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Dün gece Balatta ağır bir 
Yaralama vak'nı oldu 

Arab Hakkı isminde biri Fi 

Hendek ve civar1nda 
demir madenleri bıluadı 

adlı karısından üç sene katla rdevs 
ayrılmış, yaptığı teşebbüsleri ; .edvvel 
sı.n r~det~esine kızarak d.. ır ev
Fırdevsın evıne gitmiş gen ~n gece 
alınca bıçağını çekerek e {e cev:ıbı 
ve komşusu Kıymeti adıncagızı 
ralayıp kaçmıştır H kkağır surette•ya

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 

Ankara 3 (Hususi) - Hendek civa
rında Çamdağ havalisinde demir ma
deni bulunmuştur. Bu maden hak· 
kın& yapılan tetkiklerde, bu civarda 

. a ı aranmaktadır • • 
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daha bir çok maden sahaları bulun
duğu anla ılmıştır. 

~ ' . . ~ 

1Molotof'un 1 Başvekil bu sabah geldi ve 
nutkunda Reisicümhura mül8ki oldu 
yapılan 
tahrifat 

D. N. B. ajansı 
nutkun bize 
aid kısmını 
tahrif etti 

Ba.puekilin bu aabah HaydaTpQfa 11annda 
aldığımız lotoğrallaTı 

nııiliz tayyareler. . .. • 
Mı ının mutemacli akınlaTlrı tahrib ettikleri Hambarg'dan bir manzara ... 

An.kara, 2 (AA.) - Sovyet Başvekili ve 
Hariciye Komiseri Molotof tarafından harl
ei siya.'Ot hakkında Sovyet ŞOrası Blrliill 
Alı konaeyinin yedinci içtimaında irad e
~ olan nutku, Türkiyeye taalillk eder 
kısımları da dahil olmak üzere, dünkü bü1-
tenlerimizde neşretmiştik. Bu ton kısmı, 

Sovyet resmi ajansı Tass tarafından fran
sızca olarak bize ıönderilmif olan metin
den aynen iktibas etmek ıureüle tekrar 
aşağıya dercedlyoruı: 

Başvekil ))r Relik Sa~dam, bu sabah ekspnse bal\lanan h115Us1 bir v-nla 
şehrimize l"elmişt.i.r. Baş,·ekili, Dahiliye Vekili Pendik istasyonunda kal'f1lamıf ve 
ııarda da Reisicumhur Başyaveri, Maliye Vekili, Vali ve Beletliye Reisi, Parti mil• 

..... ~.~oto/ un Nutku 
B
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' avamıza inanan namualu bir adam aallet 
ue merdi'" 'l • 
hakik ., ıgı e •akın ue müsterih olarak ergeç 

a .. n anla,11 ~ _ ..1 • • 
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• • ır ıeı Bqveki\ H 1 • • Y U •ıcıye Koıniıeri M l f ve a- mecburıyetinde idik. Biz davasına i-
..: er Şiiruı Birlii' • 

0 
oto • Sov· banan namu.lu bir adam saffet ve 

llleyinj,, topla hı ının •. Yedinci ili merdliğlle sakin ve müsterih olank 
: derece ebem::.. 

1 
• lllunasehetile, erıreç bak ika tin anlaıılacaiından e

ıöy\edi. Moiot ır"ı;b haiz bir nu· miniz. 
le h...ı..n F 0 

• erkeıi hayret- NECiP AU 
:rıı dört ay ~~ İnhilali dolayı.aile """"""'""'"....,,"""""""""',,;,;,;:;;;;,,,.;;;;;;.,,. 

taeleri, 11.Zuıı a vukua ıelen bi· OOBRUCA ıcınta leçen ıız.dıya teırih fnlldeıı 
llla~.Y• ile ;:~~tosunda Al· 

""YUz Paktınnı kan ademi le - MESE ES 
ederek g" d llVVetine temas l 1 
he,n bu d":.ıi::iu., ıüne kuvvetle -
oldlıiu kadar Sovyetler için 
faydalı olacaiını ~llJtya için de 
lird~ Molotof k uaa tebarüz et-
"lki nut und A bar olan ıcın detit:ı.ı~~ vrupada 

be kvıttnaınaı. """"ete raimen 
"-ııaatlerine elan htıııuundaki esaı 
Yid eyled' ıadık olduğunu te-
t.ı, 1 ve IOıtra ln..:1 

• • tiındiki bald .. &ulereye ıoçe-

Romanya ile 
Bu laaristan 
arasında müza 
kere başhyor Yiye doiru ıevke ı:~betlerini ;. 

tartlar içinde iınk~ enın hu ıünkü 
etınekJe b ka anı 0lnı..dıiını ifade Sofya 2 (A.A.)- Röyter ajansı bildiriyor: 
taluın talı~ tnemleketlerdekj bir Bükreften avdet eU.U. olan Bulgaristanda-
l!undan ere cevab verm:. ld ki Rumen aefiri Filotti, bu eün Bulgar Ha-
• sonra Beaar-L ----. o u. . 
~~e hayati bir eh ... y": ve kendile- rıciye Nazırını ziyaret edecektir. Umuınl-
erı Baltık devletler ·~Yet atfettik- yetle mevcud olan kanaate nazaran, Filott~ 
~e balıaettikı- ınuı ikıbeUerincien Rumanya ilı BulprU!an arasında cenubi 
• uaoıla.... • •u IOnra Balkan... Do~nıcaruıı terki huausunda doirudan 
cııd .,a ile İyi 

111
- b ıarda doııruya mtiJ.akarata kapı açacalı: talimab 

e letiri!diiin; v unaae etler vü- himılen selnılı bulunmaktadır. İyi malQmat 
11Ytıı doıtlulc 1,,.: • .Bulaariarla da alan mehafile ıöre, Bulprlstan 1918 hudu
v~ Türkiye rn·? edıldiiirıi söyledi dunun vUcude ıetlrilmesl hakkındaki mü
dikkat1e durarak llnaaehetleri üstü d talebatını ipka edecektir. Dobruca mesele
•ebetlerinıizd •Türkiye ile 111.'~ e •lnlıı Salzburır"da mtiJalı:ere edilen yegılne 
oltnadı. y e eıuh hiçbir d - • ~- mesele oldu&u ve Bulpristanın orada ka
•ikaJarı T~ı~ tl"ftediJen Aı:lfiklik naatin.i aerbeıtçe izhar ettip llivo edilmek
f&aliyetin urkiyede yapılrn.ıcıa: 11 ve- tedir. Almanya hiçbir siyasi taahhild taleb 
hoı h. bazı nevi leza!ı.. olan eunemı.Ur. Şimdiye kadat yalnız Tuna hav
di. C. ~ tekilde tenvir etnıekat~nı na- zuuu alfıkadar eden meselelerin ~!kik e
lcia!e iinlerce dünya ledır» de- ~!mit oldııiu ve cenubu prkide Almanlar 
,. .. ~ YapllJI hu .,,,,.;:;;:;uatuula a- ıçın en milhlm olan meselenin henüz mü
:tİ)"' Yenin en t • hikayeıj zakere içln olgun bir hale ge!memlJ bulun

.;.~ıe tav:~~~ sa~iyetll &i· duğu da llive edilmektedir. 

ın .. ,_, hu llleaele "-~ bulundu-
., .... .,. -ennde • 

''""11 A ~rtaya atacak d .,.,_>'etti bir 
"-laruı.........,. ka)'n~~ Yalnız 
l'af Yan!ıı tercUın • hu v.,.j_ 
ı.~ •~ınok •uretiJe v• ~ edildiiiııi iti
oarıııcıan aoııra k iki olan bey 
~in ediJıne.ı: .. ını· ?ıntunıuıun ela~tt
ıır olu -. ani--.' • .... 
1 Yoııu_ Türı.; -.._ ınüteea. 
onıaı;ı. "'un" L . Ye devieUerle d' 
l'•Ptıiı ue.,.u • ıp. 
..ı.ı..;. d:"~lulc Ve ::Jııd~ Sovyetlerle 
T .. ki nı •una ı .... enu tecavı;1 ıni 

ur Y•, larb d oıoniinde lubn • 
ken ve anı.~ ~okraıilerile a.nulaıtıır. 
l . :--·-an ftr
~rı ınw:ihince. da. evvel, laabhüd 
liın.zacda hullltıın.ı,,ıına doıtund-., • • 
heaiııi yaptıktan Rıl>i .ı.ıaı.· 11

• 
•• • lnaada, tuf ~ V~-

..... uıerıne ınüstenid b ınuda.f .. a 
İ:ıı tnualıedenameıine, ~llnan Aııka. 

doıtlulc miinueh·tl • "Yellerle 0 "1e ~ . ~ etini . • 
ıııı1ın aadile ihtiyati kay,d~e et. 

1 •• aıuıda ur.,. ebniıtir. 1'':""" ko
elinin verc1:ı:.: .. • ilrk ınil 
<>nuıı "'' acze rıayeU.... 1_ • 

CUd 
0 
eaaı~ tnanevi hünyeaiııd:"""" 

•-·i!ı· lan hır haslettir T"..1- ını·ıı tnev. 
""' ınd h • unı; elinin 
c..ı9 ın~ ))~un aayı]anuyacak der.ı 
d ısa erı Vardır So • 

a hütiin d.. • ıı zaınaniar 
~~İYet aldıı:;:.llJtın Sovyetlere karı; 

Oatunun elini h ~arda Tiirki"ye 
'.lkxnalda • .ır kat daha kuvv tli'. 
tlı-, ç·· ~ıınıyetİnj • e. 
't. 111tkıi dün 11Pat e>·lemlf-

iirkiyenin ha Y~ .~Peryaliztniniıı 
~eti . ıına UfUflli - .. h' 
ı.tn; • .~ kı>'?'etli Yard:'. ır •ırada 
~ ~ ııalıifelerind ~ın IOh 
ta&._ ,..,. alacak • e daıına hür-
-."11 .. ı.d' •ıız h'h 1 

- 11' ederek b a ra ar ola-
Ve.ket ~!ı: 

Afrikadaki lngiliz -
ltalyan zayiatı 

Londra 3 (A.A.) - Libya hududunda 
lniilterenın fimdiye kadar uiradı~ zayi
at •ncak 30 kifl olduiu halde. ltlı:yanla
ruıki, harb esirleri dahil old$ halde 
Si2 Ye halli olmu.ıtur. 

1 
İtalyanlar 90 nakliye vasıtası kaybettik= halde. ancak 10 İnı<illz nakliye vası-
. tahrib edeb~lerdir. 
Italyaniar Capuuo c:ephesinde]tj İngiU. 

rrnızonunun taıyik:uu beyhude yere ön
eınete uiraşmaktadırlar. İngilizler bu 
~Pheye kuwetU bir sekilde yer!eşmif ~
~uyorlar. Sah ve ç.qrşamba ııünlcrl In

ııillz tayYareleri Sudanla Eritre arasındaki 
~hey~ 10 defa hücumda bulunmu.ılar -
T · DUarnan büyük zayiata uğra."Tiıştır. 
rn~~1 •relerin heıısl <Wer!no aallmeıı dön-

-. •rdlr. 

• iki hatyan tayyareıi dütürüldü 
Londra 2 

tebliğ Od (A.A l- fngiliz Aınirallı,iından 
sub iki , 11;"1'tir: İngiliz donanmasına men
li gün .• 1 •dıator .. deniz tayyaresi paz.arte
İtalyan u taAkdenizde Savola S 79 tiplnde 3 
yan tayY yYareainJn yolunu kesmiştir. ital
iüı-illnıiif at'el~rinin biri alevler içinde dü· 
l'llblnuşt ' ikincisi aiır surette hasara ut· 
neblldlti ır. Bu lktnci tayyarenin üssüne dö-
:rayY 1"" pelc ihtimal Verilmemektedir 

Rre er· "zd • bur 1 unı en biri denize inmeje mec-kuru.: ~~~r. Zarar aörmemiJ olan pilot 
---ıır. 

Almanya da 
Herkes 

Soruyor: 
Yıldırım harbi 

neden 
başlamıyor? 

Memnuniyetsiz· 
liği ortadan kal
dırmak için Al
manlar Ingilte
reye karşı har
bin başlamak 
Ozere olduğunu 
ilAn ediyorlar 
Londra, 3 (A.A.) - Times'in diplo

matik muharriri yazdıiı bir makalede 
Alınan radyo ve gazeteleri tarafından 
lnıther>nin işpli hakkında yapılan 
neşriyatı mevruu bahsetmektedir: 

Temmuzun bafındanberi Alınan rad
yo ve gazeteleri bu hususta ancak ta
rihler zikrebnekle iktifa etmişlerdir. 

Eweli 2 temmuz tarihi ileri sürill· 
müştür. Sonra, Balkanlardaki Alınan 
diplomatları işgalin 9 temmuzda haf· 
layacaiını fısıldamışlardır. 

İtalyada, İngiltereye karşı harbln 15 
temmuzda ve daha sonra 22 temmuz.
da olaeaiı yıwlmışbr. 

Nihayet İngilterenin işgaline ağustos 
ortasında başlanacaAı bildirilm]ftlr. 

Dün, Alman spikeri İngiltereye hü
eumun beş hafta içinde başlayaeajpnı 
ilan etmiş ve İngilterenin denizlerde 
uğradığı iddia edilen za~tin ıı.tesinl 
okumuştur. 

MWuu:U" ili.ve ediyor: Almanyada 
herkes Inailtereye karşı yapılacak 
yıldırım harblnln neden ba'lamadığı
nı sormaktadır. Bu yüzden doğan 
memnunlyeisWIAJ ortadan kaldırmak 
içln hükfunet, Alman milletine İng\1-
tere harbinin başlamak üzere oldu
iuna lnan~a çalışmaktadır. 

Makale f(Syle bibnektedir: İngiliz 
milleti zafere kadar harbetmeKe az
metmiştir. Alman propagandası lngi
liz milletinin birlliinl ve azmini sar
samıyacaktır. 

İngiliz tayyareleri 

Afrikada büyük 
bir cephane depo

sunu berhava 
ettiler 

Kahire, 2 (A.A.) - Röyter: İngiliz hava 
kuvvetleri tarafından bu &ün verilen teb
liğe nazaran dün, Bardia civanndaki .bü
yük cephane dep<isuna karşı İngiliz hl\va 
kuvvetlerine mensub bombardıman tayya
releri tarafından büyük ve muvaffalciyetli 
bir hücum yapılmıştır. Bu depolarda vuktı 
bulan inlilikın tarrake ve sademesl üç bin 
metre yükseklikten hlssedilmlftir. Çıkan a
lev ve duman ıütunlan tayyarelerin dönU, 
seferlerinde 64 kilometre uzaia varıncaya 
kndar görülmüştür. İneilizlerin zaylab yok
tur. cPort Soudan·. üzerine İtalyan bom
bardlman tayyarelerinin yaptıkları bUcum 
akim kaiııııftir, 

cTürkiye ile olan münasebetlerimizde e
saslı hiçbir tebeddü1 vukua ıelmemiı,tir. 

Yalruz Alman beyaz kitabı ile ahiren net· 
redilmif o:aıı dokümanlar Tilrkiyede yo· 
pılmakta olan faaliyetin ban nevi le2ahü
ratim ni.hoıı bir şekilde tenvir etmektedir. 
Bilihare ve Türkiyedeld Fransa büyük el· 
çisi Massi&li tarafından verilmif olan iza
hat doküıruınların bu mümeyyiz vasıflan 
itibarile hiçbir deAiklik husule getirme
miştir. Bu münıuebeile Sovyet hükümetl
nuı pyrikabtU kabul addetti&i bir vak'a do
layısile daha ıeçcn ru.an bldayotinda Tilr· 
kiye n0%dinde teşebbiiaatta bulunmu.ı o.\· 
dutumum söylemek mecburiyetindeyim. 

~
. ··, Ünl\"erslte rektörü, İstanbul \e ~lttbz kumand.an.lan_ tehrimhdeld. meb• 

Jır, Vali muavinleri, Riyaseti Cumhur Hususi Kalem Müdllrll, Emniyet MUılilıl 
kalabalık bir halk kütlesi tarafından karşı.lanmıştır. 
Başvekil Haydnrpoıa nhtımındıın beraberinde Riyaseti Cumhur IJaıyavul, 

Dahiliye Vekili ve Vali oldııiu halde Relsicıımbura miilild olmak tiJOH Flor)'IQ'll 
ııitmlftlr. 

••• 
Yugoslavya döviz mukabili bizden 

3000 ton pamuk satın allyor 
Vak'a tu idi: . 
Geçen ru»an zarfında Türk arazisinden 

'elen bir taı·yare, birçok Pl'trol tasfiyeha
nele(lni muhtevi bulunan Batwn muıtaka
aı. üzcı:rinde uçmuştu. Türkiye evvel& mnt· 
leyi ken<U arazisi üzerinden ıüya hiçbir 
tayyarenin dışarı çıkmamış oldutu teklinde 
ıöstermif ve fakat blllhare bu nevi uçUşlar 
hakkında istikbalde tedbirler alacajuıı da 
vôdebnlştl. 

l'ugoslav heyeti bu sabah Aııkaradan geldi 

Türle - Yııcoı!.-· ticaret münasebellerlnln l.nki~ına ald wıkM-.leyl Anlıaıa• 
da lmza eden \'UfO>laV heyeti bu sahabki ok.presle fOlır!ııila 4öımıi)ftilr. Ya....
lavya, ilk ıı olarak dü>iz mukabili üç bln ton poınuk alaeaktir. llwıa makabil 
Yu•osiavyadıın alauiıma maddeler bllilbare tespit edilecektir. 

Dokümanların Almanyada intişarından 
sonra nasıl bir- tayyarenin mevzuu bab · -
solduilu görUlmekte ve biruıetice Türkiye 
hüldlmetl nezdinde yapUitmız ~bbüsün 
tamamlle muhilc oldutu tebarüz ebnek~
dir .• 

!>iter taraftan Alman resmi ajansı olan 
D. N. B. de Molotof'un bu nutkunu tel ... 
grafla her tarafa yayrtılf ve fakat Tilrki
yeye ald o!ıın Uunlan aşağıdaki fekilde 
den:e~tir: 

Avrupa, tarihin 
en müthiş kıthk· 
larından birine 

maruz 1 
Polonyada her eün 

açlıktan 1000 kiti ölüyor ·Bundan sonra Molotof Sovyetler Btrli· 
imin Türkiye ile olan münasebatınd:ın 
~tmiş ve bu ıuünasebeUerln son za. Nevyork 2 (A.A.) - o1Reuter ajansın-
rumlarda esaslı bir ıurette tebeddül et- dan•: 
mediiitıi söylemiftir. Yalruz ahiren Alman NeV)'ork-Sun eazetesl yazıyor: 
Beyaz kitabile neıredilmit olan doküman- Varşova muıtakasında herııün bln ka-
lar bazı Tilrk ricalini gayrimUSald bir şe- dar insan açlıktan telef olmaktadır. 
kilde meydıına çıkarmaktadır. Alman Be· Nevyork-Post, diyor ki: 
yaz kitabının i.qaab Fransarun Ankara Cenevreden alınan haberlere aôre Pe· 
bilyük elçisi Massiıll tarafından >apı.lan taln hü1dlnıetl yakında Amerlkadan uzun 
meyanatla kuvvetten düşrneuüştir. Bun - vadeli kredi mukabiUnde mahrukat ve 
dan '°nra Molotof hükümetiniıı ıeçen ni- zahire isteyeeektir. Almanya tarafından 
san ayı zarfında pyrikabili kabul addet- aıazileri istili edilm4 olan bütün mı~et
tip aşa;ııdaki mevad hakkında Türkiye )erin Amerikadan yardım talebinde bu -
hükümetinin nazarı dikkatini celbebnış ol· Jurunalan muhtemeldir. Avrupanm tar! • 
duğunu söyliyorek o tarihte bir çok ... runin en müthlf kıtiıklanndan birine ma
nebl tayyarelerin Türkiyeden gelmek su- ruz kalmak arifesinde oldutunu gı.;.teren 
reüle So~et hududunu aeçtilclerini ve aJimetler doiru ise yeni dUnyaya vaki 
Ba\um mıntakası üzerinde uçtuklannt ve o!an müracaatler kışın yaklaşn>ası müna· 
Türk hUkfunetiniıı evvelee hldiseyi in - sebetile daha ziyade artacalctır. Birle,ik 
k4r ebnekle beraber bilihare aynı hAdi- Amerika ile dijer Amerika memleket • 
selerin tekerrürüne rnAn1 olmak Uzere icab lerinin bu müracaatleri reddetmelen icab 
eden tedbirleri alaca&ına dair müteaddid eder. ~ maddeleri livll ahaliye gönde
vQdlerde bulundutunu tahattur ettlrmiı- rUse dahi harb levazımından addolunmak 
tir. Bu ııün Alman hükümetl tar•fından Jiizımdır. Petaln hükOmetl açlıktan ölen 
neşrolunan dokUmanlar Üyesinde bu tay- çocuklar ve kadınlar içln .erzak istediği 
yarelerln hakikati hakkında tam bir karar zaman onun İngiliz ablukaııını kırmamızı 
vermek kabildir.• istediğlnl anlamamu lcab eder. 
Şayaru dikkattir ki Tus ajansı tarafın· Büyük Britanyanın bWın yapmamız 16-

don .yalnız ahiren Alman Beyaz kitabUe zım gelen harbi yapmakta ve Adolf HJt· 
neşredilınl.ş olan dokümanlar Tüı·kiyede ler'in ihtiraslarına kartı müdafaalanmıZl 
yapılmakta olan faaliyetin ban nevi te- hazırlamak için bire vakit kazandırmakta 
zahilratını naho' bir şekilde tenvir etmek- olduğunu hesaba katarak bu müracaat -
tedir• suretinde verilmit olan cUmle D. l<ri reddetmeliyiz. Aç mllletlen kar1• 
N. B. tarafından •yalnız ahiren Alman yardım ıelıındekl propaganda. çok çalışa
Beyaz kltabile neşredilmif olan doküman- cak, fakat fU hakikati ıUlcO.tla ıeçiıtire • 
!ar bazı Türk riealini ııayrimüsald bir ııe- cektlr: 
kılde meydana çıkarmaktadır» tekli.ne ko- Abluka, İngilterenln yegAne tecavüıt si-
nularak neşredilınişUr. lJludır. Bu propaganda Hitler'in anu et-

Di&er taraftan Molotof cTürk arari.nden tiği takdirde fethetti:il memleketlerin aç 
gelen bir ecnebi tayyare .. den bahsettiğı sivil halkı besleyebtlecelini gizleyecektir. 
halde D. N. B. •Türkiyeden ıelen bir çok Yalruz bu takdirde HJtier'ln iki feyden 
E'Ct}ebi tayyareler.. teklini daha muvaflk birini tercih etmesi tcab eder: Ya orduyu 

rbu:::.:lm::.::u:::flur:=.:·------------1 ve yahud halkı .beslemek.. Petain hükil -

Ankarada bir kasa 
hırsızlığı 

An.kara (Hususi) - Burada bir kasa 
hırsızlığı. olmu.ı ve müteahhid Arif Çu -
bukçunun kasası kırılarak 10 bin lira pa
ra ve bilezik &ibi bazı ziynet eşyası ça • 
lınmıştır. Zabıtanın rerl tahkikatı il2erine 
kasayı Avusturyalı Yankoviç isminde bi
rinin deldiii anlaıılmıf ve yakalannu,tu. 
Paralar musadere ed.llmiftir. 

lktııad Vekili 
bu ıabah geldi 

İkUsad Vekili Hilanü Çakır bu sabah 
,ehrimize gelmlftlr. 

Vekil. latanbulda bir kaç ııtın k.Iarak 
muhtelif mevzular üzerinde tetkikler ya'" 
pacaktir. 

me~ erzakı Hitler'den lstemelldlr. . 

İngiliz tayyare imalatı 
Almanlannkini geçti 

Londra 2 (a.a.) - Aeroplıme mecmu
asında çıkan bir mrık11.led~ Almanyanın 
aylık tayyare lmalitı yek!lnu muhtelif 
tiplerden 1800 olarak tahmin edilmekte· 
dir. Makale, bu ı1lkam üzerinde herkesin 
nıutabık oldufunu bildiriyor ve diyor ki: 

Bu rakam esas olarak atınnuıktadıt". İn
giliz hava aanayll verimlnin bu ntkarnı 
~ecek derecede artblını bUlyoruı. Bun· 
dan başka Kanada ve Amerika tayyaıelPri 
de gittikçe ve silratle artan bir tempo ne 
gelmektedir. Alman lmalitının gUnlUk 
35gart tevzii töyle tahmin ediliyor: 10 
Messerıchmitt, 15 Heinkel, 25 YUnken ve 
10 :Oornier. ~ 

SON 
HABER 

Alman f abrikalar1nın 
uğradığı ook mühim 

tahribat 
Londra, 3 (A.A.) - Öiı'enlldiA!ne göre 

Almany•da demiryollan hatları ciddi :ıayl• 
ata uğramışlardır . Lavlik'te İnııillzler lara• 

fından yapılan alı:ınlar, bu meyanda KölD 
ve Dweldorf ve di~er kUçük yardım01 hat• 
!arın sür'atle yen.idan in"11111a meeburlyeı 
hasıl olmu.ıtur. 

Gene İngiliz bombalarile bir elektrik aan• 
tralına isabetler vukua ıelmiftir. Bu )'UJı

den Hambursda cereyan 8 saat lceallml'1!r. 

Hanoda kauçuk maınul.ib lmalithanesl 
mesaisini tatil mecburlyeUnde kalm..ı.ftır • 
Tl!2gihın u&radıiı tahribat lmalitın deva• 
mma lmkln bırakmamaktadır. 

Köln'da Klôdner Werke adlı madanl ma• 
mulilt fııbrikaaı çok mühim haaarata ma• 
ruz kaımışUr. 

Çalışmayı tatil eden fabriltalanı ald sipa• 
rifleri yapmayı küçük imalithaneler deruh• 
de etmişlerse de bu küçük fabrikalar, hat• 
ta üç ekiple çalıfmalarına ratzrıen alparif
lerln ancak yilıde altmııını temin odebile• 
ceklerdlr. 

Köln limaru tamamen tahrib edilmlftlr. 

Holandada halk 
ile Alınan polisi 
arasında kavgalar 

Londra 3 (A.A.) - 29 temmuz günü 
Holendıı halkı, Holanda Veliahcllnln ko ... 
cası .Prens Bernard'ın doğum ylldönü".Tlii 
münasebeti1e Oranıe han~anı lehine bil• 
yük aempati tezahilratinda bulumnuııar
dır. Bu tezahürat Alman işıal makam'•• 
nnın hoşnudsuz.luğunu mucib olmu,tur • 
Halk ile Alman polisi arasında !Okak k:ıv• 
galan vuku bulmuı. bu kavplarda ö'en
ler olmuştur. 5 atustosta Prenııes İrene'in 
ve. 31 ağustosta Kralh .. -e Wilhelmine•in do· 
ğum yıldönUmleri miln .. ebetlle yen! ka• 
rışıklıklara intizar olunmaktadır. 

Holandadakl Reich yüksek konlıeri 
Seyss-İnquart, bundan böyle bu aibl te
zalıUrlere iştirak edecekler hakkında aAır 
cezalar derpif eden bLr kararname bnz3.
ıanu.ıır. Vatanperver hl.ulyat izhar eden
ler Almanyaya kat'fl ihanet etml• sayıla• 
CRklardır. Kral ailesine mensub olanlanıı 
yıldönilmlerinde bayrak asmak bir tahrilı: 
hareketi teWtk! odl!ecelr.tir. 

.. 

, 



1İ1 l 
'. lctı 

JJ .. ~ 

.tı !ı 

2 HAKiKAT 3 Aiuılos t 94~ 

EHİR 
Okuyucu diyor k_! 

Hlk&ye SULAR iN SESi 
Yasaklar mı kalktı, halkın 

canı mı ucuzladı ? 
Yazan: ÖMER NEJ~ 

O ıene Bozcaada büyük bir kuraklık &•- ı &itti. Yora;ııkl "'bre indi. Ozada ~ 
çiriyon.l.u. Kuyularda sular çekilmif, bil- buldu. İitavro'nun bir kuruş bile b ~ 

Aksarayda Lilelide Mesihpaşa cadde- yükdere kurumu.ş, dağlar, tepeler arasında imkan yok~u. Geçen yıl gene aynı L.A 

ıinde 4'/1 numarada oturan karllmlz İlhan kaybolan vadilerde ekinler aolmuf, bükül.. ~· Haci Ilya:~ kendisine olan ll"t/ 

Dün kuduz has
tanesinde bir 

kaza oldu 
İki kadın, dikkatsizlik 
yüzünden haşlanarak 

öldüler 
Kuduz hastanesinde dikkatsizlik yunın

den bir kaza olınut. iki kadın ülmü,ti.ir. 
lL'idise fUdur: 

Kuduz hastanesinde çalışan Nimetullıh 

ve Ruhiye iş başındalarken. kalorifer val· 
hnın açık kalması yüzünden kaynar su ve 
bubar lntipr e~ lklll de muhtelif yer

letinden haflanmışlar, ağır surette yan • 
DUf)ardır. Yaralı kadınlar Beyo~lu Bele
diye hastanesine kalchnlmt.Şy yapılan bü
«ı.n mildavata ratmen, ikisi de kurtarıla· 
mamıt ve ölmüş:lerdir. Kaza hak:kındl tah
kikat yapılmakıedır. 

Afyon İnhisarın
daki suiistimal 

tahkikatı 
.dülga Afyon ve Uyuşturucu Maddeler 

İnhisarında bir suiistimal olduğunu. Ne -
aim Taranto adında birisinin temina\. o -
larak yatırdığı ve taahhüdünü ifa etme· 
dilinden dolayı Hazineye intikal etmesi 
azım gelen 60,000 liranın yolsuz oh:ırak 

iadesinden dolayı UyufturuCU Maddeler 
İnhisarı erklnı hakkında tahkikat açtldı
tuu yamııfb}t. 

Ralclaruıda vaıifeyl suilstimalden tah -
kikat açılanlar, İnlıisarııı Umum Mildürü 
Ali Sami. idare mecll.U reisi Ziya Taf'ler, 
idare meclisi azasından Hüsnü ZHvil, tef 
Şefik Feyzi ve muakkıb Hacı Hüsnüdür. 

Müddeiumumilik tahkikatını i.krnal ede
rek evrakı dOrdüncü 110rgu hakimliiine 
16Vketmı,tir. Sorgu h!kinıliii talıltihta 

ıoçınJıtir. 

Yüz elli senelik 
tarihi bir asma 

kurudu 
Kapa11çarşının Beyand tarafındaki Sa· 

hafla-r çarfllUlll\ tom kaqıa.na ru.la.yan 
koltuk kapılarından biriainin aı!zında kutru 
35 santimi a:eçen bir asma çubuğu vardı. 

150 yaşını doldurduğu tahınin edilen ve 
yeşil dallarile bütün çarşıyı örten bu as· 
ına kurumuştur. Ziraat mütelıassısları dün
yada bu kadar yaşlı bir asnıanın bulun
madığını söylüyorlar. Bu. asmalıktan çık

mı$ ve bir aiac haline gelmiştir. 

Ltanbul Ziraat müdii!ü Tah..Çn bu a~r~ 
la5l?Ul asmanın kunıyuşile alakadar ol • 
mu., ve fen memur'anna tetkik etti..mt,· 
tir. Asmanın kökleri J.A:am çukuruna dal· 
dılı vo daimi ourette IU lçinrle kaldığı 
icın kurumuştur. Asma olduğu &ibi sQ .. 

külerelr: Pendik Ziraat müeuPsesi.nP. kal
clın.lacak ve bili.hare tesis edilecex: olan 
Ziraat milzeı;ine konacaktır. Ziraat.ç-iler 
yalııız Macaristanda böyle bir asmanın 

bulundu~unu ve fakat onun Yafllllll bir asrı 
geçmedii!ni IÖy!Gyorlar. .. 
(...__P_O_L_İ_S_T_E_) 
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I ktisat Haberleri 

* İHRACATlllllZ ARTIYOR - :ller
kezi Avrupa memleketlerine yapıl<in ~a -
tı.şlanmız hergün bira-z daha ertn1:1ktad.ır, 
Hindiçiniye 107 bin liralık afyon KOndtrıl· 
mi~tir. Dünkü ihracat 150 bin lı.radır. * ET işi - Son zamanlarda Anadolu
dan miihim miktarda ka:;ablık hayvan 
geldiğinden fehirdeki fiatlarda bir tahav
"\.-Ül görülmektedir. Koyun etini 40 ku-uşa 
kadar satan kasablar mevcuddur. * BUZ iHTiKARI - Şehrimhde bu
zun kilosunu 2,5 kuruştan 4 kUt'U'8 kadar 
vükseltenlere tesadilf edilmektedir. Bu 
İııbiler hakkında şiddetli taklbat yapıla -
c:ıktır. * YUGOSLAV A.VLAŞMASI - Yu
ı;Ollav anlaşması piyasada iyi bir tesir bı· 
rakmıştır. Yugoslavlara henüz ne cin• 
mallardan gönderileceli malQm dej:ildi.r. * SİGARA KAGIDI - Sigara l<Sgıdı 
için lıalyadan kağıd getirilecektir. Nal mı
hı için de İtalyada te"'bbüsler yapıla -
caktır. 

Beleiiye Haberleri 
* YE."i TİP EK.'1EK - Holk ekme~I 

dün Belediye İktuad mUdürlütunde tet
kik edilerek aıakadar makamlara birer 
nümune gönderilmiştir. 

Demir şilepi 
dün limana 

geldi 

-· 

Şileple gelenlerin hepsi 
ayrı ayrı şayanı dikkat 
maceralar anlatıyorlar 

31 mayısta, bazı ihrac mallarımızı Mar· 
Wlyaya götürmek üzere llmarumız.dan ayn
Jan Derrı.ir ş:ilepi dün akşam İstanbul& dön ... 
ınüştür. Şileple, Bclçikada tahsilde bulunan 
talebemi-zden Orhan Taner, ecnebi vapur
larında çalışan kaptan Zeki, ~bklan &•
mi battıtı lçın bir müddet İspanyada kalan 
tayfalardan Mım, HU.eyin, Şaban ve Ali 
ile on senedir İspanyada oturan Türk te
baası Musevilerden Salamon Baruh, an
nesi, karısı ve dört çocuğu gelmişle-rdir, 
Dün akşam kendilerile görüşerek intıbaJa .. 
nnı tespit eden muharririmize geminin ıü· 
varisile yolcu.lan fUilları anlatmıflardır; 

Süvari ne diyor? 
* KÖ:\IÜR İŞİ - Muhtelil semtlerde Demir şilepi süvarisi Salilıaddln Sartol-

tali kok kömürü depoları açılm14tır. Bele- ıu, tunları sOylemektedir: 
diye İktısad müdürlütü kayma.kamlardan - Marailyaya vardıtımız zaman İtalya da 
bu depoların aatı.f tekiJ ve ihtiyacı karfıla• harbe girnıif bulunuyordu ve Akdeniz va
ma vaziyeti bakımmdan kontrollannı sık z.iyeti büsbütün kanşrnı.ştı. Bundan dolayı, 
sık yapmaktadır. Mar:ıillyaya, götürdüğümüz emtiayı boşalta-* TAKSİM KAZİNOSU - Belediyenin madık. Marsilyada, yükümüzü boşaltma
Taksimde yapbrdığı modern büyük kazı- dan, 1.2 &ün kadar kaldık. Bundan sonra. 
nonun açılışı yarın saat 17,30 da yapıla "" bitaraf bir liman olan Barselon'a gittik. Biz 
caktır. aitt.iği.miz ZllJllan Mete filepi de oradaydı. * JIIDİVİN KÖŞKÜ - Hıdivin Çubuk- Barlelonda, yükümüzü, 20 günde, transit 
!uda sabn alınan köşkil tanzim edilmek- ambarlarına U.sllin ettik. Dönüşle hiçbir 
tedir. Önümüzdeki haftadan itibaren halk whllkeye maruz kalmadık ve nonnal prt
lröşkü ve koruyu meccanen aeubilecektir. larla aeyahat ettik. 

* KADIN ÇÖPÇtiLER - Belediyenin Kaptan Zeki diyor ki ı 
çöp işlerinde kullarulmak Uz.ere verdığı 
iJ5.na kadınlar ratbet etmemiflerdir. 15 
gün nrfında bir kadın müracaat etmış, 

o da Kadıköy cihetinde çalışbrilmağa baş
lanını.fJr. * ÇJÜffiTKANLAR - Mahmud~"'da 
bazı dükk!nlar çıkırtkan çocuklar vasıta
sile halkı rahatsız ettlklerinden Belediye 
kendilerine lüzumlu talimah vermiştir. 

* Sll>"IF DEGİŞTİRME - Kazir>oların 
ıınıf değiştirme ic:in yaptık.lan müracaat
ler devam etmektedir. Bu müracaatler 10 
gün içinde tetkik edilerek kendilerine ce· 
vah verilecektir. 

* DAHİLİYE VEKİLNİN TETKIK
Lf4Ri - Vekil dün sabah Villyeto gelmlt, 
muhtelif meselelerin tetkildle metgul ol
muştur. Vekil öğleden 10nra LQtfl Kır -
darla Kadıköy kaymakamlığını ııyarel et
ın4ilr. 

Deniz ve liman haberleri 
* HALİC VAPL'RLARI - Halle •·a

purlarının seferlerine devam etmesi ıaru .. 
r\ görillmü.ştür. Belediye bu idareye 10.000 
lir:ıhk bir yardım yapacaktır. 

* Pt:!'iTOSÇU m;. ILAR - Bir Rus 
\.llpurile limanunıza getirilen Puntuıtı;u 

Rumlar limanımızda bulunan Trabzon va
purunda haıa beklemektedirler Bunlar 
Yunanistandan gelecek emri beklenıtkte• 
djrler. 

Demir ıilepi yolcuları arasmda bulunan 
kaptan Zeki de diyor ki: 

- Panama bandıralı Amirallıı: vapurun
da ikinci kaptan olarak çnlıpyordum. İlel
yarun harbe girdiğini duydum ve çalıttı&ım 
gemiyi bıraktım. Ben ayrıldığım zaman a:e ... 
mi Banelon'da bulunuyordu. İspanya fena 
vaziyette ve her şey çok pahalıydı. Hele 
yiyecek, içecek bulmalı; çok müşkül. İman 
elinda parasile adeta aç kalıyor. Vatana 
döndüğüme pek memnunum. 

Orhan Taner anlatıyor: 

Maliye ve iktısad tahllll için Belçikadl 
Dulunan Orhan Taner de ,unlan .Uylemek
tedir: 

- Büyük malıruntiyeUer içinde Marsil
yaya, oradan da Barselona geçebildim. is
panya pek feci vaziyette. Memlekette mi,lt
hif bir kıtlık hüküm ıürüyor. Yiyecek de 
dahil, her teY kaçak olarak ve &tef baha-
11na sablıyor. Bir paket sigaranın 75 Fran~ 
ıız frankına satıldıj:ını gürdüm ve hayret 
etüm. 

Ailesile beraber i<;panyadan gelen Sa
lamon Baruh da. İspoınyada 10 ı.ene kaldt
j:ını, seyyar satıcılık yaparak getlndiğini 

\e 10 bin lira kadar para biriktirdiğini, f4-
kat, yeni İspanyada, Frankistler işbaşına 
"eçtikten sonra cumhuriyet hük\ımetinin 
paraaının a:eçınedJğini ve biriktirdiği para• 
!arın ı.., yanmadığını söylemlıtir. 

Tayfalar anlatıyor: 

Feraizcioj:lı.ı yazıyor: mtiftiı. Kw'U çayırların, çatlamıt tarlaların Odeyememesi uzerlne rehinde olan 
.Geçen mevsim, ne iyi idi: Tramvaylar 

yolda iken değil, hattA istasyonlarda iken 
durmadan athyanlardan hemen ve bili 
merhamet ceu alınarak, benim ,tbi mttRk
hların heyecanlanmasını mucip olan ka
n ve beli ihtimallerinin önüne gecilirdi. 
KöprU üstünde ve Karaköydeki çi\'İli yol
ların haricine c:ıkanlar da ayni cezaya ('ar
pilırdı. 

Ouünde kôyiüler meyus ağlaşıyorlardı. Her cemilerini sablığa çıkarttırmı:;ı: .sonf'-1 
ıene ada.)"h alım dOken balık akını bu )"\! gene elaltından ucuzca kenclisıne 
durmuş, sahil kulübelerini sefalet &armlf~I. menin de bir yolunu bulmuştu. BU 
YatMtep~dt:kı. yeldej]'irmenleri önünde de- gemilerle adamlanw tii uzak aclaı.r' 
ğirmenl·i Yorgakı her gün denize bakıyor, deriyor, oradan balık avlatıp, a~ 
kederle, ısUrabla dtl.şünüyordu, O da blr yacuu kendisi temin ediyordu ve . 
haftarlır, tüccar Kaloyani.s'in eelirteceii loyarus'ın lehine fakirleşiyor, her a:i.U' 
bu~daylacı ö&ütnıek için bekleyordu. lsk.e- Jete yuvarlaruyordu. Y?raa~ sağ~,~ 
le Onündeki urrafa son altmlanru boz- vurdu. Fırıncı Pendellye gıtti. J:SP"'-. 

durwu.ı, büyük de&irmenin kanldlarını la- nap yalvardı. Hiçbirinden bir kurııt 
Bu mevsim, geH~imde, 1$1 tamamt'n de- mir etlirntif, oluğu düzelttirmifti. Bet yll- bulamad.L Her yerd~n fe~ b~. te~ 

~.,,,ı, buldum. Karaköyd•. köprüden Ga- dır işleri fena &iden deairmenci Yorıald, vuldu. Ağır aiu' de&irmenıne ~ondiJ.4.1 
lata rıhtımına dönen asfaltın başında ve de1ıirmenlerini Kaloyanı.'e rehin etmif, on- lık İstavro ılıcadan tehre donen Y 
ileride Tokatlının önünde birer geçit var- dan ce.ste ceste para lr.ald.ırmıftı ve on.ıarı nia'i buldu. -'-' 
ken ve polisler de hemen oracıkta bekler- biıyük kızının düğününde ve aonra Hacı - Babama vaktile acımadın, o ~ 
ken, ban aceleci vatandatla-r, on adım aşa- ilya'run oğluna yaptırdığı balıkçı a:emisine Hiç olmazaa gel de 7orgaki'ye a~ı, ytf 
ğıdan1 beş hatve yukarıdan meydanı veya harcnmıtU. Son ümidini bu aenenin h.au- Ka1oyanb cevab bıle vermedi. Itta .j 
köpriiyil bir taraftan diğer tal'ala ••mtya dına saklayan Yor~ kuraklık önünde eski &C.imleğini, paçaları esklrnif paJl ' 
cesaret ediyorlar. yıkılaca&uu, vAdesi ıelen borclarıru Kalo- nu ~.ırtocalmı~ gibi ~üzdü ve so~ fi 

·Bil' sersem, Bayezitten Çemberllta$4 y.ınis'e ödeyemiyecegini anlamıf, müraba... yı, goster~. Mühlet. ~ıtti. Kaloy~~..dl 
sür'atle gelen tramvaya atlamak istiyor.! h.:ıcıya son bir teklifte bulunmuftu. O Ka- kinin değirmenlerını sa~a çıP°İ 
Ba~amaJa ayak: koyamıyor, tek elUe kapıya loyanis'in getirteceği bir gemi buğdayı Uc- ~nra elaltından onJarı •. kendine. rn~ 
aıoh kalıyor, 3 -zil çalınarak araba zınk dl- ret almadan öğütecek ve böyl~lilr.Je borc':'- nın yolun~ buldu. De~ı:menlerın. ti 
ye duruyol' da bu suretle romot'kun teker- nun yarısını ödemiş olacaktı. Ilr.i adam IOz daki evlennd~. :orgak:i. ile kw hiÇcl. 
leklerl albna yuvarlanmaktan kurtuluyor. üstünde kainuşlar, an.lafmıflardı. Yor&alci Y•[>lmadan bulun bun]ara phld ; 

.. iskeleye indikçe Kaloyanis'in yuıhaneaine Sonra KaJoyanis yelkenlw her paof 
•Bir budala, Karakoy çıkış durağında, b ğd la ·· 1 "'-' IO buğday •••ıdı İki senedir bag"lı dur" 

d k ı d utra)·or, u ay rın ne a:un ıe ece.,...... - ~ · "'"':..ıl 
tramvay durma an ve apı açıma an ara- 1 . b mı di nadlar Kaloyanis'i biraz daha zen,gıır.., 
baya atlamak istiyor. Vatman, mahir bf-r ma- ruyordu. ~ oy~ :~ u .•"'-i yar; h ; mek l~in durmadan döndüler ve 1 
nevre ile çarkını sol ele alıp sal elile ka- y~ u.dvı:r ~ e•;;;;,~cı :_ı~la d~- Ue kızının ağlayışlan kanadların ~ 
pıyı açıyor ve muhakkak bir kazayı önlü- ıwıün .. e e .. 1 ilyor, . erufuke, ı"ardaa bu•day arasında kayboldu Yorgakl'ye nüıiil; 

f uyor, goz er e mavı ., · . , . -i' 
JıemWni arayordu. Harikliya. Yora:ald'DJ..D etmJ.şti, Dosttan Harıkllya ya Istanb , 
küçük kwydı. Adanın &fuılerini aüzelleftl- dip çalıtmasını ve biraz para yapıP J 
ren kumral parlak saçları, akşamlarına tat- yetlerini düzeltmesini münasib bit 

yor. 

.Ne diierlerinl, ne de bunlan polis ya
kalamıyor. 

.Ne oldu? Belediye yuağı kalkb mı? 
Memurlara -ihmalklr demiyelim· mi.isama
hakir davranmak için yeni blr emir mi 
verildi? Yoksa haJkın canı ucuzladı ve bat ... 
ka sahalarda iflAs ettiği söylenen (Bıralo
nı-z 'l(eçsin, bırakınız yapsın) kaidelesl, tim
di İstanbul tramvaylarlle caddelerinde mi 
tatblka başlanıldı?• 

n n 

Şile hayvan 

Sergisi 

Açıldı 

dün 

VilAyetin her kazasında, h3yva11 yerıt1· 
tirmeyl teşvik Jçin her ıı:ene açılRn ehU 
hnyvan sergilerinden Şile kazasındaki fi. 
çüncü hayvan sergisi dün saat on diıttte 

aeılmıştır. Açılış merasimine. Şile ilkmek
tcbi talebesinin hep bir ağı.-zdan sOr1Nik
leri İstikl.9.1 martile baelanmıışttr. &-rgi.nin 
küı:;ad -resminde, İstanbul Bay•ar D.asmü· 
dürli Ethem ElevJinin riya~tindl!', VilAyet 
Aygır deposu müdürü Abdiilkadir ?!' iki 
di~er bayta-rdan mürekkeb bir heyetle Şf>· 
bir mecldl namına Daimf encümen a7a
'ınden Tevfik Amca, Belediye menaublan 
ve ~a-zeteciler bulunmuşlardır. 

Şile kaymakamı İh~ Sakızlı. ı:;er~inin 
acı1ışı münasebetile bir nutuk !i>?~ılemiş, 
bunu, Şileliler namına diğel' b:r zatın 
söylediRi nutuk takib etmiştir. 

Sergide 118 baı, hayvan teşhir editmis, 
birinciliği. kazanan 3 tav sahibine on be
şer, ikinciliği kazanan dört ta:v ~ahiblne 

on:ır, üçüncülüğü kazanan bes tay ahi· 
bine tw-~r lira mükB.fat verilmiştir. 

BlrinciliGi yedi sığır knzanmıs. !:.hible
rinP onar lira verilmiş, ikinC'ilİf kazanan 
12 sığır sahibi de yedişer Jir,i mükdfat rıl
mı~lardır. 

Dördüncülüğü ka'Za11an !ilttır ve tay !l'a
J-.Jblerine de beşer lira kıymetinde birer 
saat hediye edilmiştlr. 

lı bir renk veren iri siyah &özleri vardı. anlattılar .. Bir gün ~k~iya iskele!'; 
Karısını kaybettikten, büyük kwru İmroz- Kolundaki anasının ya~g~ı ~tın ~ısı' 
lu bir tüccarla evlendirdikten aonra Yor- rl sarrafa sattı. Eve dond~ Istavro I 
aaki bütün aev~sini Harikllya'ya baj:lamıt· nasını çağırttı. Babasuu ona emane~.A 
u. Baba kız bet akfam de/llrmenlerin ar- blr ubah nlşanluıının =arlarına, ,..,. 
ka.lındaki evlerinde eski hitıraları tazeler- rına, fÜpheli ve emniyetsiz bakı!l~ 
ler, iyi ve müreffeh senelerin hasretini be... men ~ene .!°2 vapura bindi. Bir akŞ8l, 
raber çekerlerdi. Harikliya bu on .ekiz ya- zıl bır guneş Bozcaada sularına . 
tındaki ada güzeli, ihtiyar babasının der- Y?rdu. ~apur ka~ktı. Harikliya evleriıı6 
dine ortak olmuş, geceleri genelerin deniz R~rla don.~~. değ~e~lere, ~eride .. a:eti, 
boyunda yaptıkları gezintilerden, bir arada !ıgıntn butun safiyetile bagland_~G"'. I 
SÖyledikleri yanık şarkılardan kendisini .iklere, bağlara baktı. Babasını du;aırı 
hep bu ihtiyar bu iyi babaya vakfedebil- tav~o'nun serzenişli sOzleri onu yari 
mek için ınalır'um etmişti. Uzakta fenerle· tı. Iri siyah gözleri Y•ilandı, Ti gar': 
rin ışıj"ı Bozcaada sularını yakarken. yaruk yaya kadar güvertede kaldı. Ağlayortl; 
şarkılar işitilir, bu sevginin. sevdalıların ~nhk bir •kfaın onun karanlık ruh 
najmeleri Harikliya'nın gene ruhunda ka- eli. ti 
nadlıı.nır.ış heyecanlar yaratırdı. Muanm _ İstanbulda bir kaç hemşeri onu 
b3şında hesabları, darmadağınık k&ğıdlan ~n'un evine götürdüler. Leon'un ~tr 
aruında Yorgaki uyuklamatıa başlardı. Ha- kw. var&_. ~ari~~y-~ o~un hizmeLl~:ıı 
rJkliya babasının yorgun yüzündeki yeJ.Sli ri1di. Har:klıya hulun hır kışı ve ~ 
yi~ilerc bakar, ağlardı. tanbulda teçirdi. Sonbahar gelmişti• f 

Bu y•l~li, bu karanlık hayatta, Harlkli· ~11 oldukr:ı mühim bir yekUn tuuı.~ 
ya'nın tek bir ümidi, tek bir güneşi vardı. arını aldı. O bir an. evvel adaya 
istavro! Adanın bu en gene balıkçısı, Hacı onun kumN<Ularında Istavro'yu bulu~ 
Uya aılesinin büyük oğluydu. Kayık yarı.t- aydır mektub alsmadığı babasına ka' 
larında bırinciliğı daima o kazanırdı. Gene- iııteyordu. Bir sabah vapurda uya~ 
!er aıasında yüzme birincisi oydu. Onun ma~. Bo-zcaadayı .karşıdan gördü. ~ 
OrdüM;ı.i balık ağları Ak.denize doğru uzanan ~a ~nlerln~ gelmışlerdi. Adanın ai•' 
adalardan ti Anadolu sahillerine kadar ıçerıye do~ açılan dar, parlak re~ 
töhret salınıştı. Mat bir rengi, içinde birer dileri ıorünmüştü. Adanın kırmw 
damla altın parlayan eli gözleri vardı. Ha- ları, yeşil bağları, yeldeğirmenle.ri ti; 
rikllya onu iki sene evvel görmüt, biribi- S#lbah içinde uyanıyordu. Gene kız b'LI 
rile anlaşmışlardı. Akşamları buluşmuşlar, güzelUkleri~ bu hatıraları birden i~ 
yeşil bağlara doğru beraber yürümüşler. !eyonnuş gibi baktı. Siyah gözleri nedi 
yaşlı zeylin ağaclarının gölgeliklerinde, su Iskeleye inince etrafına baktı. Bnkıı<' 1' 
başlarında en içli, en yanık ada şarkılarını n:ış oradaydı. Gene kızı görünce öni,iıll! 
beraber 5Qylemişlercli. Onları adada herkeı tı. Harik1iya ona doğru koftu. 
nişanlı biliyordu. :- Babam nasıl, cliye sordu. 

Bir pa:tardı. Harikliya ile babası değir- ihtiyar 'fan.nş iız~ün, gene kızı kUC•• 
menlerinin önündeki büyük sedde oturu· - Sen ~ağol, dedi. 
yurlardı. İlerde ltelıir alu,am kÜneş.inin ~n Daima i~kelede bulunan İst..avro'yıJ bli 
lflklarile yanıyordu. Yorgaki'nin ıözleri nıayınca &ene kııın hatınna lena ihtiıl"' 
ufukta buğday gemisini arayordu. Biraz geldi. Hacı İlya'nın evine koitu. İlıti)JI' 
sonrll yanlarına İstavro eeldi, Şimdi üçü de talak 0 !1° dud3ğ1nda acı bir tebessilrlllt 
yegane Umidlerini açllt denizden gelecek şıladı. Istavro'nun anası durmadan J 
gemiye bağlamışlardı_ Bir aralık İstavro u... du. Biraz kendine gelince Harikliya'Y'y 
zakta ufkun son hatlarında titreyen bir le- ıenişle baka baka anlattı. Harikliyıt ~ 
ke eördü. Bu leke büyüdü. Yınm saat ka- bula gidelidenberi İstavro kendini 
dar beklediler. Yelkenli Kartalkaya önüne vermi:, uz~ _geceler kumlar üstünd'" 1 * IDIİRE İL.:\ VE SEFERLER - İ'mlir 

fuan yaklaştığından Deııizyollon İwılr 
hattıruı il.ive seferler yapacaktır. İ:ımlr va· 
puru bu aeferlere tamu edllmlft.i-r. 

7 gelmişti. Gemiyi Yorgak.i'ye ıöstercliler. Oy- kayahıı.rın dibınde yatmış, evine d~ 

1 
talR\l'a\<e! JN.. dı;.. Knioyanis'in çift ambarlı yelkenlisiydi. onun bir k:ı.ç defa Kaloyanis'i tahkir 'J 

Gemileri batan ve İspanyaya iltica eden ~"=" ~aıA Üçü bi-rden sevindiler. Gözleri yaşlandı. Ço- h~ttrı __ bir ukş.-.m tehdidde bile buiund f 
Türk tayfaları da şunları söylemektedirler: • cuklar gibi el çırpblar. Kalktılar, bağlar, gormuşler. Niha:>et bir sabah balıkçıla! 

Müteferrik haberler - Panama bandıralı Florida vapurunda 2 Ağustos 1940 zeylin ağacları, fundalıklar arasından kıvn- talkay• açıklarında dalgalar arnsınd• J)> * DEl\IİRYOLLARI TARİFELERİ çalışmakta idik. Kaza Blanka'dan arpa yük· Açılıf Kap:uuş lan yoldGn koşar gibi indiler. İskeleye gel- sed gOrrrü1Jler, bunlar İstavro ile 1'CI 
Devlet Demiryolları itletmesi a:örillen lü- lemiş, Tancer'e &itmek üzere yola çıkmıt- Londra 1 Ste-rlin 5.22 5.24 diler. Yorgaki onlardan ayrıldı. Bastonuna nit~'in öh..ileriymiş. Bütün bunları dilli İ 
zum üzerine tarifelerde il.Aveler yapm14 - lık. Yolda gemi su yaptı, bocalamağa bat- Nevyork 100 Dolar 139.- 139.- dayanarak Kaloyanis'in yazıhanesine kadar ~en SıJnra eenc kız iskeleye indi . .Artık: ol 

CEBİNDE ANAHTAR BULUNAN SA· br SirkeC'iden Küçükçekmeceye s.ıat ladıi batıyordu. Kaptan gemiyi sahile çe- ParU 100 Frc. gitti. KRtib patronun ılıcada olduiunu söy- ~- o~u l-ağlay~cak bir •_laka yoktu. ~:# 
BiKAU. - Meşhur sabıkalılardan Hüsa- 23,45 te ve Küçükçekmeceden Sirkeciye virdi; bir kayalığa baştankara etti. 14 &ün, Milano 100 Liret ledi. Yoı·geki memnun: liguıın altın ruyslarını Ordüğü bu r"":.I 
m~din dün akşam Beyandda dolaşıyor- 23 te birer aefer il.ive ctd.ilmi•tlr· orada, &em.inin üzerinde, yan yarıya ıu Cenevre 100 İsviçre Frc. 29.4075 29.52 - Gemi geliyor, gemi a:eliyor! dedi. ada, artı:.C onun gö:zJerinde kuru, 
mUft Beya.zıd pcllil memurlarından bJrisf * EMNİYETI'E _ Emniyet müdGrlUjtU içerisinde .kaldık. Ne bir gemi ıeçlyor, ne Amsterdam 100 Florin Kitib başını salladı, müstehzi bir tekil- bir kaya parçasından başka bir te'Y 

kimse imdadım12.a geliyordu. Nibnyet, tah- Berlln 100 Rayl•mark d y k" üzd' • zı d d' o t k b ı "' bunun '·'"' bir maksadla dolaşma-1•,..,ru tah- Birinci on1be müdürü F.dib Kızılcahamam, " e or~a ı yi s iı. Gö üğünü i.i:zeltti, ı. arı ne ağ arda, ne de ,eır 
Y• ~~ .,- Us.iye teşkilatı, bizi muhakkak bir ölümden Brüksel 100 Bel<>'a S L.. h 1 · · k c1' nıin eı ...... ;. ve onu cmazannai su'• ithaınile !kinci rııbe müdürü Zeki Silvan, Dördün• "' unra IJ4l: ını esab defterlerine eğdi. Yor- ıasr~tını çe tiği fU mor dalaafaırda l1"' ..... ,_ kurtardı. Barselona aittik. İşle, oraden da Atina 100 Drahmi O 99~ O 9975 ki k ı q _. yakalamıştır. Karakolda Hüsameddinin üs- cü f\lbe müdürü Em1n Hekimhan lctyma· •· · · · ga l:ıı eleye doğru yürüdü. Bu sırada ge ... selli bu abiliyordu. o akflUJl KalO'~ 

tü aran.nllf., cebinden bir anahtar çıknuf· k:ımlıklanna tayin edilmişlerdir. memleketimize dönüyoruz. Sofya lOO Leva 1·69 1·695 mi ytıına.şıyordu. Sahil bekleyiciler, hamal- mirasçılnrı tarafından 4'1etilen genıl lY. 

tır. Zaten gecelerini köprü albnda ve sa- * SIFIHAT İŞLERİ ..:... Sıhhiye llluole- Mahbuılar sokaklardan ~:!ıd ~: ?!ıaKronu 13.845 13 90 lar, oaucılarla dolmuştu. Yorgaki orada H•- bula yelken açacaktı. Ona bindi. ceıol 
ı H d uıın A.!ım Arar dün Ankaradan ,ehrimize · rikli):a ile I.stavro'yu haJatların üzerine o- reket ettı' Har'klı'ya gu··,·er'-de h•I• bahçı kahve erinde geçiren ilsamed in bu ...- k V 100 ZI ü ~ ~ 

onahların cebinde bulunuşunu lzah ede- gelmiştir. kelepçeli oJara arşova 0 turmuş buldu. Üçü de sevincliydiler. <;imdi ilstüno otunnuş, akşam karanlığı ıcındl * DOKTORLAR - Bazı doktorların • J kJ Budapefte 100 Pengö 28.035 28.1425 buğ<U.ylar• çıkaracaklar, bu çuval çuval tinnon kanadlarının döndüğ' ünü gö~ medi~ için polisin şüphesi artmış ve müd- mtisteri temini için otel ve karnolarda geçıri miyece er Bükreş 100 Ley 0.6225 0.625 a~tın tllJ:Elerinl katırlara yükletecekler, de- . ~ıo 
deiumumili"e göndermiştir. Hüsameddin · Belln"::llod 100 Dinar 3.325 3.3375 ~• du. U:ıakta Hacl Tiya'larm evinden " 6 

kC1misyoncu tuttuklan haber abnmıtlır İstanbul hapishane ve tevkifhanesinde •·- ğirmenlerine götüreceklerdi. uç senedir, 
0

,.. 
bu aabah sekizinci asliye ceza hikim1nin V kll ı Yokohama 100 Yen 32.4975 32.6252 ısık 11zıyordu. Gene kız düşünüyor Etıbba Odası vaziyetten Sıhhiye C et .. yapılmakta olan inşaat ve tadilit ilerilemtş,- bağlı duran kanadla~ işleyecek, Ege deni- rıJJI 
önüne çıkanla.rak sorıusu yapıldı. Hllim n1 haberdar ebniştir. tir, Adliye Vekileti mahkQmların elleri ke- Stokholm 100 İsveç Kronu30.8875 31.005 ı..inin temiz rüzgirile dönecek, beya2ı bem- tıı:nbula dönmek, bu sun't, bu kendi!'t ;/ 
Hüsameddinia kötü maksadla cebinde anah- * OTO~tOBIL KAZALAR! _ Son gün· le~li olnrak sokaklardan g•çlrilmelertnl MOllkova 100 Ruble beynı bir un oluklnrdan öğütülmüş. gü- mıyan muhit !rinde teneffü• ebnek. ıl f 
tar tqıchlt neticesine vardı ve derhal ken- terde şehirde otomobil kazalan çoğalmıt• ve teşhir edilmelerini muvafık bulmadı~ı Esham ve Tahvllit ınüş gibi çuvallaı·a dolacaktı. Artık borc- aayesi de~ildi. O tô çocuklu~ıundan~ / 
disinl tevkif etti. Şehidlerin çatırllması içln tır. AUlkadarlar bunun sebeblerinl ara!) - için ikinci bir kapalı otobüs alına.ğa karar s,:as - Enurum 2 19.99 19.99 l.ırının bitecegini görüyorlar, Ka1oyanis'in Vf"ctinl B07(":lAclAntn yeşil bRitl~rınll· ·ı 
muhakeme talik edild.J. brmaktadırlar. vermiştir. .._.., .. .,,. .. .., .. .,,. .. .., .. .,,..... minnetinden bir :zincirden halb buJan bir zeyün aj:aclarına bajlarru.ş, onu adan"' l .. ..,..,..,..,.,.. ____ """""'""""'""'""'""'""''""_.;;;.;,;;,;;;,_;;,_;:_;:__;...,,,,..,.._,.....,,,.,,,,,.,,,...,_,,,.,,,.,...""'.",,;,;,..;;;.;;.;;....,. ___ ..,. ___ ..,. ____ ..,...,.,,,,.,..,,,,,,.,,,.,...,,,,,,,,.!!!!!! esir gibi kurtulacaklarını anlayorlardı. De- aulıı.nnda, berrak membalarında ıeyr' i' 

' birisi kendisine gülümsüyordu. ğer, maksadınız, beni vermi, oldujum ıca- delerinden miras kalan, Yorgaki ailesinin ti. Gemi Kartalkaya önüne ıelmişU. I 
- Kimsin1z? diye sordu. rard;.tn c~ydırmak ü:e, bu imkıinsızdır be- bütün hiıttralarını kanadlarının seslerile her kenler ta. tlı bir rüzgirla şişmişti. Ge"'!.

1 - Bir yabancıyım.. Fakat, yürüyeceC,!n yefendi!.. gün anratan değirmenleri tamamen onların . ,. d k k ka d ~t r ,... 
yolu taıl'd1ğun için sana yardım etmek İs· _ Dinle oğlum!. Hayatı pespembe gören o!acaktı. Bu ümiclle gemiye bakarken Ka- :~~~ı~ı :e l'ı:=ıe~~iye~ıy;:Y~~re 0yo1 I 1 Uyorum.. bır çağ~--·-. Bu ç••da -·L•-- hayal mem- Joyarı.is'in kiılibini gördüler. Etrahndaki a- bak K 0 \UQUı - .a·wıı.o.ı· , riyordu. Harikliya sulara tı. oY - Bizi dinlediniz ha?. ba · 11 · kli · k d damlarına emirler veriyordu. iskeleye bav- ıd 

' 1 ıdır .. I!'ltikba çıçe gOrme , aima iyi· Jınan yelkenlı'den, h•-•lların sırt•nda çu- valardan İ~tavro ona glilüyordu. Yı amanyo u 
r------ !. - Evet!. Bu hareketiın ihtiyar idi. Zira. liic munta1!r olmak tatlı ise de, bu l'kse· ou•- .. 1 l ~ d11 

ı tık andan &enin. bir felfı.ket e~ifinde bulun- ı'iya haUıya dil:>f'leGe, nedamet edip acı acı ıal çuv .. ı un çıkarıyorlardı. Yorgaki vaıJ. dan sulara ıııltın d::am a arı ya~ıyor ' 

'

. duğunu gördüm; ve konuşnıaııızı sonuna dövünm'!je yer hazırlamak olur... )•eli birden anlamı:,tı. Kaloyanls'i.ı1 kendiıı:i- rikliya eZıildi, ei?:1 i~cli: 1 1 
d J( Edebf Roman 

TEFRİKA: 2 

Dlinkü tefrikanın hulasası / 
Bir sonbahar ak..amı, kırk ya~larm· 

da kadar tahmin olunan yorgun ta ... ·ırh 
blr adanı, tenha blr korulukta bir bö
iürtlen künıbetinln arka.<i:tna Ctlip O· 

tunıyor. Aradan çnk ,ermeden, küm
betin dJğer tarafına iki mf'kfeJıli celi· 
yor. Bunlardan biri on dört ya~larıada 
seıim.Ji bir kı%. diieri on altısını teca
,.·üı etmemiş bjr erktk çnc11fntfur. İki· 
sinin tavrında da vl tik1erfnin harlı 
ifadesi okunuyor. 

Erkek çok kat'i bir karar vermi tir: 
Afaddi bir didinme telıiltki ettiii tah'iile 

Kt:.RIME 
NA D 1 R 

bir münakaşa ,reçiyona da netice rene 
kararın tatblkı yolµnda kalıyor. 

- Haydi istersen artık: dön; dedi. 
- Sen kalacak mısın? -
- Eveti. 
Kız ani bir hamle ile kollarını erkelin 

boynun:! dob.dı ve onu küçük buselerle 
acele acele öptü. Sonra, çanta.liınl a1u·ak 
ileri fırlarlı; gözden kayboldu. 

Küçük Işık sersemle~ bir halde olduğu 
yerde kalmı"iı- Bir müddet hiç kunıldama
dm öylece durdu Sonra içini çekti: öpüJen 
ycrlPrl arar gibi parmaklanru yittünde gez· 
dir<lL H•fif bir sesle: 

de\·arn etmiyecek; zira, sevrisl o ka· - Oh! Saadet' diye mınldandı. 
da!" büyüktür ve onu o derece avare Bu !i:Öı.e, kalın ve ağır blr ses cevab ver-
ediyor kl, tahşmaKa tahammü!ü ,.e db 
lktidan kalmamlf(ır. Büyük scvg"isini Saadete tuttuğun yoldan gidemezsin 
kürük \.'1lrhıh için kBfi bir nimet sayı· oğlum!. 
)'Or j Çocuk yeriııden fırladı . Etra.fına bakındı. 
Kuııı itirazı il.erine aralumda unuı Arka taraftn. bOtllrtltn dollaruıın at:t!editl 

kadar takib ettim.. n• oyn:ldtğı oyunu kavranuşü. Sesi titreye• Sulnr ona gü iıyor. ses en yor U· 
Çocuk ilerilcdi. Muhatabının kartaına Çocuk omuzlarını silkü. Yüzünde, azmin· rek: d:ılf!alnr ar;ıcııntlan İstavro onu yanııııı 'f 

den dcinmez bir ifade vardı: k .s· ·ııt geçti. Yasından büyük bir dikkat ve alaka - Hain mürabahacı! dedi. Pırıyo-rdu. Bi.rden. HRrikliva encııc:ı 
1 ile· - Be~.· ~~elli lstikballmln plAnını çizdim HarjkJiya, ağliiyordu. istavro yumrukla· oUren sııl:'lrda buldn. Rüt"e:St' şirh'.lef '! 

- Felaket diye isimlendirdiğiniz cihetin Başka turlu hareket etmek elimden gel- 1 ı-ını ııltnU.Ştı. Gemi boşaldı, Unlara iskele- vnrdu. F,a(' df>ni7.i Hariklivııı':vı yeıJ 
büyük f'heılıtniyetini izah eder mblnb lUt- mez .•• Sö.ıt:ü.me sad.Jkım ... Sevdiğim de ::ııa- t ye bir &ıra yığdıla-r. Gemiden bit. çuval bıle unllf"rlf" dnlu dünyaqna alm1~tı. ,,,,,/ 
fen? .. dedi. dakaUle beni temin etti... buğday çıknlamıştl. 

Adanı derin bir nefes aldı. Dudaklarında Yorgaki dönerken Kaloyanis'in yaııhane-- ı.!enuıuniyetıel. Fakat daha evvel seni 
kimlerin sıyanet ettiğini öğrenmek i.stel'im .• 

- İhtiyar bir ninemle üvey .ınnem var!. 
- Amc;ın necidir?. 
- Tüc:ear .. Evimize hükmedemez ... 
- Şu h.rtlde yavrum; sana Y<ll gö~teren 

bulunmadığı için hataya düşüyorsun!. Co· 
culc: k.tlbleri o kadar saf, çocuk şuuru o ka
dar zayıftır ki, onlar yuğurulup istenen 
şekle konulabilir. Binaenaleyh, hatalarının 
önüne geçmek için bir tam iradenin tahU 
tesirinde bulunmalıdırlar .... Sana, bir baba ... 
hk etmek istiyorum. 

Çocuk biraz sinirli görünüyordu. Sabır
sı-z1ık taıJan bir söyleyişle: 

- Alikanıza te~kkür ederim, dedi. Ben 
bir bilyılk insan gibi kendimi idare etme
lini bllltlm ... Bundan emin olablllninlz. E-

zehirli bir tebessüm vardı: s.ine uğıadı. Kiltib ona kovar gibi baj:t.rdı: 
- Ah! Bu hayatın acıhj:ı, saçlara aklr,r - Söyledik ya Mösyö, Kaloyanis, ılıcada. 

düşmeden anlaşılmaz; dedi. Edilen vidlere Bu akşam dönmiyecek, hem neden onu bu 
inanman1ah oğlum!.. İnsanlar nanköl'dür- kadar arayorsunuz, daha borcunuzun öde
ler_. Yeryüzünde size sadık kalacak bir ferd me umanı gelmedi, heJe bJr halta geçsın 
tasavvur etmeyin. Gün olur ki, sizin sadaka- de!. 
tinize de eülerler.- Siu!e gösteriş ve rüt• Ycrgalci söylendi: 
be ararlar .. Mane"\.'İyetiniz ne kadar yü.kaek - Ya bu~daylar ruçın gelmedi? Niçin 
olsa, takdir edilmekten uzak kalırsınız.. Ak· Kaloyanis ıö-zünü tubnadı? 
ranlarıruzdan gerı katmıt olmaktan, muvaf- Katib cevab vermeğe teneuül bile et-
faltiyetlerinlzi. güç elde etmekten ~ka hiç meden başını defterlerine ei;di. 
bir .kazancınız olamaz... Takdirkarlarınız Baba, kız ağır ağır defirmenlere dob'u 
bile sizi kendi seviyelerinde görmekten im- -;ıkmağ.ıı başladılar. İstavro yan yolda mü
tina ederler_. Okuyun, nadim olmamak için, teessir, onlardan ayrtlmıftı. Bir ıün Kalo· 
ka:za.nmsk için okuyun ... Geri kalan, dalma yanis'in katibi değirmene a:eldi, borclarını 
kaybedendir_ bir kaç a:üne kadar ödeyemezlerse deQir-

(Arkaııı vor) menlerin 1ablııla çıkarilocatuu oöylodl ve 

Müddeiumumi 
Hikmet Onat 1 

Adliye Vekileti tefrik komisyon" 
rinde tekaüde sevkedilecek olan te~ 
mahkemeleri az.alıkları için nanı.ze~ f 
seçmiş ve bunların beşinin intihabı iÇ1~ 
tesi;ı.i Vekalete vermişti. Terfle liyık .. ~ 
!erek SE:Çilenler arasında İstanbul ?d0.~ 
umumisi Hikmet Onat da vardır. }li~ 
Ono~ asli maqı 90 liradan 100 liraya ~ 
nlmak suretile temyiz mahkemesi re~' 
leri~~en birisine namzed olarak arc1 tl fi 
ıır. Oğrendığimiıe göre Adliye Vekile.~ 
tanbul Adliye işlerinin hususi eherrıJtll 'D'.,/ 
n~ binarn Hikmet Onabn gene f!ıtı'ri/ 
Adlive!lnin baş,ında kalmasını ve ye 
terfi ettirilmellnl kararlastırm1Stır. 
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Her gün bir fıkra 

Bir beyanname, bir 
nutuk ve cihan 

vaziyeti 

HAl<IK.\'f 

Güzel san 'atlar birliğin n 24 Uncu resım sergis açıldı 1 Bugünkü 
GAZETELERE GORE jl 

vaziyet 
CUMHURiYET 

Politika - As~erlik 

İngiliz ablukası 
gittikçe genişliyor 

l 

Avrupanın yenibaıtan tanzim' b h 
.. se , konuluyor, Harb. . 

1 ~ -
erııılm.ışçeıine ın .. t 1 ın nihayetme 
yor. Fakat A"Vru u a ;:ıar YÜrütülü. 
dir, barb bitmi P~ ~ an demek ıni
r~tına harbi ,J.:'d":• Yoksa bir yıp
libalar nu kab P ııderken yeni İf
Yol'lllanıak k b~rnıaktadır? Zihninizi 
aUere bizzat ac oblrnıyan bu gibi ıu-

Sovyet 
Hariciye 
Komiseri 
Molotof 
diyor ki: 

Hw IJ, '.;İmdi, cepheden u.taklaştı "'e am• 
barlaı·, kilt:l'lcr ve malLemeJer ara:.uı-

Zaruri bir müdafaa da olu)or. l~pe) zamaıulanberi, Jnl:"iltcreye 
. l·apıhıca~ı sOylenen taarruıdan bahc;edilınez 

Nadir Nadi cZarurf bir müdafaa• başlıklı uldu. Alınanlar, daha ri)ade Büyük Britan-
yausında .. Hüseyin Cahid Yalçına• hitab \ ya adalarını bir .. cmber · · al 
d k 

. b ' ".!! ıçıne ma)',1 ve 
e ere eliyor ki: urasmıu dünya ile muva. 1 _ k . ., d .. ,_ k ,.. aı;uu esme5 • 

her .• • eva verebilmek •. 
ilin Yenı veailele . ıçın 

Japon Baıvekil' p r zuhur edıyor; 
beyarınarn 'I ı ı ren. Konoye'nin 
vekili Ba e~ e (Sovyetler Birliği Baı-

P Y o otof'ıın nutku 'b' ş· di k d k ren., kısaca .. 1 • &ı ı... ım ye a ar azan• 
rneteleıini kat'• , foy e dıyor: «Çin 
Sonra, Mançu!: '.ı;re~~e halledeceiiz. dığımız muvaffakiyet-
leket biri . u ı ,e ırlilcte üç mern-

Reıim ıergirinden bir köşe •.• 
Güzel San'aUar J3irliğ.i resim şubesi maliım olduğu üzere Galatasa· 

ray Lıs~sın~e 24 uncu r~sııı: sergisini açmıştır. Sergi iki gündenberi bir 
çok sanatkarlar ve san at aşıkları tarafından zivaret edlimektedir. Bu 
sergi diğerlerine nazaran çok fazla rağbet görmektedir. 

Dünyanın içinde bulunduj'u bu fevkali· u~u:.m~. te~Jer. Alınan teblil'lerinde bir 
de nazik devrede, her aün Ti.irk efki.rı umu- ço. ~~ ticaret ıemlJerinin bu.imldıjma 
miye:.ine hitab yazifeaini üzerine alan muh- daır ".eti.le.o havadisler, hakikate uymamıt 
terem ve yqlı bir tisi.adın üıülmeWtden olsa bıle, Almanlaruı hedeflerini 10..termek 
memleketin de zarar i:Örebilecefıini düşü- ı..~h.ınundan ı.l.ı.J;,.kate. dej:cr. L.ııten AJ.manıar, 
nere.le siz.inle münakata etmek istemezdim. Fransamın ıa~b u.hiUcrlOde hp...nyaya k,a ... 

Fakat beni haksı.:ı çıkarmaya çallf&ll yazı- dar uuruuı hır koridoru aync:a lnıiUereye 
lanruz birkaç gaıetede daha akiıı buldu. karş~ )apılucak ablukayı kolaylaştırmak içıu 
Ve bu (Ün, &ene siz, (Aynı ses) başlıklı ya- e~er~ıde bulundurduklarını sOyJememişler 
zınızla, beni müdafaa eden bir arkadaşa mıydı? 

fah et•P tarkı Aıyada · b. J J ik .f ı· 
çatarken, hakikatte bana da hücumda de- . 1''akat lnJiUerenlıı bütün carb &ahi.ileri 
vam ediyorsunuz. ucart;LC &\'Jkllr. Arktiında vıi:.1 bir Okyanus 

B
re rnıntakası meyda t~enıt -· ır er e tı a etmeme ı- kaydetmek muvafık olur ki, istikşaf l·ın· 

una F ele na ıe ırecegız. , tıil . • m~nk ve Fransız Hind· • y· s ti 8 . ı·... . nıükerreren yabancı tayyareler. gönderil .. 
Bau memleketlerle olan münasebetleri

miz hakkındaki mUllhaı:aJarımı burada 

bitirmekliA:ime müsaadenlz.l rica ederim. 
Şimdi beynelmilel hidlselerdekl lnkipfın 

umumt manzarası hakkında bir kaç keli· 
r!le söylemek kalıyor. 

Üstadım, ve bu Ok)·;1uustın baih butunduıu koca bit 

b' ~rn;· de. •~ak niyetindeyiz. l<~çı- ız. ovye er ır ıgıne mesi komşu memleketlerle olen mimase-
ııun e elbırhği ederse ona r ırn • ff ki ı betlerirnizi işkaJden başka bir şeye yara-

:,:n,~ca~z. Malaadırnız civ..:,, ımizi yenı MUVa a yet er 1 yamazc!ı. Bakıl ve &!uma yapılan ve ar-
M 1aaılamlaıtırmaktu-.» ı.ıda t . • • • i}} t• • • zuya fayın olmıyan bu tayyare :ziyaretleri. 

•ird o otof da dünya vazi ti • emını ıçm m e ımızın biri cenub hududlarınıu üzerindeki te • 
en •onra, loaaca f ~ nı tel- k A hl•k vakkuzumuzu istikbalde teşdid lü..t:.ı.muna 

yd~: «Harb bir ıen~eu~ • bildiri- as erı taarruz te ı e- İıükmeıtirıniştir. 
Avrupada harb vaziyeti 

e .ıyor, fakat netic • n ~.rı devam • ... 
miiyor. Bir taraftan e;:~enuz ıöıük- Sıne kar,ı koymaga Japonya ile münasebetlerimiz 

Büyük Afman muvaffakiyetıeri ü:ıerine 
Avnıpacla vuku bulan deti.şiklikler harbin 
süratle tasfiyes.ine imkin verecek mahi • 
yette telikkl edilemez. Muharib tarıflar
dan biri, Almanya, askeri muvalfakiyet ... 

terinden sonra pek ziyade kuvvetienmif, 
diğer taraf ise mütecanis bir kül teşkil et
mekten çıktığı gibi, İngiltere harbe devam 
içm yeniden büyük zorluklarla karşılaşır

ken harbden çıkan Fransa da herimetin -

den sonra elim bir buhran geçirmekte bu
lunınuştur. Muharib taraflardan birinin 

takviyesi ve diğer tarafın zayıflaması yal

nız Avrupada değil. aynı zamanda dün .. 
yanın diğer taraflarında da ciddi aki·sler 

y.r..pmaktadır. :rransadan başka hezimete 
uğrayan memleketlerin, Belçika ve Ho -
landanın, arlık evvelki kadar kuvvetle 

müdafaa edemedikleri büyük müstem!e -
keleri mevcuddur. Bunun neticesi olarak 
n1üstemlekelerin tevzii meselesi gittikçe 

had bir şekli almaktadır. Emperyalist in
t.ıhalar uz.ak Japonyada değil, aynı zaman
dP. Amerikada da aÇ1hyor, Çünkü Ameri

kada da emperyalist plinlarıru cbah yarı 

küresinin menfaatleri endişeıı. ı>erdesile 
giı.lemek istiyen amatörler a:ı delildir. 

Ya ve diğer tarafı anya ile ita!- ,.. 
;1~ile ın~ıtere .:.~;er~an?' y~r· amade olması, gafil Japonyaya gelince, denilebilir ki son u

manlarda münasebetıerirnlı: muayyen bir 
nispet dahilinde n_ormalleşmeğe doğru git

mektedir. Haziranda a:eçen aeneki ihtilif 
bölgesinde, Kalkingöl nehri üzerinde hu· 
dudun tahdidi hakkında bir anlaşma ha· 
stl olmuştur. Bu hldise bir laTaftan Sov

yetler Birliii - Japonya ve diğer taraftan 
da Mongolistan ve 1\fançuko ar!lSındaki 
münasebetlere fQmil olması itibarile bil -
hassa ehemmiyeti haizdir. 1\1uhtelit bir 
komisyon yakında hududun nıahalliıide 
tc!tpitine tevessül edecektir, Umumiyet 
itibarile bazı alimet1er Japonyanın Sov .. 

- e enrnesı merha) • a arbın tıd- • • r anlatılıyor. Arn~:~de b~lunuldu- avlanmamak ıçın 
et etmiyor J a dogru bare-

tilaraflık ıi~aı::;onya da öyle. Biz lef erber bu)unmaSl 
arbe &İrrniyoruz ne aadılc kalarak ,.. 

Sovyetler Birliği·• Molotof, nihayet lazımdır. 
araziden bahıe~~ Yeni ilhak edile~ 
ınanya münaseb t~ ~e. Sovyet - Ru
•ekli alması teme e~ı~n tam normal 
tur. annııınde bulunmuı· 

Çoktandır un trn 
l>ony~ ile en Y•~ın u~ oldu(urnuz Ja
iu ıçın doinı h onııumuz oldu. 
lor Birli"' . a ~tırladığırnız Sovvet-
rn ' gını cihan I' . 

•vKilerine k d PO ılıkasındaki 
na k oy uktan H 
ı. onferanıında "~. ~nra, ava-

l
•arar V•rrn:. v k runerilcanın n•lere 
er"·d ~ e ararland h ını trhal tatb 'k n an •ngi-
:~ diifünürseniz bu a ~.eçm!t olduğu. 
!"-rnından de"'l ııun bır Avrupa 

11'>tınından d gı ' •ncalc bir dünya 
olabileceğin. enı bvurrnanın mümkün 
ra.ları hayl'dve unun için de ihti-
Ye . h" ı en hay!' , , 
- , ".' adi•eler beki ıve. 11ndırecek 
tını tesliın d . . emek ıcab edece· 

t ersınız. 

i1J•ıınuııı11111 Na11uhi BAYDAR 
111 11ıı111ırıuıı a ~ R 1111111111111111111 • 

1 .._, u N 111 ıı1111uı1111111111111~ 

lıııııı"ııuıııuo (E M ~ ~ l1111rıı111 ~ = 
ıuuı111111111ıuı1111 : v,, d, z ı a.r .................... : 

Hangi k . aş sahnesini 
çevırıneği tercih 

ederler'? • 

Kate de N agy 
l ~r artist a k 

o,,.n.ır ç·· . ş sahnesini m 
tun l ıınk.u aşk. orli!!tin butu'trn~uniyetle 

lt'}'t-caıtlle .,;~ n içini b"· 
hle\'Zu.d . •u:nerebıldi~ı • '.l· 

uı. F1ık.ot k a.ı en elv · . 
rııuhtı:liftir Aşk a~ sahneleri bir ~n~h 
aşk YÜzü de ını ıtiıa{ etmek kıik etıl, 
hilrıerirı' .ı. n wnicL:iiılik san'aÜt· anclı~ 
l~ı-.ıt__ ı gostermesi için ınük arın bütün 

'W", B'.lnun · . emmel \1 .1 ı.ı-• b' ıçın olacak ki b' . etıı e-
.. ~. ır c; k . • ır sıtıem 

ne dü ü .. o artı.stlerle hasb h l . a rıaı
lah ' nduklerini !IOMn ı a ederek 

nesirıi ç . u,, ve •hangt ' 
trıi!Jf evırmeyi tercih ed . . aşk 

ır, ersı..ni~?. de 
lluglinlUk hl -

birka.. 
1 

r kaç tanınmı 
• sa •Il<'}·i Vt- ti l f artiste aid 

tet~ı rnuharr· .. ar st erin sinema 
kaydP.<felim· ırının sualine veı·cUA.: cıa-

. sı cevabı 

OLCA ÇEJ<ov A 
llorlın1ıı hli 

kQ111e-dh.uHn Yl.lk bir tiyatrosunda· . 
l.J l g1ı1 C.: ko ~ 11cı tt:"mW· • •Aımee. 

e va nın. 1 
1• Perde 

c.yli!t ltviıuh )IÜd c.ıca.uıda bulun aı·ası: 
d 12. 'IoL' uyoruın 
urı:n lilll.U• ve •l.il 11 firketl için Öl. 

nı lemA.il tttti. Ytldu.'~en Kurtu. ıım:.ıer: 
ct: .. .tLı verdi• • l&)let QaıiL.~-. • l\.ill\e f\I 
·- Sır aşk aahneı.inin 

~iı .~~iilctir. En eaasıı ola:ev't ehernnüyetl 

Moskova, 2 (A.A.) - .Molotorun nutku
nun devamı.: 

•- Şimdi Litvanya. Letonya ve F.etonya 
!le olan mlinasebctlcrimıze geçiyorum, Bal
hk memleketlerile münasebat me~ele!tl son 
zamanlarda yeni bir t.·ehre almış11r . Zira üç 

memleketle yapılan k.artıhkh yardım J'akl
ları beklenen neticeyi vermemiştir. Baltık 
ınemJeketleri Sovyetler Birlii:i hakkında 

hasnıane olan faaliyetlerini aittik~e 4iddet
lendirmekte idiler. Bu hale daha farla mü-

ıamaha etmek imltanaızdı. Buna binaen 
Sovyet hükUmeti malümunuz olan istekleri 
i1t-ri ıürmüıtür.• 

Nüfuıumuz yapılan ilhaklarla 
23 milyon artmıttır 

:P.folotof bundan sonra Kınlordunun Bal
tık memleketlerine girdiğini ve Sovyeller 
Birüı}ine dost olan hilkOmetlerin t~kkül 
ettiiini ve bu hilkilmetlerin aldığı tedbir
ler sayeıindP. IJtvanya. Lelonya ve Estonya 
parlamentolan için aeı·beat seçim yapıld.ıb

nı. ve Üç milletin Sovyet rejim.inin tesis ve 
Sovyetler Birli~ine ilhakı müttefikan iste-
oıiş olduklarmı hattrlatmıf ve söılerine fU 
euretle devam eylemiftir: 
·- Bu iltihak ve Besarabya ile şimali 

Bukovinanın Sovyetler Birliğ:ine avdeti su
retile nüfusumuz 10 milyon artnuftır. Bu

na batı Ukraynasile batı Beyaz Rusyasının 
13 mil)'·on nüfusunu da ilive edersek Sov

yetler Birli~i nü!wunun geı;en sene 23 
ınilyon arttıtını eürürüz. Yeni Sovyet cum

huriyetlerinin :ıııiyaıtt ve iktısadi ıensikleri
ne .rüd amrlt tedbirlerin doQ:ru ve teşk:ilitlı 

bir surette tatbilcı bahsinde Sovyetler Bir
liğine büyük bir mes'uliyet terettüb etmek
tedir. 

Finlandiya, laveç, Norveçle 

olan münuebatımız 

yetler Birliğile münasebetlerinde salah ar· 
zusunda bulunduğunu göstermektedir. lki 

tarafın menfaatleri kar}ıhklı olarak ta -

runmak şarUle, bu salah tahakkuk ede -
bilir. Esa~en itiraf edilmelidir ki yeni Ja
pon hükfimetinin proarammda mühim bir 

çok noktalar vardır. Japon idareci mah -
fiJJerinin siyasi emelleri bir çok noktalar· 
da ve Sovyet - Japon münasebetleri hu
susunda henüz kı:ırnnhk kalnıakladır. 

Amerika ile münasebetlerimiz 

ve Baltık memleketlerinin 

altınları 

Amerika ile olan münasebetlerim•r üze
rinde durmıyacatım. Bu hususta iyi hir 
şey söylemek mümkün delildir. Sovye~ler 
Birlifinin Baltıkıakl muvaffakiyetinin A -

merika.da bazı kimselerin hoşuna gitme .. 
dijini öğrendik. Fakat hakikat 9()y';ennıek 

icab ederse bu vaziyet bi7:i az .'\1:7..kndar 
t'der. Zira biz vazifcmi1'İ bu gayrimPm • 
nun bayların yardımı olmadan yapıyoruz, 

Bununla beraber Amerika makamlarının 

devlet bankamız tarafından ahiren Lit -

vanya, Letonya ve Estonya bankalarından 

Şimdiye kadar kazandığımız 

muvafakiyetlerle iktifa 

etmemeliyiz 

Bütün bunlar h11 rbi. dünya empcryali!!t 
harbi haline çevirerek ı'llevlendirmek tP~

likesi göe:termektedir. Bu fartlar içinde, 
Sovyetler Birliği dış emniyeti bRhc;inde 
teyakkuıunu artırmak ve dahiJt ve harict 
bütün me-vzileri takviye etmek icab edf'r. 
Buna binaen günde 7 aaat c:ah,ma uıulün
ci~n 8 saat çahş.ma usulüne geçtik ve mü
dı..faa kudretimizi artırmak için diğer ted
birler aldık. 

satın aldı~ı altınları 1ıi1.aınsız bir surette ı Şimdiye kadar kazandığımız muvaffaki
tutmıtl~rı C'n şiddetli protestolarımıza c:e .. \!( tl~rle iktifw etıneıneliyıı. . Sovyetler Birli
beb olnlu:ııtur. Ameı·ika lıükUml!ti aynı ğine yeni muv .. ffakiyetltr lenün etmek için, 

yolu t..ıkib eden İngiliz htikUnıt-tine Lu Stalin'in şu ı;öz1erini dalma hatırlamakhılı
yolsuz hareketlerin mt>s'uliyeti kcnı.lileri- mız icab eder: ·Bütün milletinüıi askeri 
ne aid olduğunu hatırlatırız. taarruz tet.1.ikesine karşı koymağa' amade 

Çin ile iyi komfuluk halindeyiz olması, hiçbir tesadüfün ve dıJ düşmanlan-
mızın hiçbir manevrasının bizi,, gafil avla

Mevcudiyeti için mücadele eden büyük mamas1 için seferber halde bulundurmak 
milU Çinle olan münasebetlerimize gelin- 1.izımdır.• 

C(', bu münasebetler ilet memleket arasın- Hepimiz bu mukaddE"S va7.ifevi daima ha-
Finlandiya munh"demi:rin lmu.cıındanberi d ki d ·ı ti k d ' a a emı ecav z pa tın an mütevellid tıı ladığnnız takdirde1 hiçbir hidise bizi 

geçen dört aydan biraz. fazla zaman zarfın- s· mim"• · · k ı k h" ı a ve ıyı omşu u ma ıyetini mu - hazırlıksız bu mıyacak ve yeniden daha ıte· 

§.&~~~.r:~::~::€~~~~·~~~·::] 
:~Y~;.:''::.~ıı'°b~:;::~;. bizzat Fin- • MES'UL ARANIY!!!!.!_ \ • SULH KOKUSU 
İaveç ve Norveçle olan münuebeilerbnlz. şu sözü.rı idru ıütürmM blr hakikat ol-

:ıaruri olarak İ.s.lt.anc:linavyada hlidis olan va- dıı,ı:unu h('rkt•liii kabul etmi)tir: c]]('r mil-
A hnanlurıu inıilterey~ hucunıu ıeciklnce 

!tulh lı11ıber1eri ve kokulatı duynta)·a 
;ı.iy•te ti.bidir. Norveç haltkında henüz bir let 18)·ık olduitJ hükQ -
ff!Y söylenemez. Zira bu memleketin vazi- mete nail olur.. Ö)·le- ((. ~} 

ha';'lndık. Viakıa Hitler 
~ İngili.ı:lere artık harbe 
· l) devam ic:-in hiç bir sebeb 
~, ~ ohnadıfını ôyledi: va -

yetinde hususiyet vardır. İaveçe gelince. iki ·lir de neden bir rejim ve . \ ( ) 
hükUmetin iktısadi ve ticari münasebeUerin \·a bir idareyi temsil e - { \"' 
ehemmiyetli bir surette inkişafında menfa- •enler, bir riin bu re • I C 

1 l 
iın ve;ya idare tarzı be- ,.-tıı•v'.:~ 

kııt İngili1ler de buna 
ce\.'aben dünya hürriyeti 
~urtulmadıkça harbin 
levam edeceiini bildir

dilf'r. Fakat Alınanların 

at eri olduJ:unu teslim etmek icab eder. Ha· ' .. ı ieni1mt"yinee me'i'ul tu-
len cereyan eden lkusacll ıörütmelerin iki '-...;;:'"'-~~TI • ılurlar? 
tarafın büyük nef'ine olarak neticelenmesi Fran-;a mailUb oldu. 
ı;zımdır. B •ı • b" u ma• u ıyete Franıı;ayı harbe sürük- şa~·aru kabul bir sulh 

teklif etmeleri iınkfını 

Yugoslavya ve Bulgaristanla 

olan ınünaaebetlerimiz 

Balkan rnemleketlerile olan münasebetle
rirnl~dt, Yugoılavya ile diplomatik müna
~.e~tle~n tekrar tesis edildll:inl kaydetme
ıyım. iki memleket arumda tf.mdlye kadar 

bu münuebeUerin mevcud olmamasından 
dolayı Sovyetler Birliiinin mes'ul olmad\ğı 
muhalduık olmakla beraber Yuııoslavya hü
kGmetının bu husu•taki teklifi tarafunızdan 
ıntmnuniyetı. karfllanmlflu'. İki ınemleltet 

~r~~~~aki lktıudt müna1ebetlerin tedricen 
m..._ edecetı limld olunmaktadır. 

yok ınu? Belki vnr. İşte bu .belkj. İngiliz .. 
terle Almanlar arasında Dük de Vlndsor, 
yahud İ"i\'t..'Ç hükünıetl (lbl muta\'assıtlarla 
h:ıif'oarlıtr ynpıldıiı hnherlcrine ynl verdi. 
Vakıa bu haberler tekzlb de edildi, Bu lstif .. 
~rl:ı:r a11Ja tt~mt bir mahiyet nlmıyacaiı 
için tekıib olunnbilirler... Oiinyanın bazı 

leyenler sebeb olmu!J. Eğer harbe rtr
miı, olmasa)'dt şüphesiz mağllıb ol
mazdı; diyerek Framayı İncUtere ya -
wnda harbe atını olanlar bir bir tenkide 
maruz ka1maktadırhın·. f'i;er Fransa ınağlUh 
olınau~ dı şüphesiz bu adanılar henfrr 
FrRn!lianın en se\·ilen, hlimıet edilen insan

ları savı1a.C'ak ve bir rün plib gelseydi en 
büyük \atanperverleri olarak yidotu.:U.eak- nol;.talanndan barut koku~11e blrllktr c~len 

. . .. sulh koknw: bh ~abnh ıaıeteterde lki ta-
~ l\taamah~ daha bellı _oJnıa~; harb henuz 1 rafın sulh şartlannı blrb1r1ne iblıil ettlkle
bb•tdmedif'-çe tnıiltderet _ıalidb gel~rse ~un! ~~e- rlne ve bir anla,rna zemini bulunduğuna 

e en rnnsayı ı ıısse ar e eceıı ıoy- d 1 h L~ ter oku .. klin k ı k 
ı.. ıs· t • 1 • b ·· taklb edil 1 · a r am:r mımızı mum ı ma -
uyor. tr mı~ nız; uıun en er tıuhr. 
yarın ıene takdir edilsinler?.. h 
• 

W Bir sı hi mahzur 
Muhtekir bazirganlar 

Sizinle münakaşa etin.enin &üç bir it ol
duğunu bilmez değilim. Siz., bunca sene 
matbuat hayatında kalem yürütmüş, mes
leiin bütün inceliklerini tecrübe etmiş, bü
yük küUelere nasıl hitab edilecegini öS:
rf'nrniş, ismin.iz üstünüıde, bir üstadsıruz. 
Ben ise, hem henüz bir acemiyim, hem de 
- neden saklamalı - bu ·çeş..id münakaşalar 
için kendimde istidad görmüyorum. 

Dedikten sonra devam ediyor: 
Bu müdafaa zaruridir fuıtad1m~ çünkü s.iı: 

y.ı:u.larıma benim kasdetmedia&inı m;ın;.ılar 
vermek ıuretile beni .yabanc1 nı~nfaatler 

için çalı4&Il bir adam• &ibi IÖ!:lterm~e (\a
htbruz. Bununla beraber ben1 hakkımda 
böyle bir hava uyandınnak istemenizi filz .. 
deki fena niyetlere hamletmiyorum. 

Vatandaşlık hukukunu idr&t eden, hür
riyete her zaman taphi:ın1 söyleyen bır 
'rürk muharriri, kendisine nazaran çok da
ha gene ·olmaktan bH.şka kusuru olmıyan b1r 
;;.rkadaşa karşı bciyle cgayrimeşru• silahlur
lct hücuma geçemez şüphesiz. 

Şimdi esasa geçiyorum; 

Birinci yMZJmdan ,u manayı çıkarınışsı

nız: ·Almanya ıalib gelmi~tir. Türkiye Al
manyanın kar,ısında boyun eğmelidir.• U
n1wni olarak Avrupadaki reet vaziyetten 
bahseden ve içinde yukarıya aldığım cıim
lelerin hiçbiri bulunmıyan bir mütalc;a 
hakkında bu hükmü verebilmeniz için an
cak ilci sebeb tasavvur olunabilir: Siz ya 
hir Alman buhranı içinde yaşıyorsunuz ve 
sinirlisiniz, yahud da Türkiyede bir bari> 
h2vası yaratmak istiyorsunuz. Bu iki selıe· 
be de ihtimal vermediğim için ı~nadınıza 
hayı·et ediyorum. 

Ben Almanya ıahb gelmiı,tir, demedim. 
Avrupada bu Alman realitE.Wlden bah:ı.et

tim. Bu reoı.liteyi inki.r etmek, bence, mem
leket menfaatlerine taban tabana :ııdrur. 
Çünkü, kuruluşunda şahsi hizn1etiniı: bu
lwınnyan Türkiye Cumhuriyeti, bün.> esı ı· 

tibarile realist bir devlettir. Bu devlet At
ınanya ile normal münasebetler güdiıyvr 

'\'e Almanya tarafından millt menfantleriıni
:.te •)•kın bir harekete maruz kalmadı1ı 
müddetçe de bu münaırebetlere devam e~ 
decektiı-. Bunu reımi ağızlar birçok vesiie
lerle tekrarlamadılar mı? 

İtte realite budur. 

Ve bundtın sonra Nadir Nndi devam edi
yor: 

Evet sayın Y '11çın, re..,hteyi gOremiyen. 
yahud t1cinnek ist~ıniyen ben değtlinı . ::;iz 
yazılarınızla Türkiye Cuınhuriyetinuı dJif 
iıiiyasetini temıil etm('f::e ı;aJı,ırke-n, bunu. 
tamamile ifade ettiğinize katli misiniz? 
Türkiye Cumhuriyetinin aldığı tedlıirler 
tamamen tedafüidir ve menıi~k~Unı.it ta -
ahhüdlerine ve doaUuklarına karakterinin 
Lütün ciddiyetile ballı ve sadıktır. Biz.im 
Avrupa kavıasUe, ne ideoloji, ne de mad
dt menfaat bakımından hiç bir a:ikamız 
oln1adığı halde, siz, halk arasında, adtta 
harbi buralara zorla getirmek istiyen ·çok 
Sf\;diğiniz tabirinizi kullanayım- bir hırsı 
cihla, elj!iı muharib inıilterede bile ras· 
lPnmıyan tiddetli yazılar yazmakla itham 
ediliyorsunuz. Sizi kaç defa husu-;İ mec
li!!tlerde müdafaa ettim. 

Bu millet istikliiılini çok pahalıya kazan
dı. Ve icabında onu müdafaa için kanını 
son damlasına kadar akıtmaya her uman 
hazır bulunuyor. Ve işte bunun içindir ki 
Atatürk ve İnönü Türkiye.si tahrik politi· 
kasından her zaman nefret etmiştir \'e 
edecektir. Ti\rkler, şu veya bu devlet elin
de oyuncak olmaktansa ölmeyi daima evı& 
bulmuşlardır ve bulacaklardır. Bunu siz 
de pek iyi takdir edersiniz. 

VAKiT 

Molotolun nutku ve Türkiye 

Molotorun evvelki ı~ceki nutkunu mev
ruu bahsederek yazısma ba,layan A;;ım 
tis, bu nutkun manasının vhıh olmı:ıdığı
nı IÖylediltten sonra Türk ... Sovyet dost
luk: münuebat.ının na11l batladığnu \<e 
nasıl dtvam ettitlni anlatmaktad1r. 

Muharrir, nutkun Alman Beyaz ktta -
hında neşredilen ve Türk .. Sovyct do~t
luğunu baltalamata matuf olan ve- bir 
tercüme yanlışhtı yolunda bir te\'il!e O. 
N. B ajansı tarafınd&n da, tahrif edildiği 
kabul edilen vesikaları aid pasajındaki 
garabeti tebarüz ettirerek tüyle de~ek· 
tedir: 

.işte bütün bu vaziyetleri göı öniine 
getirerek Molotofun Tilrkiyed.en hah-e
derken: ·Bu memleketle münasebetleri -
mızde esaslı hiç bir detiş:iklik olmamıştır• 

Y• b·ıtun kalbimle b··ı·· toy hu aahn .
1 

ı uunfuh e-
lll?.a. ıi:;ıma müaaid olmasıdır .• urnıa oyna ... 

l<ATE DE NAGY 
Bütün d · d la . unya u tanınmış bir Çok ko 
rını Qıibeli mümessili bana l'd.elı .. 

4ektubda .<)yle bir arzu iz.har ~azdığı bir 

Bulsaristanla olan mllnaaebeUerlmlz nor
:aı olarak teltkld edilebilir. iki memleket 

&aında bu müruısebeUerin bundan aonra
~ aallluna m1nJ olabUeeek hiçbir tearuz 
le~~l~.d olmedllı milfahedt ve t.e .. pit edi· 

Bir l\tw.evi dükki- ı :::--._ &ıdJa oynanan ber o- cümlesile bu cümleyi takib eden fıkrala-
nında 7'1 kurufA satılan Gu?(L' yu.nu Belediye yasak rın hükilmlerlnl biribirine bejlamak~a 
bır basma, yanıbaşın- .. ~, - ~ etmiş. Bu yasai'uı 5e- zorluk çektlk ve bundan dolayı mRka

1
e-

d.akl Yerli Mallar Pa- ' .§! • () bebi sıhhi endişedir. mitin başında dedlllimlı ııibi Sovyet dev-
ı.annda .ı4 kuru~ imi" 4.;{; LI Yanl kıli'dlarda sıhhi let adamının o sözlerle lıtihdaf ettiği P.sıl 
Bunun farkında olan 

1 
?l J.i 9 mahzurlar cörülnıuş- malcsadı dotrUJu bir türlü anlayanıadık.• 

İL.ınir knhveıertnde ki-

•!>ovdiğ;nız b" Yor: 
lıkı. ,_ ır mah!Qku büyiilı: fedaı.a 

r\ül,n ve uzun b' r-,., 
1

. ır zamandan sonra tek 
onnek.. -

GOSTAV FRötlç 
Gı4ıav Ftôli • ·· ~rde ç e buyuk bir boks maçının 

•tlitn, ~:ı.nda Deu~hland'haUe'de teaadü! 
kat cevab lim ona bıraz prib göründü. .Fa-
•lian.ıı verm.ıkten ihüxaz etmedi: 

• enıntk "'.1'ti sahnsin! tercih ettiğimin 
~ _ uı yorsunuz'.I 

ııırn ar . . . · 
"tıidir. "lU _ettıgım aık sahnesi veda aah
•t -ı--~~U ayrılU"ken &iden kadının 

-- diia.r bir ye-kadm huırc!ır .• 

lrandan B k• .. • 1 a u uzerıne ge en 
iki tayyare meaeleai 

İran hakı., 
him hidiao ndı kayda detor biç bir mö-
bulü hnltl Yoktur. Bununla beraber ka
ıeç~Urrnek ~ olan bir vaktayı sükUtla 
BakQ , b' unkinı yoktur. Mart sonunda, 
· \e traz 
lr1111 lar&!mda IOnra da Batum bölıelerl 
tarafından z· n ıelen iki yabancı tayy.n 
meU bu iki ~•rot ed!lrnı,ıır. lron hUkQ
bu vak'alar ldiaeyt lnkfır etmittir. Fakat 
ııbı, AJman de, Tilrldye vak'aımda oldutu 
kôfi dtrO<odl. Boyaz kitabındaki vesikalarla 

aydınlanmaktadır. Şuruını 

bir m~(eri pı.i)el et- /ı,l' ' tür. Eiıer lu\i:;ıdın, va- YENi SABAH 
miş ve I\Jusevf yaka- -ll Ut tandaşları kahvelerin 
Janmıt. l\luhteklr ba- ~"""' dumanlı ve mütefe>Sib 
zirıan ceuıand1rıhyor. ~ bavaıan Jçine baiıama:.ı mahzurlu rorülü- Molotolun nutku 
Yerli Mallar Panrında 8 • 10 ıu·aya satılan yorsa bu, )&1nıı kiiıd oyunlarına his de• o 
pap

uçlsr, lıira.z Uerislnde eski bir in.nliz Molotorun SoY)et yüksek f rasının a-
•· jiJdiı·, htr oyunu yattak etmek lizımdır. çllması münasebetile barict siyaselt' d:ıir 

ma(azasuun ismini tafı)'an Rum dükkinın- Hatla kahveleri de. Eğer kijıd oyunların- irad ettiği nutku makalesine mevzu ilti
da 20• - 2S lirayıtdır \'e bütün üstbaş mal- daki sıhlıi ronhzur, luitıdın elden ele dola· haz eden Hüseyin Cahid Yalçın nutkun 
zemes1nde bu dükkin aynl fahif ihtikirı ~rak ınikrob yayması kanaatinden Uerl Türkiyeye aid kısmı Ü7.erinde durup baı;ı 
senelerdenberi halka yükletip dunıyor. ıeli):orsn tavlada. dominoda ayni mahıu.r mütaleat serdinden sonra ·İşte görülü -
Bunlann cezalanması ve bu a~ık ihtikir- daha mı azdır? Bu takdirde blUirdo mÜJ• yor ki, biltiln tahriklere, ifsadlara ve tah· 
ların Onüne reçi1me1111 için müşterilerin şi- \ tesna, ya her oyunu kahvelerden kaldır- dflere ratmen ilci memleketin müna~~bet· 
kiyeti linmsa ftat kontrolüne memur 0-ı ~ak, yahud oyunc~lan eldivenle oynam•· ı lrrinde esaslı delleıiklik ~usule J(t"}m(>mi! 
lanların maa,ını bu müştekilere taksim et- gı mecb11r etmek lhundır. oldutunu müşahedede ikı hUk~nıet fefı 
ınek muv11ıhk olmaz mı? Behçet SAFA ınilttefik bulunmaktadır.• demekteı.lir. 

Amerika k.11.ası \ardır. \"e bu Amerika kıt• 
.a~ı, llCh o iden buıda) a varuıc&)'a kadar in• 
il~teıe)·e J;~ını ii&:Jen bulun maddeleri te• 
u~n eunektcdir. ~ark taratında da batan ce
nliJer \·aı·~a da batnu)an ve meuzillerıue 
ulaş;:tnlo.r tla çoktur. Halbuki A~a,>·a 
batacak ıenıi bile gelınemektedir. 

lno:ıli.zler Alınan) il)' 1 "e Alman işıali &i• 
hndu bı.ı.lunouı butu.11 )crlcü ı.ık.ı lur •blu.• 
U uhuw alııu~laru.ır. ı.u~iJleıetÜıı )~rı• 
~ıudn ~ctland w.dwlarüe, 1.d.ııında aı.L.MUdalJ. 
~ha uı.ı) inl..:ndıa,;indcu, Aılleu.~a ) ulu AJ
ın;.ınl.ar:ı !..<11J.uınıı~tır. llutwı lhuuınAJ'kM 
Jloland:1 \e i•l'oı.usa ıoabiU~ri mll)W tarlaJ.ı1.~ 
ı:ilc kapaulmuttU'. Akdenizdc de ltalya,)a 
kar~ı abluka bi.Jlün ~iddeüle tatbik edil· 
.. nekfedir. Şimdi llal)a harbe a:iı·ıneden ev• 
vcl, Ahn<tli)·aıun ltaJy~ \'MıtasUe yaptıgı 
ıth~~·t tfa durmuş, \'e ıt&l,)anın harbe cir· 
~e!>ı . .,~Jm~nya)"a fayda dej;İI zarar \•ermi,-
tir. • 

lnıiH:.t Harb iktı-,_adı l\n:ıın Dalton'un A
vam Kaınaıa!tında \.erdiği iıahat ı..on dere
ce dikkat~ NI~ andır. Bu 'ıttreUe ln&iliı.Jer 1 
.\lmanhtrın Fransa , e ı .. pao\·a \.'8\ıtas..iJe 
;,,apabiJcct>kll"ri bi.iltin ithal.ltı .da ke~ttek
lerdir. h;a:al ahında bulunını.)an Fra!\!ılZ 
toprakları, Fa~ &ibi, Ce:ıa)ir cibi Fransız 

ınust~ mlcJ;~Jer~ de. bundan sonra dUlınan 
topragı telakki edılecek \;e ahluka)'·• t.:ı.bi 
tutulacaktır. Bu, ekonomik bakımdan oldu
j:'u luıdar, ~iya!ıi bakımdan da ('Ok mühim 
neticeler doğurabilecek yepyeııi bir hadi ... 
~edir. 

1\1a1Unıd11r ki. Francıa, ınünlerid bir ıulh 
yaphktbll :.onra lnailtereden aynluu.. ,.0 

Fran~ız filo'ıuııun ln&iliıler tarafından.' kıı.
nıen e!\İr edHip kı~ıncn imha edilnıe.ıı:indeu. 
ı.onta .,j~·a .. i müıuı.sebellerini kr .. m~Ut. İn
rilterenin .. inıdi i~~al altında bulunmıyan 
Fran!'a) l ,.e Fran~1z rDÜ!ılcmlekrlerini dti -
ınan toprajh teliıJı;ki etmhi iki eski mütte
fik ara•.Jnda muha .. aınata kadar (İdebilecek 
l.Jir )Olun tizerinde bir merhaledir. 

Bu takdirde AlmanJarın, Cıpkı donaunıa 
mc!>ele!i.inde olduiu gibi \'ich~ hükılmetini 
ablulot.aya kar ı koYmağa icbar etmeleri de 
ibtinıal dahilinde ıorülebilir. 

Fal..at hcı ne baha'ıına olur .. a olsun ab
~ukanın gittikc:-c ~idde.tlcndi'i ınuhakkaktır. 
l)pl altu1da bulunan yerler ekonoıuisi mab .. 
\:olduğuna. ve Alman)·a kendisile beraber 
bu yerleri de doyurmak ınecbul'iyetinde 
bulunduiunu KÜı·c, ablukanın burnlarda ı.ıo 
ıuütlıi1 bir ıc~ir ~·ııpat:•'iı lll~)Jandt1~lır. e~ı
('ika açtır , Poloıı)a adır. llol&llıJıt aı.-u.r. 
Sor'''" a<·tu·, Çl'ko .. Slu\'ıkya D\·lır. J.'nuı~a 
J(lır. \'e bunlarla beraber Abnanyn da bü
)·iik bir Mkıntı içindedir. Sonra buralardaki 
bütün ıı.toklar bitmih biitün çallfan eller 
mah\·olmu;tur. Alınınyanın tlinde timdi 
kala l<ala bir Rumanl a kalıyor. 

FtlhakiJQ Alınanlar, dt-niz ablukasınıu 
Alnıan ithalıihnuı ancak ) Uz.de 50 aini or
tadar k<?ltlırılıi;ıııı So) lcnıf'ktcdirler. Fakal 
roakanılara da 1ıa1an inannıaın.ıı.k icab eder. 
ÇiinJ..ü dtniz nf!klİ)'.ı\lile, kara nakli)·au 
Jtta.,rartarı ve imk.ı.tnları kat'i~·yen biribirle
rile nıukı:t}t.·Me 4.0dilcıneı. Biı- ton malın ka
radan naldile. deniıden nakli al"a .. ında fiatın 
hem de Ya~ıta lı~ıknnından büyük bir fark 
arzeftlji muhakkaktır . Bu \'RZİ)·et, bir çok 
defa rakamların da .)·alan SÖ)lediiini me)· .. 
".lann ,-urmaktadu. 

Şiındi Mblukanın Fransız mü .. tt=mlekt'lıı:rl· 
ne te.,n1iJi Uı,•nne, sade ,:\lıııa.n)lıl bllıt tp• 

tidai ınaddcl~rdeu nı.ıhrunı kulıuı)·acaak1 
belki General Uı.: Caulle'un İn"ili'l ı·ıtd)O• 
~undıı '0~ 14.·diii gibi, bundan ınü~teınlttl..e 
ıiraat \t" ticart:li de nıUte .. ir olacaktır. 
Duralardn bir çok i tih..al ınaddeleri oldu
~u yerde kalaca~, he iki çliru~ ecek, belki 
de drniY.a.,trı ticareti içi.u çalı~ un urlar, 
bundan sonra (aali_yet abalarını de,Ki,tir
mek 01~cburiye1inde kalacaklardır. Fakat 
bu da umumi hayat St"'\.İ)'·esjnin d~mesini 

önleml!-·ccektir. 

Ab1ukn, yalnız Alnıanya:rı deiil1 ona e'i.ilı
nlanları \·cya lnkıyad edenleri de sarsacak• 
tu·. Bu \'aziyette Avrupanın ekonomik k:ll
kmması, ve yeni nizama baflanmuı battan 
ba!Ul hanı hir hayal olatakhr. Harbin so
nunu tx>klt"'vl"lim! Dalıa ralih ,.e mailıib 
Jtf'lli d(•flldir. 

l\1umtaı Faik FF~İK 

13.30 procram, 13,35 ':\1:u1ık: (Pl.), 13 ~O 
Aj:ıns haberleri, 14 05 ?wlüzik: Pliklar. 14 20 
Müzik: (Pi.), H,50. 1530 Müzik: Caıband 

(Pl.). 
18,00 Program, 18.05 Müzik: (Pi.), 18.30 

l\.Yülik: Radyo caz orkestrası, 19.15 ~1ü-
7ik: Çalanlar: Fahire Fersan, Refik Fersan, 
Şerif İçli, 19.45 ajans haberleri, 20 f\1uzik: 
l\1-üşterek şarkılar ve türküler. 20.30 konuş
ıua: (Günün meseleleri), 20.50 ]\'til:ıik: 
ı - Okuyan: Semahat Öıderu;es, 2 - Oku
yan: Sadi Hoıses, 21,15 Müzik: Saksafon 
solo, 21,30 konuşma: (Radyo gazetesi), 
21.45 Müz.ik: Radyo aalon orkestras1, 22.30 
Ajans haberleri, borsa, 22,50 :ı1ilrik: R~dyo 
salon orkestrası, yalnız uzun dala:a pr>sta
sile, 22.50 konuşma: (Ecnebi dil~erde • 
Yalnız kısa dal~a poslasile), 23.10 Müzik: 
Cn?band (Pl.) 23.25.'23,30 Yarınki proxram 
ve kapanış. 

lllltllllllllllllllllllllllllllllllllıtlllllllllll\ltl1111Ulllllllllltlllll1Ull 

Buıldıiiı yer: 
Cumhuriyet Matbaa11 
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4 HAKiKAT 

R 
- YARIN: Senenin en büyük 

atletizm müsabakaları yapılıyor 
I Yarın Vellefendide 4 üncü at ~arışları ~apılı~or 
Senenın en büyük atleti.%m müsabakaları 

yarın Fencrbahçe stadında yapılacaktır. Res
mi İstanbul birincilıP olan bu müsabaka
lkl'da Fenerbabçe ile Galatasaray bir defa 
daha ve belki her zamankinden daha çok 
heyecanla karf1 ka1'1ıy• ıeieceklerdir. 

.Bu Meetinc'in .senenin en mühim müsa
bakan olmasına bq.lıca sebeb i.jte bu ıki 

klübUn rekabetidir. Memleket pmpiyona
sı bir bölge ıampiyonasından daha mı.Uwn 
addedilmemeli ise de, Türkiye birinciliaID
de puvan ve renk rekabetinin bulunmama
sı itin yalnız Performans ciheUnden ehem
miyetli olmasını intac etmektedir. 

Futbol sahamnda bqlayan Galatasaray -
Fenerbahçe rekabeti eski hızını ve &ürültü
•ÜDÜ kaybetmif, la.kat buna mukabil atle
ti.tın sahumda seyircileri yerlerinden fır

latan, heyecandan donduran yeni bir sın 
l1civ•rd - sarı kınnw rekabeti doğmuttur. 
Türlnyede ailetimıl.n beşiğini sallaını• bu
lunan Galatasaray renkleri uzun seneler 
pistte rakibsiz olarak eezdi fakat yavaş yava, Galatasaraylı qabeylerile birlikte ça
lı;ınaja ba•layan bir kaç Karfıyakalı ıenc 
atleti.:Zm qkını memleketin en popüler klü· 
bil FenerbahçeniD kapısından içeriye aok
tular. 

Günler oldu lı:! Fenerbahçe Galatasarayın 
m büyük ve en liyakatli raltibl halin• ıel
dl ve gene &iinler oldu ld Galatasarayı, 

ailetiwıde bir zaman oillndir takım olan 
aan kırmızıyı yendi. 

Bir kaç aenedenberi Fenerbahçe, atle
Wm ""°piyonalannda olsun, hususi müsa
bakabrJ.l olsun liderlik yapınaktadir. Bu
nwıla beraber Galatasaray da bu bir kaç 
M:Dıt .zarlmda Fener için en çok bu &ünlerde 
tehlikeli olınUflur. Gören, Faik, Yavru &ibl 
milll Ye kudretll aUeUerlle, Galatasarayı pa
ur ııünü Melibll, Rua Maksudiu, tlçtekll 
Fenerbahçetılıı karfısmda &öreceiiz. 

Bu lld eski ve mümtaz rakibin puvan pu
vana yar~dan ba'1<a uvk verece1ı: bir 
cihet daha vardir ki o da bu aaydıtımız at
leilerln müsabakalarını, klblaruu ~yret
ınektir. 

Filhakika Faik bu aene Avrupada en iyi 
dereceyi yap- olan ınanlacıdir. Bunu biz
den evvel Avrupa matbuatı iddla ve tespit 
otıniftir. Bir kaç branf1a birden yüksek de
t~lerle muvaffak olan enerjik Melih.l. bu 
ııoııa Mısırda Balkan n Mısır tampiyonU.
rmı dd defa kolayca pefine takan Ruayı, 
iki ııenedir Balkan f8Illplyonluiıınu kim
oeye kaptınnıyan ve Mısır f8IDplyonaların
da dalına birinci olan, İn&iltere beynelmi
lel aUetlerinden Eınphy'yl dana &eçenlerde 
maj:lQ.b eden Göreni, henilz çok gene ol
makla beraber H,24 &ibl beynelmilel piya
aada büyük lcymetl haiz bir dereca yapan 
Üçteki aeyretınek her zaman bulunur ni
met dei!ldir; daha doirusU detıldl. 

Bu iki büyük kulübümüzün bu yoldalı:! 
müspet v• verimli faaliyeUerinl .evine ve 
alika ile karfılaınalıyız. 

İstanbul pınplyonasırun muntawn olma
m hususunda en ehemmiyetsiz tedbirlerin 
bile allDJU8SlIU ve pmpiyonluğun en çok 
muvaffak olan takımda kalması &ibi norınal 

Y arıniıi müsabakalarda en 
beklenen : Melih, 

ıyı neticeleri almaları 

Faik, Rıza -. 
lir netice vermesini temenni ederiz. 1 ramiye S50 lira. • 

Füruzan TEKiL 3 ve daha yukarı ya,ta ballskan In&iliz 
at ve lruraldarına ınahsustur. İftirak ede-

Y ARIN, AT YARIŞLARININ cekler: Komisarj, Dandy, Tqpınar, Toınru, 
DÖRDÜNCÜSÜ YAPILIYOR Komans, Yatqan, Abimepourowı:. 

At yarışlarının dördüncü.sil yarın Vellefen DÖRDÜNCÜ KOŞU: Mesafe 1800 metre, 
di koı;:u yerinde yapılacaktır. Her hafta blr ikramiye 155 lira. 
az daha enteresan geçen koşuların yarın- Kazancları 2000 lirayı d.oldurmıyan beş 
ki progı·amını neı;redlyoruz; yllrlfİara mem- ve daha yukarı yqta hal.iskan Arab at ve 
leketiınizin en kıymetli atlan iftlrak edecek- kuraklaruıa mahsustur. lftirak edecekler: 
tir. Tomturcuk, Yüksel, Karakuf, Yaman. 
BİRİNCİ KOŞU: Meme 2000 metre, ikra- BEŞİNCİ KOŞU: lkraıniye 510 lira mesafe 

miye 130 lira. 2400 metre. 
Dört v• daha yukan yaştaki hallskan A

rab at ve kısraklarma mahsustur. İştirak e
decekler: Yüksek, Ünlü, Vural, Yaman. 
İKiNCİ KOŞU: Mesele 1100 metre, ikra

miye 4ÔO lira. 
Ko$U kazanmamı, iki yaşında yerli ha

liskan İngiliz taylarına mahswtur. İştirak 
Mecekler: Umacı, Roi, Yeli,, Ayfer. 
Ü~CÜ KO$U: "Melale %too meıff,ıJ<-

Dört ve daha yukarı y.,ta yeril yanın
kan İn&lllz atlarına malınL İttirok ede
cekler: 

Alceylin, Poyraz. Nirvana, ~. Fru
fru, Önke., Cesur. 

Üçlü bahis üçüncü, dördüncü, boflnd ko
şular arasında, çifte bahis üçüncü ve ~
ci kooular beyninde, ikW bahis de bo'1ncl 
l!o4UdııMI'. • 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalık arın 
mikroblarını kökünden temizlemek için Htlmoblö 1<Ullanın12. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalışmak kudretini artırır. Kadın, erkek idrar zorluk
larını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, 
sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol 
idrar temin eder. ldrarda kumların, mesanede taşların teşekkülüne 
n1fuıi olur. 
DİKKAT : HELMOBLÖ idrarınızı temizleyerek mavileştırır. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizd.ir. Her eczanede bulunur. 

TiCARET ODASININ RESMi KONTROL VE MOSAADESILE 

Mevsim sonu ipekli kumaşlarının görülmemiş bir 
% 40 ila % 50 iskonto ile 

Binlerce 
fiatlarla 

Mağazasının büyük tenzilatlı satışı devam ediyor. 
parçalar ... 
aatılıyor. 

Uç 

Robluklar ... Ve Tayyörlükler... Tenzilat tarihinin kaydetmecliii 
Mevsimin en büyük ( Sürprizi ) Y tJ N • J P E K'te olacaktır. 

GELİNİZ!.. GÖRÜNÜZ! .• 
Yenlpostane caddesi No. 53 

a 
E ACK LONDOflı Macera Romanı 

TEFRİKA: a 

me katlandıktan ve yıpratıcı arattınnalar ... 
dan sonra, ibtlyar _..ı lı:orun 51' Heııry 
Morgan'ın altınlanm olhayet ele geçı-ek 
hale gelmio bulunuyorum. İhtiyarın deflo..ı 
Mosklto kıyısındadir. Şirildden bernen bir 
mil mesafede bulunuyor. MahalllD en yabn 
kasabası Boku del Terodur ki bendeniz o ... 
raia doiınu>uındur. Tahslllınl Parute yap
- olmakla beraber o elvan kant ka"'
avcurnun içi gibi bilirim, Bana !.ki direkli 
küçük bir yelkenli lhıı:n. Magaf pek az gi
decek .. fff"men hemcın aiz.a bile aluunıya
cak bir para harcadıktan sonra habr ve ha-

Mütercimi: N. AYKUT 

tbk 1 kal R · · as.ının d · y3.le gelınez bir servete kavuşacaiız. Masal-Regan kart dövizite f(>yle bir göz a tan Yalnız , an egan sıgar - wnanıa- ı __ ..1_ , __ .,:., edilen e---ı-ı .. bir define pek 
aonra: rına dalarak kafasından yeni bır takım fi· ~-""' -.-vı. ıu-.ı~ 

-c Bu Sinyor Alvarez Tonn'e kendisini kirler geçi.rrneie başladı. klsa ıü.recek bir gayretin ınUkifatı olacaır.b 
kabul ederniyecei!ınl IÖyloyin!• - Babuı R H. Morgan &ibl bir aslan Bu par'.ak mukaddemeden aonra, Sinyor 

Dedi rolii oynamak sevdasında bu zavallı ıenc Torres bir an sustu. lnsaıı sarrafı olan mu• 
Bet dalı:!ka aonra, müstahdem tekrar ııô- Morı!'r.! -diye mırıldandı-; delıkanlı iyi bir hatabı he kendi.sini bir milstaDUk sibi SÜ• 

tündU.. Dn sefer, kartın üzertna kW"fU.D u... ders istiyor ve ihtiyar maymun Tbomas Re- :riiyordu. 
lemle yazL.mlf bir m~j da getiriyordu. gan bu Jeni es.ırgem.iyecekl... Sinyor Torres nutkuna haruıttle devam 

Regan yüzünü h0tııudsuzlukla buruttu .. Sinyor Alvarez Torres son modaya uyeun etti: 
rarak kartın üstündelı:! •tırları okudu: eçı.lı: renk bir elbise giymı,u. İn;ıllizcesi de •- Yalnız, d<dl, malQmuillleri biraz 

<1/tzlzim Bay Regan. pek düzgündü. Yüzünün sarımtıak rengi paraya L"ltiyac olacak. .. Bendeniz de, maale-
Sir Henry Morgan'ın korsanlık zamanında !itin Amerikasından olduğunu meydana vu- &el, maU muzayaka içinde bıılunmak hase

e~ırıdütll dillere destan olan definenin mev.. ruyor ve siyah gözleri İspanyol ve Hind bile ... Nasıl iz.ah Meyin:r ·bilmem Jd efen.
kil hakkmda kat'f maHlmat aahibi olduiwnu soylannı.1 ırıelezi oluşuna açıktan açıj.a dim .•. 
an ile k .. bı .. re! eylerim. aehadet ediyordu. Bununlıı beraber k.,.,. - Mal(i:n, malOm ... Benden bu parayı ı.-

İmza aındak.inin arzu edebileceiinden kat kat Uyorsunuz, delil mi? 
Alvarez Torres faz.la N1:vyorklu idi. Sinyor Toneı büyük bir ihtiramla yerlere 

Repn ~ aalladı ve dıfan çıkırut bu- Hiç bektlnmiyon bu garlb ziyaretçi lilıce kadar eğilerek taodlk. etti_ 
lunan odsırnına ...ıendl: ,öyle ba~lad>: Thoınas R•gan'la bir mUddat daha ıörilf-

.ZU.aroteıyl derhal içeri alınl• -uzun yıllar SllYWZ ınafakkat"" mezabl- tll!BSlcyor Tcırru doidıılu l<uabııdan ~-

( __ B_U_L_M_A C_A ___ ) \ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

iil 1 1 1 1 1 1 lil 
~ıı 1 1 1 ı •I 

1 1 l•I 1 1 ,. 
1 1 l•I l•I I I 
1 1 1 l•I 1 1 ı 

1 
1 1 1111 1•1 1 1 
1 111 1 1 l•I 1 

1 l•I 1 1 1 1 ı•I 
. •1-1 1 1 1 J 1 J.!. 

Soldan sağao 
1.- Satlarnlık. 

2.- Yol. 
3.- hic (öz türkçe) .. noksansız .. .bir edat. 
4.- Jı.Iatem • sarmaktan emri hazır 
5.- İnsanın doğru dtlşünmesine yarayan 

hassa • keçinin erkeği. 
6.- Bir müphem sıfat - seyrek olmıyan. 
7.-Beya:lı ... anmak - Mefulü maa edat;. 
8.-K"'nad 
3.- Beliğ olma. 
Yukarıdan aşağıya: 

1.- G-.·z:m~. 

2.-Bir b!na veya meydanın taslağı.. 

3.-I.Ahim - ruz - bir edat, 
4.-Lezzet - rüzgfu-. 
S-Durrrak ... mana. 
G.- Yarını - Da.i'. 
7- Eklenti • Savt - Tasdik nida~. 
8.- Düzvtin ve ufak taş parc;"ası. 
9.-Ataletin aksi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
t 1 SIAlRf il• AIKI fjoı 
2 E CIEl•IKl•IAIRIA 

ol I I• SIEILl•ISI 1 3 
4 
5 
6 
7 

Ai•IFIEIRIAIHI• M 
•ISIAIRIAıHIAITI• 
A •IS IAIMIUIRl•IK 
z l l•IPIEIRI• PIA 

:ı.QjbJNl~IEIKI ı I 
ABONE ŞARTLARI 

A LI 1 l•lr •ISIEIR 

Türkiye için: 

Bir aylık 90 kuruş 
tiç aylık 250 • 

1940 IKRAMlYELERl ı 
• ı acıecı 2000 Uraiık 2000.- ıııt T. iŞ BANKASI -3 • ıııoo • - sooo.- , 

6 > 500 • - 3000..- , 
12 • 250 • sooo..- , 

Küçük -1940 40 • 100 • 4000.-
, 

-75 • 50 • - 3750.- , 

Cari Hesablar 210 • 2~ • - 6250- , 

Ketideler: 1 ,ubat, 1 mayii, 

İKRAMİYE PLANI l aiuıtos, 1 ikinciıe,rin tarih• 
!erinde yapılır. 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Alb aylık 475 > 
Senelik 900 

Yabancı memleketler için: 

Alb aylık 850 kuru, 
Bir senelik 1600 • 

ktiyaz sahibi ve- başmuharrirJ: 
Necip Ali KÜÇtl'KA 

Umum neşriyatı idare eden Yazı 
~leri Müdürü . 

Ce'11al Hakkı SELEK 

Reımi Daire ve Müe11eıelerin Nazarı Dikkatine 
Kok satışı Icra Vekilleri Heyeti kararile Eti Banka verilmiş olduil ":.Hl 

resmi daire ve müesseseler ko k.lhtıyaclarını doğrudan clofıruya Eti BaııJ".°• 
maktu flat üzerinden ve münakasasız temin edebilirler. Binaenaleyh, de v:ı1 
alacakları kokları nakil için varsa kendi vasıtalarını kullanarak, yoksa ııl"~ 

ı 
hususunda müteahhld bularak lhtıyaclarmı halka alcl taleb tehacünıil 

.._ ____________ _.,, olmadan ve biran evvel temin etmeleri lll.zınıdlr. ( 

Türkiyenin En Büyük Milli ve Türk 

İLAN BÜROSU 
Sicil : 23557 

İLAN - TABI CİLD 
TEVZi 
- -

KLİŞE -
ve Gazeteler Umumi idare ve lıanlan 

ıraallııllıııtiı~ ~şDeırı Vaıpaıır 
1 - Türkiyenin bütün şehirlerinde intişar etmekte olan gazeteler için en müsaid şartlarla 

ilanlar kabul eder. 

2 - Pirinç, bakır, çelik üzerine renkli, renksiz, tire, ototipi, klişe levha, etiket yapar. 

3 - Afiş tertib, tabı ve Türkiyenin her tarafı oda teşhlr ve talik işlerini üzerine alır. 

4 - Kartvizitten kitab, gazete ve her türlü baskı işlerini, düz rölatif, ofset makinelerle 
tabı işleri yapar. 

5 - En tanınmış ressamları ve dekoratörleri vasıtaslle tabela resimleri dekorasyon işleri 
vitrin tezyinatı, ev tezyinatı işleri yapar. ' ' 

6 - En kısa zamanda her türlü ticaret eşya sının tanınmasını ve sürümünü temin eder. 

TİCARETİNfZDE MUVAFFAK OLMAK, İŞİNİZDE İLERİ GİTMEK İSTERSENİZ, 
EN MODERN USULLERDEKİ PROPAGANDA VASITALARINDAN İSTİFADE EDİNİZ. 

B ü r o m u z her saniye emirlerinize l m a d e d i r. 

ADRES : İstanbul Ankara caddesi 99/1 A d a 1 e t H a n 3 - 4 

Telefon : 20607 

TELGRAF: F E R D 1 S E L E K !LAN BUROSU • İstanbul 

ni ayrıld.J.iını söyleyor; fakat bu teşebbüsü üç ay yanınızda tutabilirseniz, ayrıca iki bin 
kuvveden filo çıkarnuık için tekrar oraya dola: daha kazımacaksuuz ve ,.yahat altı 
döruneğe amade oldutunu bildiriyordu. ay uzadığı takdirde do size tam bef bin 

Zenci ticareti yapan bir esirci kölelerin- dolar var!_ 
den birine nasıl sük.O.t emrederse Regan da Oh!_ Sö2üme inanınız. Babasile aıkı fıkı 
karflsmdakine ııusmssıru ifaret etti. Alva- ahpabdık. Adeta karde' &ibiydlk. Arkada,un 
ru. Torrtt'in emrine bin dolarlık bir çek ve orta.aımdı. O&lunu adam etmek için lca
doldurdu ve çeki uuttı. Sinyorun yüzü bir- bmda her fedakirlıtı yapmaia hazırım. Ve 
denbire bir ilkbahar güneşi &ibi parl~tı. baba dostu sıfat.ile ancak vaıUem.1 yeri.ne 

Regan söze başladı: getirmiş sayılacağım. .. Sizin filainiı.? Bu bin 
•- Düşündüğüm şudur: Uydurdu'-'U.'1.Ut dolar artık sizindir. Göreyim aiıi,_ 

masııla zerrece inanmı1 değilim. Fakat kal- Sinyor Alvarez Torres, titrek bir elle, dur
bimde büyiik blı· yer tutan gene bir dos- madnn çeki katlayor ve açıyor; bir taraftan 
tum var ... Sefih, çapkın bir çocuk .. Kadın, da kekelemeğe çall!Jlyordu: 
.k.u.mJ.U" ve saire bu a:enci bitirecek. Ve işte .. _ Bendeniz ... Bendeleri teklifi lUn1zi 
çanımı sıkan da bu ... Bilmem anladınız mı? maalmemnuniye ve maalfükran kabul edı-

Sinyor Alvaı·eı derin bir reverans yapU. yorum ... Bendeniz. emri &Unw barflyen ic
Reaan devam ediyordu: raya hazırım. Efendimizin azad kabul et
•- Pek sevdiiim bu gencin babası eski mez kuluyum ... 

dootwndu. İstiyorum ki bu delikanlının sa- Be, dakika sonra lüzumlu talimatı al.ırut 
adet w selim.eti için define aramağa bera- ve gitmeğ~ hazırlanınıı:tı. 

her gidilsin. Seyahat ve macera onu çabuk Dedi ki: 
adam eder Bilmem., noktai nazanmı kav- .. - Garibi şu ki, efend.im, anlattılun de• 
radıruı mı? fine m~lesi de aynen doinıdur. Vakıa 

Sinyor Alvarez Torres daha derin bir re- sizin talimabnııa a:öre hilclyeyl deliştirerek 
verans yaptı. nakledeceğim. Fakat.işin ulı benden.izin ar-

Rcgan d~varnl.a: zettiiim gibidir. Paraya ihtiyacını oldu.tunu 
•- Paraya ihtiyacınız var, dedl, pekili!. i:ııirerunce cömerdce hareket ettin.lz. Zatı 

Bu Çt\pkın delikanlıyı a;irişeceğinlı: büyük ilinize cidden müteşekkir ve minnettarım. 
tqebbtlse ali.kadar etmei;e çahfın. Takdim Emrinizi de noktası noktasına yerine a:e· 
ettiğim bin dolardan başka, ıl.ze iki bin do- , Ureccğimden emin olabJ..llrsin.1z. Fakat ka
tar daha vldedi,yorurn. Şu ,.rUa ki, deli- .. m ederim ki; define meselesinde hliilı ba
~ da beraber &ötilrecekslniz. Şaved. kik•t bl""v voktu. Klm•nin btlmodW. ba-

:c &izli evrak ailemden intikal etın!ttl. ~ 
efradı omilrlerini bu definenin arı.ı> 
bulmakla tüketnıi.şler ve bir ipucu dl 
mata çaiışnu,Jardı. Bu hakiki m 
nihayet bendeniz çözdüm ve bu lB 
yolunu buldum. hk gemiciler çok defi, 
lıf harita çizerler; faraza İspanyoll,r 
vay adalarınm tulünü beş derece ~ 
rek bu adaları göstermentlilerdir-

Biltün bu sözler Thomas Regan lçiı' 
ceden farksızdı. Bununla beraber 
dakinl gülümseyerek dinlemeğe ta 
ediyor; fakat inanmadığı da belli ol 

Sinyor henüz uıaklqıp aynlmıfb ııl 
riye Francls Morgan &lıdl. Seıaınld 
sonra: 

•- Slz.d.en ufak bir me9ele için 
ia pldim, dedi. Naslhatınıza muhta~ 
banun aam1mS dostu ve bir çok m\.i.D"". 
lerdf" şeriki olmak haseblle sizden 
kime başvurabilirdim? Babam dalın"~ 
kill iflerde sizin mütaleanızı almaJDlo 
ğüdlerinizden istifade etmemi tav5iY• 
di. Oldukça uzun bir balık avcılıl1"' 
malt niyetindeyim. Fakat daha öncO ..ı 
bilmek istiyorum: Taınpiko petroll"' 
halde? 

Son horsa manevralarının lplerıııf 
kendisi ıcı.re etlijil halde hiçbir '"yd,,. 
beri yokmuş gibi masum bir tavır 
Re~n· 
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