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Türk - Alman 
ınlaımaları Mecliste 

Yugoslavya ile 
mukavele imzalandı 

Ar>kara <Hususi) - Burada lmıalarwı 
TUrkly~ - Alın:tnya muvakkat mübadele 
ve ted1ye anlqmalan tasdik edilmek ü
.ıet'e hUkCımel tarafından Büyük M"ll M 
lislne t.ev<li edilmlt. Hariciye ve ~ et d ec
cUmenlerlne havale olunmuftur B lS8. en- GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 

Ankara. (HU0\1$1) - Yugo31av ticaret ru.
yetile burada yapılmakta olan müzakere.• 
ler bitmlıf ve mukavele hnzalanm1$b.r. Y'u
ıoslavJar bizden 3000 ton pamuk aatın a
laC'aklardır. Pamuk döviz. mukabilinde aa
tılacaktır. Yugo~!avlardan buna mukabil a
Jaca~mız madde1er bil!ihare tayin edile
cektir. 
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E Cuma 2 Ağustos Fiah 3 kuruş 

Sovyet 
Hariciye 
Komiseri 

Molotof'un 
nutku 

1 Eşhas elinde bulunan si18h 
ve dürbünler alınıyor 

Son ıünlerde Alm k . • • • . anyayı aııb kavuran lnıılız tayyarelerı bır keşti uçuıu eınaıında 

-,-:~:;;:-------~(~Reich) fehirleri üzerinden geçerlerken .•• 

Politikamız Almanya taarruz j lnıiliz tayyare· 
Kendı"mı"ze İCİD son teri Almanyaya 

hazırhklarım gene hücaa 
Hastır tama•••ıor ettiler 

Moskova, 1 (A.A.) - Tan ajansının Londra. 2 (A.A.) - Hava ıuızareti teb· ---Bugün J\~v•r•u•pa,J ........... . 
kuvııetl d a çarpıfan er en I> . h • • ızım yolumuza 
angı11 u 

Yllun gelirse onun 
Pllfİne d" 
ondan . u~mekıen ziyade 

ıstıfacle "h l 
düşünece-. cı eı erini 

gız. Avrupa h ··1 • 
başlryalıdanb . • . aı eaı 
• erı bızım yapt 
gımı~ da eıaıen bundan ba ı· 
ka bır ıey de• 'ld. I· • · gı ır. 

Devl~t mefhumuna naa z;a
h venlirıe verilıin, her ıl bır. mana 
-kkak viaıl olmak . devletin mu. 

Vardır. Bu olma ıatediii bir gaye 
Viicudii kaim •sa, devletin hikmeti 
her devletin ';,"• Bq~ bir İfade ile, 
lerd •Ynelmi!el m ·· 
d' . e ve kendi iç p li•''-- unaaebet-
"ıne ııöre bir .. .. 0 .....,.•tnda ken.. 

olduiıunu kah foruı ve diiıiiniif tarzı 
let, .kendi zih~i:~·~.li.zund_ır. Dev
!•t_kik ve tahlil ed ıçınde hadiaeleri 
ıstikamet tayin erek kendiaine bir 
harabelerin . . eder. lıte Yangın ve 
devletiınizinı~ınt: ~oğ~n bizim ırenc 
zı vardır, Türite Y e. hır Yürüyüı tar
zı naaıldır ve b devl~tınin hareket tar 
aıl tahakkuk ::;u ~"'!diye kadar na: 
daıın merakla ölnnlftır? Her vatan. 
nokta ııayet baaitte~e~ İatediği bu 
Y~nını olduğu ib .' Ha~ıaelerin cere.. 
l~rınek ve aonr! bu takı~ •imek ve 
:tükıek menfaat' vazıyeti milletin 

1_., Hadiaelerin k: 'j.ı;~•rnal<tır. 
j'•li bulup •eçmJ ""k' içinden ba-
unduğu kad ço defa zann 

torluk tarihin~ t?lay olmaz. İmpar~ 
hataları. doludurnııyuaak .•on ıabifeleıi 
~nın iktidar • .. tile Kinıil Pa. 
••ne ırazet 1 nıevkııne ıretirilıneai .. 

• bıi.ı; k e er, İngiliz politika uzBe.. 
apısından i . . llftın •· 

:"8nıetle efk" Çerı. ıırdiğini kalın 
""D an urnuınıye ilan 
du-' o zaman lnırilteren. Ye eder-
va.red~P lıtanbu\u B ~ menıub o\. 

1Yordu T·· k . u ııar kralına 
rnüıterek d · "!" • mılleti Almanıarı. 
Alm lar ava ıçın ı...__ d 

•n Türk" ."""111lı ökerken 
!arla •ııla •Y•nuı zararın R • 

8 ıınay1 d·· .. .. a ua-
unun aibi t ~tunuyorlardı. 

ç'?~ acı hakik ı;r•he mal olmut b · 
b12ım için •n h~ er vardır. Şu hal;
leri öz heı,ı:L· r'~lı hareket h"d" e 

. dik ...,ıtnızın .. ' a ıse-
çır ten tonra , •uzııeçinden 
k ı<endinıi . . ıre-
·~~zıd. vernıektir ı,: ıçcın kendi 

ye ın ıım ıye kadar k • urnhurL 
t&ğı cesur hareket hud0'knta~an yap. 

Londradan öllrendlilne ıöre. İneiliz matbu- liğio • 
•U Almanyanın İngilt•reye taarruz için son Dün İngiliz bombardıman tayyareler~ 
lıanrlıklarını Uanil etmekte olduiunu yaz- Almanya, Alman ve Hollanda sahilleri açık.
maktadır. larında nakliyat yapan gemilere hücum et-

Vorllen mal~ta ıön, Almanya İngil- mlşlerdir. Bu hiloumlar emesında. bombar• 
to~ye "IUmız ederken Frıuıko da Cebeli- dıman tayyarel•rlmlz dii$man avcı tayy'""
tarıkı rabtetınek ni~tindediT: Bir çok Is- !erinin mul<abeleolne uıtrarnı,1ar ve iki dllş· 
panyol kıtaatı vt topçu müfrezeleri halen man avcı tayyaresi dilşürm~lerdir. Bom -
Lalinea'da tahşid edilmiştir. bardıman tayyarelerimizden biri üssüne 

Cebelüttarık ayni zamanda Sardunyq,da dönmemiştir. 
tahıid edilen İtalyan hava kuvve~leri tara- Hanovre civarında Misbu?'ji?d ve Al-
fmdan da bombardıman edilecektir. man Hollanda hududu civarında Emmerich 

• 
lngilizler "Taarruza 

karıı koymağa 
hazını,, diyorlar 

Londra 1 (a.a.) - Tim.es gazetesi yazıyor: 
Balkanlardaki son h.Gdise ve temayülle· 

rin Hitler için sıkınuya sebeb olduğunu ve 
bun:ı binaen de İnııiltorenln lsillilsı tehlike· 
&inin llil olduiunu .zannetmek delilik olur. 

B,lkanlardak..ı vaziyet aebebile Hitler'in 
bir an için tereddüd etmesi mümkündür. 
Fakat hAdbeler kendisini belki uzun müd
det durdurnuyacaktır. 

Balkanlarda itlerin nihat bir tarzı tesvl
yesi Hitler'in pyeleri için hayati ehemmi· 
Y•tl haiz değildir. Muvakkat bir tarzı hal 
ka.Iidi?", zira AlmanYa İngiltereyi devirme
A:e muvaffak olduğu takdirde arzularına ta
mam.:ıı uygun bir tarzı halli hiç bir mem
leketin itiraz ve mukavemetine maruz 
kalmadan latbika muktedir olacaktır. 

Tifneı devam ediyor: 
Şurasuu derhal kaydedelim ki, her ne 

şekilde olursa olrun her türlü taarruzu de
fedebilecetımiıden emin bulunuyoruz. 
Kuvvetleriın!ztn tevzii ifl yapılmıştır. Tah-

petrol tasflyehaneleri dün gece bombardı
man tayyarelerimiz tarafından bombalan
mıştır. Diğer tayyarelerimiz de Opnaburck 
levazım deposunu, Zuiderze üzerinde yapı
\a,1 nakliyat ve düşmanın Almanya ve Ho
landadaki tayyare meydanlannı bombardı
man etmişlerdir. İki tayyaremizi zayi ettik. 

Dün bir deniz nakliye koluna refakat 
eden Avusturalya hava kuvvetlerine men
sup Surderland tipinde bir deniz tayyaresi 
düşmanın üç hücumunu püskürtmüştür 

Norveç sahilleri üzı:rinde ketfe çıkan 
sahil kumandanlıiına mensub bir tayyare
miz üssüne dönmemiştir., 

kimat sahasında da muazıam lşler yaptık. 
Bu arada filom\12., kafilelere yapılan ta

arruzların deniz yolu ile iaşemiz için bir 
tehlike teşkil etmesine mini olmuştur. 

Tayyarelerimize gelince,, kuvvetlerimiz 
yalnız düşman bombardımanlarının mey .. 
dan okuyuşuna mukabele etmekle kalma
makta, aynı zamanda Almanyada gemilere, 
ma\'ll:ı.1arllt petrol depo1anna, tayyare mey• 
danlarına ve daha uzaklara da uçarak tay ... 
yare fabrikalarına, iç benzin depolarına ve 
triyaj garlarına büyük muvaffakiyetle ta
arruz etmektedir. 

İngilterenin maneviyatı mükemmeldir, 
meınlektin ıızınl hiçbir zaman fimdiki kadar 
kuvvetli olmaDUflır. 

Hulasa hazırız.• 

Maarif Vekilinin 
beyanat ve teftişleri 

Velıil, dün Pendilıte Üni· 
11eraite lıampını 
11e ihti31aeları 

zi31aret 
tetlıilı etti 

. Maarif Veklll Hasan Ali Yücel, dün ~b
:~ l•lınlfUr. Vekil. Ankaradan gelirkon 

B• 'k' ·· d b ur. ır ı ı gun en eri iki t 
lekdaıımız, Hü•eyin c.h~~~nııı rneı. 
Nadı arasında baılayan b~ e Nadir 
detlenecek ııihi ırörün:n ~a~ da ıid. 
naka.-11 beyhude bile olm: eın rnü
rada faydasızdır Çünkü h ~ ıu '1· 
hütiin taribını' .. t"ikı·ı 'fb ııe ıröre . u a me unıu ·· 
rıne bina t • h k I' u.ıe. 
de .. e hUf ~e u e ıme ~erin .. 

. ıfi.ye iıtusyonunda inerek oradaki köy e
~:en kı~sunda tetkikler yapmış ve Pen
tal 0 de Üntveraite kampını ziyaret ederek 

ebenin ihtiyac ve lsteklerile meşııul 0 1 ... 
tnuitur. 

Ü~nive_rsıto Rektörü Cemil Bilsel, Vekile 
etra-;::sıte mHeleleri ve urnwnl lhilyaclar 

da ızahat vermiltir. 

ze;:;;rıı Vekili. dün kendlslle görüşen ıa
ere tunlan aöylemiştir: 

t ~anu husaaıyet ve titizliğini ıöa. 
b~l~iklan Türk devletinin JU veya 

Po ıt aya t ··ı . 
zuu bahaol e111a;yu etmesı mev_ 
litika.ı R ~az. Ali Pata Fransız po
ıı tak.iİ, ~ıd • Pata İnıriliz politika
lıaıta. • erdı. Bu devir, ihtiyar ve 
1aıiJı ~P~torlukla beraber artık 
takn e -{?';:'ulmüıtür. Biz hür ve miis 
1'~ dur politikaaı takib edeceği; 

e artık Ytkılan ve yeniden tan: 
Necip Ali KOÇOKA 

[Arkan 1~• 2 ıii~ 3 del 

·- Pendikte•-· lotın ıııhl "' asker kapını teftiıe Vekıt-

Maaril Vekili Haıan 
Ali Yücel 

kında baıJ auetelerde çıkan haberlerin .... 
sası }-Oktur.• 

Maarif Vekili bugün Maarif 

Urn Ookt lat lıleri enspektörünü memur et ... 
haı;rıaın:; Cellıl tetkiklerini tamamlamış ve 
Ur. llu ra •ldutu rapcru Vekiiete vermiş
lanlar tar!:r Üzttine lüzum görülen nok: -
ZUınlu olan :anacaktır. Üniversite için iü· 
ra~3 letkıkler lnıl kamp etrafında da Anka
mHeolesinde ao~Prnaktayız. Kampın yemek 
zamanda taınanı~len noksanlan da kısa bir 
kamıdarına nı .:anacak ve lkinci devre 
dilecektır. untazam bir IJllNtte devam e- Müdürlüğünde mefgul olacak 

•Orta tedrisat . Şrhrimizde bulunan Maarif Vekili bugün 
ve talimatnarn 

1 
nı~e~lerinln progrnm 1 muhtelif tetkikler yapacak ve bu meyanda 

lacajı ve .Yeııl 0.,'.'.~-~rınde tadilli yapı • Maarif müdürliliilnde bir müddet meşgul 
· --=ar llAve edllecei~ bok- olacaktır. 

Meclise bir kanun projesi verildi, dürbünler 
ve silahlar ordu ihtyacı için satın alınacak 

Ankara (Hususi) - Eşhas nezdinde bulunan silah ve dürbün· 
!erin ordu ihtiyaclarındn kullanılmak üzere satın alınabilmesi için bir 
kanun projesi hazırlanmıştır. Bu projeye göre. elinde dürbün _ve si
lahı bulunan her vatandaş, muayyen bir müddet zarfında alakadar 
makamları keyfiyetten haberdar etmeğe mecbur tutulacaktır. . 

Bunların ne suretle satın alınacağı da ayrıca tespit edilmektedir 

Gıda maddelerinin kontrolü için 

Soııyet Hariciye Komiıeri 
Molotol Yolda, 

(Nutkun metnı S üncil sahlfedt>dir) 

MOLOTOF 
Türkiye 
Hakkında 
Ne diyor? 
rü .. Jıiye ile 

olan münase
IJetle,.imizde 
esaslı Jtiç ili,. 

tebeddül 11ulıua 
gelmemiştir 

Ankara 1 (A.A.) - Molo
tof'un nutkundan Türkiyeye aid 
olarak ırördiiiümüz kısımları ay· 
nen dercediyoruz: 

c- Türkiye ile olan münase• 
betlerimizde esadı hiç bir tebed
dül vukua ırelmemiftir. Yalnız 
Alman beyaz kitabile ahiren 
neıredilmiı olan dokümanlar 
Türkiyede yapılmakta olan faa• 
liyetin bazı nevi tezahürabru na
hoı bir tekilde tenvir etmekte
dir. Bilahare ve Türkiyedeki 
Fransa büyük elçiai Ma11iırli ta
rafından verilmiı olan izahat 
dokümanlann bu mümeyyiz va
sıflan itibarile hiç bir değiıiklik 
husule ıretirmemittir. 

Bu münasebetle Sovyet hü
kumetinin pyrikabili kabul ad
dettiği bir vak'a dolayııile d..Iıa 
ıreçen nisan bidayetinde Türkiye 
nezdinde teıebbüsatta bulunmuı 
olduğumuzu aöylemek mecburi· 
yetindeyim. 

Vak'a ıu idi: 
Geçen niaan zarfında Türk a• 

raziıinden ırelen bir tayyare bir· 
çok petrol taıfiyehanelerini muh· 
tevi bulunan Batum mmtakası 
üzerinde uçmuıtu. Türkiye ev• 
veli meseleyi kendi araziai üze• 
rinden ıı\iya biç bir tayyarenin 
dıpn çıkmamıı olduğu ıeklinde 
ırifstermİf ve fakat bitalıare bu 
nevi uçuılar hakkında iatikbalen 
tedbirler alacağını da vadet· 
mitti. 

Dokümanlann Almanyada İn• 
titarından aonra naııl bir tayya• 
renin mevzuu bahıolduğu ırörül· 
melde ve hinnetice Türkiye bü
kUıneti nezdinde yaptığımız te
ıebbüıün tamamile muhik oldu
iu tebarüz etmektedir. 
~ 

hükumet bir nizamname hazırladı 
Ankara (Hususi) - Hükümet, gıda maddeleri iizerinde sıkı bir kon. 

trol tesis etmek üzere bir nizrı nname hazırlatmıştır. Sıhhat ŞurasınlD! 
tetkikinden geçen hu nizamname devlet ~ürasına verilmiştir. :Sizamname, 
halkın her yerde, her zaman saf gıda maddesi bulabilmesi, mahlO.t .'!• 
mağşuş gıda maddelerinin piyasadan tamamen kaldırılma51 esasma 10us
teniddir ve şiddetli müeyyideleri ihtiva edecektir. 

SON 
-HABER. 
Alman tayyareleri de 

Japonyanın 

yeni tuttuğu 
siyaset 

• lngiltereye beyanname 
atmağa baıladılar 

Tokyo 1 (A.A.) - Japcnyanın yeni sl
ya-~tini izah için bu gün evveli uzun bir 
hükfunet beyannamesi neşredilm~, tonra 
da Baıvekil Prens Konnye bu beyanname 
hakkında tefsiratta bulunmuştur. 

Beyanname, Japonya ana politikasının ıu 
üç prensipini izah etmektedir. 

1. Daha büyilk bir dojiu Asyasında yeni 
bir ni.ıamm t~isi. Bu. bir dünya bar11ırun 
tesisine doğru ilk adım olacaktır. 

2. Çin ilinin halli ve uukta beynelmilel 
rtziyette sansasyonel değitikliklor derpii 
etmek suretHe millet muk.addttatının ısla· 
hL Bu deliioiklikler daha büyill< bir dolu 
Asyruıında yeni bir nizamın ihdasına doğru 
ilk adımd1r. 

Londra 2 (A.A.) - Alman tayyareleri, 
ilk de!a olarak, evvelki ıece Büyük Brt .. 
tanyaya risaleler atm11lardır. Bu risa!ftler.' 
Hitler'in aon nutkundan bazı parçalan ih• 
liva etmektedir .. Bilhassa •Hitler'ın aldae
lime son müracaatlı fıkrası vardır. Bu rl
!alelerden blnler°"l İn1lltorenln cenubu 
ğarbisindt bir lehre dilşmtitttir. 

Akdenizde 
İngiliz - İtalyan 

3. Dahili idarenin yenilettirllınesl keyli· 
yeti devletin milll müdafaa bünyesinin esa
sını teşkil ettiği cihetle, meı.k.Qr dahili ye
nileşme şunları ihtiva edecektir: Terbiye 
usullerinin ve parlamentonun ıslahı, iktı
sadi ve harici politikaların yeni dünya va-
2.lyetine intibakı, günlük_ ihtiyacbr için 
milletin kendi kendisine kifayet edebilme
sinin temini. millete ve sadece emniyetle ve 
sıhhi bir surette yaşamasını temin edecek 
bir standardın kat'! ipkası. 

Tayyar el eri arasındaki 
Bir harbin tafsilat 

Kahire 2 (a.a.) - .Reuter• Ak.denizde 
son günlerde iki İtalyan tayyaresine İneiliZ 
tayyarelerinin yapUiı hücumun talsilltı 
'imdi öğrenllıru.tir. 
ı - Keşif yapmakta olan tayyarelerimiz 

deniz üstünde seyretmekte olan bir deniz. 
altısını &örmüşler ve denizaltının hemen ar
kasında patlayan ilk ırruP bombalarım at• 
IJll\llardır. Denizaltısı dalmaya teıebbüs et• 
ı:nişst' de hava filosu kumandanı ikinci ırup 
bombaları attırmıştır. Bombalar denizaltının 
arka tarafına isabet etmişlerdir. Denizaltı 
tamamile da1ımt ve aon bombalar daldıjı 
yere düşmüştür. Deniz sathına çıkan h».b ... 
heleri müteakıb ıenil bir yai: tabakası 
peyda olmuttur. 

Konyada ziraat 
nıakineleıiyor 

Konya, 1 (A.A.) - Şehri.ml:zde bulun· 
makta olan Ziraat Vekili Ekekon aazetesine 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- ·Konyada yapbğlm seyahatten son de
rece memnunum. Köylülerle temas beni 
bilhassa sevindirdi ve burada alınacak zi
ra! tedbirlerin çabuk temere vereceii u ... 
midini arttırdı. Yeni a:etirllen zi
raat makinelerinin Konya vili.yetinde az za
manda yer tutacağına ve yayılaca&ına hiç 
şüphe etmiyorum. Tohum ve hayvan isli.hı 
hakkında yakında bir çok tedbirler alaca
ğız. Bilhassa bir islih istasyonu açacağıL 

Bundan batka kombinaların idareSI için teş
kilit ve tesisat vücude geti.receiiz. Konyada 
yapacağımız zirai lıl8hat arasında hayvan 
yemlerine de yer veıilecekti.r. İstimlak it-i, 
üzerinde çalıştığımız bir mevzudur. Yarma 
nahiyesinde köylülerle yaptığım konuşma
larda onların ne kadar yüksek kavrayışlı 
derin sezişli olduklarını gördüm. Makine
lerin faydalarım ne ~adar veciz olarak anla
tıyorlardı. 

2 - İn~iliı tayyareleri diğer bir den1.ı
altısı üzerine iki aruP bomba atml1lardır· 
ilk grup denizaltının 15 metre gerisine dili 
müştür. kinci grup denizaltının tam köı
küne isabet eylemiştir. Denizaltı tamamile 
gözden kaybolmu&tur ve büyük bir Y~ 
ti.bakası deniz üstünü kaplamıt ve epey 
müddet sonra cesedler deniz 1athına çık• 
majia başlamıflır. 

Alman tayyarelerinin 
lngiltereye hücumları . ~ 

Londra 2 (AA.) - Anavatan Eınruy< 
Nezareti teblij ediyor: 
Düşman tayyareleri! dün i~ Gal.les 

memleketlerile prk:i Iskoçya ve flll'ki ln• 
gilterenin muhtelif noktalarına bon:bs.lar 
atmışlardır. Telefat miktan fezl? de~dir. 

Hitler'in geçenlerde Reichstai da 90yle• 
miş olduiu nutkun bazı parçalarını ihti~a 
eden risaleler, İngilterenin cenubu garbı
sindeki bazı mıntakalara atıl.nuıtır. 

Florya plAjına bilet kesilmediği doğru değ ldir 

Florya plôjıncla foto muhabirimizin bu ıabah 
teıbit ettiği bir manzara 

Floryaya bilet kesilmemesi için Devlet Demiryollan Sirkeci gişesine 
guya emir verildiğine dair bir takım rivayetler dönüyordu:. . . 

Yaptığımız tahkikatta alakadar makamlar tarafından beyle bır emır 
verilmediğini öğrendik. Floryaya her zamanki gib~ bile_t _kesilmekt~ir. 

Bu şayianın rakib kimseler tarafından sırf pllı sah1binln tıcaretine 
sekte vermek maksaıille yapıldığı anlaşılmaktadır. 
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2 2 Ağustos 1940 

HnıKaye 
(Jozef Rlino) dan 

DAFNE YATI 

EHİR Hind denizindeki adalarda urun zaman 
lltyahat eden b.ir ark•dafUil anhıllJllfll: 

Sumatra ve Cava adalarında uıun bir se
yahatten sonra Londraya dönmilftüm. Bir 
&ün Cimoj aokaiından g~erken karanlık-
1.ı:ı.r içinden gelen allar gibi bir er.kek sesi 
ifittim. 

- Rica ederim Dabıe yatırun nerede ol
d.utunu öğreniniz! 

Bu sese ehemmiyet vermeden geçmek 
btedim. Aynı ııes tekrar inlod.i. 

- Söyleyiniz bana rica ederinı. Datne ya
tı net~edir? 

Bu ıeı kartımdaki Çin lokantasının üs· 
tündeki tavan pencerninden ıeliyordu. 
Bqımı kaldırdıo. 

- Sizin için bir ıey yapabilir miyim. 
Ben de Franswm diye haykırdım. 

Garib ses titriyerek cevab verdi. 
- Derhal geliniz ıılzin]e konutmak bil· 

vorwn. A'iatıdaki restorandan eeçiniı. Ni ... 
hayette tahta hır merdiven varı Onu çıkı
mı, beni bulacaksınız. 
Yukarı çıktım, elimle ltt!Aim bir kapının 

arkasındaa aynı sesin: 
- Bu taraftan] Bu taraftan! diye haykır-

dığım i•itllm. 
Bc..ıı bir odanın içinde Dafne yalının ne

rede olduğunu ö&renmek hın.ile yanan bu 
Franau, eski bir balı parçBSl lizerine bağ· 
ciq kurmu' oturuyordu. Yuvarlak, fiş.itin 
kel bir kala, yalnız genif san bir kaç leke 
yüzil bir et yuvarla&ı olmaktan kurtarı
yordu. Hummaya tutulmuş bir adamın ye
t!llmsl rengi vardı. Ayaklarını ve ellerini 
örten uzuıı. ve eski bir pardesü glyınhjU. 
Sana bakarak dedi ki: 

- Bonsuvar mösyö! Şöyle Jtar,ıma otu
run ve kalkıp elin.iz! sıkamaciıjun için be· 
nı affedin! Ben elleri, kolları tutnııyan bir 
malCllürn. 
Baktım bu adam Buda heykeline 

benziyordu. Sakin l'Ü<Ü, Y•ıllimsi renııl o· 
oa tuhaf bir ifade Veriyordu. Bir lkl defa 
uksilrdiıkten sonra anlatmağa bqiadı. 

- Ben Parlsliyim, çok gene yqta Hy•· 
hat maceralarına atıldım ve bütün dünya• 
yı dolafmağa başladım. Bulunduğum mem· 
leketin ahlak ve ideUerine uyarak pek de 
namUSi<Ar bır haya\ yqamadım. Alukada 
altın arayıcılığı yaptım. Kanadada dalgıç 
elarak çnlıştım. Havanada teker kamqı dik· 
tim. 

Karııkasta kumarhane işlettim. Nihayet 
8 ~ya eeli:ıciye k:ıdar tam 15 tene okyanusta 
Hind denizi adalarmda dolaştım. O adaları 
bilir ma;nu mösyö? Oralarda bava o ka
dar tatlı, o kadar yum.U-f8bcıdır ki insan ça
lışmak istemez. Cavada hava sıcakur ora
da biz hattı U.tüva iklimini duyarız. Cava
ya ıılden ya bir k•ç giin içinde ölür, yahud 
da orada yerlqir kalır. 

Çeviren: Ömer Nejad 

çok yıtv· .ş gidiyordum. Feclrdf" kollarımda 
bir hasıra sarılmış Buda heykeli olduğu 
haide rıhtıma geldim. Yata çıktım. İhtiyar 
beııi 1&londa bekleyordu. Paralan elime ve· 
rirken ~londakl irili. ufaklı bütün heykel
ler sanki bana bakıyor ve beni tehdid ed.l
yorlar<lı. Hele mabedden çaldığım Buda 
heykeli bana korkunc gözlerile baktı ve: 

_ Sen de ıstırab çekecebin, dedi. 

Size yE:min ederim mösyö, ben bu sö"Zleri 
işitti:n. r.ıobudun önünde aptallaşmış gibi 
kaldım. Salonda sanki herşey kaybolmu,
\u. Ç'.aldığım Budadan başka bir '°Y gör· 
müyordu."Xl. O gözlerimden ild metro ötede 
hareket ediyor, ptükçe büyüyor, beni teh· 
did ediyordu. &ınld beni çekip lçinı aldı. 
Sanki kolları kollarım, hıı'1 ba'1JD. vüc-~dü 
vücudiıın olmuştu. O aralık ihtiyar fskoçya
lı paraları elime verdi. Hemen cebime at
tıın ve kaçtım. Bir saat sonra Dafne yah U
manı terketti, Onu ufukta ince bir duman 
halinde görünce büyük bir ümldsizllk bem 
sardı. Hıçkıra, hıçkıra ağlamağa başladım. 
Ben artık kendlml ba'1<a birlsl zannediyor· 
du;n. F.r1esi gün otelde bütün vücudüme 
felc geldi. Bütün Cava lllclanna rağmen 
iyileşemedim. Tırnak!anm o kadar uzadı ki 
ve o kadar sıertleşU ki kesilirken etim lces.ili
yormu, gibi acı duyuyordum. Mösyö artık 
ben korkunc bir mah!Qk olmuştum. Parde· 
sümU kaldırıp bana bir bakınız. 

Pardesüsünü kaldırdım. Anormal bir ka· 
nn, korku.'lc bir ıekilde incelmiş bacakl.:ır 
üıerind• devrilmiş yatıyordu. Eller JrllçUl
mU.. kollar incelmişti. Tırnaklar garlb bir 
hayvarun pençelerlnl hatırlabyordu. Haki· 
katen bu adam yarı canlı, k:orkunc bir 
Buda olmu~tu. Hatta ince bıyıklı '1fman ve 
sarkık yÜ7Ü ve su y~ tenUı ıaldn bir 
AP.ya mabuduna benziyordu. Zavallı yeniden 
sli)·lenmete başladı. 

- Evet nıösyö Cavadan kalkan bir vapur 
beni buraya getirdi. ~l>dakl lokanta<ı 
ayda on İngiliz lirasına bana bakıyor, o çal
dıtım Buda heykelin! ah bir dahıı görebil· 
1<yd\m ve ondan af dileseydim, eminlrn ki 
lyılefecektim. İşte bütün duam vo ı.teAUn 
bu! Burada herkes beni deli uru.yor. Her 
hafta ayrı bir llianla geçenlere haykınyo· 
ruıo. Şimdiye kadar kimse bana cevab ver
mcdl. Yanıma gt>lip beni uzun uzun dinle
yen yalnız siz oldunuz. Şu halde mösyö b&
na Dafne yatının nerede oldutunu 61ıre· 
nebilir mi~? 

Yab arayncağımı söyleyip yanından uzak
laştım. Ertesi gün bu kiStilrüm adama bir 
mütehassı~ doktor gönderdim. Doktor şöy· 
Je bir teşhis koydu: 

·Tuhaf hir şekilde seyrini tamamlayan 
ve men~i keneli kendine telkinde aranması 
lazım geleu umumi bir felc• 

Vapur acenblları bana Mösyö Dibl'ye aid 
Da&ıe yatının iki senedenberi ıarb li
manlarında görünınod.iiıinl söylod.iler. Yat 
bir fırtınadıı mı babruftı? Şüpheııiz hayır! 

Çiinkü bazı ıremicller yatı Markiz adalan 
~çıklannda gördüklerini iddia ediyorlardı . 
işte böyle mösyö, Atlu Okyuunun büyük 
gemil~J' içinde Londra nhbmlanna b6yl.e, 
aık sık &9rlb ıttyler attıj:ıru ıörürüz. 

Bu sene 
Yeni mektebler 
Yapılamıyor 

=:_"'''''''";;;;"''fi""';;:;;"'"~"'~''"'';;;"''"''"i 

~ ............ ~ .... ~'':'~'"''~"''''~''''"''''~ ~ı:~:t ~h:!~:cı~:ı.;i~[k 
Tazılar, fıller, serçeler bazı tedbirler alınmakla 
musikiyi nasıl severler iktifa edilmektedir 
PiYANO DiNLEYEN TAZILAR 

Musiki dinledikleri zaman uluyan birçok 
köpekler görülmüştür. Fakat, insnnlar bun
ların niçin uluduklarını pek iyi tahmin e
demiyorlar. Bazıları bunların korkudan, 
bazıları da 'Zevkten ve memnuniyetten böy
le bağırdıklarını sanıyorlar. 

Hakikatte, umulur ki hayvanlar alııık 
değillerse musikiden hazan faiırır, baıan 
da ürkerler. 

İki tazı bilirim ki sahiblerl olan kadın 
piyanosunun başına ıı:eçer geçmez, bahçede 

k0JU4maJannı bırakır ve derhal piyanonun 
iki tarafına oturarak büyük bir hazla Şo
pen'in parçalannı dinlerlerdi. 
ÇALGI SEVEN SERÇE 
Yuvasından düşen ve kafese konulma

dan büyütülen bir serçe, evin kızı temrin
ler yaparken gelir, piyanonun üstüno çı

kar ve orada kımıld.amaksuın çalınan par
çalan dinler, hatta derin bir zevk duydu
~nu hal ve tavrile l'ldeta anlatırdı. 
FiLLERDEN MOREKKEB JÜRi 

V alt tile bir fil hll<Ayesi anlotılırdı ki 
nakle değer: Fillerin musikiyi ıevip wev
mediğinl merak eden ihtiyar bir lllm bir 
tecrübede bulunmak istedi. O esnada bu
lunduğu tehrin hayv•nat bahçe.sine de bir
çok fil getirilmlştl İhtiyar ilim bahçede 
bir konser tertib etti ve !illeri gt.=tirtti Fil-

!!@Z! J 
1er gelir gelmez pek memnun olduklannı 
her hallerile anlattılar; o kadar ki ·çalınan 
havalan birer birer ti.yık oldukları dere
cede takdir ettikleri zannedilirdi. 

İstanbulun mekteb lhilyacmı k&'lılamak 
üzere yapılmasına karar verilmi' olan 11 
mektebin bu sene inşa ecillemiyeceQ:i anla
şılmalrtadır. 

Bu vaziyeti nazarı dikkate alan Maarif 
müdürlüğü bazı tedbirler almafr;a karar 
vermiştir. 

llüyükderede eski Hamidiye mektebinde 
bazı tadilit ve tamirat yapılarak yeni bir 
mekteb açılacak, Koskada utimllk edilen 
bina tlmdllik 42 nci llkmektebe tahsla edl· 
lecek ve bu mektebdekl çifte tedrbata nl· 
hay et verilecektir. Çiçekpazarında husus! 
idareye ald bir binada mümkün olan tadl· 
llt ve tamirat yapılarak 54 üncü ilkm~ktebe 
talıs.is edilecek vt> buradaki çifte tedrisat da 
neticelenmi, olacaktır. Mecidiye köy cami
inde tedrisat yapan Mecidiye köy mektebi 
için de köyde bir bina temin edllmiıtir. 
Küçükpazardaki husust idareye ald medre
se do yanındaki ahf8b bina ile birlikte 
o civardaki ilkmektebe tahsis edilecektir. 

Münakale Vekilinin 
dünkü tetkikleri 

Münakale Vekili Ali Çetinkaya, dün sa
bah Mıntaka Liman reisliğinde bir müddet 
meşgul olmuş ve saat 10.30 da ot.omobille 
Silivriye gitmiştir. Vekil, Silivri limanında 
yapılmakta olan mendireği de tetkik et
tikten sonra tekrar tehrimize dönmilftür. 
Silivri mendireği inşaatının ikmali için icab 
eden demir ve sair malzeme temin edil
miştir. 

it Bankasının kumbara kefideıi 
dün yapıldı 

'.Ankara, 1 (A.A.) - Türkiye İş Ban
kasının kumbaralı ve kumbarasız küçük ta
sarruf hesaplan arasında t,ertib eyledHi:i ik
ramiye planının Ağustos keşidesi bugün 
Banka Umumi Merkezinde ve noter huzu
runda yapılmıştır. Bu keşidede kendilerine 
ikramiye isabet eden tallhli1erinin isimleri
ni. hesap açtıkları tube merkeıleri ve he
sap numaralannı bildiriyoruz: 

1 ._ _K_ısa_h_abe_rıe_r ...... 1 Millf Piyango 
/ ktisat Haberleri * Ba:.ıa yolu ile ihracat - Basra yolile 

memleketimizden ihracat yapılmak için Ti
caret VekA1eU Standardizasyon müdür mu
avini Turhan Buralı tetkilcatta bulunmak 
üzere Basra yollle Hindistan ve 1 ıponyaya 
gidecektir. * İhracat artıyor - Balkan ve merkezi 
Avrupa memleketlerine lhracatım1% art
maktadır. Diin Macarbtana US bin liralık 
tütün, 64-00 liralık koyun derls~ Çekyıya 
20 bin liralık barsak gönderilmiıtir. * Manifatura fiaUarı - Manifatura fi
atları üzerinde tetkikler yapan İç Ticaret 
umum müdürü Cahid Ankaraya aitmiftir. 
Dün yapılan son toplantıda manifatura H
atları kat'i olarak tespit edilmiştir. Fiatlar 
birkaç güne kadar ilan edilecektir. · * Mısırda kalan mallarımız - Portıııa
!dde kalan ithali! eşyasırun nakline başlan
mıştır. Bu mallardan bir kıımı ?.lersine 
gelmiştir, Nakliye işine devam edibnekte .. 
dlr. * Almanyaya yapılacak ihracat - Al· 
manyaya yapılacak ihracat fçln hazırlıklar 
devam etmektedir. Tüccarlar haki.ld kon
tenjan miktarını bilmediklerinden hınilz 

angajmanlara girlşemernektedlrler. * Piyasadaki stoklar - Ticaret V eklletl 
piyasamızda satılmakta olan muhtelif mad
delerin stoklarile kalite ve fiailarını tespit 
ettirmektedir. Memlekette boyacılıla mü· 
teallik esaslı malzemenin de bu arada teı
pit edilmesine başlanmııtır. * Çivi bulunamıyor - Ham madde yok
lulundan dolayı çivi f•brikaları lmal&tla
rını durdurmuşlardır. Piyamalarda mevcud 
çivi stoku azalmıı oldutu ıibi nal için kul
lanılan mıhlar da eksilmiştir. * Avrupaya yapılan ihracat - Avrupa
ya ihracat kara yolile yapıldığından Sirke
ci, Uzunköprü, Edirne gümrükleri takvi
ye edilmh•tir. 

Maaril Haberleri * Mekteblerde Alman usulü imtihan -
Şimdiye kadar tatbik edilen Fransız •is
teminden iyi netice alınmadığı için mek
teblerde badema Alman usulü imtihan tat
bik. edilecektir. * Mekteblerde nöbetçi memurlar - Ma
arif Vek8.leti. tatil münasebetile mekteble
rin boş kalmamalıır1 için haftada iki gün 
mekteb idare memurlarının sıra ile nöbet 
tutmalarını kararlaştırmııtır. * Üniversite kampları imUhanı - Bi
rinci devre Üniversite kampları imtihanına 
bu gün başlanacakhr. İkinci devre kampla
ra da bu ayın 8 inde başlanacak ve 20 gilP 
devam edecektir. * Üniversite broşür ~ıkarıyor - tlniver
ıitede resimli bir broşür çıkarılması için 
hanrhklara başlan.m:,ıtır. Brotür, yurdun 
h"-r tarafına yay11acak.t1r. 

• 
Ağustos keşidesJ 

«Tam bilet, ta 

ikramiye» esa 

na dayanıyor 
Millt piyangonun tam bilet ve tarrı ı)" 

ranıiye esasına istinad eden 7 ajtl'~ 
keıldcsine önümüzdeki ÇIU"f&mba ııü"ıl 
Kadıköy Fenerbahçe ıtadında saat 

1
· de batlnnacak ve saat 19,30 a kadar ~ 
-vam edilecektir. Bu keşide otomatik ~ 
relerle '°hrimlzde yapılacak ilk çeldlll 

ı olacaktır. 7 Atustoı günil Fenerbalıl' 
s<adyo:nunun tribünleri İstanbul ba!!O" 
na açık bulundurulacaktır. KeıJd• "' 
fabatı o ıün radyo röportaj suTetUe .,. 
Ankara radyosu vasıtasile bütün Tat'° 
kiye ye neşredilecektir. 

Bu ke,idede plinda mevcııd 
( 40) aded bin liralık ikrımİY .. 
!eri kazaann numaralar, diiıel'. 
büyük ikramiyelerde olduğu ııibl 

( altı küre çalııhnlmak suretile ·~· 
n ayn tayin edilecektir. Bin li

r ralık ikramiyeleri ıon üç rak~ 
ıöre tayin etmek eıaıına istin•d 
eden plinda bu suretle tadili.! Y" 
pılmııtır. 

Bunu takib eden keşide İzmlrde ve dl' 
ha aonraki keşideler de diğer '°hirietl' 
mizde yapılacaktır. 

Şehir bandosunun da iftirak edec<Ji 
7 ağustos keşldesi progranunm fU s\J" 
retle tespit edildiği haber alınmıştır: 

ı - i.tlklaı m""ı. 
2 - Milli piyango idare heyeti re1' 

tarafınrlan birkaç sö"Z, 
3 - 2 • 100 liralık ikramiyelerin çt' 

kili,,,i, 
~ 4 - Fasıla ve müzik, 
~ 5 - 1000 lira ikramiye kazanacak pıl" 
maraların çekilifi, 

( 6 - Faı:ııla ve müzik, 
· 7 - 2000 ve daha yukarı ikrarnl1' 
k3zano.n numaraların çekilişi. 

Akf:lm üzeri çekileceği cihetle kıJlJ" 
balık bir kütle t:ırafından alaka ile tt• 
klb ~dilCt'eği anla~ ı lao bu keşideye b\İ" 

~ tln I.stanbul halkı da\.'etlid.ir. 

Beld:liye Haberleri 

Cavada uzun müddet kalmadım. Japa
raya ıeçtim. İnci avcılığına bqlamak için 
Paraya ihtiyacım vardı. Bankalardan istedim 
lhkkımda tahkikat yaptılar ve menfi ne
ticeye varınca beni tevkif ettirmekle tehdid 
ettiler. Hiç unutmam bir gi.in rıhtıma Dafne 
Y•ll yanqu. Yabn ııahibi Dibi adında İskoç
y.ı, zengin bir ihtiyardı. B11 adam ufak 
mabud heykellerine inanılmıyacak üatlar 
veriyor, ne vakit tahbdan veya tqtan ha
kilci bir mabud heykeli göne götleri kanla-

nıyor, ağzı köpükleniyordu. Bir öğleden Du"n acayı"b 
sonraydı. Güzel bir yeril kızlle beraber At-
las otell önünde viski içiyordum. Bir aralık • 

bir 

İhtiyar Alim yazdı~ı ra.porda bütiln l:-un
ları o kadar ehemmi)'etle teBpit etti ki ra
ponı okuyanlnr, musiki konserlerinin iyi 
veya fena olduklarını anlamak için fi ller
den mürekkeb bir jüriye cilnletmenin en 
dol!ru U.<Ul olacağına hükmedebllirlerdi. 

Fakat birkaç uman ıonra !illere verilen 
d;~er bir konserde bunlar dinledikleri par
çalara karşı tamamile kayuisı'Z kaldıll\ r. 
Bu kayıdsızlığ:ın sebebi nihayet fitlı?re ba
kan adama soruldu~ zaman bunların ilk 
konserde bir araya toplanmıJ olmalrırın

dan dolayı memnun olduklarını ve ikinci 
seft'rde birhirinden ayrı bulundlln1Imuş ol
duklarını ve hakikatte fillf'rin musikidl'n 
Zf'vk duymadıklarını söyledi. 

2.000 liralık ikramiye, Üsküdarda 728 
hesap numaralı Bayan Yegoine'ye isabet et
miştir. 500 er lira kazıı.nanlar, Fahri 27802 
(Ankara), Baha 2890 (Bursa), 250 şer lira 
kazananlar, Nedim 4183 (Bursa), İlhan 5893 
!İzmir), Ahmet 70979 (İsbnbull. 100 er li· 
ra kQzananlar, Hüsnü 26556 (Anknra). Sa
mi 15.16 (Bahkeı:;ir), Nesime 479 (Edime), 
Nedim 1148 (Malatya), Şinasi 456 (Trab
zon), Cemile 1590 (Kadıköy) . Alis 61200 
(İstanbul), İstepan 31799 (Beyoij:hı), MüT.ey
yen 4633 (İzmir), Seniye 19879 (İzmir) . 

* Güzel San'atlar Akademi!lnde - Bu 
sene akademi bütün mektebler arasında en 
iyi randımanı vermiş tir. Mimo.ri kısmından 
mezuniyet imtihanına J!iren 11 talebeden 
10 u mezun olmuş, bir kişi ihmale kalm11-
tır. 

* Kazino ~.~üelerine itira:ı:la~ - '!ar~ O' 
lf re yapılan ıtırazlar Beledi ve Iktısad rt1 
dürlüğünde tetkik edilmekt~ir. Birkac: g3' 
nr kadar Belediye Daimi Encümenine pıı' 
derllecektir. 

~ı".'da Dibi'nin tabakaneden yeni çık· ı randevu yerı baslldı 
Dllf hır deriye benzlyen gersin yü.ziınü ıör-
düm. Yanıma geldi ve kulaiıma eiJ.llp al· S it h dd b• b * Üniversite profesörleri ıarka gidı)·or -

Üniversite profesörlerinin ıark seyahatinde 
verdiiU konferanslar mem1ekıet lc:lnde bü
yük bir aliiıka uyandırdığ'ından Üniv~rsite 
earka yeni bir heyet göndermeie kaı·ar \•er
miş tir . 

* Yeni tip ekmek - Yeni tip ekmek ııV" 
muneleri bu gün Belediye İktısad mı.idtıt: 
lütüne pişmiş olarak getirilecek, orada. tıf 
kik edilecektir. jl çak bir sesle dedi ki: u ana me e ır er· 

- Bankacılardan, paraya ihtiyacınız ol· 
dulunu ve müşkül bir vaziyette bulundu
iunuzu öğrendım. Şayed kendinizi kurtar· 
mak lştiyoı-sanu bu alqam 10at dokuzda ya
tnna iil:e!iniz konuplım. 

Saat tam dokuzda yata p\tim. Beni yatın 
bir müzeyi andıran büyük aalonuna aldı
lar. Saıl;da, solda küçüklü, büyüklü maden· 
den, taştan, hatta tahtadan yapılrrut kor· 
kunc, aptal yüzlü mab11d heykelleri vardı. 
Dibi bana dod.i ki: 

- Tagahl mabedinde Jat lafllldan yapıl· 
mlf Buda heykellnl bana getlrlrsenlz size 
iki bin İngiliz llrast veririm. 

Teklif cazibdi ve benim de paraya ihtiya
cım vardı Mabedin nerede oldulunu sadece 
ifltmiştim. Bir kaç gün uğrqtıktan sonra 
yerini buldum. Ay ıfllcile parlayan ve içi 
tinısahlarla dolu büyük havuzun tam orta· 
11nda mabudun heykeli bulunuyordu. Su
yun seviyesinde bulunan ve timsahların 

ba,larile erişebileceği ince bir yol Buda 
heykelinin bulunduğu mihraba doğru gidi· 
yordu. Ben bu piş hayvanlarm tabiatleriru 
bildilllm için yanımda ağzı kapalı, ayaklan 
bajlı canlı iki keçi yavrusu getirmiştim. 
Bunlardan birini geçidin ıksl btlkametine 
attım. Siyah sular karlflı. Bütün ömaahlar 
keçi yavrusunu yemek için o tarafa piti· 
ler. Ben bu fırsattan istifade ederek elimde 
ikinci keçi yavruslle beraber ince yoldan 
k_,-ak geçtim vı mihraba girdim. Kuv· 
vetli. kollıınmla mabudun üzerinı abldım, 
onu sanıp yerinden aöktüm. Koluma aldım. 
Alırdı. İnce yolun üzerine tekrar geldim. 
ikinci keçi yavrusunu da mümkün olduiu 
kadar uzağo attım. Heykel atır olduiu için 

her dükkanının arka. 
sındaki bölmede bir 

gene çift bulundu 
Zabıta, dün, arka tarafındaki bölünmüş 

kısımda gizil raııde>-U kabul eden bir ber· 
her dükkinıru basmış, içeride, biri kadın bi
ri erkek olmak üzere iki genci bafbaşa bul· 
mut ve cürmü methud yapınlftlr. Bunun 
üzerlne, berber dültklru mühürlenmlf, 1çe .. 
rtde bulunan ıenc kınn ı:Uhrevt bir hastah
li• musab olduiu tröriilmiif. tedavi altına 
alınmııtır. 

Bu diikkin, Sultanahmedde 54 numaralı 
berber dükk:inıdır ve Müberra adında bir 
kadın tarafından kiralanmıştır. Mahmud a· 
dında birinin vasıtalıiile, burada randevu 
kabul edildill zabıtaca haber alınmıt ve 
dün yapılan bas.kında, Salim adında bir 
genele Emine adında ııenc bir kadın cür
mü me"1ud halinde yakalanmlftır. 

Dükkinın milBteclrl Milberra ile Mah -
mu•I yakalanarak tahklksta bqlanınıf\ır. 

Şile Hayvan Sereiıi 
bugün açılıyor 

Her sene İstanbulun bütün kazalarında 
hayvan yetiştirmeyi teşvik için açılan ser
gilerden blrlnclsl bu giin öğleden sonra Şile 
kazasında merasimle açılacaktır. 

Serıôde boğa ve ıtlar teşhir edilecek, ba· 
kım itibarile iyi derece alanlar~ milki!at
lar verilecektir. 

H<1yvanlar işte bövledirler. 

Politikamız kendimize 
hastır 

[BB>;makaleden devam] 
zim edilmesi lazım &elen Avrupa ni
nmında cerek milli emniyetimiz ve 
ırerekıe beynelmilel camiada tabak. 
kuk ettireceiimiz medeni &ayelerimiz 
bakımından söyleyecek sözlerimiz, 
yapacak İflerimiz vardır. Bu iÜJ1 Av
rupada çarpıtan kuvvetlerden yolu
muza ban&iıi uyııun &eline onun pe. 
ıine düımekten ziyade ondan iatifa. 
de cihetlerini düıüneceği:ı:. 

Avrupa hailesi baılayalıdanberi bi. 
:ı:İm yapbğımı:ı: da esasen bundan baı. 
ka bir ıey değildir. Demokrasilerle 
yaphğımı:ı: muahedenin umumi hü
kümleri içinde bu ruh çok barizdir. 
lıte bunun içindir ki yeni bir tema
yülün İçine &İriyonnuıu:ı: gibi Yapı. 
lan münakaplar faydasızdır. Dünya. 
nın ııeçirdiği ıu buhranlı demlerde ef. 
kin umumiyeyi devletin harici ıiya
ıetinde tek bir kalıp içinde bulun
dunnak hepimize düıen a:r:fa: bir va
zifedir. 

Necip Ali KÜÇÜKA 

Rumanyaya satılan 
tiftik ve yapağı meselesi 
'J'lftllı 11e Yapağı Birliği lltidlae7I 

nasıl lzall ediyor? 
Rumonyaya satı.lan tiftik ve yapaQ:ıların 1 altı kiş.lye tevı.iatta pay verilmt,tir. Bu altı 

ihra~at ~-cirleri arasında tevzi teklinden ve ki,l arasında bulunan blr kasab, bir deri 
tevz.ıat ıçın mevcud talimatiamelere aykın tüccarı ve bir de borsa simsarına hisse ayrıl
hareket edilmesinden dolayı ortaya bir me- mıthr. 

sele ç~k~ı., ~ulunmaktadır. Dün tlhik ve y:ıpağı ihracat tacirleri btr-
Bu 1' uzerınde yapıldı~ı iddia edilen yol- lliinden bu hususta fU mahlmtıl verilmit· 

auzluklRr $unlardır: lir: 
Rumanyada yapılan müzakereler bittiği j ·- Rumanyaya 1600 ton tiftik ve 3l00 

zaman orada bulunan bir tüccar İstanbul- ·h 
d ki fi 1 la 

. d. t ton yapağı ı rac olunacaktır. 1000 ton tif-
a t'D1asına an aşmanın esaı rını bıl ır- .. _ . . . 

miş ve ~raite uygun yapa.it ve tiftik topla- tuc ve 2<?> ton .y~pa.gı ık.incı partiyi te4kil 
narak stok haline getirilmiştir. Sonra bu- etmektedir. Bu ik.incı kısmının tevziatı. ya
rada yapılan tevziatta bu maldan elinde en pıhrken keyfiyet idare heyetinin muvafaka
çok stok bulunanlara verilmesi karar altına ti alındıktan sonra heyeti umum.iyeye arze
ahnınca ~llerinde bu malı stok eden zevat dilmiştir. Bundan sonra tevziatı Ticaret 
en büyük payı almışlardır. Vek8leti tasdik etmiştir. Filvaki ihracatç1 

Ticaret Vekaletinin koyduiu esa.slnra olmıyan bazı kim5elere pay verilmiştir. Fa
göre tcvziata ancak üç senedenberi bu mal- kat bu kimseler birliğimiı.e hizmetleri rlo
ların lhracatile meşgul olanların dahil ola- kunn.nlardır. Kendilerine para verileceği 
bilece:i tasrih edildiği hede bu hususa da yerde Rumanyayn ihrac , olunan tiftik ve 
riayet edilmiyerek bu şartlan haiz olmıyan yapağıdan bir miktar hisse ayrılmı.ştır .• 

* istimlak itlerini k"•ltmak - lstiıııl 
~~erindeki güçlükleri kı!laltmak için ae1~ 
dıye hukuk müşaviri çalışmaktadır. 
hususta bir rapor hazırlanacak", D ıhilif 
VekAJetine gönderilecektir. * Eminönü meydanı t4'.lmam1anıvo1' " 
Karaköy köprüsünün tamiri bilmek üıt' 
redir. Köprünün ü:r.erindekl tramvay h't. 
meydandaki yeni hatta bağlanmı'-tır. 'l'r.Jtı1 
vaylar bu sabahtan itibaren veni hat off' 
rinden işlemeke başlom1şlardır. * Bebek • İstinye ihtilA!ı - Beh<k • fr 
ti. 1 •• nye yo u inşaatının tcahhura uğrart' 
yüzünden müteahhidle Belediye arasırıl' 
çıkan ihtılAf halledildi. Belediye mi.ite,;: 
hidin üç noktada toplanan taleblerlni '" 
kik etmeğe muvafakat etmiştir. * Bina kontrolları başladı - Şehriı111'' 
de bina vergisi tahsilatı hakkında esa~ı tef 
kil f.'lmek üzere dünden itibaren heı· seto" 
te Belediye mt>murluğunca bina konu\10•
rına ba$lanmıştır. * Köprü üzerindeki beklemt> yerleri ~ 
Köprü üzerinde yapıi3n yeni bekleme )',r' 
leri vHaiti nakliye İ<'İn tehlikeli olduJu.!l
dan k•ldırılarak e~ki ıekilde refüjler y•
pıJacaktır. * Nüfus sayımı için Viliyette kurtılfl' 
büro çalıımalara devam etmektedir. ~1" 
fu.s sayımı için 5 müfettif Ankaradan fe!f 
rimizıe gelml§tir. 

Müteferrik Haberler 
*.Bir Türk. dostu içimizden ayrılıyor/ 

Şehrımi:ıdeki In~iliz istahbarat şefi J{. ; 

Burton baıtka bir vazifeye tayin edilihltl( 
den ,ehrimizdetı ayrılmaktadır, 

fak yapılı. kumral bir mektebli kı'Z, di~eri buruşturdu: rabbi?.. - Amc~m bana mağazasında hafif bit if 

aman O. U 
on altıdcı.n fazla göstermiyen esmer, zayıf - İstikbal yapmak.. Evet, herhalde iyi 
bir erkek çoeuGu idi. blf$eY- Fakat benim yüzüm yok_ Taham-

Hiç konuşmadan yanyan.ıı yilrüyorlar, mülüm yok .. Seni bu kadar severken, gön
gWi hır köre arar gibi dikkat ve teccısUJle lünıü, gfiUeri.mi ve kafamı senin hayalinle, 
etr:ıfa bakınıyorlardı. srnin :ıckıııla doldururken bu maddi didin-

BöyJe bir müddet iJerilediler, nihayet, me beni öldürüyor., Hayır, artık vaz
böğürtlen kümbetinin önünde durdular. Bu- geçeceğim .. Çalışamıyacağım .. 

Kız hafitçe kızardı. Gözlıeri dolarak: v~relıilir .. [.,.·Jenmek i~in ailenin sana rıı0" 
- Sı..18.hl dedi. Seni anlıyorum.. 1"aknt, sa.ıde edeı•ekleri güne kadar oıo.ıd:ı kalıt~ 

yanlış yol tuttuğunu zannediyorum .. Bt:n de ohnat. mı'. 
seni sevi)"·orum, hem öyle çok seviyorum ki, Kız hemeh cevab vermedi~ önüne bBJc.~ 
riıyalarım bile seninle doluyor- Llkin, ÇI.· Kısa bir tereddüdden sonra: 
lışnuık da istiyorum .. O baş.ka t@y .. Lizım - Sen bilırsin, dedi. Mademk.J büyült ~ 

Edebi Roman 
TEFRiKA: 1 

- Batlangıç -
Bir sonbahar akşamıydı. Sönmek üzere 

olan günün ufukta kaynaşan aon k.ızıllık
lan korulutun •ğaclarına mali vuruyor, sa
tarmıt çimenler üz.erinde dolaşanlann &öl
ıelerini beyulAlqtıraralı: uzatıyordu. 

Ne bir kahkaha ve ne de bir 1e1 vardı. 
Yalnız. uzakta mahalleler arasında haykı
ran yoğur<lcunun monoton lvan. bu yorıun 
ak'8,."lll bır matem havaalle u.rsıyor, ruha 
ele"Tl ve hüziin doldurarak uzayıp pdlyor· 
du. 

Koruluğu iki kısma ayıran ıenlf yolun ni
hayetinde, ağacların blttill noktada bir a· 
dam göründü. Gayet atır adımlarlaı adeta 
bir hasta ihtiyati.le, ilerleyor, etrafı dalgın 
ve fütursuz aeyredtyordu. 

Ak1Amı'l sos5izllil ve aolıun dekoru için· 
de kendini yapayalnız IWsedlyordu ki; ara• 

Kt:RAME 
NADIR 

rarla. bütün götlerden uzak; yapraklar, ot- Kız hayret içinde dinl~yordu. Çekinerek: 
lar ve dJkenlerle çevrilmit küçük bix ıel - Ama. dedi; sonra ne yapanın? Daha 
çukuru vardı. küçüğüz. 

Kız ileı-iledi. Çukuru doldura.n gazelleri Erkek şiddetle omuz ısllktl: 
elite muayı:ne elti. Ve erkeğe dönerek: - Senel..!rce taşınmaz blr y{ik altında 

da ıırada duruyor, elindeki kalın bastonla - Gel! dedi. Öyle yumuşak k1L. ezilerek beklemek .. Binbir çiçekli hayalle 
yolun kıyılarını dolduran gazellere hafif Mekteb ç:ıntalarııiı birer ta.rafa fırlattılar buğuianarı gözlerimi mekteb kitablarmın 
darbeler lftvurarak eileniyordu. ve yanyano oturdular. soğuk aahifeleri arasında çürütmek.. Bu 

Şuradl:l burada, aiaclann altında oturan- Kız neşeli, erkek meyus görünüyordu. azaba na!'iıJ dEıyanılır? Ben seni U'Zun, çok 
tara bakıru..dan geçti. Bir böjürtlen kü.mbe- Bir mtlddct hiç konuı;:madan yalnız bakış- uzun yıUar bekleyebillrlm. Fakat yalnı'Z 
tinin arkasındaki tilnuıete çıkarak, kolunda- tılar. Sonra erkek. usulca ku:ın kilçUk elini- senın için yaşayarak ... 
ki pardesüyü yere attı ve aarannıt oilar il- avcuna aldı. Ağlar gibi titrek bit- pürüU.U Kız nynı ısrarla tekrar etti~ 
zerine oturdu. bjr sesle: - Peki, sonra ne yaparsın? 
Kırk yaşlarında kadar vardı. Saçları alar- - Öyle yoruluyorum ki!. dedi. - Sonra ını? .. 

mış., yüzü yorgun görünüyor; temiz hat.l&rUı Ve, daha canh illve etU: Soluğu andıran garib bir s6 duyarak 
kaplı ıenif alnında büyük acılar geçirmif - Ama, artık kararımı verdim sustular ve etrafları~ bakındılar. Fakat 
olanların düş:ündürücil ifadesi okunuyordu. Kızın güzel göılerinde bir al~v parlamıştı k.im-;.eyi göremediler. 
Arkasını bir çınar gôğdesine dayadı ve 1 ~ferok n heyecandan coşan bir feryadla: Biraz sükUttan sonra kız tekrar konUf-

uzaklara daldı._ 1 ~ Ne karan? Nasıl karar? diye tordu. tu. 
Derin siy~ gözlerinde, tecrübelerle ol· Öteki bdsını önüne ej:i;miş, avcundakl kil- - Lf~ye devam elıııek çok iyi olurdu .. 

gunlaşmUjl cıddi ve ağırbqlı bir bakıf, ha· çük. parMaklarla oynayarak mırıldanıyordu. Ben okuyacağım. Babam böyle istiyor .. 
yab mühimsemiyen müphem bir qık fark.o- - Bu derslere daha fazla tahttmmtil ede- - Sema. niçin anlamak istemiyorsun? Se-
lunuyordu. m:yeceii,m .. Bu imtihanlar, bu mücadele .. nin sevgınle öyle kolum kanadım kırık ki, 

Çok ıetmeden, aynı yoldan iki ıenc gö- Niçin". adeta bir alil gibiyim .. Çalışamıyorum .. Ah. 
ıüııdiller. Biri on dört .vqlaruıda luıdar, U• Owıız lilkerek. bizar bir tavırla yüzilnil seni neden bu kadar çok sevıyorum ya-

olan bir şey!. Neden kuvvetini bu kadar dam olm~lc: istemiyorııunl 
kaybcdi:1orsun? · Birbirimizi daima sevece- - Yok...<la bana darılıyor musun Senı•1' 
ğlmize ve ölünciye kadar birbirimiz için ya- Ne olurum olayım daima beni sevecek dl' 
şıyacağımı:ı.a yemin etmedik mi?. Cönlil.n &il misin?-
rah.nt olduktan sonra niçin böyle fikl.yet e- - Elbette!. Fakat ... 
diyor, tahammülsüz kalıyorsun?. - Sözünden dönecek misin? Beni bıraıı:•-

Erkek etıefle başını salladı. Gözleri uzak- cak mısın??. 
tara, ufkun son kızıllıklarına kadar uundı: - &yır, hayır! Annemin üstüne ye'(J\U' 

- Anlıyamıyorsun. Ruhumu anlıyamı- ederim ki, senden başka kimseyi sev-ııı1" 
yor!i'.ın!. diye inledi. yeceğim .. Fnkat, senin için ıöylüyorutl''' 

Bir müddet aessil: durdular. Etraftaki kı- Çok çab,kandın .. Hep birinci oluyordun .. fi 
zıllıklar eriyor, gölgelikleri erıuvant bir nim yüzümden mektebini yarım bırakrrı, 
buğu kaphy~rdu. istemiyorwn .. Sana yazık olrnıyaca.k mı 5'' 

Ka tellşlı bir hareket yapb. Boynunu u- llh!. 
zatıp etrııJa mütecessl.o bir göz atarak: - Sen bcnl sevdiğin kadar, kaybettiillı' 

- Geç oldu, dedi. Artık dönelim.. hiç bir teve esef etmiyeceğim .. Bütün v,t' 
Erkek üzgün görünüyordu. Küçük sevııl· lıliım!a senin için yaşıyorum.. Kanll"ıl" 

\isine meyuı ve derin bir naz.arla bakb: iliklerimde, ruhumda hep sen varsın.. ~ 
- Daha erken .. Annen seni Belklsta bill· "1 küçük varlıiım için bu büyük hazin'~ 

yor_ :P.Icrak etmez.. kifi görüyorum. Mes'ud olmak ve yapıt""" 
Gene sustular. Fakat, bu defakl ıüktıt ça- iı;ln de fazla hiç bir şey istemiyorum .. 

buk bozuldu. Erkek kat't bir ıöyleyifle de- Küçük erkek başını, avcunda tuttuğu el' 
eli ki: !erin nrasına bırakb. Bir müddet orsıl" 

Kararımdan dönmiyecel}im Semaı. derin bir saadet içinde daldı. Sonra, birdcıı' 
Başka türlü ya.ş.ıytunam... J bire dcığrularak: 

Biraz dilJiindi!. Daha yavAf lll.vo etti: (Arka•ı var) 
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Her gün bir flkra 

Zelzelenin tesirinden 
kurtulmalıyız 

Zelzele y ozırad.la yÜzl••c 
d d . ~ e vatan. 

.. aşı aha eozdı, bo~du ve ")d'' 
du, Zavallılar İçin ne kad I 0 ur. 
ıak azdır. Fakat, ah ve ar e eın duy
rar? Zelzelenin t • • dvab neye Y•· 
lan, yani bepô-: . ."k•ırın en yurddaı-

~·~1 urtannan lla 
nnı aramalıyız B ın yo • 
diir. hah edey: ence bu ıniiınkün-

E . ım. 

t"1ncan fel&k r . 
~arsıntı hölıı:eıini Mill~kSbı?d~. bütün 
ayetlerinde gezip gör .. efunızın ma
nadolu zelzelelerine :.ı: ~~onra A· 
okumu, olduğu • . ç rapor 
dım ki memlekmt.•çı_n_fu kanaate var-
1 • e ımızm pek k 
en ceolociyai sebebi 1 b 50 yer. 
ba yüzlerce 1 er e u afete da
ve kaaab 1 yı maruz kalacak, köy 

a arımızdaki evi . • 
zından dol d b enn ınıa tar
famd ayı a uralar sakinleri ak. 
tehlikan. ~~aha toprakla bir olmak 
kerpiçesı :J.ın:e Yatayacaklardır, Zira 

~::' d:va~ı . .::ı:;~~r!e~:~";~kveya 
. sarsıntı ıle yıkılınca altınd . ça. 

•zıp boi:arak .. ld.. k akıleri 
d-u o urme tedir V 
""'"' zelzeleyi önlemeğ b • • ma. 

reti yetmiyor barı' il . • "fer kud-
• • • erun' l k ıı:umuz yuvalan kend· . ız • urdu-
mıyalım. Dava b d ıınıze mezar Y•P-

K u ur. 
eamet&f ıu·ı. 

kerpiç, fakaİ iyf b zaruret halinde 
ı~.tı ve mutt.k arç, sağlam bağ. 
bızı zelzelenin t '.~•ite hafif kiremit 
in.,. I esırınden k 1 k me zemeıi olab ')" ur aracak 
&sabada bunlan k ı ır. Kaç köy ve 

huri tutacai{ız? Bu ul~anılmasını mec. 
ıusi kanunlar hır heaab ve hu. 
aab1 d k meselesidir. Laki b le: a, anunu d n e. 
i.n11zı mürnk·· k t Yapmak ve im. 

lil midir? un ı rnak vazifemiz de-

- Nasuhi BAYDAR 

Aziz 

Olıa.Yaeaıa,.a 
. Gazetemiz çıktı. .. 

rı bir zorluk! k gı ıı:undenbe
nerniz ok a 1 ar,ılaıtı: Maki. 
d . . uyucu llntnız .. 

•ıi:ı aliıkayı k 
1 

ın ro•ter-
Y•t ve ke fi artı ayacak kemi
mahrurnd Y TY•t .. vasıflarından 
tordi ki ku. il ecrube bize ıı;öı-
. • u anmak b . 
tınde kald • ınec urıye. 
" •rımız t kn"k ~akikat'i n k e 1 fartJar, 
tediği aür'a~: uy~cularınuzın is
icab eden t ~ mı· ıktarda, ne de 
b emız ık v ·· ilik asrnaınıza ki.fi ... e .guze te 
Yetaizliği de h 

1 
de~ı~dı. Bu kifa

büyük fed kr. al lelafı etmek için 
k a ar ık) ih . 

re gazetem• . ar hyar ede-
leri ve tek ·~ 1 ' rnernleketin harf .. 
dern ve e nı rn~lzeınesi en mo~ 

1 . n zenıı;ın ··t if . ne erınde k ro at makı .. 
d .k çı &nna • k 1 • Cazet . ıa arar ver-.. ernıze ye . 
V~ıel bir ç h PYenı, temiz 

• e re ver ... ' 
hun oldukurn eceglllden e• 
ederken d duz bu kararı tatbik 

· uy uaurnu . 
)'~tın Yanında b. .. .. z ~emnunı .. 
•urnüz old uçiik hır teessü-
b ugunu d · · 
uru:ı:. Çünk.. a ıtırafa mec .. 

makinesind u ıazetemizi yeni 
kadar IOn • ~"''j baılayıncaya 
marnlamak ı' .azıHr ıklarırnızı ta. 
· çın ak"k •· rıne Yalnız iki .. .. ı at ın neı-

mek ınecbu . ll~nluk fasıla ver-
rıyetınde k ld k •eyden evv 1 . a ı • Her 
e azız k 

nuzdan özür d'I 0 uyucuları .. 
daha güzel bi: ";:"• bu eksikliği 
dolıı;un münd a.kı ve daha 
"•makla ··d erocatla telafiye ça-
. o eyece· · • • rız, rımızı arzede .. 

• liakikaı. bu .. 
!~• CUJnad~ İfb ıun, 2 ağua
oğleden 1 •ten her eri; ... 

ıonra b"d· •-· t!ttitdiii , .. • 1 a ıaelerin icab 
b b ur ate ·· .. 

a erlerini. ihr ıunun en son 
teklinin m" ıva ederek ve Yen' 
b. US&ad • l 
ır ak••rn •aınden dola 

ı ~ razeteı · d yı 
ecek en zenain ~? e hulunabi .. 
kacaktır. munderecatla çı-

E.ki muharrir k 
ha.faza ettiğlıniz -~~romuıu mu .. 
tanınmıı ve m" il ı rnernleketin 
· · u.rntaz 

tının de yazı ailern' l~etecile .. 
•Hakikat. i az ıze ıltıhakile 
k . ' zaınand ' 
•mıyet, hern keyfi b a, hern 

:an bo~uyucularımı:."'ıaı:.':·'mın. 
en ır rnüke li ın • 

turacağız. mrne yete kavuı. 

* ~~MANLARIMIZ · 
temızın ilk •• - Gaıe. 

-Yı11ndan 'fb 
ne,retıiğimiz •SAMAN ı ı aren 
ve •ÜÇ KALB dl YOLU. 
rn b. • • 1 roma J ızı ırçok k ·ı . . n an. 

ki •rı •rımız b k b zu Uğu YÜ•Ünd . as ı O• 
miılerdir. •Hak~k takıb ederne. 
Yı ll'Ö•öniinde t ; atk• bu nokta. 
ların esasen il ara hu rorna_n .. 
kısrnıın Yf'n. f Pk az ~nlİJar eden 
fık t"Öttn .. ~. en tefrıkayı nıuv 

U:ttur, a-

Müddetleri b' 
k 

ıten ik 
tez erelerı' d • • anıet 

egıtt' T 
• Bazı gazetel~r. ~h . ırı ıyor • 
h · · .. rırnizdek· epsının agustos ayında . ı ecn~bllerin 

tezk~ı;-leri~~ tebdil ~il~~~~en ikamet 
dı. Ö~endıgımize göre b liinı Yaırnı,lar-
c:.k da • u t.bdu '· .. ay n itibaren başlayacak -.i ge:le-
tnuddrtı biten ikamet tezkere] . ve Yalnıı: 
edı.!'<'t'ktir. erıne lnhisat-

Denıir filebi bugün geliyor 
.. Akdenizde kalan son şilepirniz O i • 

Jün saat 17 30 d ı· em r bu 
ltaı · a ımanım1za dönecekt· 
tev·Y~nlar. a:emiyi lüzumsuz yeer bir har~~ 

kıt ettiklerinden Demir Barse1ondan ı
tnanımıza kadar 20 günde gelebilecektir. ı-

Gazi Enstitüsüne girecek 

talebenin imtihanları 
Gazi enstir· .. 

hanları I ta ~ne girecek talebenin imti-
11'1ekted: s ~ u Kız lisesinde devam t:t
~ n~, D_un ~ebıyet. bu gün aaat do-
f>'' rı.vazıye ve tabiiye imtih l 
unı.ııtır y da nn .arı ya .. 

\re CO.._'.t.. arın . beden terbiyeaile tarih 
~-~a imtihanları yapılacsktır, 

SoYJet 
Suralar 
Birliğinde 
Molotof'un 
Nutku 

Sovyet Hariciye 
Komiseri beynelmilel 
vaziyeti ve cereyan 
e~en siyasi • askeri 
hadiseleri ühim bir 
nutukla izah etti 

Mas.kova 1 (a.a.) - Tas Ajansı bildiri ... 
Yor· 

l;ovyeı Şuraları birliği yedinci ili kon· 
-~~ içtimaı münasebetile Hariciye Ko
~ıserı Mo!otof siyut bir nutuk irad etmiş
Ur. Nutkun ın•tni tudur: 

c- Meb'us yoldaflar, Sovyet Ştlrtılar bir
liji.ı.in altıncı lçtimaından sonra ıeçen dört 
ay ıa.rlında Avrupada büyük ehemmiyeti 
haiz hidi~l!'ler cereyan etmlıtir 
Avrupa harbi büyük 

bir genitlik iktiıab etmittir 

l%;vvel4, Norveçte, Danimarkada ve bıll· 
hare Belçika ve Holandada nihayet de 
Fransız topraklarında .Almanya tarafından 
yapıJan askeri harekatı müteak.ıb Avrupa 
harbi b6yük bir gen41ik iküsab etmiı;tır. 
10 ha.tiranda İn&iltere ve Fransa.ya harb 
ilin ederek İtalya Almanya harekitına it
tirak etnıiftir. Bu suretle A vruparun dör .. 
dün.::ü büyük devleti harbe giı'miftir, Bu 
aene.:ım ilkbaharından itibaren sü.r1aUe in
kişaf etmişür. Norvejte, Danimarkada, Bel· 
çikada ve Holandada cereyan eden hidlse
ler üzerinde durmaksızın Frıınsa.nın sür'atli 
hezimet ve ıaiLThlannı tesllm etmesini bil .. 
hassa kaydetmek münasib olur. Bir buçuk 
a)o·dan az bir zaman içinde Alman ordusu, 
yalnız Fransanın mukavemetini kırmakla 
k•lmamıt onu, Fransız topraklannın büyü.k 
bir kımıının Alman lotaab tarafından lfeal 
edilmesini prt koşan b.ir mütareke imza 
etmeğe mecbur kılrnı~hr. Bununla beraber 
nıütarekeo yapan Fransa, henüz sulhu elde 
etmemiştir. Sulh şartları hak.kında umumi
yeti~ hiç bir şey bilinrnE'mektedir. Almany.a 
ve Italyruıın iki hasmından, Amerikanın 
yardımından istifade eden ve harbe devam 
etmtk kararını ,·eren yalnız İngiltere kal
mıştır. 

Fransız hezimetinin bir 

sebebi: Sovyetlerin rolü 

meselesinde hiffetle hareket 

.Bu harbde hasrraten bir ıiıI göstermif ol"n 
FrdllS3run hezimetinin bütün sebebleri ü
zcrınJc burada dunnaya lüzum yoktuı·. 
Herke3 tar;.,fından bilirunesine rağmen fena 
:askeri hazırlığının bu he:Wnetin yeg~e 

seOebi olmı-dığı ı:ışik.:irdır. Bundan az ehem
miretli olmıyan bir amil de Fransız idare
cilerinin, Almanyanın aksine olarak, Avru
pa işlel'inde, So\yetler İttihadının rolü ve 
s.ıkleti ıuc!elesinde çok hiffetle hareket et
mif olmalarıdır. Son ayların hidiseleri daha 
fazla bir şey de gt»termişlerdir. O da ez
cümle .E'ransız idare mahfillerinin milletle 
biı·birine bağlı bulunmadığı ve bu mahfil ... 
lcrin millete i.stinad edeceğine, hürriyete 
bağlı olmak gibi terefli bir vasb hakketmit 
olan ve \>ercfJi ihtilil an·anesine sahih bu
lun:ın bu mUleUen korkuyorlardı. Fransa
nın güsteı·digi ıJ.fın ciddi sebeblerinden birl 
de budar. Şimdi Fransız milletinin önünde 
lfaıu gu~ bir vaıife vardır: HArbin açtıaı 
yaraları tedavi etmek. Bundau sonra da 
kendini, yeniden hayat bulmaya hasret -
mcktır. Ancak bu temikat eaki metodlarla 
yapılmıyaeaktır, 

Almanya büyük muvaffakı· 

yet kazanını,, fakat henüz 

hedefine varmamıthr 
Alınıınya. harbde, mutteliklere ka'fl bU

, yük bir muvaffakiyet ka.zannuftır. Fakat e
, la3 hedc:fıne henüz visıJ olmamlflır. Yani 
' :ırzu edilecek prtlar altında harbin bitme
al 19 temmuzda Alman Fiihrer'i ıulh hak
kında Mnlofm&k il.zere İngiltereye bir hita
bede hu!unmuttur. Fakat bilindiği gibi İn .. 
ıtliz hükümeti bu teklife İnailterenin tes ... 
Jlminin istenildi&,ini görmüt ve zafere ka
dar harbe d<?vam edeceği cevabını vermiş, 
hatta, eski müttefiki Fransa ile aiyasl mü
nase~tlerl ke.smeğe kadar varmıştır. 

Dunun manası İngilterenin cihanın her 
bir kısmında bulunan müstemlekelerini ver
ın•·k istcınediği Vf' Fransız hezimeti ve İtal
Yt•nın Almanyanın yanıbaşında harbe gir
Mesile İ.nailtere için daha güçlef?1'1esine 
rağmen dünya hakimiyeti için harbe devam 
etmcı·e taraftar olduğu demektir. 

Bu harbin birinci ıenesi 
bitiyor, fakat ıonu 
~~~~~~~~-
gözüknıeyor 

Avrı.ıpa harbinin birinci senesi sona er
mek iltf'redir. Fakat bu harbin sonu henüz 
gözüJunemdctedlr. Şimdi harbin yen! bir 
~eı-hat...ınde oldutumuzun daha muhtemel 
uhınduğunu naıarı itibara almak gerek

~r. Bu nıerhale, bir taraftan Almanya ve 
ltaiva, diğer taraftan Amerikanın yardımlle 
Ingı!tere arasında cereyan eden muhasa
matın fiddetlenmesidir. 

Sovyet · • d •• • t' _ aıyasetı egıtmemıt ır : 

~ulh ve bitaraflık 
Ziltrı . . 

Blriifıl Keçen lıiı.duıelenn hiç biri Sovyeller 
Sulh nın W. aiy-üni d.eilflimı<mifür. 
Sovyev; bitaraflık: siyasetine aadık: kaıan 
<Ur. •r Birli&; harbe lttirak ebnemute• 

Bir lene 
llndan ıon:vel VUku bulan dönüm nokta· 
rni:ı:, Sovyet • ~ya lle münuebelleri -
tahmin edilen 1ntan anl&fmUfle evvelden 
mektedlr. liüktekiido lıımamile idame edil· 
ettiği bu anla ilınetiJnizın harfiyen riayet 
yunca Soı,: e lflna, _&arb hududlarımız bo .. 
rada Sovy?. ~ ledbırleri ittihaz edildiği aı
btma lhllma!ı~an münuebellerlnde ça· 
manda • ,_ bertaraf etmı" ayru u-

<>W!,'lllyaya tarkta ıük!Uıet omıılyc-

HAKiKAT 3 

10 uncu İzmir enternasyonal fuarı' Bugünkü ı~ı P-o-lit-ik-a --A .. s .. _ke-rii'k 
Bı.ı seneki Fuarda 4986 

kendilerini temsil 
ecnebi firması 

ettiriyorlar 

10 uncu lzmir Fuarının çocuk oyun yerleri 
İzmir 1 (Hususi muhabiı-imizden) - Her ı yüksekliğindeki parafiit kulesi, oyun yer .. 

sene bellibaşh hususiyetlerle 20 ağustos tR- leri, atlama yerleri, tenis kulübü ve kort
rlhinde açılarak bir ay devam eden İzmir ları, atlı ı.por kulübü ve manej yerleri. ka· 
Enternasyonal fuarı, Lu aene daha mükem- palı atış poligunu dahildir. Türkiye Ziraat, 
mel bir. tekilde açılıruı.ğa hazırlanmı.şltr. 0- Btibank: müzesi. dün.kil, buıünkt.ı ve yarın
nuncu hmi.r fuaı·ı, kapladığı 460,000 metro ki lzmir müzeli, müzeler kısmını zenain .. 
karelik saha dahilinde on bir ecnebi dev- leştirıuiştir. İzmiri ziyaret eden Bari Enter .. 
letin bayraklarını dalgalandıracağı gibi yer- nb--yonal sergisi komiserinin de söyled."6 
li ve yabancı 290 müessesenin paviyonla- gibi İ7.mir fuarı, Ak.denizin en büyük, tabU 
rını Cami bulunduracaktır. Fuarda.ki ecne- şartlara ve güzelliklere malik en munzam 
bl devletler paviyonlarında 4986 ecnebi tir- fuarı olmuştur. 
ma temsil edilecek ve teşhirde bulunacaktır. İzmir fuan bu aene Türklyenin yeni çeh-

liiıkt\metimiz onuncu İzmir fuarının, resini ku.,.vetle temsil eylemek iddiuile açıl 
Türkiyenin iktısadi ve ticari veçhesini can- maktadır. İzmiri ziyaret edecek yerli ve 
IUldırmuı Jçin İzmir belediyesine yeniden yabancı bir iş adamı, Türkiyenin harice 
bazı direktifler vermiştir. Bu direktiflere satm'lk arzu.!unda bulunduğu bütün emti
göre fuarımız son hazırhklarını yapmakta- anuı nünJunelerini fuarımızda bulacak, ha
dır ve 20 ağustos salı günü bütün nok&an- ricden satın almak istediği sanayi madde
larını tamamlamış bulunacaktır. terinin tamamını ecnebi devletler paviyon-

FHhakHra fuar komitesi ve İzmir beledi- larında ve husust ecnebi !ftandlarında ıöre• 
yes.l, bu sene inşaat malzemesi tedarik et- cekür. 
mekte bir hayli güçlük çekmiştir. Bununla Fuarımız 20 ağustos gilnü saat 18 de açı
beraber bütün noksanlar temin edilmiş, lacak açılma merasimi çok mükemmel bir 
inşaat durma.mı,, bir çok yeni müesseseler şekilde yapılarak nutuk4ı.r söylenecektir. 
fuara JlUhak eylemlt. mükemmel bir spor Yurd içinden ve dıtından bu mUnuebetle 
!it.sile bir müzeler sitesi fuaı ' sahası dahi- İzmire gelecek olanların istirahatleri komite 
llnde yilkselmi~tir. Spor sitesine 50 m~tro tarafından temin edilecektir. 

• 40 TON Ki.CID 

önümüzdeki ilkte~rinin y:irıninci günü 
Türkiye nüfusu bir kere daha uytla· 

cak. Bunu du~: ıııı:ran kalmadı. Fakat bu sa
) ım İşi i'in 40 ton L.ılğıd 

G:5 Jıi:nın ı;::elect.•ı;i.ni. işittiniz 1 
/'):~ ınl? Evet. hu n1ühiın i' 

c:::ıı Jj> ~ i~iıı ~0.000 kilo kiiğıd 
/i arfolunacak; 200 bin 1 

• TEKNiK NOKSANI 

Bu a(u!lltoıun on beflnde İstanbul radyosu 
da faaJiyete cetecektl. Ankaradan &'Clen 

haberlere ıüre İstanbul 
rad) osu eyhlt ba•ı!Jll.an 
e\:vel ;,e başlayam~• -
n1kbr. Çünkü telmlk 
nok~anları vardır . 

j ' ,O J.i~ n1enıur çalışacaktır . • 
' ~ 40 bin kilo ktlKıdın ne- ? 

~ de-ıne.k olduj:unu. ne mik 

Eter bu teknik nok • 
~•nlar stüdyonun fen -
nt teşkilitındın, elektrl
j'lnden, teı·eyanmdao 

.W taı· l<'r tuttuiunu ta -
~•~"'\·ur e-debilh· ıni .... iniı'! Şu ehni1deki ııııe• 
tenin 1..350.000 tane~i -10 ıon kit.i,ıda ba ılır , 

Bu ıniktar i .. tJlnbulda ve Aıuı.duh.ıda \;ikan 
bi.ıtiin ga:ıetelerin takriben on be gunli.lk 
tahılarınuı yekO.ntl drmektir. 

Kağıd ınkınh ından gazeteler, kansızlıktan 
ve u.fiyeti umumiyeden ınallıl ha~talara 
dOnmü, olmakla beraber bu kadar ŞR111il 
bir ınemleket hlznıetlnde ellerlııde bulunan 
kilğıdları da vermekten (ekinmlyeeek1erdir. 

mikrofonundan ibareı~e ve ej:er bun
lat·ıu taınamlanmaslle her,ry tamam olmuf 

adllıılunataksa atrleye lüLunt yok. Blr rad• 
yo ıul!l'l..eıi lı;iu ilk \"e on ınalıtnle teknik 
ı.arutttlerden ibaret deiildir. Sesin ıüıe1 1 
pürüz.cıüı:, alıcııktar naklini teminden evvel 
bu ac~iu tüzel, pürüzsüz ve ahenktar olma
sını tenıin edelim. Öteki ndyonun mıddı 
tarafı idi: bu mana tarafıdır. 

Behçet SAFA 

tini temin eylemiştir. Avrupa hidiselerinin l ler Birliğine ilhakının. teferrua. tı üzerinde 
cet·eyan tarzı So\"yet .. Alman ademi teca· tevakkuf etmeğe burada hi~ lüzum yoktur. 
\'İJZ anJafffiasını ı.ayıflatmadıktan baı,;ka bl- Bu nı~sel~ye taallUk eden bi.ıtUn vesaik 
l&ıki• akdedilmesinin ehemmiyetini ve mUs- aynen ııe~redilmi.şlerdır. 
takbel inkişafını kaydetmlflir. 2~ hill'iranda taı·ahmdan Ru.ınany1.nm 

Sovyetlerle Almanya arasında 

noktai nazar ihtilafı yoktur 

Son ıamanlarda yabancı matbuat bilhas
sa İngiliz vt.: İngiliz taraftarı matbuat, So"J
yetler İttihadile Almanya arasında noktai 
naı.ı.r ihtiıifı imkantarı üzerinde Alınan 

r..Iobkova ı.efiri Davridescu nezdinde yapı
Jan teşebbüs aı;.ajıdaki teklifi ihtiva etmek
te idı: 

l - Besarabyanuı Sovyetler Birlitine ia
debi, 

2 - Bukovinanın fimal kısmının So• -
yetler Birliğine terki. 

AZETELERE GÔRE 

vaziyet 
SON POSTA 

liri larlılı görü'e dair 

Amerika kıtaıında 
•• Avrupalıların arazısı 

Hav anada toplanan Panameriken konf~
ran!°.uun sulhu müdafaa komiiyonu, bır 

tehlike anında, Amerikada Avrupalılara aid 
bulı.tnan ıoprak.ları ve müstemlekeleri icab 

Nadir Nadinin a:Unü.n reıtli.tesinden edetıoe. kuvvetle müdafaa etmek için ittiiak-
balaed.en yaıw i.i.z:erlne Hü.seyın C.ıhid la bir karar alrtuştır. Birleflk Amerika Dev .. 
Yalçının verdili cevapla açtl.an münakat-a, Jetleri Haı iciye Nazırı Cordell Hullün teşeb ... 
Nadir Nadinin yine Hü.seyin Cahide ver- büsü üıer:ne alınan bu karar, Amerikalıla
d.iii cevap ile vuzuh .kes~tmif olınaıma rın, Avrupalı devletlere karıı aempaU ııös .. 
ratmen, bu aıefer diler bqmuharrırJerin termeJeri bakımından değil, belki teh.like
araya karlfDl.Uile devam eder ııörünilyor. yi nekadar yakın hisaettiklerini anlatmak 

Bu arada Son Posta cazetesinde Selim bakımından mühimdir. 21 Amerika Cwnhu
Rqıb Emeç, pyaru dikkat bir yuı ile dün riyetl bu surelle Alınanyanı.ıı bir dün.Ya 
HiiMylıı Cahid Yalçına ·Kanııallore hiır- lıaldmiyeü plôııını p<yderpey tatbik etmP.k 
metk&r olmak• lilz:wnunu anlatan bir ma- üzere vAZiyet aldıklarını yakinen görmtifler 
kale ile mukabele ediyor ve bilhassa ve tehdidin Atlas Okyanusunu a~rnak isti ... 
töyle diyor : doırtında o 1duğunu anlamıtlardır. 

.ıı.ı ayrı ıeyi birbirine Urlfl.ınnamak Yukarıda Knnadaya çökecek bir lstill, 
doiru ohu. Vakıaları cörmemet.. cürmek Birleşik Aınerika devletlerini bir cend~rtı 
Jıtememek zararlı bir feydir. Kanaatimiz~ gibi tav:ınından sıkacaktır. Eğer Amerika 
ce Nadir Nadi, ötedenberi moda haline ıe- kıt'asını bir birulya benzetirsek, Kanada bu 
le.n lnatCl bir zilmi.yete temu ederelııt \lnu binanın dam katıdır. Dam çökecek olursa, 
hakikatle yiWeftirmei• tet<bbiis etmekten Birle,ik Amerikanın nasıl battan aşağı bir 
bo4ka bir .. , yapmaJDlflır. tehlikeye maruz kaia~uu tuavvur et-

Bir zamanlar Framanın pllb cclece- mek münJc.ündür. Sonra burasının 9.700.000 
ilni ea. kat'! bir ll5anla iddia edenlerin k.ilometro murabbalılt muazzam bir saha 
huıü.D dilftükleri l'ui)etl IÖdrek mera.ret olduğunu ve nüfuıunun bu vüs'ate göre çı.ık 
bhar eunek neden d.aWet ollwı? .;tauınını• a.ı: bulundu.tunu hesaba katmak li.ıımdır. 
ca bu bdatcık basit olan bi.r baki.kati dra- Kanadada t>.flğı yukarı kilometre murab• 
maüu etmekte fuyda )'Ok.tur ve S.y HUie- baına bir kişi isabet etmektedir. Halbuki, 
yl.n Cahid "}'.alçın da bilir ki, herk~u a..a- Alınanların kilometre murabbaına 3-5 k14l 
naatı muhteremdir ve davayı vaktil41$ mu .. isabet eden Norve-çe nasıl turist kıyafetinde 
dafaa edenlerden biz taneal de kendisı ol- askerler gönderdikleri maltlmdur. Vakıl 
nıuftur, O ründen bu(Üne deiitmlf bir teY Almanya ıle, Kanada arası Norveçle A~-
yoktuz. Yahut deiifeıı te7 ıünün realite· ya a=as1nd:Jti mesafe Ue mukayese edile~
•iııden ıayrl bir .. , ujlldl.r. · il yecek kadar uzundur. Fakat Avrupa kıt•· 

sında Norvt:çin Amerika kıt'asındaki Ka--
YENl SABAH nadanın nemen ka""ında buiunduiunu da 

1 
gozonunde bulundurmak: lizımdır. Norveç 
seft>ri. s:ıde Narvikten İtveç demirlerin!. 
naklt'lnıt-k için tanzim edilmit değildir. 
N•Jn·~ &eferini. bir Atlanük hakimiyeti pro
jesinin mukaddemesi olarak mütalea f'lmek 
daha muvafık olur kanaatindeyiz. Filhaki
ka bugi.in Almauyanın elinde Kan.adaya ya
pılacak biı· taarruzu himaye edebilmek için 
mühim bir dE>rıiz kuvveti yoktur. Franm fi
loıunwı m3lfim akıbetinden sonra da Al
manların deni..z hakimiy~ti haklonda besle• 
dikleri bütün projeler timdilik suyı dü.t· 
mi.i~hir . Fakat istjkbal için Alman pl.inla .. 
rının ne oldutunu bilmenin Lmklnı var DU .. 

dır~ 

Aynı ıeı 

Stll.m R&jlb .IWne~in b..ı. yazuı w.eri
ne, Hi.iseyin (.;ahid. Yalçın, iki ıi.tııdi.i .. ı: ot .. 
du~u g.il.11 yıne Cı.un.huriyet ııautö:.nde 
Nadir Nadinin yaı.dJ&ı makaleyi ele al
makta. ve b..ı. makalede ıeçen .Realiteyi 
.kabul etmek liııundır.• teklindeki cümle 
üzerinde durmaktadır. Muharrir, dünkü. 
nıakaleıinden ve ona il&ve edilen fıkradan. 
1e>nra Nadiı- Nadi ile olan hasbıhalin ar
tık ltapandııı;uu, fakat, bu seıer de, Son
Po~ta ıaıete&nde c.Fikirlere hürmet ede
lim.. yolunda nefrettiQ'i bir yazıdooln dolo1-
yı Selim Riılııbın meydana çık~ıe;uıı a.Vy
lenıekte ve hasbıhal.ine onunıa dt"vam et
mektedir. H\aeyın Cahid Yalçın, .lngı1tere 
ile ittifak .kdedildikten ıonra aruk A 1man
YM lehinde v• .Alman realiı.e»ini k.abul eı
mek. lluın ıeldiii• yolunda aoyleııec.:ek 
ıöı.lerin faydasu olmaktan baı,..ka muur da 
oldutunu aöyliyerek diyor ki: 

.DUnyada yalnıı Alman realitesi de· 
tıı, bir de T\ırk.iye realltesl vardır 'e bi
z.im içjn bu beı· şeydc11 mukaddemdir. ısu 
rulite ise bupn vahdeU boı.abilecck !tuz· 
terden ..,. hankeUerden icünah etıuo~i, 
bilh~ mUbhem ıellün.ler altınd.a \li,·d.-u
.la.rda t.ereddü.t uyııwdı.rm&ma) ı auıreder. 
&elim Baıtb arkacl&fuwı. mü.bhen1hk İ\in
d~ çıkar.ık ıae )'apılmaıı.LW i.»tediihı.i ıaıih 
auzelle bildlrin-t kendi.dle l"eııe derdetl-
........ 
VAKiT 

Bi:ı nıuıl bir ıulh iıteri:ı?. 
oıaer taraftan Alım uı da bugilnltü nın

kalesinde Nadir Nadinin •Almanyanın &a.'" 
libiyetlnln bir realila olarak kabul edilme· 
ıi- yolwıda yudıgı iki makaleyi mevzuu
bahis etmekle, ayni ıazttenln iki ba.ımu
harriri olan Yunus Nadi Ue Nadir Nadinin 
cİngilterenin Almanyanın ıalibiyeti ei&SI• 
nıt istinat eden bir aulh tarafdarı• olmak
t.a .ve bu sulhun Avrupa ve neticot itib.ı
ı·il• Türkiyenin lehine olduğunu k•Lu'~· de 
müttefik olup olmadıltlanru sormakliı.dır. 
Almanya vt İn&ilter• galip ıelirlerıte ne o
lacağını ayrı ayrı p1'i mütaleaya alan mu
h•rrir de bir Türk gazeteciıi. olarak bızim 
.istiyeceğUni:ı. '8Y Avrupada falan vey~ fi: 
an devletin galibiyeti veya ma&lllbıyeü 
esasına ıöre delil, harbin devanuna m&ru 
olmak için ne gallb ve ne m.ailQp ıozet· 
mlyen bir IUlh rejimi kurulm- olmak 11· 
xım ıelir. demektedir. 

Amerika kıt'a..~ının danu olan Kanada, 
~·ı-ka , yıuü Atl<ıntik Okyanusuna dolru · 
Terre - Neuve denılen büyük bir ada ile bit 
saç;ık y.ıpar. Bu ada. Kanadanın flrkındiıl 
Salvadt•r :ııahillerile beraber filhakika in
a:iltereye aiddir. Ji"akat Terre - Neuve'ü.r:ıı 

altında iki küçük .-da vardır ki bunlar 
Fran.sanın müstemlektsidir, Bu iki adanın 
ismi St. Pı~rı·e. ve Mignelon'dur. Ve unut
mamt1ok' 1;1ıımdır kl, Al.manya Fransa il• 
bir nıütareke yapmlf, Vichy hük\ımeU he .. 
m~n hemen AJmanyanın emrile hareket •· 
den bir h:ıle ıetmiıtlr. Almanyanın bu. iki. 
küırüll: Fransız adasını, yani St.. Pierre'i v• 
Miguelon·u. timdilik Kanadayı litili içlıa. 

deKilo;e de, fakat Kana.daya atet sokma.k için 
bir meratez olarak kullanmasını thtimal da
hilinde aıt.ıı·mek niçin mün1kUn olmuın? 
Sonn• ~c. Pieı J e. Fr.uısarun Br•st linıanil•, 
-ki bu liman tinıd1 Alınanların istilUı. aı .. 
tındadır.- Amerika lut'aıı aruındak.1 wı .. 
jra.f kablosunun münteha noktasıdu. 

Eier Amerikanın şark sahillerinden, ... -
aı doğru lnerıek, Florida'nın tam karpsınd» 
sanki Florida burnundan &fOiı damlamı• 
ııibi bir yılın ada göriirii<. Bu adalar Büyillc 
Britanyay.._ alddir. Antillu adp.lannın deva
mıdır ve Bahame adaları namile maruftur. 
Bundan bir müddet evvel, Duk de Vind· 
sor'ün bu adalara umumi vali ve ba,ku .... 
nuHı.dan t~yin edildii;i hatırlardadır. İşte bu 
adalar da Birletik Amerika için büyük teh
like te'°kil eder. Çünkü buradan A.ınerihn 
.,.A.illerı Jııami ytiı kilometro kadardır. 

kudreliıı;n kuv\ etlenmesi ufku ile bizi 
korkutma~a ufıraşarak müteaddid ihtikar 
yapılını~hr. Bu teş.ebbüslerin bir çok defo 
ma!:ikesi gf'rek biL.im taralımızd.m ıı;l!'rekse 
Almanya tarafından atılmıf ve reddedilmiş
tir. Sovyetlerle Almanya aramnda teessüs 
eden dostane ve komfuluk münasebetlerinin 
temelinde hayalet mahiyetinde tesadüfi 
mülo'..hazalar değil. fikrimizce Sovyetleriıı 
olduğu gibl Almanyanın da esa5lı devlet 
mf'nfaatleri bulunduğunu teyid edebi.liriz. 

Rumanya hiikümeünin teklifimizi kabul 
elliğini ve Sovy~tler Birliğile Rumanya ... 
ı·ıu;ında 22 sene ıürdükteıı sonra ihtilifın CUMHURiYET 

Biraz d.ıha aşajıda yani cenubi Amerika 
ile timali Amerikanın birlettiii Panama ka .. 
nahnı.~ yaptıjı yarım ay içeriaindeki saha• 
da AnLilleı adaları vardır, Bu adaların bü• 
yüklerinden bir.i olan Jamayik İn&iliz, milJ .. 
tenılekt'$idiı.· ve J"amayik, merkezi Amerika
daki Ingiliz müstemlekesi olan Hundraa'ın 
tam karıısındadır. Aradaki mesafe 500 ki ... 
lometre kadardır. Büyük Antille.ıı.'leri, ce
nubi Ame;.ikaya doğru bağ:layan küçük 
Atıtille~'lcr takım adalarl ise hiliyorıu.nu..r. 
ki, İngHt,.,rc, llulanda ve Fransa ara11nda 
t.<ıks.inı e<iilmi::ıtir. Ve bu takım adaları Pa
n61ına kanalının bulunduğu Antilles denW
nin önünü t.Abii bir dalyan gibi kapamıştır. 
Ve E'ı·ansız donanmasından bir kısmı da 
•ımc.'i bu Fransız Antilles'lerindek.i MarU
nique adaşında bulunmaktadır. 

ı>ulh )'Olu ile halledildiğini biliyor•unuz. 
liesariJby~ ve fimali Bukovina halkı, bil· 

hassa Ukraynalı ve Moldavyahlar Sovyetier 
n:iUetlerinin nıüttehid ailesine iltihak ve 

Müıtakbel Aıırupa üz-erinde 

bazı dü,ünceler 
yeni bir hayata batlamak imkanını bul- Buıünkü maka.lesine • Üç bin yıldır 
muşloırdu·. d sak. · 

Bu yeni hayat, büyük malikine ıahibleri Avrupa kıt'aaı, kendi üzerin e ın ın-
sanların çarp••ına alanıdır. Asyadan Avru· 

ve ısermayedarlaı·dan mürekkeb Rumen il'" ..., 
silzade tahakkümünJen kurtulan bir mille.. paya gelen muhaceret akınları ortalığı ala

bildiiine karıftırdıktan ve er.ki Yuuaı~i!r 
tin hayatıdır. Besarabya ve fimalt Bukovina tanla Rorn•nın ilk medeniyetleri yıkıldık-

«İtalya ile münasebetlerimizde h.ıkınuı nekadar büyük bir seviııclo Sov- k tan sonra )•avaı yavaf Avrupa memle et 
yetler hemşerilerinin yanın.da yer aJdtkla... ve milletleri teşekkül ve taaızuv etmei;e 

Cenubt Amerikaya gelince, Avrupalılann 
burada mühim toprakları yoktur. Yalnız 
Antillcs'lcr burada cenubi Amerikanın o
muzbaşında bir ben &)bi duran Guyan'la, 
..ı.şnğı yuka:-ı iltisak peyda ederler ve Pana .. 
""' koı.rıaluıın önünde hikim olan Antilleı 
adaları bu tJure.tle, cenubi Amerikaya aı
raflanır. 

salah vardır» 

Son devr~de İtalya ile olan münaSt'betle
rimi?in de salAh bulduğunu kaydetmek ge
rektir. Bu noktainazar teatisi memleketleri-
miz dl.f &iy&Rt as.hasında mütekabil bir 
anlayıl[I temininin tam bir imkin dahilinde 
bulunduiı1nu göstermiştir, 

Ticari münast"betlerimi:rin de gen~leme
sine müteallik ümidler de ta.ı-naınen yeı-in

Jedlr. 

«Sovyet • lngiliz münasebetle

rinde hiç bir değitiklik 

olmamıthr»» 

Sovyet - İngiliı: münasebeUerine gelince. 
ıson zamanlarda esaslı hiç bir değ:iş.iklik ol
mamıştır. Sovyetler au konseyi huzurunda 
bir kere bahsedilmesine zaruret hasıl olan 
İngiltereııin hasmane hareketinden sonra 
Cripps'in İna:ilterenin Sovyetler nezdinde 
sefir olarak tayini İngilterenin Sovyetler 
Birliğile olan mCnasebetlerini ıslah etmek 
arzuswıu aksettirmi, olması ihtimaline 
raiınen, Sovyet - İngiliz münao;ebetlerinin 
lehine bir inkişaf beklemenin müşkül o1du
ğunu Wdik etmelidir. 

Sovyetler Birliğine ilhak edilen 

Besarabya, Bukovina 

Şimdi, son zamanlarda mes'ud bir surette 
halledilmeleri topraklarımızın ehemmiyetli 
mikyasta büyümesi ve Sovyetler Birliği 

kuvvl'tlerlnin artma.sile neticelenen dış si
ya.et meselesine ge~mekliğime müsaade e
dJniz. 

lle•arabya ve fimall Bukovlnanm Sovyet-

rını şimdı biliyoruz. ı ba.fladı. Fakat harplerin ardı ara~ı f!.e -
44 500 kilometre murabbalnda ve medi.• diye ba~lıyan Nadir Nadi, Avrupa-

3.200.000 nüfusu bulunan Be.sarabya ve 6000 nın hakikt tetekltül ve taauuvunun iOn 
kilome<re murabbaında ve 500,000 den faz- büyük bir boiUflTl• neticesinde vukua ıe
la nüfusu bulunan Bukovinanuı ilhak1ariJe Jeceji mütaleuını izhardan sonra ~yle 
Sovyetleı· Birliği toprakları genişle~tir. demektedir : 

Bir de en cenubda yani cenubi Amerika
nın ourııuının !tağ tarafında Falkland ada
ları \'ardır ki, buraıııını Arj:entin ııılmak is
temekte, fakat ~,imdiki halde Jngiltt.·reye &.id 
bulunmaktadır Bütün Lu i.uıhattııın nnJ.ı. .. 
% ılı)·ıır kl. bütUn Amerıka kıt' asına lı&b.im 
~tr&l~Jik nokt.<.lar, Avnıp lılat·ın elindt' bu
lunnyeır. İı,te PanamerjkE>n konferansı bı.ınu. 
dikka~e aldığı için her türlü tehlikj!ye kar
şı buraların vesayetini üstün~ almaktadır. 

Bu suretle, Sovyetler Birliğinin hudud1a- .Umumt Ha.rb sonunda ba tan ba • 
rı, VolgadPn sonra Avruparun en büyük ne- , blitUn Avrupa.wn pek Al& altı wtüne ıe· 
hirlerinden ve bir çok Avrupa memleketle- lcbllirdi. Bu ihtlınaJ bul"ü.n ve yarın ıçiu 
ri arasındaki tlcart mtibarlE>lelerin esaslı ortadan k1:lkml' deiUdir. Bilı'.lkis.- O ho1I• 
yollarından biri olan Tunaya kadar e;arba de Almanya ,.e inıthere olnıak üıeı·e bu
llerlenliştir. tün Avrupanm ikJ ellerini şakaklarına da-

Yoldaşlar, senelerdenberi beklenen Be .. yıyarak de.rin derin dü.füneceklcri ı\iııler 
sara.bya meselesinin hallinJ bUtUn Sovyet ıelm.lftlr. Avnıp.yı ancak yeni barpteu ç.ı
milletinin nekadar büyük bir aevinc ve kacak makul bir n!um kurtarabilic .• ~ıumtaı Faik FE~İK 

memnuniyetle öğrendiğini biliyorıunuz. 01 .. 
ğer taraftan, bundan böyle Rumanya ile o
lan münascbeUer tam normal bir tekil at .. 
mahdır. 

·R AD V O 
12,30 Program. 12,35 Müzik. çalanlRr: Ru

şen Kam, Vecihe, Cevdet Kozan. 12,50 Ajanı 
haberleri. 13,05 Müzik, okuyan: Müzeyyen 
Senar. 13.20 • 14 Milzik, (Pi). 18 Program. 
18.05 Müzik (Pi). 18.30 Müzik: Anadolu 
halk havalan. 18.50 Müzik: Radyo cSwing> 
triosu. 19.15 Milzik, çalanlar: Fahri Kopuz, 
Cevdet Çağla, Hasan Gür. 19,45 Ajans ha
berleri. 20 Müzik: Fasıl heyeti. 20,30 Ko
nuşma: cBibliografya:t. 20,50 Müzik. çalan
lar: Cevdet Çağla, Fahri Kopuz, Huan 
Gür. 21.15 Konu~ma: cİktısad uati•. 21,30 
Konuşma: cRadyo gazetesi-.. 21,CS J.lütik: 
Radyo salon orkec:;tra!ı. 22,30 Ajant habF:r
leri. Borsa. 22,45 Müzik: Cazband (Pl). 
23,2;; - 23,30 Y arınk.l program ve kaplllllJ. 

IKD AM yanın yeni niuoı mıntakaiarına yalıud ha
yat sahalaruıa ayrılacağına hükmetmek ıı .. 

Balk l d • t 1 zım gPldiğinl söylemektedir. Bu mıntaka-
an CIT a ııazıye lordan birinin Uzakgarkta -Japon hükfune· 

Abidin Daver, bu makalesinde, Balkan- nin ne~rettiği bir beyanameye göre- Ja
ların ve Tuna havzuırun mukadderatüe 1 ponya, Mançurya ve Çin ülkelerinin he)'etl 
alikadar olduğu anlatılan Salzbura: ı.iya- mecmuasından vücud bulacağını; Avrupa
ret ve müllkatlannın e!rar perdesini ret- da Almanyanın bir sanayi memleketi ola
mi Al.rnan ajan11 olan D.N.B. n1n tebliği- rak hüki.ım süreceğini ve diğer Avrupa ül
oln yırttılını eöylemekte ve töyle demek- kelerinin ziraat memleketleri olarak ka!a
tedir: caklarını, fakat bunun tahakkukunun Al-

,-Mlhver dıvletlert, Bumanya, M•caristan manyarun kat'i uferine batlı olduğunu, 
ve BulprlJtan arumdakl lhtiWı halleder· Amerikanın da. prkta ve Avrupada bat 
kon .., ziya~• BalkaıılarU keııdl nüfuzla· gösteren bu cereyanian ııiikO.tlıı karfıla· 
nnı iakvi1a etmeil dütUndUler.• masına lmkin olmadığı için Amerika Bir

liği konleran!fının toplandıtını söyleyen 
muharrir ıu hükme vararak makalesini bi .... 
tirmektedir: 

TAN -
Yeni nizam ıahaları 

Ömer Rıza Dotrul, bu bqhkla yazdıijı 
makaleşinde, hid.iselerin bu günkü ınec
rayı takilıde devam •ttlli takdirde, dün-

.Asy111 ve Avrnpada yenl nizanı mıntaka• 
larının kurulması, girişilemez harbJtdn bilı 
netice "\·etmemne ballı oldu(una &öre A• 
merlka d> her ihümale kup bazırlaıımlf o
luyor .• 
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~~SPOR 

arın: 
• 

arışı 
••• Pazar günü en 

çok puan alana 
verilecek teş-
vik kupasını 
hangi takım 
kazanacak? 

Spor muharririmizin 
yarınki ve pazar gUn
kU yarı,ıar hakkında 

tahminleri 

Yelken teşvik mümbakalannın birincisi 
yarın saat 15 te Moda koyunda yapılaeak
tır. Bu yanşlanı yalnız 12 M. tarpiler işti· 
rak edecektir. 
Yazuı bidayetindenberl muntazam ve 

programlı bir halde çalışan yelkencilerin 
bu ilk teşvik müsabakasında ancak birbir-

Güneı kulübünün 
denizci bayanlwı 

luini deneme imkinların.ı bulacaklardır. 
Maamafih, iyi çalıf011.f bir vaziyette ol

duk!orından sıkı ve heyecanlı bir yarıı 
~ıkaracakları da muhakkaktır. 
Mü.abakanın rotası, yanı baılamadan 

evvel müsabıklara bildirilecektir. 
PAZAR GÜNKÜ KÜREK 
:rEŞVlK MÜSABAKALAR! 

Pazar i\inü Yenikapı açıklarında yapıla
cak ikinci kürek tefvik müsabak.alanndan 
takımlanmu.ın nasıl bir sıra ile çıkacaldan 
tlmdiden kestirilemezse de, yanıların, Gü
neı - Galatasaray rekabetile büyük bir ca• 
Zibe taşıdıjı muha\kalrbr. 

En çok puan alana verilecek olan teıvik 
kupasını acaba banei takı.mmuz kazanacak
tır? Biz burada baı rolü oynayacak ekip· 
lerin varlyeile.rine temas etmek lstiy01'U%.. 
Gerek Galatasaray, gerek Günett Türkiye
nin en iyi kürekçUerine maliktirler. Bu iti
barla heyecan ve çekişme bakımından hu 
baftakl yanılann meraklılan tatmin ede
ce&; fÜphelizdir. 

• 

Bir Avrupa yarışında yelkenlilerni güzel manzarıuı 
n 

Atletizm şampiyonası 
hafta Bu 

yapılacak 

Fenerbahçe stadında 

atletizm • 
şaınpıyonası 

• 
programı genış ve yüklüdür 

İstanbul atletizm şampiyonası bu hafta 
Fenerbahce stadında Uç kateion üzerinde;t 
yapılacak~r. AJ..keri mekteblerin bayramı 
dolayı.si.le yapılamıyan &eçmeler bu haftaya 
talik edilmiş olc.luQ;Ulld.an pruaıram oldukça 
geni' ve yüklüdür. 

Cumartesi giı.ııü saat beşte birinci kate
gotiWn 100, 200. 400 metro seçmelerile 
4.XlOO bayrak yarı$ı finali yapılacak.Ut. Di
ler müıw.bakalar pazar ıünü icr• edil~itk. ... 
ur. Saba.hle)·l.n dordüncü ve Uçili~il lı.ate

eori müsabakaları vardır. 
Program şöyledir: Pazar günü saat 9,30 

dan itibaren üçüncü kategori 200 metro ma
nloh final 

tegori disk atma final. Üçüncü kateıoti el• 
rid atma final. 

Atlamalar: Saat 9,30 dan itibaren. 
Dördüncü kategori yüksek ve üçüncü ka· 

te~ori sırık final. Yüksek atlama üçüncü 
kate&ori final. 

Üçüncü ö.ördilncü kateıori uzun atlatna 
final. Üçüncü kateııori üç adım final. 

Saat 14,JO da bütün atletlerin ittirakile 
bir ıeçi.d re.sml yapılacak ve uat 1~ te mü
•bakalara M,lanac:U.\ır, 14U.bakalar fU 
aıra Uo yapıl.acaktır. Hep&i finaldir. 

Birinci kategori 400 manialı, dördüncü 
kategori 100 metro, birinci katee:ori 100 met
ro, üçüncü kateıori 400 metro, birinci Q ... 

tegori 400 metro, birinci ~teıorl 1500 met
Dördüncü katE>gori 50 metro seçme. J:o, üçüncü kategori 800 metro, birinci ka-
Üçüucü kategori 400 metı·o seçmeı dör- teiori 5000 metro, birinci kateiorl 110 metro 

düncü kategori 100 metro aeçme, mamalı, dördüncü. kateıori 4X50 metro, U-
Dördüncü kate&ori 110 metro manialı fi- çüncü kategori 200 metro, birinci kateaori 

nal. 200 metro1 birinci kategori 800 metro, Uçün-
Üçüncü kategori 110 metro manialı final. cü kategori 4X100 bayrak, birinci kateııori 
Üçüncü kategori 200 metro ııeçme, dör- Balkan bayrak (100+200+400+800) 

düncü k.atea:ort 50 metro final. Gene saat 15 te sıra ile birinci katea:ori .. 
Atmalar; Saat 9,30 dan itibaren, nin ,wıe, disk, cirid ve çekiç atmaları, 
Dördüncü kategori gülle atma finali, yüksek, sırık, uzun ve üç adım atlamaları, 
Üçiıncü kategori gülle atma final. Dör· yapılacaktır. Müsabakalar biter bitmez ka· 

düncü. kateıori disk atma final, üçüncü ka- zananların müklfatları tevzi edilecektir. 

çektiklerini Büyük.dere - Bebek yarJ.fında 1 tir; aralarındaki yeılne fark Celil ... Rıza 
&ördük. Dörtlüde Turıudun t.ı.lnma tireme- ek.ipinin blıaz ku.vvet üstünliiiil ıöstermeai
mell \'e yerine kimin aireceiinin bizce ma- dir. 
lüm olmaması sarı kırmın ekipi oldukça Dörtlüde Kenan, Yqar, Abdurrahman, 
zayıf bir hale sokmaktadır. Sabahadclinden mürekkeb Günet taktmı 

Galatasaray iki aenedenbeti dörtlüde yukarıcLı da balı.settiiimiz ııihl Galatuau
Gün* boyun eğmektedir. Bundan iki neti- yın Turgud, Ali, Refik, Sabdan muteıekkil 
ce çıkarabiliriz: Ya Galatasaray takımı yan- dörtlüsünden kuvvetlidir. 
iıf bir görüşle tertib ediliyor, yahud do Gıi· Gelelim Beykoza: 
neş rakibinden daha kuvvetlidir. Evvelkl senenin birincisi Beykoz, bugün 

Büyiikdere - Bebek yarışına Güneşin ba- GUneş ve Galatıısaray kadar bol elemana 
zı sebeblerden dolayı iştirak etmemesi bizi malik olmadı&ı gibi onlar kadar antrene de 
güzel bil' yarış seyrebnek zevkinden mah- dei1ld1r . .Bu itibarla sarı siyahlıların Uçün
rum etnti>ti. Bu zevki hu b.ıfta bulacağı- <Ü vaziyeıte kalacakları ani8'ılmaktadır. 
mızı ümid ebnckteyiz. Beykoz geçen seneki faaliyetini bu. &eneye 
Güneı takımına &elince: Yeni yaptırdık- kadar idame ettirmlt olsaydı ilerideki bu 

lan tek çillenin ancak İstanbul lf&Illpiyona- iki ku.lüb için çok tehlikeli bir rakib olahi
ıına yetişebilmesi yüzünden müptedi ve lirdi. 
kıdemli Y&r1"tıı eski tekle kazansa bilo Nazarı dikkati celbeden iki kulüb daha 
Dursunun oldukça kuvvet aarfetmeai il - var: E'enerbahçe ve Anadolu. Fenerbahçenin 
:zımdır. bu sene teıki!Jtlı bir kürek ıubeslnl faall. 

ı BULMACA 
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1 1 1 •ı 1 1 1 ---
~dan sağa: 

1 - Sirayet edici - l\iukavele, 
2 - Kraliçe (Öz türkçe) - l\1eyan. 
3 - Maziişuhudi, üçüncü şahıs - Şiddetli 

ıu cereyanı - Bir nota. 
4 - Geni$ ve huzur verici. 
S - Vuzuh. 
6 - Bir nevi kürk. 
7 - •Ih· manasında edat (arabca) - i~a

nad - Ayak. 
8 - Bir erkek ismi - Ba,. 
9 - Aded - Zeka sahibi. 

Yukarıdan aşağ:a)·a: 

1 - Sesin aksi - Serbest b1r3km.a. 
2 - Tatlının aksi - Yükseltme. 
3 - Bir nota - Şimali Afrikada bir eyalet. 

İnmekten emrihazır. 
4. - Bir nevi hayal 
5 - Evliyaya atfedilen fevkaladelik. • 
6 - Şarkta plı ile nıeşhur olan bir yer, 
7 - Bir zarfın okunu.şu - Hararetli - Şort 

edatı. 

8 - Asıldan fer'a in1ikal - Tafdil edatı. 
9 - Dev:ımlı - Okuyucu. 

'ASKERLiK iŞLERİ 1 
Fatih Askerlik şubesinden: 
Talim ve terbiye dolayı.sile sevke t<ibi 

bulunan 327, 328 ve 329 doğumlulardan 
(jandarma haric) diğer ıınıflara mensub 
Sl'ğlanı, sakat, ağır sakat, isi.im. gayriis
ınm ihtiyat erattan henüz müracaat etmi
yenlerin kısa bir zamanda fubemlze nıü
racaatleri ve gelmiyenler hakkında kanu
nf takibat yapılacaeı ilan olunur. 

·~· Fatih Askerlik. şubesinden: 
Şimdiye kadar hiç askerlik etmemiş 316 ... 

335 (dahil) doğumlu cezalı ve cezasız top
<;u ıınıfına mensub eratın a<skere sevkedil
mek üzere hemen şubeye müracaatleri ilJn 
olunur. 

' 

TİYATRO VE SİNEMA . 
RAŞiD RIZA TIY A TROSU 

Halide Pifkin beraber 
Bu gece 

Suadiyede ŞENYOL aile bahçesinde 
ONLAR ERMİŞ MURADINA 

Komedi 3 perde 
Heyet her cuma akşamı Suadiyede, Şen

yol AUe bahçesindedir. 

Abone Şartları 
Türkiye için: 

Bir aylık 
Üç aylık 
Altı aylık 

Senelik 
Yabancı memleketler için: 

90 kuruf 
250 • 
47S > 
900 

Altı aylık 850 kuruş 
Bir senelik 1600 • 

İmtiyaz sahibi ve ba~muharriri: Necib Ali 
KÖÇÜKA, Umum neşriyatı idare eden Yazı 
İşleri müdürü: Cemal Hakkı SELEK. 

GAZ<O>Zll..U 

PURGOLiN 
MOSHiL 

LiMONATASI 
Piyasaya çıkmışbr. 
Her eczanede bulunur. 

lstanbul Beıedıyesınden 
Muhterem Meb'uslanmıza Davet 

Ltanbul Vali •• Jlelod170 nı.t Dr. Ltltll. KJ>dar, Taksim Bahçesinde)! 
yeni kazlnonun umwnt .. rvı. a~ mllıwebelile 4/8/940 paıar Jiiııü ,..ı 
17 de kulnoda verilecek. çaya Ltanbulda bulunan muhterem meb'usJarıııııJlll 
şeref vermelerini ric. eder. (UM) 

1940 Senesi 

ViYANA 
Sonbahar FUARI 

ı. 8 Eylftl 1940 
Her sene olduğu gibi bu sene de bütÜll 

mükemmeliyetile i\Çılacakbr. 

Mümessili: K. A. MüLLER ve ŞERi 
Telefon: 40090, P. K. 1090, Telgraf: "TRANSPORT~ 

Adres: Mlnerva Han Galata • lstanbul 

İstanbul Defterdarlığından : 
Şişli Meşrutiyet mahallesinin Şajrnigar sokağın& 54 sayılı a 

manın 7 odalı, banyolu birinci kat 1 numaralı dairesi bir sene müd 
bilmü2ayec'e kiraya verilecektir. Aylık muhammen kiraS< otuz · 
Senelik kira bedeli dört taksitte peşindir. Açık arttırma, 15/81940 ~ 
şernbe günü saat 14 te Mili! '.Emlak müdürlüğünde toplanacak oıaııJ 
misyonda yapılacaktır . .Muvakkat teminat 26 liradır. (6"1" 

1 A 1 

1 1 ıyan onun 
Tam Bilet ve Tam İkramiye 

Esasına 
• 
Istinad Eden 

7 AGUSTOS 1940 ÇEKİLİŞİ 
İkramiye adedi lluamiye ıniktarı lluamiye tutarı 

L t R A L t R A 

1 40,000 40,000 
1 10,000 10,000 
2 4,000 8,000 
3 2,000 6,000 

40 1,000 40,000 
200 100 20,000 

2,000 8 16,000 
20,000 3 60,000 
20,000 2 40,000 

42,247 240,000 
Bu çekilişte 200,000 numara vardır. Tam biletler 2 liraya; 

yarıın biletler 1 liraya utılmaktadır. 400,000 liralık satış bası• 
!atının % 60 ı (240,000 Jin) ikramiye olarak dağıtılacaktır. 200 
bin biletin 42,247 si ikramiye kazanacağından ikra."1liye lsnbel 
nispeti % 21,1 cllr. Yaııl 100 bilette 21,1 bilet mutlaka ikramiye 
kazanacaktır. 

2 liralık tam biletle 40,000 lira, 1 liralık biletle de 20,000 liri 
kazanabilirsiniz. On biletten mürekkeb tam ve yarıın karnelerle 
verdi&'inlz paranın dörtte birini mujlaka ıreri alabileceğiniz eibl 
talihinlzi de on biletle tecrübe etmek imkanını elde edeceksini:I-

K 1 Z ŞiŞLi TERAKKi LiSESi ERKE I< 
ANA - İLK - ORTA - LİSE 

Yabancı dillere bilhassa itina edilir. 
1 - Eski talebe, ey!Ule kadar kayıdlarını yenilemelidir. Kayıd için velilerin mektebe bizzat müracl' 

atleri gerektir. 
2 - Eski ve yeni talebe kayıdları 15 ağustosa ka dar pazartesi, perşmbe iilnleı:i; ondan sonra da bel° 

gün •saat 9 • 17• ye kadar yapılır. 

s 
Y•U 
lcons 
IOn 
tıılc 
le bı 
son 
dlaeı 

"''" nıan 

Galatasarayın, rahatsız bulunan Süha ve 
bilhassa Turıudclan mahrum olmakla be
raber kazanmak için epey şansı vardır. 

İki çiftede Fethi ile Rehanın, Sühayı a
ratııuyacak kadar Jiiul ve bilıı!li kürek 

İdn.an1arile tam kıvamını bulmut ol~n yete aetirmif bulunması ve bayanlarının he
bu güzide kürekçinin bu senen~ .şamp~- men hemen en iyi elemanlar olması. erkek 
yonu olması kuvvetle ihtimal dahılındedir. kürekçileri yeni ve zayıf da olsa, sarı 14.-

iki çiltede Galatasarayın yukarıda bah • civerde bir mevki vet-iyor. Anadolunun da 11 
settiğ!miı Fethi, Reha çiftlne Gilne,in Ce· eski günlerini hulmaıım temeıuıl ediyoruz. YA T 1 L 1 GÜNDÜZLV 
!il • Rıza takımı çıkacaktır. Bunlar stil ve f T N" t R li Ç dd 1 rind 

3 - Bütünlemelere 27 ağustosta başlanacaktır. 

nefes itiborile yekcliierine denk iki ekip· • • • ışan aşı wne ve ınar ca e e e ••••••••••·-~· 
~ ......... """"""',,,,,.,.,,,""""""'""""""''"""""',,,,,.,.,,,..........,""""""'...,,.,..,.....,,,,.~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

Birinci fasıl 
Talih, ııenc Morııan'a neler 

hazırlıyordu? 

a 
Macera Romanı 

TEFRİKA: 1 

met eden en1ektar Uşağına dönerek: 
,,_ Parker, diye aordu, babam 90il &ünle· 

rinde bira% göbek bırakmış mıydı? 
Gözleri, gayriihtiyari, delikaDlının boyuna 

posuna kayan uşak büyük bir saygı Ue: 
Bu. ilkl::ahar aabahında Francl.s Morgan'ın - Oh! Hayır elendim! dedi. Pederiniz 

etrafını sarıın vak'alar, bir yıldırım hıılle lılç yağ tutmamıı!ardi. Dalına lnc<o bir vil
birbirini kovaladı. Talib. ı•nc adama, hiç cud muhafaza edebildiler. Merhumw:a o -
lı«ber vermeden, yoal \&tin diinyuıı:ıda Öy- muzları goniş, yapw aailom, fakat onda· 
nan•cak bU W..t dramda rol vermeje ha- au narinı.li. Evet efendim.. cenclerin 11Pta 
mlanıyordu. edecekleri bir vücud. Sıhhatlerine çok Uı-

BuounJa beraber Morean lnaanlann ne Umam buyuru.rle.rdı. Hv ub&h. 7etaku.n 
tuuklar kurabilece&ini henüz müdrik de- kalkar lralkm•' yarım .. , b4dea ebc..rm
tllcli Bitmtk lükenznek bilmez bir briç par• !eri yapmak mu...ıJan:rcb. lt....ıi toı.loril• 
tblnden ıonra. dib:J gece ıeç yatmıt ve yeni bunu bir ·lba<iıet .. uyarlardl, efendim. 
uyanmıtb. Babasının hayatta iken bir çok O.ne Morgan• 
mühim ifJer idare •itil! kütilbhano aalonu• -· Salıl. cı...ıı, babam güzel bit lnaan 
na eeçen delikanlıya kahvealtısını ıetir- Jrneği idi. 
diler. J Parker tasdik etti: 

Gene adam daha önce babasına da hlz· - Evet efendim! Omuzlarının ve ıöl· 

sünün ıenişllğine, kem1.klerinin iri ve ta.i
lam oluşıına rajmen narin bir vilcudleri 
vardı. Ve .ız, ona çelaniısinlz efendim, ve 
da..ıa da boylu paslusunuzl 

Milyonlarca dolarlık bir mirasa konan ve 
babosınuı sai;lam yapısına tevarüs eden 
ıenc Morg!Ln ıenif bir mefin Jwltula ıö
müldü, bir aslan heybet:Ue bacaldarıru u
zattı; ve gazetesinde, Panama eshamlarının 
yeniden d!ı,,meslnl haber veren makaleyi 
okumaila ba9ladı. 

E.niyerek: 
- Mora:anlarm aoyundan olmasaydım 

bu hayat heni ar&eç tifmanlatacakb, deıtil 
mi Parkar? 

Diye oordu. 
Çabuk cevab yetiıtirmesinl beceremlyen 

ihtiy ... -ı.. an=ın "°rulan bu sual kar;ı. 
iuıda, yeMd.n sıçradı: 

- Oh, ıı:vet olendlml Yani, hayır et.n
elim! Bir dltıı.m ne ful& no eblk tıöremı
yorum. 

O.Uluınlı: 

- Yanılıyorsun, dedi, belki yai tutmu· 
yorw:n, .fakat rahaveıe ~u;ı.m muhıkkak 
S... DO danıia, Parker! 

- Şey. o...ı ot.nelim! Yam hayır efen
dimi Uç ,.U - kolejden çıktıtınız zaman 
n.amlıanes b.pkl; öylHiniz. 

O.... lılorııaıı, üat. dudaf'.nı ıils!Jyen kıaa 
v• - lılyıtım okfıyarak, güldü: 

-• O Mmandanlıeti ifalıllil mulek ola· 
rai< _.. ~ Parlr.or! 

Ve ili.ve etti: 
-· Pllfker, balık avına çıkacai:ım. 
- Peki efendim. 
- Birkaç olta göndermelerini söylemiş ~ 

tim. Getir de bir göreyim. Şöyle açık hava
da bir on bet gün kadar yaşamalıyım. Ejer 
burııda kapanıp kalırsam yağ fıçısına döne
ceğim. Bizim soyda görillmemi, şey, deiil 
mi? Sir Henry'yi hatırlar mısın, Parker? .. 
Hakiki Sir Henry'yi, bu ihtiyar aerseri kor
l!llll? 
-• Evtt efendim, onun başından aeçenle

rJ bjr yerde okumuştum. 
Uşak kapının aralıiında bir an durdu; 

gene etcndisinden dinlediklerinin sona er ... 
meslnl bekledL 
-• Bu ihtiyar korsanın nesile öğünmeli 

sanki! 
Parker itiraz etti: 
-c Oh! Niçin efendim! Kendileri Jamalk 

valisi idi. H~lkın saygısını kazanını, mu.hte
ret.l bir zat idiler. 

Delikanh alay etti: 

- Bence ipe çekilmeyişi harikadır! Aile· 
nln içinde biricik uyuz keçi o kaldı. Fakat 
Jemek lstediiim o· değil. Resmini yakından 
tct.k.J..k ettim ve gördüm ki ihtiyfil.l"layıp ait
ıni4 ama dipdiri kalmış. Allaha çok •ilkilr! 
Bize ne de muazzam blr mirtıJ bırakb ya! 
Hah hah! Biz Morganlar onun dillerde dola
pn definesini hiç bir zaman bulup meyda
na çıkaraınadık. Neylersin? Bize ondan an
oalt &ilam bir vilcud miras kaldı ki bence 

dünyanın bütün milcevheratıııa bedeldir. 
Biyoloji derslerinde hocalarıııwı lrul.landık· 
!arı tabire söre buna <ltkm dalmt karakte
rlı;tijii- diyorlar. itte bize kalaıı mlru an· 
cak hu oldu. 

Delikanlı susar ıumıaz Parku derhal dı· 
şarl fırladı ve Fı-ancls Morpn 7atıda bırak
tığı Panama ma.kalfflne tekrar daldı. Maka
le Panama kanalının iiç hafta ıeçmeden 
seyriselaine açılamıyacajuu bUdlrlyordu. 

Bu &ırada telefonun zili çaldı. Talih, bir 
örümcek ail> ııihi delikanlıyı aanııap bafl•· 
yordu. 

- .. Alto! Ranımefendlcltim, mll!terlh olu
nuz! Bu ancak mahalli hafif· bir arız.adan 
başka bir ıey değildir. Tamplko petrollarının 
durumu nıiikemmell. Hiç bir tebllke melhuz 
değil. Akıôyonla.rınm elden çıkarma)'ID. 
Sağlam it bu. Bir iki yıla varmu devlet ls
tikraılarından da fazla ıellr ı•tirecek ... 
Harry'ye !Qtfen söyleyin, on lıq iilıı lı:ac!ar 
Ne•1yorktan aynbyorum ... Balık avına. ala 
balığına çıkıyorum. Eve~ evet.. ilkbahar, 
ırmaklar ... Tabiat çiçeklerle bit ~ gibi 
süslenecek.. Aiaclar tau bir ye,llo bürüne
cek... Allahaısmarladık, lıanımefendlcil\m .• 
Tampiko petrollarınızı atayım demeyin ha 
sakın... Ş>Y•d ezkaza dUıerso b1ru daha 
almağn bakın •.. Ben de öyle yapacatım. 1!:· 
vet, azize:n... Bedava altın... Evet... Evet
Şüphesiz... Allahaısımarladık, azlum •• 

Telefonu bıraktıktan ııonra tekrar ywll\l• 

şak koltutuna aömWd.Q. • 

Parker e!Jncle oltalarla görürunilştil. ~ 
lar o kadar &üze! yapılmıt oltalardı Jd, ~ 
llkaniı hemen koltuiundan fırL.dı ve ':ı 
bir ·····-'" W, ken o,~ tıörmıı,, bir çocuk ııibi ti. Jan" 
bir aevuıcle oltaları evirip çevirmej;e -.;-
!adı. Oitaları kamçı ııihl havada f8k1aU tinw 
tavana deidlrmemeje çaiıfıyordu. İçiı>dl(Jf bes · 
rarlı ala halıldaruı Yüzdiliü göze ı0 ., 
aıez bir ırmota oltasını abyormuı ııJbl ~ı 
roketler yapıyordu. ,! lıon 
~.ne Morgan, sevine ve n• içind• 

ları tetkik ederken, tallh, Thoıııas ReS~J Rle ı 
hususi yazıhanesinde ona tuzaklar kUrıı" "ul.ın 
la meıguldü. f !etini 
Thoınu Reııan, maiyetinde çalı""" bit ,1 on11n 

memUrlara aksiyon satın alma emriıU 11,,J CUd 
1 

dikten ve Tampiko petrol lrntıyazlııt"ıl '-rib: 
herıeyin kötü gittiği pyiasıru büyiil' ,ıf •ede 
kurnazlıkla ortahila yaydıktan so~ ,/. da h 
perinin y.udıılı raporu tetkike koyu!D' "il v • 
Ba eksperl"lkl oy müddetle malıalliJıd• ~ d fU.ı) 
kikaı yapmak üzere gönderen bndlP .J Ost1 
Maksadı da, blllıa.ssa, Tampico PttroI•uJll ,1, '~ 
istihsal du:ıımunu araştırmak, ora.ı.lıi :;,J tiı-. 
rol lstilısalln!n hakiki dei•rinl ~,ı' l'lirlı 
ve ıirketin istikbali hakkında lr&l'l !>it ~ 
edinmekti. (. '-ta; 

Bu llrad• mtistahdemlerden biri I~ ~.I "'-U 
~; ve Reııan"a bir kart uzatn. Ziy_,.'f,ı' ct'1ı 
hır yabancı oldı.ı#u ve ke~dlalni oı~ 
&örmek isi~ bildirdi. 

<Arba var> 


