ki İngiliz 
Başvekili diğer bütün meseleler ile 
üzerinde tı."'llaşırken İtalyanın ispanya 
daki gönüllüler~.ni de geri almasım 
e~a::lI bir §art olarnk ileriye silrüyor. 

ALf\'" \NYANIN iSTEKLERi: 
Almanyanın istekleri öy:e şe~·lerdir 

ki bunları t••!min etmek §Üphesiz ftal. 
yayı memnun etmekten daha güçtür • 

Hitlerin Avusturya üzerinde son 
zamanl:ı:-da yaptığı tazyik gö:ıterrr}ş • 
tir ki Almanya orta Avrupada hege
monya tesisi siyasetini terketmiş de
ğildir; bunun için birinci derecede or· 
ta Avrupa üzerinde nasyonal sosyalizm 
siyasetı inkişafbrının serbest bırakıl • 
masını istiyecektir. Bugünkü ahval ve 
şerait içinde tngilterenin, bilhassa 
Fransanın Almanyaya bu noktaıdc.n ser 
besti verebilecekleri varid Jeğild.'.r. 

Bundan sonra Almanyanın mühim 
tzı'ebi müstemleke meselesidir. Bu me
selede İngilizler Almanlar ile bir an
la~ma yolu bulunabileccğir .. ~ dil§ünil. 
yorlar. Ya1nız Almanyamn kabul edile 
cek her ta ebindcn sonra yeni talepler 
ileri ıürcceğhı:fen korkuvorlar. 

LORD HAtlFAKS NAZIR· 
İngiliz hariciyesinden Ede~ çekildi. 

Y en:ne Lord Halifa~s geldi. Acaba bu 
tebeddül İngilterenın hı:dcı siye.setin· 
de nasıl bir deği~iklik yapacaktır? Ye· 
ni İngiliz Hariciye nazırı olzn Lort! 
Halih'c~ın r..:ya9f karakteri neden iba
rettir. Evve!emirde şu noktayı ~ay • 
ded::Jim: Lord Halifaks Avam k-c.mara 
sında aza olmadrğmd'10 mebuslar tara 
Fından harici mesele hakkında bir sual 
soruD:luf;u vakit bizzat kürsiye çı~a. 
rak cevap verem-::z. O vakit .ikışvekil 
Çembarlnymn icap eden =-ı:Matı verme 
si Hizım gelen bu noktalıırd:ı Halifak· 
sın Hariciye nazın intihabı sırasında 
konuşulmu§tur. Bu mahzur ileriye sü
rülerek aleyhte bulunanlar olmuştur. 
Fakat eski nazırlnrdan Vinston Çurçil 
söz alar::ık: 

- Anh:nryorum, glineı (Başvekil) 
başımızın ü·tünde var ilen ay (Hari
ciye nazırı) Pl>rliıımivor, diye şikayet 
etmeğe mahal var mıdır?,, 
Demiş, bunun üzerine reyler toplan 

mr~. T.ord J.f.,l;f·k·rn H"riı-i.v.: nazrn 
int:hap meselesi 99 muhalif reye kar. 
şı 226 muvafık rey ile kabul edilmi~tir. 

Loıı:l HPlifok-:ın bu ~ekilde H~rn~ive 
..... .,-.. :.,,. . . .. . ı· t il' · · • ..,.,. ,., rrr--t•••.. rı nn ı:ı: Ba~ 

Balkan Antan~ı 
va inglllere 

Fransızca Pariswır gazetesi Balkan 
an~antı d.:vletlerinin Ankara toplaıitı

sınJan bahedcrck §Öyle diyor: 
Balkan antantJ devletleri Ankarada 

tıııı yrarları ı:l!dılar: 

- Ha'beşistan imparatorluğunu ta
nımak; 

2 - General Franko ile milnasebata 
ge~mek. 

Akla gelen sual şu: Actıba Turkiye, 
Yun:ınistan, Romanya ve Yugoslavya 
bundan sonra Roma • Ber1!n mihverile 
mi birleşmek istiyorlar? 

Zannetmiyoruz, çünkü Avusturya 
ha:liseleri ve Hitlerin son nutku orta 
ve şarki Avrupa devletlerine emniyet· 
leri ve istik1511eri ilzer.:ncle dolaşı:n 

tehlikeyi hissettirmişir. 

Roma ile yrıkl::ı§ma düşünilldilğil ']çalı 

yor. Halbuki, şunu göz önlinde bulun. 
durmak lazımdır: Bu yaklaşma dilşün· 
cesi İngiliz • İtalyan müzakerelerinin 
başladığı sıraıda görülüyor: İngiltere • 
nin tesirine karşı her z'crıankindcn 
fazla hassas olan Türkiye ile Yunanis 
tan B. Nevit Çemberlaynin siyaııetine 
r.§tirak etmek istiyorlar. 

ALMANY ADA YAPILAN 
GEMi LERIMIZ 

Gelen haberlere göre Kieldeki Ger
manla tezgahlarında inşa edilen 
"Trak,. vapuru 15 kanunusanide deni. 
ze indirilmiş ve halen teferruatı ikmal 
e<lilmek ü.zeredl.r. Aynı tipte başlanan 
üç gemJdcn ilki olan "Trak,, nisanda 
teslim edilece~tir. 
Diğer iki vapurdan liri mart sonun 

da, diğeri haziran başlarında denize 
indirilecektir • 

Bu üç vapur 1800 ve 3600 beyg.:Clik 
yüksek ve alçak t:..zyikh Krup türbin
lerile mücehhezdir • 

vekili Çemberlayn bu zatın şahsın':ia 

bazı hususiyetler bulma::t.ı ve bugün 
kü ahval ve gerait içinde bu htl!>usiyet 
!erden istifade etmeği d\lşiınmelçtedir. 

Loao HAIFAKSIN KARAK1ER1: 
Lord Halifakaın karakterindek. hu. 

sufiyeti anl:uıak i!jın kenditinin tercü 
mei halini bilmek lazımdır: Bu zat 
"Esrarengiz adam., lakabi ile şöhret 

bulmuştur. Bunun sebe.Ji •• aı ve har, 
ketleri ile dü§üncelerini göstermemek· 
te büyük bir meharet sahih: olm:md 
Aynı zamanda çok, soğuk kanlı culun 
mnsıdır. Bundan başka kendi i Loı 
olmt~da beraber kibir ve azamet hisle. 
rinden tamamile uzaktr.. Loı:tl Hali· 
fak.sın bu vasıftan htoyatında geçen 
mühim hadiseler ile sabit olmuştur. 

Mesela 926 senesi~e Htndistan ihtilal 
içinde oulunduğu sırada kenC.isine 
kral naibi vazifeni ve Lor l İrvin unva
nı verilmiştir. Bu v~ife Ye bu unvan 
ile I-!indista:ıa giderek orada beş sene 
kalmıştır. Tren ~le b~r köprü:len geçer 
~en ihtiUilciler bombalamışl:ır, Lord 
1rvin içinc'e bulundu~u bu tre:ı !elake. 
~inden bir mucize §ekli:ıdc kurtulalX.l 

miştir. 

Herkes büyük bir heyec;-.n içine düş 
tüğü ve ıaşkmlıklar geçir liği halde 
o vakit Lord İnr.:n unvanını haL olan 
§imd:ki hariciye nazın Lord Halih':ts 
vagon restu-:ana gid:re~ ·,içbh şey ol· 
mamı§ gibi rahat rahat yemeğini ye· 

mi ·:-. 
Uı:un tecrübelerden sonra Gandi 

ile konuşup anlaşmadık~ 
ihtilalinin yatışmay,~ağı 

Hindistan 
anlaşılınca 

Streza anlaşması ni" 
çin muvaffak olamadı 
Romada haz~rtanan askeri an
ra~ ma italyan- Yugos av anlaşa-
maınazh,ğı yüzünden mi imza 

eo.ilemedi? 
Fransız meclisinde harici siyaset 

müza:terclcri esnasında Str ... za anlat
ması u:zc.rincleki sözLrden bahseden 
Jurnal gazetesinin siyasi muharriri 
Sen Bris diyor ki: 

B. Flanden (eski Başvekil) bilmiyen 
lcre §unu öğretti: Streza anlaımaıı 

arada askeri muahedeler bile yapmağa 
kadar varacaktı. 

- Renin işgali esnasında İtalyanın 

askeri yardımını istiyebilecektik. İt<:•!. 

ya da. Avusturyaya karşı olan tehdide 

mukabil bizden a~eri yardım istiyebi

lecekti. 

Buna bir ses cevap veriyor: 

- 935 nisanında general Gamlenle 
mareşal B.dolyonun hazırladıkları as· 
keri protokol Paris ve Roma hükiimc:t 
lerini birbirlerine karşı hiçbir taahhüt 
altına almıyordu. İtalya, Y'ugoJlavya 
ile barış:nadıkça, Avusturyayı m~da • 
faayı düşünemezdi. B. Musolini de, 
Fransaya çok sıkı bağh olaı. bir Yugos 
lavya ile anlaşmak i~tememişti.,, 

B:.ına k,ar§ı sadece şöyle ce·ıa!' veri

lebilir: 25 temmuz 934 de, Dolfus öl· 

dürüldüğü sırada, Brenner {Avustur • 

ya • İtalya) hududunı:ı asker yığan tek 
J:vlet İtalya olmuştur. İtal} a, b:ı su· 
retle, (Avusturyayı müdafaa iç:O) si. 

Lord lrv.n Hındistan mılliyctververle. 
rinin reisini yanına çağırmalaı1 için 
me:- · lanna emır vermiştir. Lcrd 1r
vinin bu emri adamları tarafından hay 
ret :~e l:ar§ıl<.nmış: 

• Amoın .ne y.·~ıyora 1mız? Gandi 
yarı vah:.' bir adamdır. Sizin huzuru· 
nuza gelmez. Hatta gelse bile mcde. 
ni bir adam gibi ..:lbıse ~ıyip gelmek 
istemez . ., 

Demişlerdir. O zam=ın Lod lrivn 
(bugünkü I.-ord Halifaks) • za.arı yok. 
Bir paçavraya s:ırılmış olC.uğu halde 
gelsin. İsterGe yanına keiisini de alsın 
da öyle gelsin.,. diye emrinin yerine 
getirilmesinde ısrar göıtern.iştir. 

Nihayet Gandi çağrılmıı, gelmiş. 
Lord trvin doğrudan d?ğruya yere 
ba~daş kuruF oturmuş olan Hindistan 
mi!liyetçileri reisi ile konuşm•1ş, m~
kemmel surette onunla anb'j'111Ş, ~en· 
disi ile bir mı!kavele imzalayarak impa 
ratorluk konferansına i~tirak etmek 
üzere Londraya göndermiştir. 

işte bu suretle Hindis~a.ıda yapılan 
milz"' 'cereler neticesidir ki bugünkü 
Hindistan kanun esasisi meydana gel· 

miştir. 

Hindi ·tanda bu işleri gören Lord 
trvinin Lord HalHa);s olduktan sonra 
Almanyaya giderek Hitlı-r ile müstem 
leke i~leri üzerinde konuştu~u herkes. 
ce "".,trımdur. Mazisi bu şekilde esrar. 
en~iz vazi'teler içinde geçen Lord Ha. 
tifaksm İngiltere Hariciye nezaretine 
gectikten sonrr• yapa~aı; işler tabii bil· 

yük mcr:ık ile bekleniyor. 
Ac-n11 US 

15.ha bile müracaat edeceğini aıı'.atııııf 
~ ·~ 

Fakat, bu fikre de daha ku~etli 
şeyle itiraz olunabilir: l1° 
Şu muhakkak ki, mareşal JJado ~ 

k . protO 
ile general Gamlen arasında.~. .., ııır' 
lun, iki hükfımetin mua ettıgı bi· ·eC 
!aşma haline gelmemesine sebep ga~ 
b·ı::ıittir: Streza cephesinde buhran blJ 
ha evvel ortaya çıkmıştır. Fal:at. 

11 
• 

demek değildir ki, buhranı hal}~ 
Yugoslav anlaşamamazlığı basıl e 
tir. fşte, işin hakikati budur. tf1 

B. Piyer Laval (o zamanki frst1lt"" 
Baıvekili) 935 kanunusanisinde ı/f 

. ' ğ· A~usı11r. maya gıttı ı zaman, ona ~ 

istiklfiliııl müdafaa için, bir cephe. ~ 
rulma~ını teklif eden B. MusolirU 1',. 

muştu. Bir nokta, esaslı bir nokt' 

bul edilmişti. f~ 

Av•·-"urya, miras-çı devletler _ta7d.,_ 
elan muiafaa edilmeyi kabul ed1Y

0 
r • 

••• 50}'8 
Yarı.=. soyulan devlet kcndı•ını edi' 
zenginleşenlerin yardımını kabul 

11 011 
yordu. Fakat, Avusturya, zırnıll11 ,sı-,r 
rak, İtalyanlarla Yugoslavların .• ı.-

• ..51ıtl 
na Fransız kıtalannın da gırrn~ ,dl 
tivordu. Cünkil, keırlisini müdafaa "ıı'r: 
ce~lerin Ruc:larrn Prusyalıl.,rın. gv/-ı 
tile, Lehi~tana karşı yaptıkl"'° 
gec kalacaklarından korkuyordu• ,,ıt 

tcıte bunun içindir ki. muayYt'~af-' 
mikt~ Fransız askerinin de rrıU 
iş;ne istirak.1 dfr•iiniilmüştil. ,( 

B. Piyer Lav<~ o zaman buııtJ~ fOf' 
cak bir şada kabil olacağını nerı ı;.t 
dil: İtalya ile Yugoslavya arası~ . .ıfl. 

r.•ıtfl''~ı 
yakınlaşma olması lfizımdı. B. f"' 
ni buna cevap olMak, Beigra~a tçl 6' 
bir elc;.1. göndereceğini, bu yenı e1,rı~ 
Viyolanın Yugoslav devlet ada!l'l ııtııP 
bir yakınlaşma için açık bir ~~t dl 
götüreceğini söyledi. Bu taa~ ...,j~ti!• 

· ılw _t 
tam hır şekilde tahakkuk ettır tı" 

Pıl '('! .ı. 
Esasen, 15 mart 937 de ya :1c ıtv 

yan • Yugoslav m:sakı Fransa~· ,ttıif' 
fakını hıraktı diye kzbahatli gor •'" 
ceğimiz bir Yug051avya ite 1talY' ı;1te' 
sında ·~'aşma imkJinı olduğunu g 

meye kafi değil midir? <t'~ 
Pad• ıı-

Hakikat şu ki. Orta Avrtl el' tı 
yet.! !ağlamlamak için besleneıı tc•~'c 
yük Umidin suya süı:mesinde 
ne Romanındır, ne Belgarıdııı • 

KURUN. 
AllONF. r An 1 f-'ES

1 
"' 

r.teı11'" 
lılt'nılı•ket ıııı 

dııı•"' .... içınıle 
15

!> .. ,.,.. 

A vlıl< 9& '2!ı ,, 
21i0 3 il\ lık g:,ıO " 

IS tıl lık '7!> 1rıoO " ~I 
Yıllık 9110 11' 

11 ~, 1cı 11 ıl" 
rorıfestnılen nuıırnn mr ııııır.r fi ııf 

rı I' sın L•ır ıııır 
oıııı kuru., ,Jtı~ıı ı r. 0 • beşer 
nıe\ ı•n \'erll're a)·dıı yetmi$ 

1
,,.. 

ıuııırıı<' •lllır. ıctııf' 'it ,I' 
Alıonn knvdını bılılire" nıe rcıcU' ,. 

D"' 1 nın ı;t 
ızrnr lkrelinı, ııhonP par 

1101 
ıdıırt doğru gfü·ünüyor. l?ahu$U8 l.dit:n 

harfini 7cullanan memleketler de bu 
usula kendileri için bir kaide yap
m?,Jkır. Fakat bir de bir mektep ho
CMının, 11cı,".ı bir konfcransçının, 

11ahııt radyo!la haoodi.<J ııeren bir 
3pilce?in elinde yab:ıncı imlô ile ya-

Çapraz Kelime Bulmacası 
)& lınııkn ile yollnıııa u<"rc (il 

"" dı ıııerıne alır. ,.11 ~ .. od" 
Yenıılcn !ı ahone yn7.ıın ""lelıM 

hirılrıı vn1ılnnlıırn. nıektrrıı-r 
11 ,.1 varııır· _,,. 

.................................................. 1 .............................................. . 

Yeni bulmacamız 

~ılmı~ ecnebi İ311'i ha31ann tclô.lfuz 1 2 a 4 5 6 7 8 9 10 1 İ 
şeklini bilmediğini, koıavca öğren- 1 wl c'---U--k-1 ıı ı ı 
mele 11cısıtasını da bulamcıd1ğını dil- 2 __L l_L _ I_ ı ~l-111 
§llnclim. Btı hoca ve-ya o 'konferans· 3 ~-l_J_lm-1 J•I -
Gı o1myam.adığı i.yni 7v'..37an tale- 4 1 ~I 1 1 lillJ_J 
belere ve dinleyıen7cre anlatmak i- 5 !ill 
çin 1iJO.ra tahta i'zerinde ıtauın mı1 l_J_LJ9I - 1 1 
B1•n1ar 7..aro. fcı.hta f'zerine mızılsın 6 111 I ·· ı . 1.. 1 l_l_l_[!"I 
d:u,:Vm rad11oda S""i1v.."1' it;'in btı im- 7 l!l-11!1 l~I ~1-1-1 

8 1 ,-, 1 1 1 ı-ı-ı-
1·dn o

1
v ndıijnuı göre bu ~!Lt'allı ne !) :=::ı-ı-,-ı -ı-ı , - -,-

1/'l""Sıtı 1 .- 11:. ,-ı-ı-ı -,-ı-ı-ı 
! O rl.tı 1ırr icmı;7,,..~ ne1r1:1;re bu-. 11 O _1ı_:_1_ M'l _lı._ _ --,-, 
ı ~· ,,ı,..ıwr.r-. 1• 1•er 7.,, b"rt"Y' r.:rf'T 1ıcırf- • 11 w: . . 
i Zerini 'l'C' h,,,.,.,,., ·:ıi mi Jt(1]·'et:ttn1 ~ 

ı 11A!AN KUMf~!!.__! 
SOLDAN SAGA: 

1 - Dünyanın en dar boğazı, tehir. 
Buda papu. 3 - Cubuıd, 

bir nevi ceket. 4 - Kısa zama. , yazı
l:ınn altına atılır, kuzu mclemeS:. 5 -
Bir demirci. ateşi, alrşllmı§. 6 - And 
içme~ bir ıef ba§3rmak. 7 - Bir nota, 
hü:um. 8 - Bilgiççe, ço!t iyi 9 - Ol· 
mnmı§ kavun, gilzel. 10 - Oturmak, 
bir edat. 11 - Sap, ço'k uzun hikaye. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Vücudumuzun çift uzuvlarm. 
dan bi~. aksi. 2 - Yapılan, hnilya. 
3 - Petrol, peki mana!lna. düğmenin 
geçirildi~ ciel:k. 4 - Tok olmayan iki 
büklü"lı olmak. 5 - Eziyet, mal mülk 

6 - Çift, genislik. ineğin • çıkardı~ı 
ses. 7 - Erkek C.smi, keder. 8 -
Birine[, A vrupada bir film şirketi. ya
ya. g - Ha,m mduı, kuvvet. 10 -

Dünkü bulmacanın halledilmış tekli 

İşaret, ar·•'xa su, kemiğin içindeki su. 

11 - Tel'in etmek, bir i~ 

!arına ıwrı<"ll 1Pn7. " ,,,,ı,,..-
1 

,,,,, .. 
Türkhı,.rıtn htr 1111

·• n .,ıır· .,,t• 
K I 'Hfl N' a ntıon' 11n· ~ıarııt1 • 

Adres deGı~ıırme O<"retı 25 

,,~, 

df' -tflır ,, Tene ,,.;_,,. 
'Mnnrlf \'ekmrf/ndtn ~"-,, rrıetl'', /iP":.. 

lfanrlf ltıidiıriwll tıııtu ınrıfl' li, ~~ 
• o/an t krıllanılma~a ,.1vuışll {şlif· ~~J' 

ne ifrn/1 etmr~e knrnr vtrT",ı ,4fll' r.. 
terin RCO'a barin olan talth~ ed/let-" 
mııhlellf mekteplerine tePt LAıırıllll' 

ıklar,._.
ıarrndakl c;JJbe ve aar 
caklır. 



1 Şehir Haberleri 
. ~ 'J}-------· 
ıstanbuldan kemik ihracah gün-

ıs den güne fazlalaşıyor 
Jaıa:~buı~~? kemik. ihracatmm faz-] Telef olmuş hayvanların kemikleri 
Sened gı gorulmektcdir. Şehrimiroen de senede 20 ton kadar tutuyor. Bun
lhz.a c 400 • 500 ton mutfak kemiği la.r dahi kurutulup sevkolunmaktadır. 
has ç olunmaktadır. İstanbul mezba- Bu işlerle uğra.~anfo.rm söylediklerine 
lih 

1
' günde 400 kilo kadar boynuz fs· bakılırsa kemikler, katiyen kokma -

ınu~I etttği cihetle, bunlar da günlük maktadır. 
harı :ık !.emiği ile bh likte kurutulup Avrupada bu kemiklerdtn tutkal 

ce sevkolunmaktadır. yapılmaktadır. Kemiklere eskidenberi 
1935 s . 

kelllik e~e~ınd:nberi, Anadoludan da hep 1talyaya sevkedilmekte iken son 
da . gctırılmege başlanmış olduğun- zamanlarda Almanya dahi biz.den ke

nıhracat aynca artmış bulunuyor. mik almağ~ başlamıştır. 

air Ya a 1< yüzün l Milli Heasorans mn-
dQ k dürünün beyanatı 

h ~ n a V g a Bir mUdd<:ttenberi A\TUpada tct -
~ q Ji I 't / kiklerde bulunan milli reasUrans mü-
i f.ı f'll SUÇlll Ha ıl dürü ve Ana.dolu Sigorta Şirketi mU-

~~ }' U!ı;U/ u b aı aıaaı dürü Refil Bayar 5ehrimir.e dönmUş
tıı~~ Suttanahmet sulh birinci ceza tür. 
han ıteznesinde iki gün evvel tevkif • Bay Refi! Bayar gerek tetkilı:leri 
Çak ~e arkadaşı I..!lz Yusufu sustalı hakkında gerekse sigortacılrğımızm 
liıı; ıle .Yaralayan katilden suçlu Ha- memleketimizde ıslAhı etrafında hü -
n dtıruşrnası yapılmıştır. k\imetin alm:ıkta olduğu tedbirler 

taıy u hadise, Çanakkalede batan l - hakkında şu Jzahatı vermiştir. 
'llerran vapuru kaptanı Françesko "- Avrupada işbirliği yaptığımız 
gutı et~inin tevkıfhnnede kaldığı üç şirketlerle temas ettim ,neticeden mem 
l'~t:ı~Uddct zarfında Ustündc yattığı nunum. Yeni sigorta kanunumuzun 
l•e 1 

111dan kopmuştur. Kaptan t:ıhli- Avrupa sigortacıl:ll'ı muhitinde u
~ıır0~nrluktan sonra çıkarken, mcv - yandrrdığı &kisleri de tetkik ettim. 

:ılflc: Bu proje bizim için gayet lüzumlu -\a; Su .Yatağı sen ben aldırtıncıyn dur. Ve teknik esaslara dayanılarak 
kab~~ muhafaza et. demiş. Halil de hazırlanmıştır. Sadece bazı noktala -

ı;-J etmiştir. nn nave3ine IUzum vardır kanaatin-
~ kakat bir iki gün evvel L~ Yusuf deyim. Projede ,iki eene evvel ültıs 
ile d a~l ve rn.hnt yatağı kendi yatağı eden Foniks ve Türkiye Milli sigorta 
ttı.uş, c~ıştirmek istemiş, Halil mani ol- şirket'erinin UU.sından evvel yapılmı§ 
katı Laz Yusuf kızarak kendisini to- olsa idi, ifJA~tan mUtevellid zarar da 
~aa?11Ştır. Bunun üzerine nereden ·iq derecesine inerdi. 
tllı rııt ettiği MUi anlaşılamayan sus- Bu iki şirketin iflflsmdan sonra mil-
tu b~akısını çeken Halil. Uz Yusu - ıt reasUransca yeniden kıymet haline 
~b ,ırkaç yerinden vurarak bir sUrü konulan ve halkın bir tasarrufu ola • 

li· a.:31
na birini daha katmı§tır. rak kurtarılan ısigorta sermayesinin 

~ilıkı~ Reşit, muhakemesi sonunda yekunu l.814.711 lira 60 kuruştur. 
ıl'll .hır ay beş gün hapse mahkO.m --o-

~tır, 
Romanya elci.t~i 

~0tıoR l.5~iı~ Ankaraga gitti 
~v i u. ~-u ... ~ö, ECEK 

() Uu .. ~;... ı ._ .. c,ı; .&.a:.rt 

a, Crı. Ve UScıcrde bu yll zam &Örecek 
· l."cn lt.11,. ıerın teıtış ışıerıne cıundcn 
b., bl\:n ~cneı c .. pel:tcuer tnraunaan .... ;ıın. v ttr. 
ıııcn;ı.a 1.ıl\ • .ularda zam görecek öğrct

Ctın b ti"" u yıl sayısı 250-300 kadar. 
lat\.a·1ETn:.:::NLERIN BALOSU 

•~ anbuı ·u .. ı . d "'llJ ı ogretmen erıne yar ım 
lcrc !' k.ı§ ve Lkbahar için ögıetmen 
dır. 13:11 .. ua eglcnceler hazulamakta • 
lir. l:) ar ·•da oncc bir balo ver.:ıecek-
4zıltiaiha sonra konser ve tiyatro top-

rı Yapııa_aktır. 
llSE VE ORTA OKUL 

li, IMTıHANLARl 
~~Ve Orta okulları ikınci yazılı im 
bır ay rı Kuıtur Bakanlığı tar<.ıfından 
~r. l'{ llonra yapılması karar.a~tırılmış 
~r buer Yll ınartta y .. pılon bu ımtihan 

h Yıl n 
4Jt~cr ıs ında olaca'k,tır. 

~ay1 taraftan söı:lü imt.=.hanlarda 
t~ "tan h 
\, l:ttckt -ızırana alınacağı tahmin 
( tJ {(s CJır • 

t:,\. fEDRISAT MUDURO -
Şeb NON TETKiKLERi 

1§1 tlfllizd b .. • 
. ~tı cı· e ulunan yuksek tedrısat 
ı-~ rekto . 
l3 ldclc.i r~ bay Cevat dün de şeh 
t <l;r Cc._. tetkıklerine devam etmi§tir. 
./"c iıt;.t dün Öğleden önce üniversi-
Cltttsrıc 1~ ve bütçe vaziyeti etrafında 
~a goril§nıU§t" 

de y C:1;.vat 1:. ur. 
~ltıeı6u1 · aç giln daha ~chrimiz 
\JC~Et oı~:a\tır • 

•MENLER HAKKINDA 
~ ~illtU iSTATiSTiK 
he t naka l ğ . ti ~l?ıcrııc . n 1 ı orta okul ve lıse 

ta t0ııtcrc tı ~ra:ıında türlü vaziyetle. 
t \> n hır . t • . . Ctrtıi l' ıs atıstık yapmaya ka· 
Şıttıd. § it. 

tct 1Yc k d 
tctltıcl\ ıa}'l a ar her okula gelen öğ-
..._ ~c:ııcr· '

1 8Ytılı§lann sebepleri, öğ. 
lıy ırı. dur . 

İgt Ctl~ti Utnu, yaı t"-'m=ı vesaır 
~ti • • okuı1 . 

•tı~e nnn umumi seyrı bu 
>'atılacaktır. 

~tııı Stsı t -::-------
•nrı~ 1/qıı.,. 

1
· llAl.J<E\'1:-.t>E 

~<1~01 '-•t 20" dtıcltn: Martın 11.incl Cuma 
1
1 ttı, ~•t, .\t G~ Halkcvlmlz Dil, T.rih. 
llıite ile tıı-•ıııı; "'~ sterit, Spor, Sosyal Yor-
~ b.,\._~ı:lrtıı Rltap~:ırny ~ulırleri 'ko-

-,...._ l'•ı>ıl " 
'rı ııca~ındnn th•elerln ha

lica olunur. 

Balkan antantı: ko."\seyi topkntı • 
sı.1a iştirak eden Romanya HMiciyc 
müs.teşan B. Komnene İstnnbul Anka· 
ra seyııhatlerinde rcfa\at etmiş olup 
son birkaç gündenberi §ehrimizde bulu 
nan Romanya elçisi B. Telemak dün 
~amki ekspresle AnkarDya gitm'.§tir. 

Aynı maksatlı §ehrimlze gelmi§ olan 
Yugoslavya elçisi B. Acemoviç de An. 
karaya odönmUştnr • 

-o-

B<ırsadaf:i muameleleı 
İstanbul borsasında dUn de muame

leler çok durgun geçmi§tir. Birinci ter 
tip Türk borcu tahvfüeri 19,30 dan 
muamele görmÜJ ikinci ve üçüncü ter 
tip Türk borcu tahvilleri üzerine hiç 
bir muamele olmamı§tır. 

Bund:ın baJka Sivas Er::urum, Ana 
dolu demirvo1u, Erg;:ıni ve Arslan çi. 
mento tahV.:lleri Uı:erine hiçbir mua

mele kaydedi1memiı. bir İngiliz lirası 
na Merkez bankası tarafından 630 ku
ru'S tcsbit cdilmJtr. 

Dün Londradan 1•tanbul borsasına 
ge1en tcl~rafta bir tnp,iliz lirasının 
153.84 franktan, bir dohnn 501.62 
den Onitilrkün de 366 dan muamele 
gördüğil b~!dirilmiştir. 

BU SENE MAHSUL BEREKETLi 
OLACAK 

Muhte1':.f mahsul yeti§tiren bölgele
rimizden alınan malumata göre, bu ylı 
hemen bütUn mahsuller çok bereketli 
olacaktır. ÇUnkU bu )'11 orta ve doğu 
Anadolu hariç olmak üzere yurdun 
her tarafında k.ı§hk eldm işleri ııubat 
baııımfa tamamlanmıJ bulunuyordu. 

Geçen ay bu mıntakalarda ekim İJi 
ikmal olunmu§tur. Şimdi mahsul t!.m:ı 

men kuvvetlenml,tir. 

Son defa yağan karlar mahsulü don. 
l~ınn kötU tesirlerinden kurumu~tıır. 

İzmir, Manisa, Akhisar, Balıkesir ve 
havali ·.=.nden sonra Marmara mıntaka
ııında da zeytin toplıcna iti bitiriimi§, 
bağların trmın ~a tamamlnnm11or. 

Bu vaziyete gcl'e, Mahsulün her s3-
hada mUsait bir şerait içinde yetişmek 
te oldufu MlaşJ maktadır • 
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Bir ingiliz ruhiyatçısının şayanı dıkkat bir makalesi • 

Neden korkuyorsunuz? 
Bu yazı, size •. aslı ve esası olmayan korkulardan 

rıastt kurtuımak mümkl.ln Olduğunu öğretecektir 

Saçma §eylerden korkanlar 
var. Bu korku; insana '!Ja§arna!Jı 
gii.çlcştiriyor. Vehim içinde yaşa
mak, ooyat değil; bir nevi kabus
tur. Bu kabusa 1ıiiJ..."1Mdebilir mi
yi::Y •• 

Bir lngiliz rulı.iyatçısı uzun 
tetkikleri n.cticesiııde bunun ka
bil olabileceğini aşağıdaki yazı
sında tafsilôtiyle anlatıyor: 

" Arkada.şln.rmı arasında mükem -
mel bir operatör vardır ki, büyük bir 
ameliyatı, bir kılı bile oynamaksızın 
yapabilir de, bir hastanın bademcik -
lerini çıkarmaktan deh§etli korkar. 

Yine bir adam tanırım, porselen be
beklerden ve küçUk heykellerden kor
kor. Bunları gördüğU zaman soğuk ter 
taneleri döker. Yabancı bir odada. u
yumak mecburiyetinde kalırsa, her 
şeyden evvel, orada bir porselen be -
bek veya bir heykelcik bulunup bu -
lunmadığmı arn::tınr; yoksa uyuyabi
lir. 

Her gün kar1ııla.5tığıruz insanlnrdan 
bir çoğu, muayyen fieylerden kork • 
maktadır. Korlduğu ~eyler arasında 

Z!l.rarsız olanları pek mebzuldür. :Me
sela kapalı odadan, ıslıktan, büylik 
duvar saatinden, oyunca.klan korkan
lar vardır. Bir kadın bilirim ki, tram
vay bl~etlerinden korkardı. Genç bir 
mühendisin, Uzerinde ölüm yazısı bu
lunan kitaptan ve gazeteden korktu -
ğunu bilirim. 

Muayyen bazı kim~ler ve ahYal; 
bazı insanlarda korku uyandırıyor, 

bu adamlar arasında harikulade kabi
liyetli olnnlnn vardır. Fakat geceleri 
evham içincle geçer. GündUz!eri yoru
cu bazı düşUncelerle... Bu adamlar, 
kaprldıklan evh:ımm manasızlığını 
bilmekle beraber, kendilerini zapte -
demezler, nlllrakrıbe altTna alnmnzlar. 

Korku tabii bir şeydir. Yerinde en
dişe etmek faydalı da olabilir. Tehli -
keli feylere knl'!3t körükörUne atılma
mak için. bazı tedbirler almak gere -
kir. Tabiat. i~i o E}ekilde tertip etmiş-

POL'STE 

1ki dolandırıcı 
yakalandı 

Evvelki gün Şile Cumhuriyet mUd
dei um umiliğinden Üsküdar merkezi -
ne müstacel kaydiyle bir telgraf gel
miştir. 

Bu telgrafta şöyle deniyordu: 
'- Şile halkından Eşrefin kalpa -

zanlık ,dolandırıcılık suretiyle 800 li
rasını alan Mehmcdi igncvcrek rMi 
rasıw alan kumpanya efradından Alt, 
Şileli ahçı Mehmedi dolandırmak U.ze. 
re oraya gitmiştir. Mehmet de bir oto
bUsle fimdi hareket etti, ÜskUdarda 
Şile kahvesinde buluşacaltlardrr. Meh
met otobüsten inince 'kasketini koltu
ğunun altına tutncaktır. lcap eden ter
tibatı alarak dolandrrıcıyı yakalayı -
nız.,, 

Bu telgraf Uzerine zabıta memurla
n kahvede ve otobUslerin durak ye -
rinde tertibat almışlardır. Mehmet iki 
saat sonra otobilsten lnrni~. doğruca 
kahveye giderek Ust kattaki odaya 
çumııştır. Bir milddet sonra list kata 
Rizeli Hakkı ile SUleyman isminde iki 
kişi de çıkmıştır. Bunlar yukanda alb 
buçult santim boyunda bir tarnf ından 
kabartma yedi domuz, diğer tarafında 
haç resmi bulunan altın yaldızlı altı 
parça demiri ahçı Mchmede 500 liraya 
satarl!lrken memurlar yukarı çıkmış
lar, dolandırıcıları yakalamışlardır. 

Mehmedin verdiği malnmata göre 
Şileli Ali üskUdarda bir eski binayı 
yıkarken temelde Bizans zamanından 
kalma e:!ki altm külçeleri bulduğunu 
söylemiı;ı, hattA bunlardan bir tanesini 
Mehmedin önünde rendelemiş, altın -
dan sapsan altın görünmüştür. Meh -
met, ŞileH Aliye bunları alacağını söy
lemiş, fakat Ali hakkında tahkikat ya
pınca bunların, 15abıkah olduğunu öğ • 
renmiş, l§i gi::lf ce müddciumumlliğe 

haber vermi'jtir. 
Fatihte Gizli Bir .'ti e::ba'ha Bulundu 
Fatihte Çarpmbada Cemall llOka -

tir ki, kcndımiz veya sevdiğimiz kim
seler bir tehlik<: karşısında bÜlundu -
ğu vn.kıt dimağımız. vücuJümüze bir 
(S. O. S.) işareti gönderir; bunun no
ticesinde bütün yedek kuvvetimizi ve 
kudretimizi toplarız, icap edeni yn:> • 
mağa savaşırız. Korku dediğimiz şey, 
dimaği bir tehlike işaretidir ki, bize 
zararlı şeylerden haber verir ve yedek 
kudretimizin harekete geçmek üzere 
olduğunu biliriz.. Korku ve endişe me
kanizmnmızdan bu yo!da istüade ede
riz. 

Mesele şu kl, hangi şeylerin ve han· 
gi hallerin tehlikeli olduğunu tayin i
§ini tabiat bize bırakmıştır. Biz, em -
niyetimizin tehlikeye düştüğüne kana
at getirdiğimiz zaman korku mekaniz
mamız harekete geçer. 

yormuş. Kendisine, bu gibi hislerin 
nasıl zuhur ettiğini anlattım. Ve ço • 
cukluğundaki hatıraları soğukkanlı • 
lıkla müt:ılea etmesini, itidalini kay -
bctmemesini tavsiye ettiın. Bir hafta. 
kadar sonra, kız yanıma geldi. B.itün 
o saçma korkularırun zail olduğunu 
söyledi. 

Balondan nasıl korkt"llt,.ı:unu anlata
yım: Küçüklüğünde, bir defa bir ııando 
mima oywıuna götürülmüş. Orada, u. 
zerine insan yUzleri çizilmiş bir çok 
balonlar görmüş. Ne olduğcnu takdir 
edemiyecek kadar küçük bir yaşta o ... 
lan yavrucağız, bir takım hayaletle -
rin, hortlakların karşısında. bulundu.
ğunu zannetmis. O gece k!buslar ge -
çirmiş. Büyüdükçe o manzaranın ha ~ 
kikatini anlamış amma, ne zaman 
hatırlasa veya onu hatırlatacak bir 
hMise karşısında kalsa, daima ilk 
korkulu intiba. ha.tırn.smda canlanır, 

yüreği oynarmış .• 

Yalnız şurası dikkate yaşandır. Bi
zim dimtı.ğlnrımız, daha çocuk dene -
cek yaşlardan itibaren harekettedir. 
Bir çok şeyler hakkında çocukken ka
rarımızı vermiş bulunuruz. Bir çocu
ğa Jse, yUz!erce ~y, bUyUk, !;irkin ve
ya garip olduğu için korkunç gelir. 
Bımdan bagka. b:ı.zı bliyüklerde, gayet 
budnlara y"aIJarla, çocuklara korkunç 
§eyler tanıtırlar, yahut bazı şeyleri 
korkunç gösterirler. 

l§te şimdi hiç bir şeyi k:ümamıaUr{; 
.. ıı( i • • • • i' .. 

Garip korkular, unutulmuŞ şeylerin 
R.ksisedaları gibidir. Bunlardan nasü 
kurtulmalıdır. Her şeyden evvel söy -
liyelim ki, "korkmak denen hldiseden 
korkmamağı öğrenmek lazımdır,.. 

Dimağımızın tuhaf bir hususiyeti
dir: .Bir şeyin üzerine korkunç veya 
kötil yaftasını vurduk mu, ilerde o şe
ye dair ne görsek ve hatrrlasak, der
hal dimağımız geziye döner ve ilk ha
tıraları anar. İlk defa tanıdığınız, do
kunduğunuz, işittiğiniz şeyler size 
zevk vermişse, onl:ırın daima zevkli 
şeyler olduğunu düşün~bilirsiniz de, 
size istirap vermiş olanları, daima is
tirap v~rici olarak düşUnmeğe milte • 
mayilsinizdir. Ve eğer korkunçsa, da
J:rna korkmak yolunda bulunUTSUnuz. 
Fnknt bilylldllkçe, bunları te~kcdebll-

Korkumu:run hakikatini sükilnetle 
karşılamağı öğrendiğimiz takdirde 
mesele kalmıyacaktır. Onlar için de 
batıra.lanmızı birbirine zincirliyerck 
tA eski günlere kadar yUrUmekliğimiz 
ve bize korku veren yanlış anlatılmıo 
şeyi bulmak lığımız lfımnd.Ir. ı ; 

mek milmklindilr. 

Bir genç işçi kız tanının. Oyuncak 
balonlardan korkuyormuş. Hele bu ba

- ı:ıımA'.o tuJŞ~ 'ısı?urunt?d m.ıuıuoı 

Bu hadiseleri bulabildiğimiz takdir
de, aklı b~mda birer adam sıfatiyle, 
o h§d;seleri yanlıı;ı tel!kkilerinden so
yar ve hakikati ile görmeğe alı§ırız. 

Korku, bazan birdenbire, bazan yavae 
yavaş zail olur ve bir gün kendimizi 
ondan tamamen kurtulmue görebiliriz. 

Garip korkula.rmızın sebebini meto
dik bir surette ar~~mnağa çalıgını~ 
bakınız vaziyet nasıl değişecek: 

(lngiliz ru.7ıiyatçısı Peter Fcl.c~ef'"' 
in yazısından). 

":: ·- .·-t· '·' • . . • ~ A' .•.. •' - ..ı. ,J.. .~1'.~ 1 .... \ • • • ·, ,.,,. 

ıstanbul Valisinden 
Umumi Meclis azasına 

ı - Ef plyasnsının tanzimi için alın
ması U)zımgelen tedbirleri müzakere 
etmek, 

2 - fslf mrak takdiri kıymet komisyo
nuna bir aza seçmek Ozere mecllsln
blr gUnlUk fevkalAde lçtlmnına vllA 
yet~e luzum g6rülmUş olduğundan 
9;S/9S8 Çarşamba gUnU saat 14 de umu
mi meclis salonunu teşrifleri rica 
oluour 

ğında LUtfiyenin dört numaralı evi 
evvelki giln ansızın basılmış, içerde 
gizli bir mezbaha bulunmuştur. Lüt
fiye burasını eski kaçakçılardan Cev
dctc kiralamıştır. 

Evin bir odası kasap dUkktını hali
ne getirilmiştir. Burada satır, et tah
tası, kıyma makinesi yeni kesilmiş i
ki koyun, on iki koyun derisi, on beş 
de- canlı koyun bulunmuştur. 

Ayağı Kayınca ..•• 

1 

nın lsınail olduğu anlaşılmıı fakat 
hüviyeti tamamen tcsbit edllememit
tir . 

Ceset morga. kaldırılmış, mUddeiu • 
mumilik hUviyetini tesbit için tahki • 
kata b~lamı§tır. 

Eyiipte Bir Dükkı1n Yandı 
Evvelki gece, saat yirmi ikide E • 

yUpte Ot:ıkçılar caddesinde Nncinin 
27 numaralı dUkk~ından a.ruıızın yan
gın <;ıkmış, ahşap olan dükkln tama
me.."'l yanmıştır. 

DUkkAn iki bin liraya sigortalı ol • 
duğundan tahkikata devam edilmek -
tedir. 

:; 

Taksimde •ropçular sokağında. otu -
ra.n hizmetçi Sıddıka Cumhuriyet cad· 
desinden geçerken Şişli tramvayına 

binmek istemiş, ayağı kayarak düş -
müş ,vücudUnUn muhtelif yerlerinden 
yarn.ianarak hastahaneye kaldınlmııs
tır. 

lliluiyeti A.nT~lamadı. 

SOY ADLARI HAKKINDA 
D:ı'·:.:tiye Vek!letinden vilayete ge. V 

len bir tamimde, resmt muhabcratta 

lkl gUn evvel Belediye dairesinin ö
nünde floğuktan donarak ölmü§, 60 
yaşlarında t>ir adam bulunmuştur. ö
lUııtlD 

her ıahıın soyadının muntanm.an ya.
ı:ılması bildirilmi!tir. 
• Aksi takdirde bu enak Jberine mu-
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ÇOCUKLARI 

Ya.zan: 

Ferenç Körmendi 

Çeviren: 

Vahdet GUltekin 

es 

füş §iddetli oldu. Günler geçtikçe, 
büyük kUçUk her şeyde, vukua gelen 
büyük değişiklik hissediliyordu. Pau
la tek başına gidip parkta buz tutan 
havuzda kayıyordu, - parka artık tek 
başına gidiyordu, annesinin elinden 
tutarak değil. Klara kaymasını bil -
meyordu, babası da pek seyrek gider
di . 

Noel yortusundaki ziyafet çok neşe
siz geçti. Güzel gürel yemeklerin or
tasında, insanın aklından çıkarama • 
lığı o şey hatıra gelince yüzler sap -
sorı kesUdi, herkesin zevki kaçtı. Ay
nı zamanda Paulanın yaş günü olan 
yılbaşı daha acıklı oldu. Birçok hısım 
akraba ve ahpap gelmişti ama o kos-
koca salonda çıt yoktu. Herkes, teşri
nicvvelde, o acıklı gUn bir masa etra
fında toplandıklarını hatırlayorlardı. 

O gün Paula dokuz yaşını doldurdu. 
l{<:ndinde bir _gurur duyuyor, artık bü
yük bir çocuk olduğunu hissediyordu. 
Günler geçtikçe karşısına çıkan §ey
ler üzerinde uzun uzun düşünüyordu. 
Kendine mahsus fıkirler, suurlu sevgi 
soğukluk gibi hisler edinmcğe başla· 
dı. Masal dinlemek alışkanlığı, oyun 
oynamak arzusu azaldı. Elinde bir ki
tap, saatlerce bir köşede oturduğu o-

lurdu; ama, pek nadir okurdu. Görü
nür, anlaşılır, mant1klı birşeyle meş
gul olduğu da pek görülmezdi. Düşü
nürdil, birşcyler hat1rlardı, hayaller 
l:urs.rdı. Aklına annesi gelir, Szeles 

~clir, fabrika, oradaki tanınan sinıa
~ ır, o yüzlerce yeşil basamaklı bostan, 
\":tdideki yeşilli, sarılı o esrarengiz tar
! lar gelirdi. Arkadaşı Szkora Bcppini 
' iF5ünUrdü. Bu çocuk, bazan birglln 

ı {ı:ama kadar Paulanm kendisine ver
:!ıği tcreyağh ekmekten başka hiç bir 
ey yiY.emiyecek kadar fakir oldukla- f 
rmı söyler ve bununla. Meta ütihar 

ederdi. Dört kardeş bir yatakta yatı -
yorlarmış. Anneleri ile babalan da 
mutbakta, tahta Uzcrindeki bir şilte -
de yatıyorlarmış. lki yataktan b~ka . 

yatakları yokmu.,. Bunları anlatırken 
niçin iftihar ediyordu bu çocuk? 

- Görsen gülmekten bayılırsın, di
yordu: geceleri bize gelip yatan birisi 
'rar, bir telefon amelesi, bizim yatak
ta yatan Rozina'ya nasıl bakıyor! Bi
lirrsin, Rozina, ablam. Hani şu, kutu 
fabrikasında çalı§a.Il ablam... On üç 
yaşında; göğüslü !>ir kız oldu artık! 

Bütün bunlar mademki övünülecek 
b~ şey ... övilnülecek bir şey değilse 
bıle, madem ayıp bir şey değil öyley
se Szikora Beppin, Paulanm 'verdiği 
ekmeği niçin öyle müteşekkir ve mah
çup bir halle alıyor? .. Hiç teşekkür 
etmiyor ama, olsun. 

Daha birçok ~eyler düşünüyor ço -
cuk ! Emilia teyzeyi düşünüyor. Emi
lia teyze ·§imdi eskisinden fazla to -
pallayor. Şimdi onlara her gün geli -
yor, hem de her seferinde küçük bir 
hediye ile. Çocuklara, öyle acırdı ki . ' 
ınsan onu işitince fena oluyordu. Bir 
gün de bUyük bir kabalık yaptı: Ba -
balarına çocuklara bakan bu dadı iti
mat edilebilir bir insan mı diye sordu. 
Dadı dediği de kim? - böyle §eylere 
cevap verilmez. Yalnız ,tahkir edil • 1 
miş gibi bir halle insan başını öte ta
rafa çevirir, bu kaba hareket soğuk 
bir şekilde karşılanır ve insan kar • 
şısındakinin mahiyeti hakkında bir fi-
kir edinir. • 

Paula yahut da Elmir dayıyı düşü
nür. Elmir dayı son defa olarak onla
ra geldi üç gün horuldadı; babalarına 
belki yüz kere: 

- Kızma, Laszlo ,diye tekrar etti, 
kızma... Martta geleceğim ve her §C

yi yoluna koya.cağım! 

Mart demek ilkbahar demek ... ÖnU
müzdeki sonbahara Paula ortaokula 
gidecek. Kim bilir lft.tinceden ne ka -
dar :r.orluk çekecek! György öyle :r.or-

luk çekiyor ki! O yabancı doktor mors 
insecuta cst... demişti, György anla -
mıştı: Anneleri öldü demekmiş bu . 

(Devamı var) 

Omer Seyfeddlnln •• ~ 
güzel bir hlkAyesi: Omerzn dofduğU qerde ... 
K E R A M ET Geçen sonbalıarm iki haftumı Gö- simi Gönenin adeti Ur.ere ~ 

Yangın yarım saattenberi devam e- ~e, Gönenin g\17.el ka.p~cuma ver- kazanlar kurulmuş, 8.§Ul"C ~ 
diyordu. Fakat mahallenin ahalisi iki mış o~amm zev~ hAlA ıçimde Y~ ~ b~ı dolup boşalıyor. ömd'~ 
ev sonra söneceğine kaildiler. Çünkü yor. Gönen belediyesi burada eski cugu o gün bir aralık aŞUl'8 ;,,.ı 
bir zatı şerüin tilrbesi vardı. Mümkün kaplıcanın ~-~yeni bir -~ina bnş~da görmUştür. Annesinin 
değil, 0 , tutuşmazdı! Şiddetli bir ~urmuş. E6ki Gönene ele~igıyle, çekıyor; mırıldanıp duruyor:~ 
kıble rüzgan esiyor, alevleri, kıvılcım- ıç ve ~ ~yatı ile m~em bır kasa.- - Anne ben onu ka.z8D 
lan .saçan tahta parçalarını türbenin bada.n bır ornek verm.ış. SUkQ.ndan ai· gördümdü. dl' 
üzerine, tUrbenin altındaki ~vlerin ça.- fa arayanlar iç~n husus! m:rzner ban· .. ~ureler c:nğrtilıp. ~ ~aza~=-
tılarma. fırlatıyordu. lt!aiye bölüğü, Y?l~ odal3:1'1 sıgmılacak bırer kucak gorilnUnce bır ec·•~bı cısmı 
tulumbalar son gayretlerini sarfcdi- gıbı ... &ıını:1 için d? öyle oldu. Ban- yor ... Ve bir umumi öğürtiL·· 
yorlardı. Polisler etrafı ablokeye al- ~dan hır saatlik bir otobüs yol- Ömer dememiş mi idi'! (JllJIJ' 
mışlar, kaçırılan eşyanın yağma.sına cul?gu ile Gönenin ve _kaplıcasmm . Gönende fırsat buld~~ hee 
meyda nvcrmiyorlardı. Çiroz Ahmet sinirleri yumuşatan filem.ıne kavuşur- nyor •.• Ve bir umumi öğürtil•· Jllı" 
etrafına bir göz gezdirdi. Bu kaşar- k~ .. Ömerin doğduğu kasabaya gel- rm bütün bütün izi kayboıaca.k. ~ 
lanmış bir külhanbeyi idi. Onca yan~ digım hatırıma gelince büsbütün me- trralan ve size birer kopyeeini ~ 
gın demek vurgun demekti. Ama ma,. sut oldum. ğim foto~a _tesbit. ~yoruıo- ıJP 
halle çok fakirdi. Biliyordu ki şu ya.. Ben ömeri değil, şiirleriyle ilkin ~en Ömerı be~. ()Jı1JJl Jlll! 
nan zavallı kulübecikle.rin içinde yatak ömerin adını tanımı~. Gördesin ~~lar ~lard.ır. On~ 1çiJ1 • ~ 
yorgandan başka bir şey yoktu. Hal- 15 • 16 yn.~daki edebiyat heveslisi, evınde konferanslar vermişlerdit ttl' 
buki vurgunda 8.det ''yükte hafif, pa.- Kuşada.smda 21 - 22 yaşındaki bir n?nin sa.y~ı ~çl~rind~ K~.fdlf' 
hada ağır şeyler ,i bulmaktı. genç zabit olan ömer Seyfeddine, bu- dı, onun içın bır kıta.p bile ~O-

- Allah belrı~mı e · , F das giln tayin ve izah edemediğim bir ruh trr. Gönen Halkevi arzu ediyol° , 
yangın! v rsın. ay ız a§inalığiyle mektuplar yazıyor, ce- merin doğup büyüdüğü bu e~ ,r 

Diye başını salladı. Ahali türbenin vn.plar alıyordu. alsın ve orasını ömerin ~~ 
önilne toplanmıştı. Ömcre yüzllnü görmeden başlayan raşır canlı müessese haltne 

- Buraya gelince söner! sevgim, onunla lzmirde ilk konuştuğum ____ ,. -
zaman arttı. Ölünce eksilmedl n- (And) hiliyesi ibize ~....il. Diyorlardı. Çiroz Ahmet yeşil bo- ,gca u·-tık h-'-- erir ki ,,,.._tll .,r Sa.lihll, Haymana, Havza, Bursa Ya.- J.u..&;) ~~- v ~ "· _t.6 

yalı türbenin penceresine sokuldu, • i · öl h t ma.h _.ı.... P""---lova ... Yurdun belli başlı bütün kaplı- çın en, aya mı v~ _-~ 
Kör bir kandilin hafüçe aydınlattığı ca 

1 1 
. özd man ka.nkardeşlnin, kendisini ~ 

sandukeye baktı. B~ıucunda iki bü- yer er nı g en geçirirken Gö- mak için o kendisinden ~ 
yük 6allldan duruyordu. Sandukanın nende karar kılmış olmam da sü.kfuı- k 

da aradığım şüanın bana en büyUgu-.. - durmuş ,iri ve kara. çoban ~...ı 
iki tarafında iki seccade yayılı idi. 1 ı bah-.1- ~ba1"'4. nU vermişti. (And) hikavesinin, her- pençe eşen as an ve auu 
Açık rahlelerde büyük Kuranıkerim - J hi tın ..+.... ş· dl .ı-gün bir sayıfa.smı burada. oku.madnn, ç unu amıs....... ım ueı ""~rJI' 
ler yangelm~ yatıyorlardı. Çiroz Ah- ı öm Seyfeddini" --'· ııaar--~ fakat yaşadım. er er n ~ ..,-
met kelepir ka.r§ısmda parlayan bir ,._,_~ m taşıyan bir yapıyı k~ ~ 
Yahudi göziyle bunlara baktı. Asga- ~w Çarsı camii, Raşit efendinin kurmakla Mıstığm fedaldlr ~r 
ri bir hesap yaptı. İrinden: mahalle mektebinde çocukların bazan ~ §atacaklar demek. ~ 

- Şamdanlar onar liradan yirmi... tk-bey, bazan öyüzba.smm oğlu dedik- Mıstrğın hayatım kurta1'dil1 ~ 
Seccadeler beşerden on... Kitaplar e.-ı yaramaz mer baba.sm.m koluna Türk edebiyatına unutuJmBS ~ 
mutlaka yazmadır. Yirmi de onlar, et- asılDU§, karşısındaki küçült ve harap verdi ve edebiyat dilinde bir ~ 
ti elli... §adırvan önUnde. oracıkta, bliyük bir meş'alesinl yaktı. Şimdiki genç v--j 

Dedi. Yeşil boyalı kapıya gitti. Çi- bahçenin orta.sına yapılmış bembeyaz de koruduğu hatıralarla ömer ~ 
roz, kemikli o~uzlariyle bu kapının köşkümsü eve gidiyor. din nesli belki Gönende yeni~~t 
kuvvetini yokladı. Sonra kilidine İ§te içinden binlerce kereste parça- ye filizlenip çiçekler aça.ealL ~ -
baktı. Yavaş yavaş da.yanmağa başla- sı taşım.rş Gönen nehirciği ... Söğiltle- çin ömerin doğduğu yerde~., 
dı. Halk yangınla meşguldü. Çiroz Ah- rinin susmayan gölgesinde ko§l.4Ş8ll ğum günler duygularım geıılt ~ J111A 
met son derece kuvvetliydi; hani o Ömer, (Doğduğum yer) manzumesi- zur devresi geçirdi. Göneni .,,, 
yalnız kUlhanbeylerine mahsus, bazu- nin mısralarına katacağı terennümü Ömerin doğduğu yer oldu#U lıGlll 

·a.m ·-11 h ik ezberlemektedir. yı ~ft"'a. lfV\k --..ıyonım. suz, ı ansız, sporsuz, gıLU., at' U:- uo.u ""' r:ııcvı 
iade kuvvet.. Dayandıkça. kapı çrtn-- lşte ömeri yıkanmaya götürdükleri Hakkı Tı 
damağa başladı. Nihayet küt etti açıl- sıcak sulu bana! Derin h&vzunda. şim
dı. Çirozun içeri girince ilk işi kör di ömerin kim bilir hangi çocukluk 
kandili üflemek oldu. Fakat alacağı arkadaşının torununu ağlatarak yr
şeyler her ne kadar pahada ağır ise kayorlar? 
de yükte öyle pek hafif değildi. Zihni ı_rrtc Abil ananın o bembeyaz evin-
hemcn bir vurgun plfuıı tertibine baş- de, sağ kÖ§CSinde her vakıt oturduk-
ladL Plan zihninde teşekkül ettikçe lan beyaz perdeli oda... Ömer bir be-
Çiroz "netice,, yi beklemiyor, tefcrru- bek gibi pencerenin kenarına. ilişmiş; 

• •• ·· ,,·{' t '. •• . • • 

atını tatbik ediyordu. Şamdanların dersini tekrar ettirir veya sütünü içi-
•••••••••••• mumlarım çıkarıp yere attı. Rahleler- rirken Abil ana, yemeklerini pl§iren, 

Bu hafta SARA y sinemasının deki kitapları alıp hepsini belinden çı- çama.5JTlarını yıkayan, tahtalarını si-
kardığı Trahlus kuşağına sardı. Son- len, babasınm atma yem veren, av kö-

gösterdiği ve JENNY JUGO ile RICHARD 
RO.WANOWSK \''nln yarattıkları büyük eğlenceli, 

lüks ve ihtişamlı 

NAPOLEON'un 
CAPKINLIKLARI 

1 Güzel film bütün scy:rcilere gaşyetmekt~ir. 

....... ı.ıa·v·e·te·n·:·F~OQK•Sm:JU·R·N·A .. L·D·tl·N~YllllllA•H .. A•V•AmD•laSL·E·R·t ...... 111111: 

ra biraz durdu, burnunu kaşıdı. Ya- peklerine bakan Abil ana, ömerin 
vaşçacık seccadeleri topladı; bunları annesine yeni hacten gelmiı;, birinin 
beygirin üzerine çul vurur gibi san- hoşgeldin ziyafetini anlatıyor. ömer, 
dukenin sırtına örttU. Şimdi kapıdan o zaman 7 - 8 yaşında var yok. .• Mut. 
çıkmak lftznngeliyordu. Ama dişarısı tamı annesine sesleniyor: 
dolu idi. Sandukcye dayandı. Biraz dü- - Anne, sorsana, biliyor mu, o a-
şündU. Kavuk da bırakılacak bir şey damlar nereye gitmiş, gelmişler? 
değildi. Ürerinde sırmalı bir çevre Ömer, adeta Abil ananın, hacce git
vardı. Sanduke birdenbire kaydı. Çi - menin nereye gitme demek olduğunu 
roz döşmemck için toplandı. Acaba bilmediğini f arketmig gibi, aziuik pe
evliya. diriliyor muydu? Durdu, bak- §inde, durmayor, dürtüştürüyor: 
tı, gülümsedi ' - Anne sorsana, biliyor mu, o a· 

- Vay canına, yere mıhlı değilmi§ damlar nereye gitınişler, gelmişler? 

• ••••••••••••••••••••••••·-~ be dedi. lğildi altına bakmak için Nihayet, Abil ana söyleyor: - A, 

BU gün M ELEK 
sandukeyi kaldırdı. Bu gayet hafüti. diyor, bilmez miyim biç, padişah e--

Sl nemasında lnce tahta.dan yapılmış, üstüne yeşil fendlmizin yanından! 
çuha kaplannuetı. Zihnindeki ''çıkış lşte yine Öinerin annesine riiya üy-

Dünyanm en büyük si.nema yıldızı 

Frederic Marcheve ved~~~5~TE 
tarafından fransızca olarak nefis bir surette yaratılan 

Talih Güneşi 
Tamamile tabii, renkli büyük aş1' ve güzellik filmi .. 

AYRICA: llive olarak Paramount dünya hnvadislcri 
Seanslar: 2 • 4,15 - 6,30 ıuvare 9 da 

. • ~ :-- ·' ·~.· j . . -~' ..... ..... .. ,. . • ~ ...... ' " ... ~ ~. l ~ 

plinı,, tamamlandı. Kitaplarla. şanı • durup tabir ettirdiği bir gün ... Komşu 
danlan kucakladı. Kendisi sanduke - çocuklarından birinin fesi kaybolınuş-
nin altına girdi. Yavaş yavaş yürüdü. Çocuğun başı hastalıklı. Om.erle an-
Durdu. Sandukenin altından elini çı - nesi bu telişın ortasındalar. Fes ara.-
karıp kapıyı açtı. Sol taraf caddeye nryor, nraruyor, buluna.mayor. Kilçük 
çıkıyordu. Yakaln.nmak ihtimali var- ömcrde bir şUphe: Vakrt aşure mev
dı. Sağ tara!taki sokak tenha idi Vira 
nelikler çoktu. Ama yangın o tarafta 
idi. Herkes o tarafta. birikmişti Çiroz 

\hmet sandukenin altında uzun mUddet 
dil§ünmedi. Paldır kUldür kapıdan çık
tı. GürültUye başını çeviren halk şa
şırdı. Herkes olduğu yerde kaldı. l~te 

MEi.EK 
SAR.\Y 
StlMER 
İPEK 

• ' . • • • 'r.' ı, ·. • . \ • • ... . •,... , ·-..~ . "t' .. ~ "'" '. . ' . . ,.,,, ., . . '" "'"':,.' :.· ~ .... ...,; ...... "" ........ ( •• 

evliya kallanış yUrllyordu. Tulumba -
la.r durdu. Şiddetle esen rüzgar bir • 
denbire durdu. İtfaiye askerleri kor -
kularmdan ellerindeki baltalan, kan
caları, hortumlan düşürdüler. Sandu
ke yangına doğru yürüdü. İki tarafa 
açılıp yol veren ahali korkudan titre
yordu. Sanduke, karkunç manevt bir 
heybetle sallana sallana aralarından 

geçti, karanlıklarda kayboldu. 
SENENiN EN BUYUK • EN ECLENCELt TURKÇE SöZLO, KAHKAHA REKORU FILMt 

L RE -HA 
FAKA BASMAZ 

• 
1 

1 PEK SiNEMASINDA COSTERILIYOR. BUGON SAAT 1 DE TALEBE MA Ti NESi 

1 
Türbeden evvelki iki ev de ateşten 

kurtulmu.,tu. Yanmayıp evliyasız ka
' tan türbe yine mahalledeki kudsiyeti

ni muhafaza etti. Yalnız okuyanlar 
yüzlerini eskisi gibi u.rtık boş binaya 

BUGüNKAI.KAC.'.K V 
Saat Vapurun adı 
12 T:m 
0.30 Uğur 

8.30 :Kocn~ll 
10.30 bmlr 

Tnyynr 

\ 

çevirnıeyorln.r, Kıbleye bakıyorlar: 
''lki gözüm, yangın gecesi bu t.a.ra.fa 12 

itti!., dlyorla.rdr. a 

GEI.ECEK VAPUR 
Cumhuriyet 
Kem il 
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omer Seyfeddin'in 
''ömer Seıfeddin,, in 

yeis dönümü! 

Ômcrlıı cs1."i bir resmi 

ır 
ttind~rt, Ömer ScyfedJinin öldüğü 
de • Ur. Eserlerindeki canlılığın ne 

rın h 
ıallıa.rı ayat kayna'klanndan fışkır<lığı, 
hilrUıt geçtikçe, daha !yi anb1t1an bu 
'dQı .adam içinde, ne yazık ki, "öl
•ır " dıyoruz. Olüm, ancak mnnen kı
lİlcrolaniarın adını, varlık kitabından 
ıc1ca· Arkasında yeşilliği colmaz bir 
~ b~lıarı bırak:ınlrır, için ölüm yo~ 

· Gö d 4rı v eleri toprak olur, mezar ta§-
• ıa:nan ·· •· 1 d d ~ ı >İlıUn ın orsu, a tın a agı ır, yer 

kıtık de n~::iller! tükenir; fakat dil ya
dt b_çl, mıllet var oldukça, göğüsler. 
~ ır Yürek, başlarda düşünce kaldık 
t~~ onlar, ı:ağdrrlar. Sözleri dilimizde 
~er 

0 tıJll .. ·r· uygulan gönlümüzde slis 
., ık" 

6 ·1rleri kafalarmuzı besler. 

tih~er, işte bunlar.:ian, bu büyül\ bah 

bit d ~~andı. Onu ilk tanıdığım gün, 
~ ~ ~i'l evvelki bir geçmiş gibi içim 
t~ <ıuruyor. Sel5nik İttihat ve Te-

1.rıt. ~ nıcrkczi umumisinde karşılaJnu~ 
~ 0 cam Ali Canip, beni ona tanıttı. 

d~ aten hikayeleri bana daha evvel • 

C!Jt~u ~evdirmişt.:. Yalnız şunu itiraf 
bıı ~ ltj, Öm:r Seyfeddin imzasile, 
t)'~tıl anın sahibi arP-.üitda büy\ik bir 
ke~ 1~ Yardı. O güzel, hatta hadi 
~- e)'i b"" •. 
·n~ h" Utun liakki.le kullanalım, o 
lıt}obct.U ıkay.el~r~n ruhlara sindirdiği 
~tl'betı· ~liihıyet, adama yine öyle 
ll'a\at ~ bir. yiizü kılık dü!}ündürür. 
11

t bir ~erın kendi ,bunun t •.ll teni. 
'tılc ltohpti. Tatlı, kalender ,sıcak bir 
llıtdiı;· nu~ur, başka hiç kimse de gör
~ t.ltn t 

• bur avırlar takınırdı. Kaşı, gö. 
~lllıtı;}rrıu, ağzı ayrı ayn hiç de güzel 

~lip d~ı h_alde, bunlar hep bir araya 
d<ı:ı ta Yüksek, çıkıntılı bir alnın ze. 
~t 01 tını giyince, sevimli ve doku-

t. UVerj d <lep· Yor u. 
t, llll" 
b ve b lıt ayr ıayrı muziplikler yap-

~l Çtkt·~~ların bir hayli rnaddi zara· 
~t\ttıiıirııgııniz halde, gücenmek. hiç
t l", bıı . aklından bile geçmezdi. Ö· 
•'dı ı ıınuy"-ın b"" .. .. .. 
~ · it ...., ı utun c..nrunce ta. 
~ ha!ae bararnızdan ayrıl'dıktan sonra 
tır, u iiııtünlükle içirr.:zde y:ısı-
0 ~ 

lltı:.' doatı ~ 
ı._ ' 1 "~ ugunun birinci rütbesini kö· 
~d ... _ 0ton 
clt ~!art " a bağışlamıştı. 1nsan ar. 
ı-. il '<>n..: akncak bu kıyme:li h:ıyvan-

~t lı· "" albi ~ı~ \llturnı . nde yer tutmuştu. Kıy-
h~ 1., s"' •• ennde ölçüsü "C:ıncağı. 
"llıu..._ oıuyd .. 

''-Oa..?. u. liitap ederken hiç 
........ . 
'llokuz k 
b .\Jt1 k ere canc••ğızım ! 

ı er v ere cancağızım ! 
ilt, e bun 
il ~rilaırıda ~nla karşısm~akine. dost 

~a· .1rscır b·· ltı derecesini cnlatırdı 
<ı uyuk · 

~~~ •. "art1'!..ı • adamların. kitapların 
".:it ""1tltıl 

~tıkt da. uçu e .hayc:ı•taki varhklan, 
~a,ıtll. l<onururnıar girer. Omer de bu 
'1."' ~ §an öın 1 ö . ~ :ı :Vere • er e, ! azan mer, 
bit ~ı} b· ıntni§ ve yerden kiiğrda 
• lll\.ıh iter ö . 

l L ave . rnerdı. tlç cümlelik 
''tl'l:ı resınd d 
\'\.ıı.~t\ heı- . e e yaratıcı şa11siyc

l'a.ı "'Gt'la ırırdi. 
llıı aöyledj~· 

tlıtdc ~ıl:ırite sım fr,-k ,ancak onu 
' L. <lı.ıi'dukl tanrya.~!arrn ilk görüş 
S r <:ırı b= 

ltl-'cı· •t sarsıntıdan doğ· 
~ ... _ ır. l>lit k" 
ll>ııll ~'lır e ırn benim de hay-

geçmişe kanşmadığım, kendi inaruş

lannda dcnemiılerdir. Hakikaten top. 

rağa konduğu günün üstünden onsekiz 
yıl geçtiği halde, işte bala gönlümüzde 
bir gün onunla bir köşe başında karşı
laşacağımız g.:bi <luygulru- var. Hala 
onun bir sözü, bir nüktesi, üst meclis
lerinde bir %eka ~imşcği keslcinliğile 

ÇC:•~<.hryor mu? 
"Ömer Seyfeddin., in sanatkar tara. 

fına gelince: 

Onu, aramızda geçrr}şe karıştırma

yan, sanatıdır. Çünkü onu tanıyanlara, 
onunla dost olanlara hep Ömerin sa
natkar tarafı ışık tutmuştu. Biz, o 
adamı, bu güzel ve renkli aydınlığm 
arkasından gördüğümüz için sevmiş. 
tik. Ruhumuzun sc:ı!<srsında yeni yeni 
çiçekJer açan bu sevgi fidanını, onun 
eserlerindek.! nüsg besledi. 

Bizde hikaye, o gelinceye kadar li
monluk çiçekleri gibi yapma havalar 
içinde açılan şeylerdi. Hayatın rüzgar 
ve fırtınasına kan§mca, ömrün ıç.:ne 

girin:e hemencecik solan körpe h~al 
fidanları .. 

Ömer, bu narin, ince yapılı varlığın 
kan:;llarından zekasının usaresini ge. 
çirdi. Hikayeyi hayalden hayata ind.ir. 
di. Türk edcbiy_at tarihi, bu büyük 
hamlenin üstünde çok duracaktır. 

Dil§ünüıündeki engfolik, bir harika 
idi, denilebil.'.r. "Naima,, dc:n birkaç sa· 
trr okumak, onun bir "Ferman,, bir "İn 
cili kaftan .. bir "Topuz,, gil:i enfes hi. 
kayeler doğurmc.Jına sebep olurdu .. 

Sönük görünen üslübuna dikkatle 
bakmalı. Onun bu gösterişsiz üslUbu 
arkasınıda, Hömerin tasvirlerini andı

ran, renkli kımıldanışlar saklıdır . 

Ömer Seyfeddin bir fotoğraf gibi 
·durgun tasvir etmez, sanatının adcsc
sine bir si:'lema §eridi gibi hareketler 
içindeki değişmeleri, kayna~malan tez 
!draneden Tôplar. 

Geçenlerde kitapçı Ahmet Halitle 
görüşürken, Ömer Seyfeddinin bütün 
eserlerini basmak niyetinde olduğunu 
söylemişti. Ona bu mutlu işte yardım 

edemed:ğime üzgünüm. Fakat bu eme. 
ği ~arşısrnda içimin §ilkranla -dolduğu 
nu söylemeden geçcmiyeceğim. Halid, 
elbette bu tahsiyetin eserlerinde lamn 
gelen tasnıf! yapmış, hikayeleri mev· 

zularına göre bölmüştiır. Tarihi o'an· 
tarını, Makc•~onya dekorları içınde ge

çenlerini, mizah gözetilerek · yarılan
ları ayn ayrı cildlcrde toplayac~br. 

Öyle sanıyorum ki bu hususta ken. 
odis~ne en doğru yol gösterece!~ adam, 
Ali Caniptir. Ömer. her doğurduğu 
~eyi ilk olaı&k mutlaka ona okur, son
ra bastırırdı. Benim batınında ~Jdı

ğına göre "Canlar, patlıcanlar., ve 
.. Terlgraf,, adlı iki piyesi de olacak. 
Hatta bunlardan bir~ni, bize Carubin 
evinde okumuştu. Önümüzıdc hayali • 
mizden b=·ıka sahne ve aktör olmadığı 
halde güle güle çrlgına dönmüştük. 

O akşam, dinlerken ,kendi kendine: 
- Ben, hikayeyi Ömer için h:çilmiş 

kaftan sayardım, Meğer sahne eser. 
teri, ona yeni bir kanat daha takac~ı~<
mrş! 

Dediğimi hatırlıyorum . 
Hakikaten de öyle id.:. Eğer ecel, bu 

ka~ar erke::l onu aramızdan koparıp 

alm:-t1aydı, kim bilir daha neler vere. 
I 

cek ve sahnemizde ne zengin piyesleri 
oynanacaktı. 

Bitirirken, edeb.:yat muhitimizıden 

birinde bir kadit'§inasl:k beklediğimi 

söyleme~ ister.:.m. ömerin öldüğü gün, 
yalnız gazete say{.•,annda onun aml
masile kalmasın. Halkevlerinde de 
onun ruhu ok~ansın. Bize o ka:dar cö. 
mert~e veren adama kaf1ı, bu ancak 

çok küçük li.r kartılık olur. 

Tla1•7"1 Siiha GEZGiN 

()mer f3e.yfeddi nln 
••serleri 

Omer Scyff'dclin"ln kilnıı haHncleki eser
leri şunhırdır: 
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hatırilsını saygı ile anıyoruz 
Evvela Ordu ••• 

(0merln bu ua:m 1908 Jlegutlyet ild
nrnrn ilk ayı i,lnde ııe Balkan muharebe. 
ııindcn 3 mi ımvcl ua:ılmıştır. Ömer o va
kii miiM:imdl ı•e !:mirde yeni a,ııan jan
darma nıcl.:tebincle muallim olmuştur. o. 
nun icirı yn:z bir mıi~tear nrlla 1ıcşrol11n
mrışt11r.) 

"fst3nbul gazeteleri "Tensikatn ncrden 
başlnyalım?'" sualini irat edl\'or. "Her 
lorartan !" ceYabını alıyorlnr. -

Her tar:ıCtan, ayni kU\·vellc tensikntn 
boşlamak mümkün dcAildir. Bıına bir kere 
p:ıramız 3·cti~.me7., saniyen çahuk yorulmak 
tehlikesi ''ardır. 

Düşününüz, ve şehri diizellcccğiz diye 
başlnyacnRn: e\•Jerl, hıınl:ırı, dükktlnlan 
yıkmaya ... .Zabıtnn yokken, ynhut pek nz 
rnrken müthiş bir donanma lştirasına ... 

nu bir gOrüllfi! .• Unutnc:nk mıyız ki Av. 
rupa, c~ki Avrupadır. Gene bizim güzel 
memlekc!lcrlmize, pnralarımıza, hukuku
rnuz:ı göz dikmiş mahut "ma!!ribl" dir. O 
bizim tcrakkiyatımızı katiyen arzu etmez; 
fııkat temeddün iddia ederken: 

- Durunuz, ilcrlcmcyinlzt 
Diyemez t:ıbll... ?cinden pnz:ırlılJıdır. 

Neticede ınul'nffnkıyctinden emin oldu
E}undan sakin \"e mü.;tcrih hareket eder. 
Biz de gaıctelerl okuyarak, kanunuesasi 
\'e JıOrriyetimiıden Rusynnın, Almnnya. 
nın, Fransnnın, hallA ltalynnın memnun 
oldukl:ırınıı inanırız, d<'ftil mi? 

lnnnmnyınızf Bu izhar olunan memnu
niycller en büyük siyası yalanlardır. Av
rupa gazetelerinin hatta en namuslulanna 
ehemmiyet \'ermcyinir, onl:ır "renaldlr, pa
r:! ile kenclilcrini s:ıtarlnr. Arap !netin 
klıihlları !cinde bizim ah,•nll sabıkamızı 
\'llhim göstermeyen gazetelerle büyük mu
harrirlerin, :dyasiyonun uldıklan rüş"ret 
miktarını mübcyyin pusula t"•kmaıiı mı? 

Dulgnri~tnn ikide birde askerini toplar. 
Hcyccnnlı h:ıberlcr blrlbiri arkasına Sof. 
yadan gelir. Kıimil paş:ı be:ranatınd:ı, yal
nız nuıı.ıori~tan meselesini muzlim gö
rür ve nlkblnnne kendini teselli eder. 

Diz Türkler biraz lakayt olduğumuzdan 
mütehen·ic olmayız; fakat bu liıkaydi bi
zim ciıidiyet-1 icraalımız:ı tesir etmemeli- 1 

dir. Dahilrfo galebe ~:ılılık. Esarellen kur
tulduk. Hürriyeti kazandık. Hariçte ise ••. 
Hcnfö: nsıar Öyle l~c korkoc:ık şimdilik 
yalnız hariç vnr. Hnriç isterse bizi terak
klyat ve ililAmızda serbest bırakacak, is
terse bırakm•Y&C•lc. Harice muka .. ·emet 
için mOkcmıncl hlr km•vcte malik olmaz. 
sak gene esir knl:ıcağız t:ıbil". H:ılta galip 
olsak bile •. , 

Hariç, ynni Al'rup:ı bizi tanımalı, bizi 
tnkdir etmelidir. Bunan için şehirlerimizi 
tez~·in etmek, cnddekrimlzi dfizeltmck, 
fabrikalar açmak, mnnrir için bilyük mlk
ynstn fed:ıkıfrlıkta bulunm:ık her ne kadnr 
!Azımsa da elzem olan bir -şey var: O dn 
ordudur. Japonların maarifi, Mnayii, te
rakkisi varıiı. Fnknt dilnya bunu tnnı
mnyor, tanımak ı~tcmiyordu. Ordu bunu 
tanıtlı. Joponyn, bugün bfiyilk devletler 
sırasına orduslyle glrıii. f~te bizim de is
tikbalimiz ordudadır. 

32 senedir silkQn \"e esaretle ynşnmaya 
mnhktım ordu, di~er Avrupa arlmdaşlan 
gibi knlkmalı, izh:ırı bnyat etmelidir. lki 
Oç sene zarfında kıymet.fi ehemmiyet-i 
fcnniycslni izhar eden ordumuzun cenah-1 
harisi nllında rnhnt rahııt ter:ıkklyatımııa 
devam ederiz. Hariçten şüphe ve ha\"fı
mız azalır. ftır:ıf edelim, şlmrti bile: 

- Ah şu Bulgnrlslnn bu esnadn bir mü
na~cbetslılik etmese de lıiraz belimizi doğ
rultsak ... dcmcyor muyuz? Ve bu minimi
ni komşunun hntıra~ı bizim kin tuhaf ve 
i~lm veriJcmP.z bir sıkıntı olm:ılor mu' 

Bu milpheın sıkıntıyı defetmek için rıt
,·aki her tOrlü ı~lôhata ihtiyaç var: Para
l'O, maarife, birçok şeye ... Fakat mümkan 
olabildilti knf'tnr ç:ıbuk deertmek için ev
\'elA orduya .•. 

Onun için matbunt nrkadaşlarımızl:ı hep 
birlikte çalışalım. Ordunun tensik! zım
nında kaybeıiilcn bir dakikanın müthiş 
ve telCırı kabul etmez bir asır oldu~ınu 
ishal edelim. Her şubenin ısldhı elzem ol
duğunu söylemekle bcrnber hep bir o~ız. 
dan mın eıiclim: 

küre~i. 
nunlıırııı hepsi arııp h:ırfleriyle basılmış 

oldıığıı için, öğr<'tme-n Ahmet H:ılit kitnbe
\'İ ÖnıPrin esrrlcrlni Türk h:ırflcrilc yeni
den toplo)·ıp neşre haşlamıştır. 

<Yilk~<'k ökçeler) basılrlı. (Gizli mobed) 
\Bnh::ır \"e Kelebekler) de hasılmnk üzere 
oldıı~u ~lhl şimdiye k:ıdor loplanmış hikft
Y<'lerinclc:n hir kısmı <ilk düşen nk) ndilc 
neşrerlildi. nır kısmı dn (Asilzadeler), 
CMnhçııpluk imtihanı) adile toplannc:ıktır. 
Bü,·iik hikiıyclerl de onu takip cdccC'ktir. ı 

Ömerin mııhll'lif eserlerinden seçmeler-
de Ali Con ihln gfızrl hlr hrışlığı ile gene l 
Ahmet Halft kitnbe\'I tnrnrındnn nrşredil-

Ömer ve cimnastik 
Ömer doku: yaşla

rında iken Kuşdilin
de oturuyorlardı. ıllt~
hur hanende olan 
komşularının l:eııdt. 

sinden bira: lıüyücolt 

çocukları vardı. Bun. 
lar koca çayırın her 

tara/ında perende a
tarlar, bir Rama:an 

gecesi Şeh:adebaşın
da Omeri pek teshir 
tden kllrük ranbaz 
çor11{iu oilıi elleriyle 
yerde yürürlerdi. Bir 

gün Onıtr de onlar

dan bu perende afma-

ui öğretmelerini iste- X l§Greti evin 1•apısını gösteriyor 

ui öğrtnnıelerfn( iste-
di. En büyükleri: "Annen darılır belki" 
diuordıı. Ömer israr f.tli. Sonumı kendi 
kaleminden dinleyiniz: 

"İlk ders olm:ık üzere, en tazım olan 
belimin inhina kabiliyetini temin etmeye 
knlkışlıll\r. Bnnn sordulnr: - Beliniz kırık 
mıdırt 

Hiç böyle sual işitmemiştim. )lütehal'· 
yir: - Hnyırl dedim. 

- Öl·leyse kıralım! 
Znvalh ben, onların ellerinde beş on 

ıfokika bvrıldım, dOzeltildim. Daha son
rn muallime benzeyen en büyükleri kücfik 
dizini benim nnzlk bekrAime dayayarak: 
"Haydi!" kumandasını verdi. Diğer ikisi 
kalçalarımla omuzlarıma şiddetle bastı
lar. Belimde o znmann kad:ır duymadı~ım, 
tasnn"llr edcmedlEiim bir külleme .. Bnşln
dım nl!lnmı:ı. a. Cnlnr galiba bu aınellyyeyi 
benden c\'\·cl çok çocuk üzerinde tekrar 
etml~Jcrdi. Hiç gözynşlnrıma ehemmiyet 
vermeyerek: - Sus, sus, küçük bey; şimdi 
geçer, n~lama 1 tesellisiyle benı terkediver
diler. Ren de e\"e geldim ve belimin ncısı
nı tekdir işitmemek için, y:ıvru bir kedi 
tahammullvle sakladım. Bu nğn h:ıkikatcn 
geçti: rakat minimini insnfsız hocalarımın 
dcdilli gibi bir "şimdi" zarfında değil, bir
knç lıartndn ... 

Fakat Ömer yılmadı. IJiribiri arkQ3rna 
dört, be~ perende atmaya kadar ilerledi. 
Vcrirdiöi h11suıf mektepte, fahri cimnastlk 
lıocasının önünde evveld_percnde atmak, 
11oıuw etrafında ellerlpl- 11ilrüqerek bir 
daire yapmak suretly1~ maharetini göster
di. iki url icinde muallimin muavini hali
ne geldi. Büyük mekteplerde müthiş bir 
clmnaslik tara/farı oldu. Sö:le susturama
dığı ve arkadaşının cfmnastik mikroba 
adını verdikleri biri rıardı J.-i bileklerini 
kuvvetli pcnrclcriylc sıkarak: -Arlık sus, 
derdi, bak bir 8CU sö11li11elıillr misin? 

işte ômeri, neden ıonra, diliyle dcjjil de 
rıen,eslylc smıt11rdujju bu arkadaşının 
fikrine oelnıi~ oöriiuoru:. Zaman geçip te 
lfralı, tt'frill kendi kafaslule mrrha!:emeyc 
fınşla11111ca hl:im o :amanki cimnastik 
t11tunı11m11mn yanlış taraflarını anladı. 

1 

(Sağlam akıl. sağlam vriculla bulunur) hıik
mü111in rloğru olabilnıeır.i tein vücut salJ. 
lamlı{lrnrn heı: u:va tablt bir inkişaf ver
mekle me,rut olduğunu, haykırmaya lü
:ıım gördü. Kalp tabll istidat ve kablll
yettr. olan u:uvlar, adaleler için çalışabi
lecek iktidardadır. Bunun mürıa:encsinl 
bo:mamak l6:ımdır, diyordu. 

Şu satırları bundan 3" sene. evvel, 1901' 
1 incileşrlnln bir( tarihile, o :aman llarbi
ycden yeni cıkmı$ ve 1\uşadQ3rnda redif 
taburuna memur edilmiş, 20 - 21 yaşında 
bir, gene iken ua:ıuor: 

"Hnklkt siklet merkezi bozulmuş bir 
vücut, ynlnnc• ve sun't bir vücut, ne de
nirse densin, hiç bir vakit h·i de~ildlr. 
"Jlnyat harekettir" am:ı, biz bu hareketi 
tabiatte aramalıyız: Yfirümek, gerinmek, 
koşmak ... gibi tnbit şeylerde. .. 

Cimnnstiğin diğer bir gayesi de var: 
Vilcudun intizamı, hlkmet-1 bedayi'e gö
re bir vücuda malik olmak. Tabii vOcu
dun g{lzelliftlni kaybetmesi dilşünfilürse 
tabialf ihmal etmekten olduğu nnlnşılır. 
Demek bu ihmnl olmasa ona do hncet 
yok. 

..•• En güzel, en mnntıld clmnastlk, 
hence, hı rzıssıhadır, tablntıir: Muhitlml-

zin bize nçtıijı snhnei içtimaiden başta. 
bir snhnei hnreket nrnmnk pek Abesi Ma· 
dcın ki hnr<'ket etmek isteyoruz. Yemek· 
lcrdcn eV\·el bir }'ere gltmckliğiml% ico.p 
ederse nrnba Ye traml'aya binmeyelim. 
Snbahle);n yatdımızdnn kalkınca bfitQu 
ozamızın, mafsallarımızın duyabileceJi u
zun, geniş bir gerinmeye, kendimizi alış· 
tmıhm; çilnkil fcvkalftde ve ağır hareket
ler }'apmayarak nkll ku\"etlerini te)il ve 
tnhdlt eden hnyvanların en tabll clm
nastiği scrlnmcdlr. Soknğın dalma g{lneş. 
li tnrnfında yürilrelim. Bu, blil !Azım ol· 
dtı~•ı kndar terletir. Sandnlyede falan otu
rurken ciğerlerimizin zahmetsizce tenetnıs 
edel>ilecc.ği bir vaziyeti iti}'nl edelim. ı .. 
tcrsek hayntı hususlycmlzde nakli lcaı! 
eden n~ırcn şe)·ler. rneselfı evde bir oda.. 
dnn ötekine sccecek n~ırca bir mnsa71 
kendimiz kaldıralım. Yürürken, otururken, 
kı:ılknrken kendimizi bir cevikll#e alıştı .. 
rnhm. Ynth~ımız kadar nyııktn bulunalım. 
İşte tabi! bir clmnastikl 
A~ır ve S:t}TI tnbii hnreketlerin daha 

b:ışkn znrarlnnnı ciğerlerin, reelerin tesl. 
rint doktor olmadığım için bilmem; fakaf 
bunların, hic bir faydası olmadıAını ken
di nefsimde, kendi vncudumda tecrübe et.. 
tiğim için daima ltlrnf ederim. Hnlterlerln 
aşkı! ... Bu aşk benim billfin gençliğimin fs
tirahnt znmanlnrını doldurur. O vakit ka· 
Jınln~an koll:ırım, b:ıc:ıklnrım, kabnrall 
göğsUm, knldırdıitım aftır g{lllelcr an~ 
b:ınn birkııc yadigar bıraktı: Simdi hatır• 
l:ıdıkça fhtiynrsız gülümsediğim garip ve 
cocukç.3 bir fikirle csnliri şnhıslann mu
hayyel ynzlyetlerinl taklit ederek çıkarttı• 
E;ım cıplak fotoğrnflarl 

Bnnlnrdan en beğendiğim Merkür'ftıı 

bir heykeline benzcyendl: Bir kolum yere 
doyalı, diğer kolum bir şey işaret eder gt .. 
bi yuknrı kalkmış. l\IOlhiş bir ndele ger. 
veti 1 Mfithiş omuzlan birer kavis teşkil 

eden bir Kurun! ulft kahramanı, hn}•alt, 
mc\'cut olma:ran bir kahramnn. Haynıt blı: 
kul'vet, tablatıcn zorla gasbolunmuş bic 
km"\·ct ... Bir gün, iklimi değiştirince, git. 
tiğlm yerin havaslylc imtizaç edemcyo
nım. Dalmt, müz'iç bir sıtma beni kca-. 
disine esir ediyor. Onun merhametsiz ler• 
zelcri nltmdn her gün UtrcYor, titreyor ft 

nihayet eriyorum. Kendi kendime itiraf 
ediyorum ki fdmnnln kazanılnn bir sıhhat 
}"alan ve hayaldir. Bu itiraf dakikasında 
evvelki ben gibi çalışnnlan düşünüyorum. 
Dunlnr tablatc kanaat etmeyerek san'attan 
istifade etmek istcyorlar. Nebııtlann, ye
meklerin verdiği gıdn maddelerini ecza 
şeklinde alıp rayda fimit etmek gibi bir 
şey ... 

Snn'at tnbiate taknddilm edemez. Çok 
yaşaynnlnrın haynll:ınnı tetkik edioyonıı. 
Umumiyetle elde edilen netice: (Her şer· 
de itldnl ve t:ıbil yaşamak) tır. Cok yaşa
yan mcsutıarm içinde şimdiye kadar ne 
bir idman pchlll'anı, ne fevknl!ıde kuv
,·etll bir sportmen, ne bir canbaz görme
yonız. Dilfıkis bu mesut zümre}-1; dalma 
onlnrı istihfaf eden nazik adamlar, ta
bii ynş:ıyon köylüler, hemen ekseriyetle, 
her şeyden bihaber kadınlnr t~kil edi
yor. 

Bundan başka fe\"knlftde ndalellllğin fi
kir ve dim:ı~ üzerindeki fenn tesirinden de 

CF (Lfı.tfen sayfayı feolrlnlz), 

ijı> ~rı. ölll:r':;ın ~at ailrmn,. ıonra 
llut;::ılıtı"'· e Y0 ?an sanatkan gö-

HlK.\ \'El.EH _, \ 'üksel< ôkçclcr, Gizli 
mnhed, Bahnr \'C Kelebekler. 

llmlANJ.AH - Jlnrem, Efruz Rey, Es
h:ıbı kc) flmiz. 

mi~i~ l 
Ömer Scyfcddinin bu fikir mnhsullerl 'ı 

l·anınd:ı lılr cs<'rl de km Gilncr'dlr. Bir 
ııüv:ırl subn:rı ile edenmiş olan Bayan Gü- 1 
ner timdi Sınhflıtttadrr. 

\iırııdrkları 
,onun bir türlü Kttr.TOR NEŞHl\'ATI - Türklük mef-
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~an kuvvet erin· 
or iZ 

Çe' l!a \1 eliilİn·n Almanyaya meydan 
okuyuşu 

e BarHnde b .. yü~< bir . P • rJ 
tes r uyand,rdı 

Prag, - Başvekil Hodzn, bugün a
yan ve mebusan meclislerinin müşte -
re:c bir toplnntısındn Çekoslovnkynnm 
harici ve dahili siyasetini pek vazıh 
bir surette anlatmıştır. 

E-cncbi diplomatlardan çoğu bu 
top!antıdn hazir bulunmuşlardır. 

Bütün meclis tarnfından alkışlanan 
Hodza, bilhassa şöyle demiştir: 

1 ''Çekoslovakyanın hudutları taar -
ruzd~n mnsundur. Ve Çekoslovakya -
nın d.,hili ie'erine ecnebiler tarafın -
dan mild:ıhnle edilmesine usla müs:ı
m=ıha edılmiyC'C'cktk Çekoslo\'akya, 
su1h p ~indedir, fakat kendimizi mü
dafaa etmek icn!) eden noktada blltiln 
kuvvetimizi cumhuriyetin emrine Ye

rece~iz. HU'~ümet ekalliyetler mesele
sini kemali lstikl!ll ile ve znnırl gör -
düğü şekilde hal ve feshedecektir. 

Çelroslovak Matbuatı Neler 
Y'azıyor1 

Prn1', 5 (A.A.) - Çekoslovak par
ti!eri, Hodzanın nutkunu müttefik bir 
surette karşı!amaktadırlar. 

''Ç.?l:;os,ovakyıı kendi iç işlerine 

m"irlııhaleyi kabul etmiyecektir,. di
yen komünist Rude Pravo'dan " mu -
kaddcrat bizi müdafaaya mecbur e -
derse, nihayete knd:ır kendimizi mü -
dafaa etmesini bilece~iz,, diyen müfrit 
sa-1' crnah Narodni Noviny'ya kadar 
bUtüu matburct, bu beyanatın ehemmi
yetini kaydetml'lttedir. 

Lidove Novini gazetesi yazıyor: 
''Söyliyen Başvekil dej';>il, bUtUn 

/?ckoslovakyadır. 

• Tecrübe edilmiş değiliz ve Alman 
kuvvetlerinin faik olmasından kork -
mayız. İhtiyatlı bir politika takip e
d"'cek yerde, bitar~flık politikası ar -
ka .. ı,.,Jı. cd~lcnirsek, tehlikeli bir infi. 
rat bizi tehdit edecektir. Bitnrafl1k 
anrak bizim zararımıza olur, zi,.:ı. bu 
hitnr:ıfh:-a ancak Almanyayı nln'm -
dar etti~ müddetl"e riayet edilir. Bu -
nun irir-rllr ki, ltt1faklarımızı ve bil -
htı .. sa f.'rnnsa Ye Sovyetler Birliği ile 
olan ittifakları idııme edece~z. Al -
mnnvıl ile münasebetlerimizin iyi ol
masmı i~tiyoruz, fnknt bu e.nıa~ma 

mi'"wi'ik ve ndemi mndnhale pren -
sipl"rine uymm olmnlıdır." 

Fransız Ga::C'lc!crirıin Nqriyatı 

Par is, 5 (A.A.) - B. Hodzanm 
Ço!rnslovak meclisindeki beyanatı 
hakkJlda tefslratta bulunan Dönadiö, 
Epok gn;:eteslnde ~u satırlnn yazıyor: 

Tebarüz eden Alman istck!eri önün
de harbe mani olmanın en iyi usulü 
asİn boyun lğmek değildir. Ikl kilçük 
memleket büyük devletlere daima göz 
önünde tutulma!ı icabeden bir cesaret 
ve kiyaset dersi vermişlerdir. Ingil -
terenin hangi vaziyet ve ~artlar içinde 
Roma ve Bcrlin ile mUzakerelcrc gi -
riştiği malümdur. Chambcrlain bir 
tecrübe yapmak istedi. Bu tecrübenin 
muvaffak olmnsmı bizim lmfütr kimse 
istemez. Fakat, 1n~i1tere ile İtalya a
rasında bir anla~mı:ı. imkanı görülse 
bile, Almanya ile ln~ltere arasında 
anlaşma imMnı çok az görülebilir. 
Hitlcr, Nevi! Hendersondnn mUstem
lekelerin tamamen idaresini ve orta 
Avrupıd!l serbesti istemiyor mu? 

Eko dö Pnris gazetesinde Pcrtinaks 
diyo rki: 

Hodza, fikrini vekar ve sela.betıe 

söy!edi. Fakat lnı?iltcre banş mua -
he1elerinin toprak hüktımıerini mU -
clafaaya aırt:ıde midir? Mitteleuropa
nın tahnlt'cukuna mUanarJe edecelt mi
dir? B"ittin zevnhirden nnln-;ılıyor ki. 

h:ıhc:l' ll'nler \•nr. Ru~iine kn<l:ır mektep
lerde ıtörülPn %l'1'11erln hnrc'.Cltı hetll'n i~·e. 
den <;on derel'e mülenerrir olmnlnrı, lıu nn
• r \e için h ıe umııml hlr ılrl'I r>I ım:ı1-.:ı 
dl zıınneder m, lılrnz dli,UnrHirür. Zn
lcn fıkr m, hiç h:ırelıct ~lmeınek dclti1 
dlr. Bılh:ı'>'la hn\\:ın hııv:ııı yalnız h:ıre. 

l'ct dcm,.klır; foknı bizi he~ıc,en, bh:I ml'-
•ıt e 'C'n, ıı•r.c her !it'\ i \'eren \"C hl~"ielli

ı n t ıh iık in hl in h::ırirlne tıkm:ımnk 

Eden kr.ra.rını vermiştir. Chamberlain 
ve Halifax va.kıt kazanmak isteyor -
lar. İki batı devletinin, orta Avrupa
da beynelmilel munhcdclerin ıhlalıne 

karşı koyacaklarını Bcrllne bildirme -
lcrl icap etmez mi? 29 ve 30 teşrini
sanide, Chambcrlnin, Fransa Çekos-

lovakya muahedesini hansın muhafa
zasına faydalı nazaı larla baktığım 

Şotn.n ve Delbosa söylemi~tl. Son haf
talarda bu fikrini değiştirmiş midir? 

Ve bu suret'e de A vusturyamn akibc
tine lakayt kalm:ığa mı başlamıştır? 

Pelit Parisicn gazetesinde Bourgues 
diyor ki: 

Çok uzun zamandanberl, totaliter 
devletlerin reisleri seslerini yükselti -
yorlo.r ve ortada bunların yüksekten 
atan sözlerini red edecek hiç bir ce -
vap yoktur. Hodznnm Eerbest konuş -
ması, Almnnlann mtiba~tı.ğalı ihtiras

ları hakkında kendilerine de söz dil -
şen büyük devletlere örnek ola.bilir. 
Müzakere iyı bir şey. Fakat, müzake
reye girişmeden önce, hiç bir halde 
gcçilcmiyecek hudutlan paratönere 
bildirmek de mükemmel bir şeydir. 

lşte Hodza biiyük bir kiyasetle bunu 
yapmıştır. Bu ihtar, Berlin dış politi
kası Von Ribbentrop'un idaresine geç
tiğindenb"ri hergiin biraz daha iddialı 
ve biraz daha mlitcarnz hale geldiği 
için, bilhnESn lUzumludur. 

övr gazetesinde Bayan T~is ya
zıyor: 

Hodzanm nutku şimdiye kadar bir 
Başvekilin söylediği nutukların en ce
saretlisifür. Hiç şüphesiz Berlin, bir 
Beşvekilin kendisine bu kadar enerji 
ile cevap verdiğini görmeğe alışkın 
değildir. Pariste, nutkun hasıl ettiği 
tesir çok büyüktür. Çek milletinin 
A vrunnda mevcut en cesaretli millet 
oldu~ı müh eası bir kere daha teyid 
cdilmc';:ttdir. 

6- IJ.A.n - 93$ - PAZAR 

öGLE NEŞRiYATI : 

Sani: 12,30 Pıtıkln Türk muı>iklsl. 12,50 
Hav:ıılis. 13,05 Keman konseri: Ali Sezin, 
Jsınnlıul konscn·nıuvnrı nıuallimlerintlcu: 

Piy:ınorln H.ına S:ıdri. 1 - noııdo Briyyıın: 

Su heri. 2 - l.ur - Gamı: 1. S. ilah. 3 -
Knpris No. 6 Pnı:t:ınini. 4 - nomnns lSol): 
Belhoven. 5 - Hondo: (Jlumcl - Hayfez 
14 Son. 
AJ\Ş\M NEŞHIYATI : 

S:ı:ıl: 15,30 Reşlkt:ış - Fener maçı: Tak
p;fm silndınılan nnkil. 18.~0 Pl01da dnn11 
ınıı~ildcıl. 19 Nih:ıl \'C orl·ndn~lnrı tarnfın

flnn Türk mıı'lilıisi ,.e hıılk şnrltılnrı. 19.:m 
l\onrcrnn~: Pror. Snlilı :'ltıırnır Hadyo eler:. 
l('ri>. 20 :\IÜ7.cvvcn ve nrknrla~lnrı lnrııfın. 
rl:ın Tüvrk ıntı"llkitıl ,... h:ılk şnrkılnrı 
2fl.30 Hnvn rnporu. 20,33 Onwr Rızn tnrn
fınrlnn nrnpr:n slh lt'v, 20,45 Mıızcffer İl
knr Te nrltnrl:ı"llrırı tnrnrınrtnn Tiirk mml
kbi ,.e hnlk şnrkılnrı. (Snnt nynrı) 21.15 
Cemal 1\ômil v~ nrl nrln lnrı t:ırnfınrlnn 
Türk nımdklsi Vt' h:ılk şarkıl:ırı. 21,5') Or
ke"llro: 1 - \'ıu::nl'r: Prf'liid dö l'opern 1.o
hen J?rr.n. 2 - Arılill: 11 rl:ıcyo. 3 - Çny
km·iski: Romnns. 4 - C.rleıt: lhılılir.nıngs

mnrş. 22 2n Kemnn hmsrri: Orhnn nornr. 
plvnnoı'ln Ynhntln Tnıı'cln. 1 - Konc:erto 
<Rf' minör) H. \'h·enlvnvl~ld. 2 - Alct'{ro 
'\fodr.r:ılo: llomnn". Alin 7.lnn'lrn. 22,45 
.\Jnn'i lıntıt"rlt'rl. 2:. PlrtMn ııololnr, OPt'rn 
vr O"lerct rnrçnlrırı. 2:? 21'\ ~nn hnherler ve 
rrtr~ı '!Ün!l,, proıtrnm ı. 23Jl0 Son. 

c-· )' l'ni "l'!··ru al) 
EskO yeni aşklıir ve lP 
ı·lhi liahra!Ilan•ıı,ı.ar 

M. R:ı!<ilm Özıten l:ırnFınılnn bu isimle 
lıir seri neşrine bı:~lnnmı~tır. lçinde mu
h1rrirln Hı1.ı•rıı he'jl romnnın birinci for
mol ırı Yani r: nıernki:ı olrnnı:ıc:ık eserler
dir Tanı ederia. 

B~l:<an:arja 
bir ışık 

( Üsl)mıı: I mridP.) 
Eğer, Ilulgnr gazetesinin ()ediği 

gtbl Atutürkün gfistcr<llf,ri ideal yo
ltına hUtun Bnlknn clc\·letlcrl ile bir- ı 
Uk olnmk Uulgnrlstnn tln girecek o
hırsa bıı ytıksc:k hlcnlln bizden nznl~ 
olınnyttn biı' l!'itikhnhle blr hnldknt 
olmnsı hoklenchlllr. Beklememek 
için clo hiç bir rnnkul sebep tasıın·ur 

ccl llcıncz. 

Şunu dn 111\vc cflcHm ki Atnturl;;:ün 
l!-!nrct ctttl'..ıi nnlknn l>lrll1'i;i l<lcnllnfn .. 
Bu1~n1'1.stan ic:ln kıymeti sndC'ce hil' 1 
omnl)·ct. hcm do hnl'ici ,.«' <lnhlli hlr 

<"mntvct rrnrnntisi olmn'•tan lhnl'r.t 
flc,!:'...flrllr: hu Meal hUttln Bnlbtnhlnr 
flo htrltlctf! Ilnlrrnrlnnn dn h<"r f"Rhn
<ln. ,nkf~nflnrmı frm'n edc<'ck hlr ,.n 
~rtn•lrr. 7.lrn Rıı1.,.nrlnr gcn:<"kfen 
Ak'lC'nl7.c hir mnhre<; l!'!tcıvorlnr lc;e 
hn mnt,c:n•lrt1"tnm ''C"'l\ne fm'cnn ''oln 
J?CTI" nnn·nn hfrl 11'..f fçfnrl .. flfr. Yn
l?O'~la\'VO. nnŞ"\'<"knt Stoynflinorlc: (1<" 
~of•·nclnn l!N'r.rlrnn J3nlrrnr ~nT.rff'<i
lertno: "Yugo!\lnvyn - Bulgar nnlnŞ
mn~ı hak'kıniinkt ~R1tşmnlarını7:a te
şeltkfir erlerim. Ant"ak bu volı'ln rl:ıha 
yanılacnk tı;l(\r varihr" flpmr.1'1" 

Rnl"'nr flrı<;flnrllTlt.,.n Tinllcnn hfJ"lF'd 

)'"'"'"" g<istermck istemiş olsn ge. 
,.ektir. 

'"' us 

ingiltere 
Alman va 

(Ustyanı l iııcı s~yı/ada) 

Londra, 6 (A.A.) - Nlyuz Kro
nlkl gazetesinin Berlln muhabiri. B. 
Von Ribbentrop'un Londraya muay
yen tel<IHlerl muhtevi liste He f!,idc
rek B. Chambcrlain'a vereceğini ya. 
zıyor. 

Muhnbirln zannettiğine g6re, g6-
rUşmeler şu meselelere taalluk ede

cektir: 
ı - Müstemleke meselesi, 
2 - Propaganda meselesi - B. Hlt

ler bir tnglltz - Alman matbuat pak
tı istemektedir-, 

3 - Eltaltlyetler meselesi - n 
Hftler. tn~llterenfn. Sovyetlerle A· 
vust11rynl1larrn fstlkhalinfn plt~hlsit 

yolu ne tayini prC1nslblnln tn~llterı:ı 
tarafından kabulUne intizar etmek
tedir. 

4 - ttnlytı. - Almanya mnmısebet
lorl meselesi - JngHtcrPnln Roımı -
Bcrlln mihverini fnyıf1atmnğa çalış. 
maması kap cderclctlr. 

o - Fransız - Rovyf!t mUnMchPtle. 
rf meselesi - B. Von Rihbentrop, 
dAmokrntlk devl~tler SovyPtlerl,. t~ş 
rfkl mesaiye nihayet vermeclfkçe 
İngiltere ve Frang:ı fle hiç bir ynk
tnşmn.nm mUmkUn olmıyacağını blJ
rllreC'ektlr. 

RusfJadaki 
muhakeme 

(Ü"l)cmı: I ınride.) 

le görüştüğünü ve bu zatın Japon men 

faatlcrinin Troçkistlcrin mentaatile bir 
olduğunu b:yan ettiğini söy.emiştır. 

Bu &özler üzerine celse tatil edilmiş 
tfr. 

Mo::kova 5 (A.A.) - Mz.'."'lkemede 
itiraflar sırasında Rakovsk.inin daha 
924 de Lon.:.rada bilyük el~i iken ingi 
liz istihbarat bürosu he!.aLına çaııştığı 

·ru ve bizzat Troçkinin de 926 dan iti
baren aynı O:stihbarc:ıt bürosu hesabına 
çalışmış olduğunu söyledikten sonra 
927 den itibaren Fransız endüstri hesa 
bın:ı da casusluk yaptığını ve Troçkiyr 
verilecek para mukabilinde Fransızlarn 
Rusyadrı imtiyazlar temin eylediğini 

ifııde etrr.::itİr. 

Slberyadaki menfasından döndükten 
sonra Rakov!ll~ tekrar Tro;kini:'ı emri 
le fngiliz casuslıınna hizmet etmeye 
başlam·ştır. Bu işte kendisine Lecli 
Mnriel Paget del:ılet etrr:ştir. Ledi Pa. 
get diplomatik m .:ı:ıfilde çolc t&ırunmı~ 
bir bayandır. 

M'lsk:>va S (A.A.) - Bugünl:ü mu
hnkemcde, e:ıki harici ticaret komiseri 
Rozenhots, komi!erliği zamanında Al
manya ve Japonya leb.'nc olarak Sov. 
yet hariı:i tic-r.-etini muntazaman bal
talamı§ olduğunn eöylemiıtir . 

ne ir ena ında 
Oan büyü!i bir meydan muharebesi başıad• 

b S r j d .. ··ülm ··· t•• Gecen baf-Şanghay 5 (A.A.) - Bu sa ah :ırı ra ın an uşur uş ur. ~ . rW 
nehir üzerinde bu nehrin cenubunda ta zarfında 32 Japon tayyaresi di.~U 
bulunan Çin mevzilerinin ~~.:tietli bir 
topçu ateşi altına c:ı!ınma .. .:Ie büyük bir 
meydan muharebesi başlam.ştır. 

Japon ve Çin ordularının kuvayı kül 
liyesi karşı k::ır~ıya bulunmaktadır. İki 
orduyu yalnız San nehir birbirinden 
ayırıyor. 

Buraya gelen bazı haberlere göre, 
Çfo ordusunun harekatını bizzat mare 
şal Şang Kay Şek .idare etmektedir. 
M~re~at Japo,l ı:-rn nehrin yu~arrsrn· 

can herhangi bir gefi.me teşebbüsüne 

kuşı koymak üzere Sanşiye mühim 
takviye kuvvetleri göndermiştir. 

Hankov 5 (A.A.) - Çin tebliği: 

Nan~ang üzerine dün taarruz yapan 
ıs Jal)on tayyare!in:'!en sekizi cereyan 

müş veya tahrıp olunmuştur. da 
Formuş üzerınc Y••;>ılan taarru~ 

müteacldit tayyare meydanlarında 
rip olunanlar da bunlara dahildi~· ı.ıa 
Honanın gimalinde Taokof - şıng ., 

demiryolu boyunca ilerlemekt~ ~~ 
Japon sol cenahı Lojarun ıs mıl t• ı 
şar' · inde Şiyuan önünde durdu(IJ 

muştur. • 'kfU' 
Diğer taraftan mühim takviye . 11 

k 1 • d.. ş·acıa11ıo 
atı alan Jap'ln uvvet erı un ~ tef" 
üzerine ş~:ld :tli bir t:arruza geçrnıŞ ut. 
se de h:r adım ilerlemeden pilskUrt 

mü~e~i~ , 
Japcn'ar Vuhu civannda L~1c~nbırı 

gemilerinin himayesi altında ılc~ddet 
asker ç1karmu~lardır. Muharebe §1 

le d"vam ediyor. eden hava muharebesinde pilotları ta. ___,,... 

-==-=:..:==----~----~R-o_m __ e_n~h~a-r~~c~iye 

İzmir S (A.A.) - Muhafızgücü bu 
gün ilk maçını tlçokla yapmıştır. B~rin 
ci devre 2-2 berabere bitmiş, ikinci dev 
rede tlçokluhır b!r gol daha ataral, ma. 
çı 3·2 kaz:ınmışlardır. 

-o-

A n '-a ı a et a ili m ii saba fı a 
Bölge kupası maçlarına başlandı. 

ilk maçı Ankaragü.:ü • Çank•ya takım
ları yaptılar. Oyun zevkli ve heyecan
lıydı. Güçlüler hak.lın oynadılar. Bir 
sıfır kazandılar. Yarın Gençlerle güç. 
lüler kar§ılaşacaklar. 

-o--

Veni gü nrlik tarifesi 
e i raf 111 da t c l kik at 
Gümrükte gümrük kanunu tc:ırifeleri 

hakkın:la tetkikatta bulunan komisyon 
faal,'.yettedir. Söylendiğine göre güm
riiğün vekfiletlerden sorduğu suallere 
müdafaa ik.tısattan başka diğ::r veka
letler cevap vermi~lerdir. 

Bundan başka muhtelif memleket. 
krden getirilen kanunbr tetkik eı:lil

mel:~cdir. Kararname halkın menfaati
ni iltizarr.l:ıyan müh.:m csa!lan ihtiva 
etmektedir. 

-o-

iKTiSADi M HAFI l DE 

LO.üh{AUAl~l HEYETiMIZ BiR 
HAFTAYA KADAR DöNUYOR 

Lonı:lradan ;ılakadarlara gelen malü 
mata göre; tetkikler yapmakta olan 
iş, :M~rkez ve Ziraat bankaları umum 
müdürlerinden müteşc1,kil mali heyeti 
m:Z bir haftaya kadar şehrimize döne 
<:ektir. 

Heyetimiz şimdiye kad::ır yaptığı 

tetkiklerden çok iyi netice:er elde et. 

miş. İngiltere ile gerek mali ve gerek
se iktısadi birçok mesele üz .. rinde 
mü~b::t k;onuşma'ar yapılmıştır. Bu 
nra:la Londrada iş bankasının bfr şu
besi a;ılması kati olarak tahakkuk et· 
miştir. Bu i§le biı:z.ı~ 1~ bankası umum 
müdürü Muammer Eriş meşgul olmu~ 
tur. D!ğı:r banka'ar umum mürlürleri 
de k·n ·li işleri ile a1"ka :hr olan işlerin 
mü1' .. :m bir kısmını ikmal etmişlerdir. 

ORTA O!~ULLARDAKI 
TALEBELER 

YOKSUL 

İlkokullarda olduğu gibi orta okul 
larda himaye tc§l:ilf.tı yapılncaeını yaz 

mıştı~ 

Bu okulların himaye teşkilatile meş 
gul olmak üzere y•crında b'..r toplantı 

ya;ıı'acaktır. 

Orta ok .. llırr1a talebeye öğle yeme· 
ği verikceği gibi diğer noktalardan 
mulıt•lif y::ırdrnlı:r da yapıta~;o,•:tır. 

de Mo. kovadalçi bir ecnebi diplomat 
v.ısıtasile Troçl:iye 300 h'n dolar ve 
ondan sonra da her sene 110 bin dolar 
cöndermiştir. 

Staline karşı hazırhıan suikast 936 
mayısındn Londrnya taç giyme merı> 
simine giden mareşal Tuhaccevsldnin 
avdctir.de y::pdacrık ve h:zzat ihtilali 
m11-::~al idare edecekti. 

Rozenhot1! n·h ıyct Starni bizzat öl
dürmek niyetini kurmu~ olduğunu söy 

müsteşarı 
Balkan devıet/eı ;111~ 
ptıiilll a1ı;ını izah ti~ .. 

BU kreş, 5 ( A.A.) - Hariciye ıJ'l ,. 
• be> 

teşarı B. ı~omnen matbuat3 ,.,ıı· 
nntta. bulunarak, Bnllrnnların A 1 ..ı 

il ptt " pn hnrışı lçln bir tehlike teşl{ det• 
znmnnı rı çok şUkUr geçtiğini kaY 

tikten sonra dem iştir ki: ıttl• 
Şlmdl, Balkan dcvletlerlntn po de' 

knsı, hu de\·Jctlcr mUnasebetıerlflelY 
ki snmlmllfk, Dallrnn ahallsfnln 

111
1 

tcllektUel ve ekonomik teraklt1~e
temln hususunda dfrljanla.rın oı0;~t 
relt dUşUncesl ve barışın ve iyi ntl ıı• 
manın tarslnl sayesinde bir nuıtıll 
teşkil edeb111r. ıell 

B. Komnen. Ankarada g6strrf
1
\",. 

hararetli knbulU ve modern Tnrt< j~ll 
nln bUyUk şefi tarafından yar:ıt1~11 
bu ~Uzel şehtrıie geçi r11en dört bil' 
'1.arfın<lakl samlmlllk hnvasrnt 11~~ hns!lıı knvdctrnlş ve hunun dört tıf 
knn Anta.ntt dP.vlPtl Rrasmrlakl tıfl 1 ~1 
ne kn<lrır Atkı olduğunu gösterdi~ . 
bllrl ı rm !!'iti r. 

tılf I 
J<onfcrım•ıın bu nnlnşma "Ve 11~tt 

Hk hnvıısındnn mülhPm mesnıst. <' 
fi • rlcvlE>tln, hPr bir dC''\"l<"tln cot;rıı ı!I 

h ııııt 
nolltflt \"fl?l\'rtlnrlrn doğ'nn . ,,,. 
•• • 11"' 
mPTif'\<ıttnt f::~7.Önllncle tutan rt1 r J 

rtır rnk mrnfa!Jtlnl tC'rkln erlPn nı 1 ıctlf• 

1rnrarlnra zorluksıız vnrahilf11 
10

r 
!=:on tebliğ, verilen kararların M 

sl<'l I r. f1'1ıı!I' 
B KomnE'n hunr'lan sonra R 0 de' 

ya halkını hllhnssn aldkndnr ".tır: 
aşa~ıdnkl Uç nolttnya tşnrct etf11 1 tıı'' 

ı - Dalltnn Antantı dev1Ptlf'rlt0ıı• 
ftal~·n ile olan rnUnasehetterl. " 11,ı 
sey knrnrlnrında tıza devlPtJE'rl ı!llr' 
ya nrnRmctn.kl mUgnsebPtlPrl 1 ııe" 
eden co~raflk - potltllt mnnasebe 
den mfllhPm olmuştur. r 

5pf 
2 tsnanya mese1Ps1: J{on f1l' ,·fi 

rll"ml mlidrıhnle ııolltlk:uıına cH' r1' 
ı<" ve Tınnrtra komitesine fsttrnlte d"'' 

\•prmlc;tir. nf P.pr tnrnftnn. Azıt 111 ,ıı 
Jctll"rln tlrnrT münnsC'het1f'ri hıt~~oıı' 
ı1nn hn7.J flllt vazlvPtlcrl ele ,rr>~ırııı"ıı 
nlmnlnrt h'np ertl"r. Buna ııoıııl 
konMVE' fı7.a. h<'r d(n·letin pitO 1110" 

. dt,·IP 1 f'anllv<'tlnl korumnk mnltf:fl · 
1
•
0 

ıı 

nnstıı 7.amnnrla General Frıırı ~ııde' 
tl"mnsn ~Plmf'k UzC're clPlel?e g 
reh!lPC'C'~fne knrnr v!'rmlştfr. ırgl' 

1 01es" I· 3 - MlllPtler C<'mlyet 1 ,.eı 
Rnllrnn A ntnntı. M111PtlPT ce~e· <' 
no knrm sadnknttnl teyit etf11 ~1'
fakat cemiyet lt"rnntını an"nır rııus$' 
dfn-letlerln politik lstlklAI "~ 

8
111d" 

vntfnrmn rlııyet <;er<;CV<"Sf dııir<' ettir 

tasavvur edebileceğini tebartlZ 

mlştlr. ıııt1~" 
nl~Pr ı1Pv1Pt1Prln fc: ff:lPrfrıf' 1 ,,,,~ 11 

hnlA rtmPmP.k knrarı dn "'' rııl' ıc 
Ralknn Antnntı dflvlPtlnrl. Jcf'tı 11 ır11 

O ilıt ıc· l!-!JerlnA hl<; hlr surette m 
1 

fıl 
d r ,ıı 

dA mtl!'I~ rr:ı h n etmlyeC'<>klE'r ııtl',,ı 
rN111Pn h11 bC'vannt. Ktır:ıılc }. tıflll~ır 
PVVt'lki ha'T.ı knrnrlıırrnıı ve ti"' ('l" 
fll\ Rom n n Vn' ta rn fın t'f<ı n MI 11 " M f" 
mlYf"tfn<te 27 - 1 - 193Ş! tn~rtttlflr 

il ıı 
nrlmı!ll nlnn hPvAnRtn nvl?ıın 1' 

BF.YOt.T.P HAitmV'iKDE ~ 3 ~ .. 
d ı •;.' ",, .. 

Rı:11o;;l11 llnll•t'ııln t'n: "ft Jf 
Sı:ılı ı.ıiinfı !<::ı:ıt 11uıo <ln E•fmf· ~111, ı ti 
rınclnl:I ınl'rke:r. binasıncfo nıı rl urıcttf 
mf Dııni!lmcn<l tıırafındnn 1 
Hint - Avnıpa) me•:r.uuntfa 
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lteks·ı · ll:ıı 1 talılar, bu garaibe o kadar ahş-
lla \~hcaklar ki şahidin Türk olma.sı
da ıle aldırmadılar. Hepsinin yolun
liı Oldu )ı nnla~ıldıktan sonra bir dak
h~~a dikte edilen nikah müsaadesi 
aı-• tlandı. Ben ve platin saçlı kızın 
dı;a:ı'l.!Jı şahit olarak evrakı imzala
birİb~~ dakika içinde bizim arkada.,ıar 
dı. 'N~rı~e ebediyen <!) bağlanmışlar-ı 
d&nd"~~h ~aıresinden dan~ salonuna 
ları bu~rurnuz zaman oradakı arkadaş-
8!•, .. 1 u scrgüz.e'3te inandırmak için ve-

"'arı g" t dU;ro os ermeye mecbur kaldık; ve 
hu~u~ ?neracıimini orada yaptık. üç 
~ı .. _ay sonra arkadaşımın boşandı
t:ı. 0!'.?'r~ndiğlm zaman doğrusu hiç 
-.ılllıı.drın. 

Arel.· ·1 
·~lr.;ayrı Doğru Bir Yolculuk 

Arek•U· h . oı~ • • .a udut şehırlerine yapmış 
b:ı, 11~ seyahatlar ben de biraz da
d:l"tn t'rı<-ınf görmek merakını uyan
Veı :!tı. Amcrikadan ayrılmndıın ev
t<ıJe s Anc~lostan 3 gUnlük mesa
~=taı bulunan cumhuriyet merkezi 
~ • CO City'yJ, gezmeğe azmetmfş-

l>~irgiln otomoblUme atladım ve El 
~e .Yolu ile hareket ettim. Yollar 
~ak rııtadakllere hiç benzemiyordu. 
l'İlte~a. Anıerika yolları dünyanın en 
)ilk f Ve en rahat yollarıdır. Hele bil
'1\ıat ~deraı yollar görmf yenler için 
~Uk 1 trıa.sı kabil olmıyacnk derecede 
'~k ernnıc1dir. Nevyorktan San Fran
)aıı:;a. kadar dört arabalık geniş 
~e \'ardır. Bu yolların !ağınd:ıkl
l~e rı biri l!fÜratli diğeri yav~ giden-
6ı11 l'llıı.hsu.stur. Soldakilerde karşı-
1~·~1~eı~ Yav~ ve silratli arabalar 
\ ~· Burnlarda yavaştan maksat 
~,, '.) ?tıildlr. Biz.im hesapla M • 70 

~., "'~dir. Bu silratle gitmek fste-
l!ı-

• ~ Vıı.va., yolunu, daha fazla sürat 
~~ )'~;~er ekspres yolunu tutarlıtr. 
8'ı· ."1. ıı.r arnlarında bırakılan iki 
ah :n lik bir açıklıkla biribirinden 

· ''tır >.. • 
l'h t \.. 

gi . «a yollnnnda fmı~n ınlratle 

YAZAN: Turan Aziz Beler 
Beya.zlarm bulundukları yerlere gire-1 
mezlcr. 

Beni çok seven bUyilk dadımın ha
tırası yüzünden midir nedir öteden
beri bunlan çok sevdiğim için ne za. 
man zencilerle temasta bulunsam on
lara iyi muamele ederdim; onlar da 
beni çok severlerdi. Tilrkiyede birçok 
zenci bulunduğu ve aileler içinde çok 
sevildiklerini iı,lttiklerl zaman 21evinç
ten çıldırırlardı. Bana gösterdikleri 

misafirperverliği unutmak kabil de
ğildir. Rica ve israrlan üı.erine bir
kaç defa klll8elerlne giderek Tllrk in
kll[ibı hakkında nutuklar söyledim: 
konferanslar verdim. Bang b~k h~ 
diyeler getirdiler. Ve bir defasında da 
aralarında tooJadıklıı.n epeyce bir na
rayı bile teklif ettiler. Ben parayı ala
rak fukara 88.ndığına vcrdıuı. ~ ak al 
hediyeleri memnuniyetle kabul ettim. 
Bunların hepısi MUslUman Türklerin 

kendilerine iyi muamele etmekte ol· 
duklıırını bildiklerinden Tilrkiyeyı çok 
severler. Çok güzel sesleriyle kilise
lerincle yaptıktan Ayinlerde kaç defa 
Türkiyenin bUyUklüğU ve benim saa
detim için dualar ettiler. Bu iyi kalp
li lManlardan gerek A:merikada ge
rek Meksika.da gördUğUm ~at ve 
muhabbet eserlerini unutmak kabiJ 
değildir • 

16 milyon nüfusu olan Meksikanm 
hUkumet merkezi iyi bakılmış temiz 
bir şehirdir. Halk umumiyetle kısa 

boylu esmer, siyah saçlıdır. 

Burada ilk Türk gazeteci olarak bu
lunuyordum. Her tarafta al~ka ile 
ka:r§ılandım. Mex.eico City yüzlerce 
fıskiyeli mermer havuzlariyle insanın 
çok hOŞuna gidiyor. Büyük mimarlar , 
ve artistler elinden çıkmış olan Cum
huriyet sarayı ve meclis binası haki
katen ~ehri tezyin eden kıymetli sanat 
eserleridir. 

Gazeteci arkadn.şlıırm delaletleri 
ile her tarafı gezdim. Üniversiteyi zi. 
yaret ettim; mektepleri, hastahanele
ri dola§tım. Bunların hepsi en modern 
vasıtalarla teçhiz edilmişti. Meksika
da irfan ve sıhhat işlerine sok ehem
miyet vcrllmektfdir. Bu memleket 
istikba.lde bUyük bir inki§a.f a mazhar 
olacağına §Uphe yoktur. 

Gazeteci arkada.şlann talebiyle Mek-
15fkadan a}Tılmadan evvel saraya gi
derek Cumhurrefai A. Rodrigez haz. 
retlerlne kartımı bıraktım ve Ameri
kaya avdetten l!IOnra teşekkilril mUta
zammin bir de mektup gönderdim. Bu 
mektuba. aldığım cevabın bir suretini 
ve tercllm~ini aşağıya naklediyorum. 

(Arkuı var) 

ilanlarınız için yalnız 

209 9 5 No telefon 
i.Ji.J • ediniz 

l~ürk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
5. nci ~eşide 11 Mart 938 dedir. 

Büvü < ikramiye 50.000 Lira:lır. 
J 

Hundan haşl<a. ı~ :JOO. 12 000. ıo.oou lıralık ıkramıyelcrle (20.000 ve 10.000, 
• ıralık ıkı !ldeı müt.~lat vardır, 

/ 1 - KURUN -- e - MAnT - ıoss 

MERSiN 
Bu şehrin· liman ihtiyaçlarını biran· 

evvel kaı şılamak lôzım 
,,...~111111.-.ıw.1 

• 
·• • 

M erainden bir görllnfq .. • 

Mersin, (Husus!} - Mersin, Toros 
dağlariyle Akdeniz arasında ve lçel a
diyle anılan vilayetin merkezidir. Y~ni 
olan şehrin ancak yüz senelik bir m.a.
zisi vardır. 

On beş sene evvel on Uç bin nUfuslu 
bir §ehi.iken 927 de yirmi bir ve son 
tahrirde ise yirmi yedi bin nüfus sa
yılmıştır. Bu miktarın yüzde sekseni 
Türk olnp geriye kalanı sırasiyle A -
rap, Rmn, Yahudi ve ecnebilerdir. 

Şehirde beş bin hane, beş cami, Uç 
kilise, dokuı: otel, on üç lokanta, iki 
sinemn, bir plaj, on bir fabrika ve i
mal~Uıane (iplik, pamuk, nebat! yağ, 
sabun, un, buz, kereste, çivi, elektrik) 
bir soğuk hava deposu, bir tuccar klU
bü vardır. 

Mersin kı§m soğuk yapmaz. Yağ • 
mursuz ve güneşli bava:arda bahar 
gibidir. 

Mersinin dağlan ormanlık, ovası 

mUnbit ve mahsuldardır. Şehir ve ci
varında ~bıecilik, portaka.l ve man
dalina bahçeciliği ~k ilerlemiştir .. 
rilrkiyenin her tarafına ve her yerden 
evvel mUhim miktarda !Sebze gönderi -
lfr. Portalcal ve mandalina bahçeleri 

miktar ve me8aha itibariyle Cumhu • 
riyetteıı evvelkine nazaran iki misli 
fazladır. Yafa cinsi portakalları nefa-• 
set ve koku itibariyle rakipsizdir. Son 
iki sencdenberi Almanyaya da gön -
derilmekte ve rağbet görmektedir. 

TiCARET 

Mer.!in, geni;, hinterlAntmm ihracat 
ve idhalMım yapan i§lek bir iskele
dir. ihracat mev~iminde hergün vuatt 
olar~k §ehir depolarında yirmi bin 

ton eşyası bulunur. Senelik idhalU ve 
ihracatı (320) bin tona yakmdır. De-

niz nakliyatını belediyenin de orta.le ol· 
duğu liman şirketi yapar. Bu flr~et: 
imtiyazlı ve dört yUz bin lira serma.
yelidir. Mersinin ticari bakımdan ha. 

iz olduğu ehemmiyetini takdir eyliyen 
tktıs;ıt Vekdleti burada altı yUz bin· 
lira kıymetinde bir umum! mağaza 

yaptırmağı knrarla.§brmıl v~ pllnlan• 
na ba~lanmt§tir. 

Ticarf sahada hissedilen en bUyUK 
ihtiyaç limandır. Hilkfrmet bu fhtiya.-. 
cı takdir ederek sekiz sene evvel bir 

.l 

proje yaptırmışsa da keşfin on yedi· 
1 

buçuk milyon lira gibi pek yüksek bir ) 
yeknn arzetmesl ve başka sahalarda ~ 
başla.nan ve ön plana alman bazı işler 

dolayısiyle inşaata başlamakta gecik • 
mi3tir. Halbuki, Mensin Umanı açılı • 

tır ve bu yUzden her sene yüz bf nler.. 
ce liralık millt ~rvet mahvolmakta • 

dır. On yedi buçuk milyonluk Uman 
bUyUk, hatt~ tukstUr. En len !htiya.
cr karşılayacak derecede kUc:ük de ol 
sa bir limana şiddetle ihtiyaç vardır. 

SIHR.A.'l' /ŞLBR/ 

Şchfrde bir hastahane, bir verem 
pavyonu, bir de emrazı zUhreviye pav· 

yonu ve dispanser bulunuyor. Altmıı 
yataklı olan memleket hastahanesine 

bu sene bUyük ve güzel bir pavyon 
daha ilave edilmiştir. Belediye dispan· 

serinde bir sertabip, bir dispanser taı
blbf, bir çocuk mUtehassısı vardır. Ve 
dispanser günde vasatl yetmiş hutayı 
parasız tedavi ve muayene eylemekte
dir • J 

ıı ı !lf n farkına bile varamaz. Bu
~" r l tk otomobilinizdeki ibre gös
l'a -~, ~n sürate o kadar ahşır ki 
a~ thi•t tıifyorum zannederken ibrenin 
~~. i 1~ 1"aret ettiğin! görUnce ken
~ '~ bir~aşar. 80 mil, Avnıpadakl bU
~"r~ li' ekspres tireninin süratini de 

. öLOM PROVASI 

ada; d;;a.t yoıların bilardo mıtsası 
\'aı-11ına o1ması yUzUnden farkına 

• t. 
~ (!-~!}{ 
d rı "!('ot<: a Yollan daha ziyade bizim 
~ı hı. r;"~?:.iyor. Fakat pek de fena 
~ t"'rı~\:tJ tıgım yollarda binalar da 
~ ler ve e nğaçtıı.n yapılmış kü~Ult 
1 ııer barnı:a'ar. Tarlalarda hep 
:rııı b <:alışıyor. Buradaki zenci-
tı~ aıı <;ok 
~ a nirl . fenadır. Zaten Ame-

111Intta e~ık HUkfımetlerinin cenup 
~ilı rıntıa d 
hı r. ~e n hunlara çok hakaret 
dtı-~"hirı,J0rk, Vaşington, Şikago gi
~ · l'<\kat e halk daha milsamahakar
~ llll\ru cenupta cok fena muamele-

"a ~lıUrı~~Utlar. Birl~şik Amerika 
,...,.ı--lır. Va~ lerinde 18 milyon zenci 
ı l'i~tlt1n1 nrz N<'vyorktr 1·;ıer 500.000 
let- r!i~erı~~ Bunların geni~ mahalle
h1 ~~erı\'E't~d"n ayrıdır. Şehirdeki-
~' 11ac11ı~ e acı nsörcUlUk. ayakka 

ıı ltısınde gibi iı;ılerle ve kısmen cu 
b 7a ıı Çalışırlar 
lıııı ene e\'\' • 

~,_,1~rı esaret el Abraham Lenkolen 
~?!" ~l'~e ten kurtarmış: fakat 
liıı~ 1 erııı beyrnuvnffak olamamı~tır 
"a il~ neu . 8.Z'ara Walhıtu daima 
1 ltı!' l:ıh cetenır. Amerikalılar bu-

"ı be anırnuı ~I b ·nıa k etmezler. Zira zenri 
~ ~~ 1 ııı 0 'l arııı;ım takdirde bir ve i

l\> '"ı:!1f ai~ _b•le bunun alametleri 
lı a~ l'll!r ıt',• ıcın taltftmmtil '>lun 
h 1a ı t> t<'"'kil · \I• ar cdermıs Bu za,·al 
ıı.. erı ın Met· ·k · 
tnldl, ı:ıı gc;lil ·Sı a tarJalnrmdak; 
~ p de acımamak knbil de-

1\~d:ca City'd 
~~: Oteıı~li e bunJnrın her şeyi 
Iİıı .• -~ .._.:___restoranları, hatt! 

.,Ulllan bile ayrıdır. 1 

Gazeteden ayrr o~c:ral< 
DeJ!'eri 10 I{uruşlur 

l\uı un Gazelesıude letriKa ~dılmı~lir. 

"'.{llTIU\T,, r.eb Romnnı No. t -
CLCJM. PROVASI 

Cok lhevecanlı bir 
zabıta Romanıdır. 
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:GÜVEN 
ANITI 

Semil meşhur Cadde veya ,,,.. 
ve mahallesi sokağı 

I 
Can kurtaran caddesinde 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 93Ş 
Bahcekapıda Dördüncü Vakıf , 
hanın zemin katında 

,, .. •• ., 
Çelebi oğlu AlAcddln Yenl 

No: su 
l 

Cins! 
Kuınbe 

senesi Mayıs sonuna kadar 

1-8 
8 

Ma~aza 

TÜRKİYE is· BANKASI • 

Je;tanbul Sıhhi Mtlesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Kom!syoouoilan: 

Sıhhat Ye l~tlmat Muavenet VekUctince tabbetlrilmiş olan Sıhht afiş

lerden 68 santim boyunda 16,000 ve 100 santim boyunda 15.000 adet ki 
c·em'an 30,000 adet afişin Kornea lmaUyest ncık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve tctimal Muavenet Mildürlüğü bl
rlasında kurulu komisyonda 9 - 3 - 938 Çarşanba g\lnU saat 15 de yapılacak-
ttr. 

2 - Muhammen flat: 68 santim boyunda olanlar 9 Kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 168 lira 75 kuruştur. 

4 - tsteklller şartname ı.·e nUmunn y1 hergUn komisyonda gBrebillrler. 
5 - lstcklfler cari seneye ait tlraret odası vesika.siyle 2490 sayılı kanun

da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
ruektublyle birllkto bellt gUn ve saatte komisyona gelmeleri. (936) 

. .. ... 

Z AY 1 
Hn)'Ti AraboAlu vapur acentasınn men

sup, Amerikan bandıralı, Espress vapunı
nun 29 uncu seferinin n. K. marka ve 1 
No. lu 1 sandık radyo ve 6437 varak ve 
801 man!Ccsto Ko. lu ordinosunu kaybet
tim. Yenisini çıkarııcağız, eskisinin hük-
mn knlmadılJından.. (24812) 
Balıkpaznr Taşçılar No. 5 Pnra!'lkevayids 

Biraderler ••• 

Z AY 1 
Ankarndn fabrikaların birinde usta ol

duğunu işittiğim 13 senedenberi kaybolan 
Arpaçayırlı Bayramın nerde oldu~unu ve
ya adresini hilen \•arsa haber vermesini 
insaniyt't nnmınn dilerim. (24823) 

ADRES: Şehzııdcbaşı 18 Sekbanlar soka
Aı Xo. 5 de teyzesi Ayşe. 

cami avlusu , 
Mahmutpaşa Sultan odalan 
Çarşıda PUskUlcUler 
Şehremini Denlzaptal Topkapı 

' 105/43 
1 21-23 

DtıkkAn - ., 
tkl dUkkAn 
DUkkAn 

Bahçekapt 4 Uncu Vakıf hanın 298-340 ., 
dördUncU katında 28 Oda . 

MUddetl icar: Teslimi tarlhlnden 939 seenRi Mayıs sonuna kadar 

s.50 
ıs.-

J50 ..... 
Sayım coağmda Keçe mandırada Mandıra ve otlA.klye, seneUğl -s , 

MUddeil icar: Teslfml tarlhlnden 940 senesi Ağustos sonuna kadar çı•" 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek Uzero açık artırnıa:ra rırl' 

rılmıştır. İstekliler 8 Mart 938 Salı gU Dil saat on beşe kadar pey paral& llllıt' 
beraber ÇenberJltaşta. İstanbul Vakıflar Md. de Vakıf Akarlar kale , 
gelmeleri. (1060) ~ 

lstanbol Erkek Uğrelmen Okulu Sall11' 
alma Komisyonundan: ~ 

aJl1""." Okul talebesi için diktlrilicek olan 200 taknn elbisenin tın~ 
J 6 - 3 - 938 Pazartesi gilnU saat 14 te Cağaloğlunda Liseler muhase ıısr 
gindo toplanan okul satın alma komla yonu tarafından acık ekslltJIJe ue t1Jf' 
le edilmek Uzere mUnaks.saya konul muştur. Muhammen ftatı 695 it~' 
tur. tllt teminatı 105 liradır. tstekll lerln şeraiti anlamak için Acıb:,o-' 
de bulunan okul idaresine ve eksiltme fçln belll giln ve saatte koJJJl Jf' 
mUracaatlarr. llk teminat makbuzu ve ti carcı odası cart yıl begestnlD 
misyona ibrazı ınzumu flAn olunur. (989) ,...__..../ 

QL!Jı.'1 . PRO:V ASI 
.--- Dr. Ihsan SaDlİ 

UksUrOk &urııbO 

VA KIT Kitabevi 
'Bc§'ytldanbcri k.itapçılığımızda bir ycnile§me ve iter

Jeme unsuru olmz.k yolunldaki çalı§nıalarına devam edi· 
yor. 

Yer.i, eıki, yc:li, yabancı bütün kitap ihtiyacınızı bu 
vasıta .ile edinebilirsiniz. 1 , I "'J 11 ~ l•I~ 

Mektepliler, çocuk velileri, okul direktörleri kitapla
rını almadan, bir kere, es'k,i tanıdıkları V AKlT KIT AP· 
EVl'ne uğramalr.:lır. 

İhtisasa her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KlTA· 
BEYi) de me1'tcp kittapçıhğında ihtisas kazanmıştır. 

VAKiT CEP KOTOPHANESt 

No Ya78n ve Türkçeye çevirenin adı Sayfa Krı. 
1 Kader (Volter'dcn) Asmı Us 208 15 
2 Oıanpiyad oyunları Vildan Aıtir 120 10 
3 Kılerans Tcrras esrarı (Galopin'dcn) 

v.c. 304 20 
4 Yug\>slavya seyahati notları 

Asım Us 112 lU 
5 Şark Ekspresinde cinayet 

(Christic'den) V. C. 360 20 
5 Etrüsk vazosu (Prlisper Mcirh'-

den) Haydar Rifat 64 20 
7 Her memlekette birkaç gün (Muh· 

telif müelliflert~en) Ahmet Ekrem 352 20 
3 Son ~orsan (Fon Lüknerde'den) 

Fethi Kardeı 376 20 

9 Kafkas hiktyeteri (Kazbek'ten) 
Niyazi Ahmet 120 10 

10 Son Ehlisalip muharebeleri (Kol-
llns'ten) Ahmet Ebem 276 20 

Polis müfettişi Harrigan agzınm lCenannda duran 
piposunun sapını asabiyetle dişle&. Bir mil!ddet, unki Co
ninin endişesine cevap vermesini beklyormuş gibi Mar-• 
çın yüzüne baktı. Sonra Con!ye dönerek: 

- Korkma, dedi. An Deyli gizli kapıdan kaçmadı. 
Onu doku2'danbcri göz altında tutuyoruz. (Gülerek) her 
yere baktın öyle mi? Eşya odasına da baktın mı? Ena 
odasının kilitli olduğunu ve dı§an gürültü ıu:dırmıyan 
tertibatı haiz bulunlduğunu biliyorsun. Onun için An 
Deyli'nin oraıda hapsedildiğinden haberin yolıtu değil mi? 

Corunin sesi heyecan ve sevinçle canlanmıştı. Onun 
boynuna aolacak gibi: 

- Harrigan 1 dedi. Sen harikul!de bir adamam. 
Harrigan cebinden bir anahtar çilCjiırarak Coninin 

eline attı. 
- Haydi gtt, sevgilini al, dedi. Bu anahtan ben Han

son"dan almıştım. Bu itib<:Jrla anahtarını vermesi için Mig. 
ter Març'ı taciz etmiyeceğiz. 

Coni'nin, anahtan kavramasile dışarı fırlaması bir 
oldu. 

Poli<ı müfetttllli, piposunu yeniden ateıliyerek Terans 
:ı I 1 

Març'a döndU ve sordu: 

- Hazır mısınız Mister Març? 
Terans Març, omuzkınm silkti ve aükfuıetre • 
- Evet. dedi. Gidebiliriz. 

SON 

'"\ 
,TercUme: HiKMET MUNtR 

L... 61-

'1f •" 
>ksürük ve nefes darlığı bO':',) ır 
ve kıumık öksürükleri içlD tfll' 
sirli iltçtır. Heı ecuned:·"e ~ 

- depolannda bulu~_;, 

o" Z A Y I ~ cı2sS> ff 
lslnnbul bıırosundnn nldıgun ettlıı'' .,1 

maralı avukallık vesikasını zayi n1tıııO rr 
nlsfni nlacnAımdan csklsin1° 1~ Jlı~ ~~ tur. Avukat A <'''' 

DOKTOF1 
Necaettln At•-~r 
Her ıtın sabahlan •ekil da' iJl' 

ak~amlan 11 den 20 ye :u~ tJlll' 
U tayyare apartmaNan tJısl ,dl'' 

17 numarada bas~ıanııı ta ıo f':, 
Cumartcai günlen 14 deO ~ 
dar baatalannı parasız. g ,pıil'°,, 
t>er olcuyucula.ruu dakU~,. ~ 

TeJe.ı-· 
••llnde muayene eder.~ 

-Göz 11-1eıdr1'~ 
Dr. ŞU k rU Er16,ıo. ~ 

. esd· rtiP 
Cağaloğlu NuruosınanıYe şerefe 
Tel. 22566 (Dr. Osınan 

apartııJ1811l 

ı•----:::::;1 
Sahtbl ASDI VS 


