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Bedeni yol 
mükellefleri 

nerede çalışacak 
Mükelleflerin hangi 
günler 
larda 

hangi yol
çalışacakları 

bildirildi 
WO m•U yılı içinde çalı,tırı1111cak olan 

bo~ınt yol mükelleflerinin 15 eyl~l 910 tan 
itibaren han&i günlerde ve hangi 1ollurdfl 
plıfhnlacaklartna dair olan d fterleri kaza 
hvnıakamlıklarına ıonderilmişlir Bt"deni 
ır.ukellefi.yetle alikad•r olan bütün yol mu· 
x .. ııetıenn.in merısub oldukları mahalle mü
m,uillerilf' ihtiyar' heyetlerine mür-dcaatlc 
hanıi yolda ve hangi günde mültellefiyet
lerıni yapacakJarını anlayarak nüfus cüz
danJarile muayyen olan günlerde çaİtıp.aık· 
Jo.rı yoli.a. Nafıa fen memurlarına milrac-aat 
•tmeleri llumdır. 

İki demir taciri hakkın 
daki karar nakzedildi 

Küçükpozarda ve Unkapanında demir tı
cartti yapan Garo Mehteryanla Prodromos 
YoNfidi!, bir müddet evvel. demıri, lüvin 
edilen azami fiattan fazla fiatla sattıkları 
lddi•!i.le Adliyeye verilmişler, Asiiyıt se
kirinci ceza mahkemesinde yapılan nıuha
kemcteri ıı;nnunda ikişer sene sürgün, ~
trr yuz lira para cezasına mahlciım ~dil
rni.şler, d<lva mevzuu olan demirlerin mU
aaderulne de mahkemece karar veriı~U. 
Temyiz mahkeme.\{ bu kararı boznıu:tur. 
Garo Mehtery ... nla Prodromos YosiliJb'in 
muhakrmelerine, Aslıye sekizinci ceza rnah
kemeıinde, •iultosun dokuzunda yeniden 
batlanacaktır. 

Uyurken !!-yağını cama çarptı 

Fat..ihte İtfaiye meyd~nında İhsanbey çık· 
n\az.ında 1 numarada oturan Cemal. odanın 
pencere kenarındaki karyolasında uyurken 
dalaınlıkla bacatını c-ama çarpmış ve kırı
Jan cam parçalarile ajtt aw-ette yaralanmış,
tır. Cemal derhal Cerrahp* hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alınımşttr. 

Peynirden zehirlendi 
Bakırköyilnde Kilid sokağmda oturan Fet 

hl Jr:ııı Perihan yediği peynirden zehirlcn
mf' aliimi gostermi,, akıl ha5ta.nesine ktl
dırı1arak tl'!davi altına illmmıttı.r. 

Arkadatını bı~akla yaraladı 
Kadıköyunde Yeldcğirmeninde Aziziye 

snkaa;ında francalacı fırınında çalışan pi· 
tırici l'vlehmed ile ayni hrmda tezgithtar 
Ahmed arasında kavga çıkmış, Mehmed Ah
medi bıçakla kolundan yaralamıştır. Suçlu 
y1:kalanmı.ş, yaralı Niunune hastanesine kal 
dırılmı.ştır. 

Makine temizlerken ... 
Kezlıçetmede eczalı pamuk fabrikasında 

çalışan usta Kotf, pamuk tıılraiını tPmizle
mC'kte iken makineye elini kaptırarak P•r· 
nıakJarından yaralanmış, Ermeni luı:stane
ı'rıe kaldınlmıftır. 

Bursada: 

* DiKİŞ vt:RDU - Bur.a, 6 (A.A.) 
ÖzPl diki1 yurdunun dördüncu e.eorgisı Va• 
li. HAik PartiAi, Halkevi, Belediye relııleri 
ve M'C:kin bir dnvıetU huzurile Rçılmı,tır. Bu 
nıl.ın111~~tle 110?-" •lan Vali, büyük i!ıtidad ve 
kabiliyetler gösteren Türk kızlarının RÜTel 
eıwrleri kaqıs.ındaki takdir ve lwyrsnhğıııı 
•n1-tmıf, J\.faarif inkılAbunızda geniş ham
lelerle hız alan enstitü ve diki' yurdları
nın her dikiş yurdlarının her geçen ı;ene 
lçınde Tı.iı-k CümhuriyPtine yüksek kıymet
le:." k.aıandırdıtını işaret ederek kordellıyı 
kPımlf, ,ıenc an'ıtk.irlarımı7.a mu\'aff.ııki
)e.l•r t'mf'nnısinde bulunmuştur. 

* KOZA KOOPERATİFLERİ - - Bursa 
6 tA.A.) - Koza kooperatifierınin bu se
.r..C"ki verimli mesaisini memnuniyetle ı;ur<.n 
miı.staNil, büyük bir tehalükle aza kaydı 
i('in kooperatife müraca.ate başlamu;lardır. 
Yapılan tetkikata nazaran çok kısa bir za
n.an içinde mevcud au miktarının bire on 
cispetinde arttıj:ı &örülmüştür. Koopen.tıf 
dığer bazı mahsullerimiz üzerinde de mfu.
t3}:111ili memnun edebilecek tekilde mu~me
lf! yapmak kar•rını almak te.şebbı.UünUedir. 

Edebi Roman 
TEFRiKA: e 
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lktısad Haberleri * Af'Y0:-1 - Afyon fiatları fazla taleb 
yuı.unden 5 liray.._ kadar yüksel.ıniitir. * SA.'rJLAS , llSlRLAR - Yunarustana 
2500 ton nıısır ıatılm.ıftır. Fiatlar 5 kurut 
25 santundir. * JHUACAT - Dün Rumanyaya 100 bin 
lulo auı"m, Yunanistana 2650 kilo tuzlu 
kolyos, Bulgaristana 10 bin liralık zeytin 
aaulzn.u.;ur. * KF('İ KILI - Bazı spekül3tôrler piya
sayı yUluelterek ihtikar yapmaktadırlar. 
Fiatlsr 48,50 den 5960 kurusa çıknuttır. * BUGDAY - Toprak Maluıulleri Oflııl 
piy8S8)'8 gelt"Cek olan yeni sene mahsulü 
buğdayların fiabnı 10 para artıracaktır. * ~I.\NİFATl'RA - Ticaret Vekiletl 
koml:.yon tarRfından tespit edilen manifa· 
tura fl•t larını tetkik etmckteclir. Vekalet 
perakcrıde Mtışlarrl11 ipekli manifaturalar 
idn kaı Rrla'1l'lı• olan kiir nispetini yiizde 
üçe indirmi•tir. * Tİ! Til< isi - Tiftik tevıiatında hak
aız yere pay al:ınlar kendilerine ayrılan ih
racat hakkından feragat etmislerdir. 

Belediye ve Vilayet 
haberleri 

* l·L:-.i l"ARJFELER - Belediye kaza 
kaymakamlıklarına bir tamim yaparak ye
ni tarife hükümlerinin kat'i surette tatbilo
na itina edilmesini emretmiştir. * NAitiL VASITALARI - Nakil vası
lnlarının plilkalarının tekil ve renkleri 
hakkında Dahiliye Vekaletince hazırlıın:ın 
esaslara .,:öre yeni bir kararname kabul o
:unardk Belediyeye gOnderilmiştir. * OTOBÜS SEFERLERİ - Yollarda 
rnu.şterılerın uzun müddet otobüs bekleme
meleri İçin Belediye kat'i tedbirler alacak
tır Bu eebeble bazı otobUslere yeniden 
cez.ı.lru- kesilmiştir. * PAST.U!A'Ol.l,ER - Bazı pasta lma
lilhaneleı-ınin bozuk yai ve yumurta kul
land1klan anla;-ılmıştır. Belediye bu huaus
te tedbirltt almaktadır. * U:.'>i TAUSIS<\T - Belediye ayrı -
i.acak 2 milyon munzam tahsisatın 400 bin 
Urasın! yol inşa~ına. 70 bin lirasını tamiratı 

lstanbul -Pire 
Nevyork seferleri 
yakında başlıyor 
20 ağustosta ilk vapur 
İstanbuldan İzmir -
Pire ve Nevyork'a 

gidecek 
İstAnbul - İ1mir - Pire ve Amerika ara

aında çalışmak üzere bir Yunan kumpan
Y•~ yeni v11pur s~ff'rleri Uırfa!!I etmiştir. İlk 
v•pur, lstanhuidan 20 a~u.stosta hareket e
dtoctk, İzmir ve Pireye uS;radıktan sonra, 
dogru Nevyorka gidecektir. Diğer tara(tan 
Ncvyorktan kalkan Angirya ismind'k.i dı
l:er bir Yunan filepi de bu ayın sonuna doğ
ru limanımıza gelmiş olacaktır. Eu suret;e 
k.rtılıklı olarak her on beıı j;ünde bir 
vapur seferleri yapılacaktır. Bu vaziyet it
halüt ve ihracat tacirleri arasında fevka15.
de memnuniyet uyand.ırmı.ş ve Arııerika 

müeS&e1elerile temasa geçil.miftir. Haber al
dlğımız.a göre Amerikaya yeniden mühim 
miktarda demir sipariş edilecektir. Bundıtn 
baı;:ka ban sanayi maddeleri a:etirilmesi de 
düşünülmektedir. 

Bir tren, bir 
kamyona çarptı 

. 

Kaza neticesinde iki 
kişi ağır yaralandı 

·-

mlitem3diyeye, 30 bin lirasını da .kanali- Evvelki akşam Çekmeceyle İspartakule a-
US)'On işlerine sarfedecektir. rasında bir tren bir kamyona çarpmış, iki * iSl'İ,ILİt.K İŞLERİ - Yerebi.tand•ki kişi ağır surette yaralanmıştır. Hidise ~u
i.stimlAk J,leri ,;ür'atle devam etmektedir dur; 
Dört biuönın yıkılma~ına başlanmıştır. 

Maarif haberleri * KA! · NAKLi - lİniversitede açılan 
kan nakü merke.U için .Maarif Vekaleti ye
ni bir talimatname hazırlamıştır. * UIE AIEKTEBI - Ebe mektebinden 
bu yıl on üç talebe mezun olmuştur. 

Deniz ve Liman haberleri * l~KE)>lJl:Rt::-1 SEl"l:RLERI - İstan
bıı! - İs1~endcrun ~ı:p .seferleri için yenl 
navl\ln tarifesi te:-pit e-dilml •tir. Yeni tarile
de navlun ucreti artırılmıştır. * n::-.ZJLATLI TARffE - Fuar için 
t ıızil.ltlı tarifenin talbikına cumartesi gU
nı..ind~n itibaren ba,Ianacaktır. İlk sefer 
lzmir vapuru tarafından pazar &:ünü ya
pılar.aktır.• 

Edirncden Sirkeciye hareket eden mar
şardiz İspartakulcyi geçip Çekmeceye yak• 
ht~lığı sırada, otuz üçüncü kilometred~ bir 
ıı;eçidde, toför Feyzinin idaresindeki ot yük
H.ı. kamyon birdenbire trenin önüne çıkmış
hr. Treni kasa mesafede durdurmak im· 
klnsız olduiu için, makini.atin bütün gay
retine rağmen, marf8Ddiz. kamyonun ön 
makine kısmına çarpmı,, parç1tlamı,br. Şo
för Feyzi başından, muavini Sa1ihaddin de 
nıuhtf'li{ yerlf!rindcn c.ılırca yaralan""'lışlar

dlx. Yaralılar trene alın11.rak İ!lita.nbula @: -

tuifn1iş, hast.ınc.>·e ya tırılm ış larclır. Dün. 
nıüddciumumt muavinlerinden Tur~udl.ln 
da i.ıtırakile, bir fen heyeti kaı,a mahalli· 
ne giderek ke,if yapmı.ştır. Kaz.a tahkika
Lna devam edilmektedir. 

Bir hırsız ya
tağı keşfedildi 

* DENİZCİLER1N TERFİHİ - Münaka-
1.lt Vekaleti kaptan ve ~.arkçıların daha iyi 
bir surette terfih edilmeleri için yeni bir 
barem hazırlmaktsdır. Yeni fekil haziran
dan itihaı·tn tatbik edilecektir. 

*'.\tı.;TE ŞİLEPİ _ 1r1ete ,ilepinde bu- ioı;tanbul zabıtası, muhtelif yerlerdcıı bir 
Iunan çimentolar hil.A tahliye edilememiş- ı:ok etya çalan azılı ve sabıkalı hırsızlardan 
tir. Vapw- aahibleri teşebbüslerde bulun- Haydar oi.lu Mustafayı ele geçirmiştir. htu~
mak u1.ere Anltaraya aitmiflerdir. tafa. Kad.ıkôyünde Küçükınoda c-addeslnde 

Kürkçü 90k.ağmda avukat Bürh.aneddinin 
Müteferrik haberler evine pencereden girerek saat, kostek, port-* BAŞVEKA[.ET MÜSTEŞARI - Ba•- foy ve Mire çalmış:, ondan sonra, •ırasile 

Yekllet Mı.lstt"şan Vehbi dün Ank1tradan Bf'yoilunda Kocaağa. sokağında Pagoni a· 
f('hrimi1e "°etmiştir. Aynı trenle Tok•d Va- partımanlDda Vasil Pagoni'nin evinı sny
llsi iu:~t de trhrimize F(Plmiştir. mu,, Kı:ısımpaşada Servi yokuşunda ılil· * Bin KAJ)J"i YANDI - Akıl hAıtıne- hatın apart.ımanından muhtelif cı-ya, Nlrt11n
~inden bir hAfta evvel çıkarılan Nuriye ı~... l.tfında Ali Said Paşa caddesinde Bt'drinin 
mlnde bir ktı.i:lın kapatıldığı odadıt ııta.z 18m- 11 numaralı evinden de elbise ve sair efY8 
basını yukm;ıık isterken 18.mba kırılmış ve çalmışlar. Mustafnrun çaldığı eşyayi 'fahta
üstün~ dökülen gazden elbhıeleri •lev ala- kalede Kurukahveciler sokağında diŞ<;>i kal· 
rak yanmııettr. Nuriye kaldırıldığı hastane- feaı Abdülkadire götürüp saklattığı anlaşıl
de ölmü,tür. rrış, Abdülkadir de yakalanmış, e~yedı=ın 

Tiftik İhracatçıları 
Birliğinde istifa mı? 

Rumarıyaya satılacak tiftiklerin tevziat 
isirıdeki isabetsizliğe itirazlar devam eLn1ek

bir kısmı Abdülkaclirde bulunmuştur. Ab
dülkadirle 'Mustafa hakkındaki tahkikat ta
nlamlanmış, ikisi de Adliy~ye verilmi7ltl'rdıl"'. 

Bir demir 
davası 

ihtikarı 

daha 
tedir. Birlik idare heyeti uzun ve münaka- Demiri tespit edilen fiattan fazla Ciatla 
talı bir toplantı yapmış · ve azadan bazı- sabnakt.an maznun olarak, demir taciri Baki 
lan istifa etmek iatemitlerdir. Haber aldığı- Tezcanın. A.!:llye yedinci ceza mahkeme,,;Jn
mıza eöre tevziat ifinde usulsüz pay alan de muhakemesine devam edilmiştir. Mahke
Kasım, Ihyri ve Kara Ahmed bu hakla- menin Villyetten ve bazı makamllll'den sor
rından feragat etmitlerdir. Birlik tlmdiye duğu suallere cevab gelmediği görülmü-,, 
kadar ikinci parti mallarından 1500 ten ka... bu tallmatlann tekidi için muhakemenin 
dal tiftik temin etmittir. devamı baıka güne blrakılmıştır. 

Kl:.RIME 
NA DIR 

oluyor. 
Yalıya ne,'e!i dönmüttüm. Bahçeyi ıür

atle ıeç1p i~eri airdim. 
Zülil merdiven batında, ayakta duruyor

du. Bıni görünce teli.şlı bir hareket yapu. 
Yanuna gelmek için basamakları ikişer iki
ıer atlayarak: 

- Nerede kaldın bu kadar?. Sana bir 
telgraf var; dedi. 

Hayretle yüzüne bakıyordum. İnanmadı
ğımı farl.:.edince daha ciddi U8ve etti: 

- Mektebden aynldığım ıfuıdenberi ü- J tördür. Sana münas.ib bir iş: verece&inl zan
vey k<1ırdeşlerimde.n bafk.a evlid tanımıyor. nederim ... 

- Üvey annen çekmiıı!. Ba~n çok hasta 
imi, ... Hemen gideceksin!. 

Gayruhtiyari omuzlarımı silktim. Gülüm
lf'di: 

- Bu fena' .. Ukin sen teyzene herhalde Yüreiime su serpilmiş gibi ferahladım. 
fazla gelmeı.s.in. N"amığa minnetlf', muhabbetle bakıyordum. 

- Beni sever_ Sevgisini bund3D ziyade Çeklngen bir tavırla: 
ıui.! imal etrr,,ii doi,ru bulmuyorum... - Peki, ne ı.arn8.J\ haber alabilirim? diye 
-·Canım, böyle diJşUnmemeHsin- s.ına soıdum. 

fatlahiJ.ru ima eden bir harekette bulundu - Bir ikJ gün içinde! Gene Büyükdere· 
mu!.. dı..k1 yalıda oturuyorsunuz delil mi? .. 

- Hayır!.. - Evet! .. 
l:lu •hayır• dudaklarımdan pek zayıf çık- - O halde ben gelir, neticeyi bildiririm. 

tı. GöUerimin önünde Zülilin ciddl La.iut- Arkadq:ımın elini kuvvetle llkara.k uzun 
]arı vardı cH'p böyie boş ve avare mJ ya- uzun teşekkürler ettim. 
.. yacaksm? • dediji.ni tekrar duyar aibi o• Caddeye çılıctıiımız zaman akşam &luyor-
luyordum. du. Parıık. sakin bir akşam, .. Etra(ımdaki 

Sönük bir ••le: her teY hana (tiz.el ıorünüyor, her renkte 
- Fakat bir alin böyle bir hal viıki o1ı- bir Jeff~flık farkediyordum. 

bilir. dedim. Sıııadetin ümi.d\ bile ins~nları bambaşka 
- Kıuuntu ediyorsun, dedi. l\t.ıııanıafih yıırııyor; ronülde. dimagda, ;öıü!}te . ititiş

üriılme'., Eni:;;lem c .•.• ~ tirketihde direk- te, velhasıl her tcyde büyllk bir dej:işiklik 

- Mutiaka Ptmelisin Nejad! Sf'ni İ!te-
m.i4!. 

- Bu (Ün mü hatırına gelmişim?. 
- Haklı.sın! Fakat babandır!. 
BirlıY.:tt: teyzemin odasına girdik. Ortada

ki masanın üstünde bir telgraf du~yordu. 
Benden evvel koşup aldı ve açarak uzattı. 
İçinde fU aatırlar vardı: 

cBaban çok hbta. Seni isteyor. Hemen 
gel. Nedime• 

Teyzem can ııkınbmı farketmifti Yu • 
mutak bir sesle dedi ki: • 

- Ston blr vazife yapmı, olacaksın Ne-
iad!. 811 vazife seni küçültecek değildir. 

- Evet!. Fakat eilcüme eicliyor._ 
- Citmtlhin! .. 
Bir an dü~ündüm. Vaktin gccikmi, olu,u 

ve or;1.da gcc:e kalmak ihtimalinin kuvvetli 

• • 
Okuyucu diyor ki 

Alafranga garsonlar 
Bir okuyucumuzdan aşağıd<tki şayönı 

dikkat mektubu aldık. Aynen yazıyoruz: 
Mütemadiyen şik3yet mevzuu ettiğirniz 

l--Jr derdimiz vardır: Her ne,·i hizmetçi Jer
c!ı. İst.-ınbulda, Ankaradn, İ:zmirde ve nt bi-
1l'yim her büyücek şehirde hakikaten i~e 

yarar hizmetçi bulamadığımızdan, bir ka-
2j11oya eidecek olsak kendimize bir türlü 
hizmet ettiremediğimizden, evimize tir aş
çı alsak doğru dürüst bir yemek yiyeme
diğimizden eikAyet eder, dururuz. BeleJi.:. 
yelere tevcih ettiğim.iz kabahatlerden bıri 
de hizmetçi mektebi açmamaları, himıetçi.
liği zaptı rapt altına almağı düşünme

meleridir. Ben de. müsaadeni7·le sızlo.!ıden, 
siz gazetecilerden şikiyet edeceğim. İyi gar
ıon yetiştiı·ilmesinde örnek olmalan ıçir 
getiri~ olduklarından fÜphe eı.Jnek iuıbil 
olmıyan yolcu salonu lokantasındaki Bu4 

mıınyalı bir kaç usta garsonu niçin cille 
doladını7.? ·Amcsos pasum!. lan unuttunuz 
mu ve. paslı tırnaklardan bıkmadınız mı ki 
sr.n'atinin ehli bir kaç garsonun yeti<>nıcsı
ni temin cltikten sonra çekilip mem1ekc:t• 
}erine eidecek olan üç be, yabanctya çatıp 
duruyorsun uz? 

Uübali garsonların türlü müna.sclıctsiz
liline göz yumup temiz hizmet görme~e c;a
luı;ı,n bir müesseseye takılmaktan hoşlanan 
gn:-::elPcilerdrn •ikiyette hı:ıkınz mıylM? 

Kiraları yükselten 
iki han sahibi 

Adliyeye verildi 
Mahmudpa.şada İrlaniye hanı sahibltotin· 

dtn Jiayim KaneU bir müddet evvel, kira
cılan tarafından yapılan fikiyet üı:erine 

Altıncı ceza mahkemesine verilmiş, J...irayı 
arttırmak suretile Milli korunma kanunu· 
na muhali( hareketinden "Para ce'Z"sına 
mahk\ım edilmişti. Asliye &eki.tinci. ceza 
lt"ıJhk:emesinde. Hayim Kaneti tle karcıeşi 
Kt·mal Kanetinin ayrıca muhakenlel~rine 
ha lanmı,tır. Bu srfer de, diğer kiracıkı.r, 

ik~lnden de 1ikiyE"tçid.irler. Mahkemede, 
ıki luırdt".f, kiralnrı Milli korunma kınunu
nutı nefir ve t.atbikından evvel artbrdıkla
rını aöylemişlcrdir. Bundan sonra, kiracılar 
oahid olarak dintcnilmifler, gelm.iyen il:i fü
hidin celbi ve dinlenilmesi için muhakeme 
ba!ka a:üne bırakılmıştır. 

Büyük buhran 
içinde vazifemiz 

[Ba~makaleden devam) 
gayeye doğru harekete geçilmiıtir. 
Bu büyük ideoloji hareketini kabul 
etmiyen ve mutlaka kendi ocağında 
hür ve müstakil hava teneffüs etm~k 
isteyen milletlerin bu karan vermek· 
ten baıka çareleri yoktur. Y alruz bu
nun zamanını memleketin meı'uliye• 
tini yüklenen bükümet bilir. Memle
ket içinde milli bünyenin kuvvt!lİni 
ı•raacak gizli ve ac;ık kuvvetlerle 
hükumet !<adar bizim de fimdiden 
mücadele etmemiz İcab eder. Az za· 
man zarfında kırılmaz bir çelik ha· 
!ini alan bu ııünkü lngiltere itle der· 
hal böyle tefekkül etti. Şimdi orada 
herkes bir asker, herkes bir polistir. 
Yann Amerika da böyle olacaktır. 

2) Henüz dünya mukadderatı 

anlatılmadan harbden sonraki itlerle 
mesııul olmak biraz tuhaf gibi gÖ· 
rünürae de hakikat hiç de böyle de
ğildir. Harbden sonra Türk vatanda
fına dü,en vazifelerin birincili kadar 
ehemmiyetli olduğuna dair kendi tarİ· 
himizden misaller alabiliriz. V arlığırru 
zın kudreti bir çok amillerin tesiri 
altında bulunmaktadır. Eğer Türk 
milleıi, büyük zaferden ıonra derin 
ve radikal bir inkılab yapman111 ol· 
ıaydı, beynelmilel alem kar,11ındd 
bu günkü ehemmiyetini asla kazana .. 
mazdı ve şüphesiz timdiki kudreti 
mize de malik olamazdık. Her harb 
sonu yeni bir takım fikirler doğunır. 
Haçhlar muharebesile rönesanım, ıe
çen harble bu ııünkü :veni !<>lak • 
kilerin hiç fiiphesiz yakından müna
sebet ve alikalan vardır. Bu harbin 
nt'tİcesindıe de mutlaka yeni cere • 
yanların doğacağından fÜphe etme
melidir. 1,te bu cereyanların maı aıi 
kısmına karıı 4iddetle mukavemet 
faydalı cepheıine de tıpkı geçen de· 
fa olduğu gibi ve fakat daima Türk 
ııözü ve Türk nıhile İstifade etmek 
için fikir sahamızın basiretkir olma
ıı, bizim inkıliba ve halkçı prensi .. 
pimizin icablanndan olduğundan 
kendimizi gene ayni telkinle bunft 
hazırlamamız ikhza eder. 

N.A. KÜÇÜKA 

bulunuşu beni kararsız bırakıyordu. 
Nihayet çare:>iz: 
- Pf'kiUl! dedim. 
Ve tekrar fapkamı a:iyip vapura koş

t.ım. 

Babam Beşiktaşta, üvey annemin evinde 
oturuyordu. İki üvey kız kardeşimden bıi
yüğü Nt bahat on iki, küçüğü Nükhet do
kuz yaf!arında idiler. İkisi de civardaki ilk
mekteblerden birine gidiyorlardı. 

Bana kapıyı üvey annem açtı. Ortalık ta
mamlle karardığı için elinde bir limba tu
tuyordu. Beni görünce bir sevine nidası çı
kararak : 

- Geldin mi? .. İyi t!ttinf.. Çabuk yukarı 
çık! .. dedi. 
Uzattığı elini ôptüm ve merdivene doğ

ruldum. Arkamdan gelerek bana aydınlık 
gösteriyordu. 

iki kattan ibaret olan küçük evin üst 
10fasın1' çıkınca. karşı taraftaki büyük oda
nın kapısını aralık gördüm. Babam bu oda
da y.ltıyordu. 

İçeri girince- onu karyolasında cblıp.n 
buldum. Geldiğimi faı:ketmediğl, yüzünde 
hiç bir hareket hasıl olmamasından anla~ı
hyordu. 

Yanın11 yakla,hm. Yüzü kilçülmü4 ve ka
rarmı,tı .• -.skıerlik müddetim içinde onu hiç 
çörm~mi!flim. 

Gönlümf• dolıoın bir 11rı ve biraz da ö"tle
:·ii!I hi~ılı: üzerine eğildim ve çok yavaıı bir 
s;esle: 

l 
Refik uzun .eneler süren bir has.retten 

sonra, Knradeniz.in yaz güneşi altında ba
yılan sularına, ince bir dal gibi uzaıunış 
Samsuna baktı. Hatırasından silinir gibi o
lan nişanlısını, Nigi.rı hatırlach. Onun Ka
radeniz elqamlarma benzeyen siyah göz
lerini tekrar görür gibl oldu. Ayrılırken 
biribirleı·ini daima seveceklerine yemin et
mi.şlerdi. Sonra bir kaç ay mektl':blaşmış
lar, Refik dersleri ve eğlenceleri arasında 

Nigcirı. Ni.gcirdaa. gelen mektublan unutur 
gibi olmuştu. Renkli zarflar Reliğin m~
sında yığıld.Jlar , kaldılar. Nihayet bir gi.ın mü 
vezzi bu renkli zarflardan getirmez oldu. 
Yeni hayatı Reügi içine o kadar kuvvetle al 
m4ilı ki, o bunun farkına bile varmadı. Ni· 
girın hayali İndiyana'nın baıan koyu, ha
zan bir tül kadar ince buluı.lan, Florida 
pl5jlaruıın meltemli dalgaları arasında kay
boldu. 

Samsunda arkadqları Refiji hiç de -
ğifmemif buldular. O muhit ve zamana gö
re hareketlerini tanzim edebilen bir senedi. 
Akrabaları ona her gün NigArdan baluıedl
yorlardı. Refilc: cevab vermiyordu. Bir ge
ce arkada,ıarından Nihadın büyük k~kün· 
de verilen ıüvareye davetliydi. Oraya Ni
ıin da çeiınruşlardı. DaveUiler arasında 
bir çok ecnebi aileleri de vardı. Temi~ ve 
nezih bir hava, denize bakan aj:aclar, renkli 
çiçekler ve eüllerle süslü bahçeyi doldu
ruyordu. Refik tarudığı ailelerin kızlarile bir 
kaç tangı> yapt.ktan sonra sıkılmıt. sahil
deki aka··ya ajaclarının altındaki pergola
ya eirmhoti. DPrinliklere, Karadeniz.in anla
tılmaz bir ruha benzeyen koyu derinlikle· 
rine bakıyordu. Dakikalar geriye bir kon
feti kapri.sile uçuyordu. Gece Karadenize 
~esleniyor. dalgalar birer esir ihWicile A· 

hilde tırpınıp ölüyordu. Refik d~ilnUyor 
ve h.iıtır11larının seyyalesinde müteha.uir ve 
yorıun hislerini yıkayor, yeniden genclet
tiA;lni hlı&ediyordu. Birden arkadan bir ses 
duydu: 

- Renk Bey, denizle· ba~başa kalmak 
dinienclirif'l bir teY değil mi? 
Başını çevirdi. Mühendis Nedim yanın

da güzel bir kadın \'e gene bir kızla be
raber duru~rdu. Takdim edildiler. 

- Mühendis Refik. 
- Deyzl Brandon, An Brandon. 
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AVDET 
Yazan: ÖMER NEJAD 

bütün hiıyatını ö,irendi. Babası .Arıı~ 
bir mühendismiş. Bir kumpanya b . )il 
üç sene ovvel Samsuna gelmiş. daha "':ı; 
sene kalncaklarftllf. Refik ona evl r 
teklif etti. Deyzi dütünmek için zaıııot' I 
tedi. NigS.r bunları duydu. ıwtalar~ 
tadı. Bir gün Refik arkadaşlarile Si 
bir gezintiden rahatsız olarak dön.dil. 'ti 
!alığı arttı Birkaç gün içinde ümı~ 
silmit, ilim onu tabiatin yüksek .Ş 
emanet olrnifti, Refik bir kaç ay !"~ 
kaldı. Deyzi'nln seyahate çıktığını o"? 
Üzüldü. Nihayet bir gün Nihad ona. '# 
da rasladı. Vaziyeti açmak lüzumunu 
setti: 

- Relik, dedi. Ben senin Deyzi Ue ..1 
münasebc~erlıtin bir kaprlstnı ileri ~ 
yeceğini ıaruyor ve onu bir fÜD unu ıJtİ.. 
ğını zannediyor ve bununla teselli bul 'I 
dum. Sana itimadım vardı. Deyzi koke~ 
kudır. Buraya gelelldenberl atla~ 
gene kalmwdı. Erkeklerdeki o korkun< I 
ma hastalılı sende de nihayet kendlnl .,;.ır; 
terdi. Sen sözlerine inanılacak ve 1ı:ı I 
mıyacak kadım ayıramadın. Deyzl ili .,t 
lenmeğe kalktın, aen bu memlekeiln ~ 
ğuydun Refiki Senin zevklerini Y''l,ıf 
memleketlerin kızlan anlayabilirler, 

ruhunu aılal ' 
Refik bu sözleı·den 10nra NihaddtJI JI 

rıldı. İki yam çınarlarla gölgele~ .~ 
butonwıa dayanarak yürüyordu. Ü~ 
lilll Dcyzi'yl ~tinüyordu. Birden ~ 
lınn arasından tatlı bir kadın aesi d ~ 
Heyecanla döndü. Deyzi yarunda ~ ~ 
lu bir a:encle duruyordu. Refiii gördll-.__. 
raberce onun yanına geldiler. Deyzi t1P"" 
etti: 

- Mühendis Relik. 

- Kaptan Co. Ntsanlıml ,t 
. Refik Mrlllır gibi oldu. Bir feyler -" 

temek istedi. Batlle küçük bir ifarel "=ıt 
bildi Deyzi ve nifanlısı •vapura gi.dect" .... 
rini söyleyerek Refikten müsaade ~ 
ve ıülerek, koşa kota çınarlar_ı": ar~-;J 
k&yboldulor, Refik sendeler gıbı y;ırw_;.. 

du. Çınarlı yolu bitirdi. Villaların ~ 
dığı, yanları akasya1arla süslü yola 'I 
Yorulmıı~tu. Düc:ecekrnlt gibi oluyorddo r/ 
le bir akasya dalını tuttu. Dinlenmek 
yordu. Arkadan bir aes duydu: JJ 

- Rf'fik yorgun.sun; sana biraz ~ 
edebilir miyim? .,,J_ 

Başını çevirdi. Nigar müşfik na~~ 
ona bakıyordu. Karadeniz akş.amlarına "ti 
zeyen iri siyah gözlerinde sevgi. şefkatr 1 
miyet, bunların hepsi vardı. Refik b'lll dl. 
sin tatlı lığında saadet vadeden bir "
buldu. NigUrın omuzuna elini koydu. ~ 
lerine doğru hafif meyilli yoldan her• 
çıkmağa batladılar, -" 

-------"""-
A N A IQ> O I!.. ıı.J 
HABERLERi 

Refik baktı. San saçlı, açık ela götlü bır 
gene kız. ince bir tip ona tebessümle bakı
yordu. Dudaklınının ifadeli bir kıvrılışı, 
yanağındaki çukurun ince bir manası var
dı. İki tarafı a&aclarla ıüslü yola girdiler. 
Mühendis Nedimle Mrs. Brandon önde yı.i· 
rüyorlardJ. Biraz arkalarında Refik Deyzl
ye Amerikadan bahsediyor, ona son hihra
larınL anlatıyordu. Gene kız memleketini a
dım adım tanıyan1 kültürühü etraflıca öi:
renip kavrayan bu esmer gence hayran na
ZJrlarla bt.kıyor, onun tatlı sesini kendisi
nin de izr.h edemediği bir alika ve sem
patile dinleyordu. Yoldan çıkmışlar, etrafı 

masalar ve hasır koltuklarla çevrili pistin 
önüne gelmiflerdi. Refik Deyzl ile tango
nun ahengine kapıldı. Hava temiz bir ra
yihayla gül. ortanca, zambak, Reliğin isim
lerini bilmediği deniz renkli çiçeklerin, u-
zaktan gelen datgaıarın rayihasiıe doluyor- J zmirfie : 4h. 

du. Çlrtlct sanki başka bir dünyada kül ıl. 
renkli bııluth•rdrın daha yuktıırıda, yıldızlar * :ıt.l.Z~LE - İzmir 6 (A.A.) - jJ 
·ve meçhuller 6lemindeymiş ~ibi danSl'di- aabah 9 d" Dıkllıde iki saniye dcveftl ..J 
yorlar, döniıyorlardı. Eflitun bir bulut kil- lC lınôar yppmıyan bır zalıele e>lm~rr' 

mosl ayı örttü. Gecenin karanlığı ampulle- * 'flCARI:.~ BOllSASINDA - ~~ 
rin ış1ji:1n1 azaltır gibi oldu. Refikle Deyzi (A.A.) - 'fıcarct ve sanayi borıasınut 1' 
bir çok defalar dansettiler. Hayattan, Ame- idare heyeti dün ilk içtimaıru yap~ .J' 
rikadan, seyahatlerin yetiştirici, h~yecan ı reisliğe ihracat tacirlerinden Cevdet ~.!f 
verici hitıralarından konuştular ve bı.r haf- yalı, reis vekilliğine Necati BörckGüW 
ta sonro. kulübde buluşmak üzere ayrıldı- intihab olunmuşlardır. 

!ar. Biraz sonra Nihad, Re~iği buldu : . • * TURiSTİK YOLLAR! _ İzmir • j) 
- N"!: y&ptın Refik! Bıraz evvel Nıgar . . . d• r •-•-u· De ·• · d im d .. A. l- Turılftik yollann ınşasıru deruhv• .J ge ..... uq • yzı nın yanın an ayn a ıgını . . . , h lih . . . . . üJ1P· .. 
· · fa ı d ,. ·tu H tigı ha.de a aıır vazı.yetini ilen s : 4 gorunce z a urmauı gı . em sana ne . . . kra . ""· 

ld b b k d d. .. ilsin? !atıl odcn General Şırketıno te r .,e iJ 0 u, . eye . u a ar uşunce · laması jçin verilen on günlük r.ıühlei ~ 
Refik, Nihada uzun urun baktı. Cevab akşam bitmiştir. Şirket hiç bir taraft.11 

vermedi. biJI 
Güzel bir sabahtı. Refik otomobilile Der- ba~lamııdığı gibi vilayetçe yapılan te 

bendden dönüyordu. Afağıda plij a:ümüt- ta da cevab verm,miştir. 1 
ten bir çizgi incellğile uzanıyordu. Refik * O;>;UNCU İZ~llR FUARI - izıııl"I'. 
otomobilinden indi. Koyu renkli dalgalar u- (A.A.) - Antakya ve Denizli ticaret ~~ 
zaktan kalkıyor, sahile gr.linccye kadar ne- nayi odetları Onuncu İzmir enter?\88.,. _;r 
(c:sleri ke~ilip d<iğılıyordu. Refik dalgah1r fuarına mil.ıstakillen iştirake karar vertı"" 
ar.ısında bir !Cs işitti. Başını çevireli, bek~ı. !erdir. 

oydu. Dcyzi sohile dogru geliyordu. Kwn- * iLK ÇF.KIRDF:K~İZ ÜZÜM - ~ 
l.ıra çıktı. Refik: ~ (A.~.). - f\.la~isantn ilk çekird~~ 

- Şüphesi?. Karadenizjmiz Atlas denizi- kuru u1umtı bugwı borsaya gc~ 
nin tatlı renklerini ..,;ize aratmıyor, dedi. Azimli köyü bağcılarından Mehmed ~;, 
Çakılların fuıtüne oturmuş, konuşuyorlar, tarafınd8n piyasaya arzedilen bu ilk ~ 

sulara taşlar atıyorlardı. Biraz sonra kalk- üzüm borsa hey~ti tarafından n1cr~ 
tıJar, Refik Deyzi'ye otomobilile bir tur satışa çıkarılmış ve beher kilo.su 30 lcıP~ 
yapmalarını teklif etti. Çınarlar dibindf'n, f8 tüccarı.lan Enver Pınar tarafından fi 
kaynayan bir pınar baş_ından geçiyorlardı. alınmıı•ır. 
Yukarıda tepeden ince bir dere yapraklar n· k h l" d ,_, · J 

. lT'a su un i ra,U münasebetile l>Ol.· ,. 
BraClnd.an aerin flrıltılarJa iniyor, bu pınar- b b kl --",. 

ınll.<ıl .:ı.yra ar ve çiçt!klerle süslenn"':' __M. 
dı- birikip çoğaldıktan sonra denize akıyor- hazır bulunanlara şeker ikram ediı.rn.ı.t ... 
du. Dey?.i: 

- Ah ne güzel bir yer. Şuracıkta biraz 
durı.ak Refik! dedi. 

İndiler~ karşıda Karadeniz öj:le aüneşinin 
kızıllı~ı altında yanıyordu. Refik Deyz.i'nin 
dizine başıru koymuş, çayırlara uzanmıştı. 
Deyz.i ince zarif parmaklarile gene adamın 
dalgalı siyah saçlarının kıvrımlarile oyna
yordu. Be!kl bir saat böyle kaldılar, Vakit 
ilerileyordu. Kalktılar. Ertesi gün ayni sa
atte bulu:"'lular ve bu günlerce böyle devam 
etti. Bu on beş gün içinde Refik Deyzi'nin 

-Baba! .. dedım. 
BakLJ!arında bir dejişiklik oldu; ka,Iarı 

oynadı. Dudaklarında bir kımıldanış var
dı, 

- Nejad!, 
Diye mırıldandı. 
Üvey annem liımbayı karyolanın başu

cundakt etajerin ü:stüne koymu,tu. Arka
mızda ayakta duruyor, ~üphesiz bize bakı· 
yordu. 

Kardeş;lerim meydanda değildiler. 
Babam yorganın üstünde duran etini 

bana doğru uzattı. Sönük bir söyleyİ§le: 
- Otur!.. dedi. 
Eli atq içindeydi. Cönlüındeki ezgin mer 

h:ımet gittikce büyüyor, nedamet, hınç, iğ
birar gibi bir takını duyguların tesirinde 
bunalıyoı dum. 

Bab.:ı.m be-nim için çok kalbsiz davran
mıştı. B<"ri unutmuş, ihmal etmi~ti. Ken
cliı;inden hi~blr nüvaziş ve muhabbet gör
memiştim. Çocukluğuma aid günleri hayal 
meyal hatırlamasam, bir baba ve evl3.d ol
dutumuza inanacağım gelmiyordu. 
Dü~celerlmJ ~si dağıttı. Elimi hafif ha

fif sık•nk dedi ki: 
- S.na k...., çok haksız davrandığımı 

biliyon-:.m Nejad! .. Fakat niçin böyle yaptı
ı·ımı kendim de anlamadıj:una inan!.. Sen 
ilk evl,\dtmdın ... Bana ilk karımın yadi~.i
rı idin. Seni ıeverdim ve severim de ... L8-
kln, düııyııda r;e7Htmiycn. m;lhiyeti. mC"hdroi 
meçhul hakikatler vardır ki, in!>an bunlara 

Kütahyada: 
* ZİRA~T VEKİLİNbı TET~,,; 

Emet 6 (A.A.) - Bugün Ziraat V",; 
Muhlis Erkrnen refakatinde Kütahy• '"";. 
si O~kay olduA;u halde Emede gelınif , 
büyük bir halk kütlesi tarafından kart' 
lanmıştır. Ziraat Vekili, Emet'jn ba~ 
mahsulü olan arpa, buA;day, tütün, aP'· 
ve pancar üzerinde tetkikler yapmış, ~ 
dileklerile ali.kadar olmuştur. 

çaresiz t>lbi olur. İylllkle fenahğl ayırd ~ 
mez. Bt.n işte bu hakikatlerin esiri l ; 

Cevab vermeden, hatta nefes al~ ....ı" 
korkarak derin bir sük.Ut içinde dinle?.:J 
dum. Gönlümdeki infial o kadar bil~ 
ki, bu sözler onu nazarımdaki suçlat ti 
K.urt.aracPk yerde, büsbütün müttehin' 
rakıyordu. . ,,,J 

Yalvaran bir bakışla gözlerime bakfl .. 
devam etti: ~ 

- Beni afietmelisin!. Şu son aaa~ 
bUyÜk bir pişmanlığın ıstırabile g.çitl1,ı4' 
ııım... Söyle Nejad!. Biraz konuı ki, 
şüncelerini anlayayım... .r 

Sesimin pürüzlerini belli ebnemeie r 
ş.arak mırıldandım: .p_ 

- Sici affetmek haddim olamaz!. ~ 
bimde bir kırgınlık varsa bile, bu size ti 
şı değil, bahtıma karşıdır. Ben sadece 
lihsiz bir insanım... ~ 

- Haklmn oğlum!.. Annenin ölüınd Oı' 
lilısizll~inin ba•langıcı idi. Fakat beniı" 
maliıp buııa eklenmiyecekti... . "" 

- Aruk bunlardan bahsebnek faydl' 
değil mi?.. JI' 

- Şüphesiz .• Fakat ölmeden affinı btY 
yorum ... 

- Ölmiyecekslniz!. 
:-- Ço<'t•kça konu~m~ Nejıdt. etf' 
!kimiz de rustuk. Uvev annem ,,e1'I, 

tarafına gf'çmiş, derin bir m,.•,ıc1,·rt l 
de ba~ını salJayordu. 
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Günün yazısı 

Amerika harbe 
hazırlanıyor 

.Harbe tekaddüın eden _ 

• 
Inglltereyi 
ı~tlIA tein 

Almanlar, Fran
sız sahillerine 

çok uzun 
menzilli toplar 
yerleştirdiler 

ınuzakere ııünerinde A . hararetli 
n.paya gönderdiği ın~rikanın Av. 
dadır. Müca.delenin 7-~~Jlar hatırlar. 
katinden sonra 1 1 •albaya inti. 
ııikiınet aylarında g;.'b c~pbeıindeki 
rupaya ıönderd ... i ~e~aıun Av
tavuaıtlar d ıg ınutalud ve ınu
retle Aınerik unululmaınıttır. Bu •u· 
fakat deınok: t ".Ja bulmak İateınit, Londra 6 (A.A.) - Bir Alman lsti!isı 
du&unu da .lk•. evl_eıler lehinde ol. ihtıınalleıi, munaka\<llların mevzuunu teşkil 

h. . 1 once bıtaraflık kan etmekte berdevamdır. 
nu ılınen tekilde tadil tın k unu- Alm'Ul Propa&anda Nezaretinden gelen 
ııonra, onlara •'"h e e le, ve 
tınmakla aöste ~ . Yardınıında bu- ve çok uzun menzilli toplardan bahsetmek-

• l'Dlqlı.r A b ltn te olan haberler hakkında iyi malfunat alan 
terniıtir; çünkü n k ·d ra u ak it- ınf'hafilin mütalealarına nazaran, bu gibi 
olursa olsun h e laa ar elıemmıyetli , k er an f ~ . topl::ı.rın f"ranaanın şimal sahillerine yerleş:-

ere yolile halli 1 ~.zugıo nıüza.. li.rilm~kte oldujuna filphe edilmemekte • 
ceğine kaniydi. ı::ı:~n •:,uun aran~bile. dir. 
gerlerince payla \ınaı!n u kanaatın Ji.. Almanlar, Norveçin istilisı için askerleri· 
mÜfahede ve 1 tı. . akta olduğunu nl Baltık denizinin ıark ııahillerinde alıştır
rat devletler d•>pıt ettikçe de deınok- ml9tır. in,ıtltenınln istilhı için de bu 
t . ava•mı bıru d h il tar d h k dil b'I · · dil k ııaın ebniftir. ünk"' • a .. z a are et e · e ı ecegı ıpret e me .. 
İıtikameti İtib~ril~ bu:ıa';'Jdenfiyetinin ledir. Herhalde ounu bilmek lhımdır Jti ıa· 

HAKİKAT 

r Sıhhi Bahisler _ 

~A::::::::::Çl=K:=:;H=A=V=A=K u=-R=u=-] 
Yazan: 

Dr. TEVFıK BERKMAN 
Bazl memleketlerin ikllm farkı gösteren 

yerleri pek mahduddur, .Halbuki giızel 

TiJrkıyenuz için vau)'et böyle değildir. 
Yurdumuz, co~ra!i vaziyeti, jeolojik biln
)esi itibarile "8YaJU hayret iklim aamları 
arzetmektedir. liayeı zengın hidro - mine
ral membalarınu.z, ve muhtelif karukterde 
yüksek k.Ur ıklımlerıınız, bil.hua kendi

lerini yıkayan denize kü.l"fl pek muhtelli 
şekillerde lWillan :tengın cOte'lerımiz, plaj
larımız vardır. Halbuki bu muhteşem sa
hi11erın, k.ra iklim mıntakalarının ve mem
balarının pek a.t.ından ~Wade edilme~tedir, 

ancak bır kaç bı.iyük şehrlrniı.i.n civarında 
bulW1anlar daha 1,yi tanmma.k.tadır, d.iger
leı i i.5e anW oradan ceçen vat.aad.aola.rın 
&ne güzel, tam preventorium, veya ~ana~ 
torium yeri, lsviçre a;ibi· ve daha çok gez
mit olanların da, Nice, Berck - Plage, Bi
&rl'ıtz., Vichy, Harzburg, KarJabad_ gibi. 
benz.etı,,lerıle takdır edilnıckte ve btr müd
det baba meV4;UU olduktan &0nra aene u

için münasib olan açık hava kürU. nazik, 
normal olmaktan uzak olanlar ıçin kati 
değildir. Bu halde denizin ve dağ !.lı:4mi· 

nin daha kuvvetlı tesirlerine müracaat et
mak Jiwmgelir. Denız ve dağ iklimi vücu· 
dün fizik halinde hakiki ve devamlı bir 
dei;işiklik yapmağa müsaiddir. ~u halde 
iklim kürii için herhalde aile doktorunun 
fikrini almak 18ı.ungeliyor. 

Açık hava ki.ırü ıçin yurdumu.tun her 
kOfeSir.de iyilii:i ötedcnberi tecrübe ve mü
talıedelerle sabit olmuş, tanınmış bir çok 
yeı-lcnmiı vardır. Me1'cla. lstanbul ıçın. E
renkoyünden YakaC4la kadar olan bU.tün 
Anodolu yakruıı ve bir kısım Adalar bi..ıtü..n 
unsw·larile sabit bir lltlim arzederler. 
Açık hava kürü yapılacak yerler herhal

de sert fimal rüzg:lrlarından mahfuz bulu
nacak surette elik.katle intihab edilmoJıclir. 
Açık hava kürü muvakkat ole.rak 1..anıp
larla, devamlı olarak da prcvantorium'lar 
feklinde organize edilmektedir. rrıadığı &İbi Avrupa .. an arkı of .. tilıinın ba4ladığını İngiliz: hava kuv\ı(!tleri 

-. ı. · rnuvazen · d habtr vere<.:ektir, •oO.:ruıler a 1eyh' bo e.\ı e- · Prevantorium'lar mcm1ckelimizde yaln.ıı 
bundan Cl

.h•an n'ı;-uea ıu)a ..... ı. olıırıa lsUli hakkında dola~n tayialar mcya-""" v·ı· ti . k d . l hiıkUmel tarafından kurulmuş bir kay mü-
nutulmakt.adır. 

_ .. t . mının k d Dtnda Almanlıırın tayyareler tarafından l aye erımızın pe ÇOi:un a m~ esna 
~··~ eeaaır olacaOın k . . ne a ar ı.... 1 1 1 ed ki . ıuzclliklerle ı~leruruf ohm bOyJe muhtelıf esseşedcn ibarettir. Bu mUcsscseler genchği 
idi. N'ıtekim g-.. .... bı ço ı->:ı bı'lınekte çe...,ecek olan p anor er iıtiıruı ece <rl k . b'' ük' '"·- d lan t•• ·ı.ı;_ ı~~ ı 1 .. r; •. ; ... ; t..-·ak cmıren, en uy nu.ı.w:ı; üşmanı o u-ce h haberi de mevcud bulunmaktadır. Bunun lıuun ı~._yon arının opoar~ ... ~ • 
Y~ t~truz t•naaındp e:sındeki bü.. mümkün olduğu, İngiliz hava kuvvetleri- terlerini te5pit etmek ve bunlan ıaaz.ı.uv berküloza kartı mücadelede en iyi profi
nıuttefikere ve F a Aınerikarun nin bu tekli de tecrübe et.mit bulunduğu ettirmek çok. esaslı memleket ödevlerınden .La1ui çarem» teşkil ederler. Bu sebeble 
sonra İnaiitler ranıı;ı Yılalıtından söylenilmektedir. Maamafih plln.örlerin bınni teşkil etmelidir. prevantorium'lara daha çok ehemmiyet ver
rafltk ve hatta c !'11Uavenetleri bita- a:;ker naklinden fazla paraş:ütçüler için ia- Filhakika yabancı memleketlerin deniz, mek. ıaıundır. Bunlar bir nevi sanatoriwn 
!arını çok &fınıaayrı~ubariblik budud. .., vuıtaaı tefkll ed"""kl•rl zannolunmak· dağ ve membalarında huzur ve fÜa arayan olmakla beraber bulıışık tüberkülozu olan 
••ade etıe idd!:•r. rıyas~~ lehçesi. mü- tadır. vatandaşları değil, bizzat yabancı1ıri. bile hastalar için değil, yulnıı: zayıf, renksiz, za-
ka ınihver devi 0 u~abılir ki Aıneri- M d , ~ , hır' en n1ükemmel oekilde tatmin edet:ek plci.j, fiyet bezleri göstcrenl<!r, küçük sebeblerle 
buiıınan ınilletıe etlerıle barb halinde anş enızmın dag ve hidro - mineral ısta•yonları le...i>i- hararetler! yükselenler, yorgunluk göste-
ker · r Yanında y l o"bu'•r ııe müsaıd iklimlerimiz vardır. Yeter kl bu ı·enler it"in tahsis e~:ı-: ... tir. Bu suretle tü-

. verınıyerek • ın • anız as- sahı'lı'nden . ~ ... dır, Ukın' b' .. ubarebe etınekte- tahada da metodlu - alstemli bir surette berküloza karşı mücadelede en iyi bir or-
h • ır &un b ·h · ünk .. 

•kkuk edebilece-· ~ 1
. tiınalin de ta· Sahı')ı' do.'vu""lebı'lir mı'?. çalışma hareketine başlanmış olsun. Mese- canizasyonu tahakkuk ettiriyor. Ç u 

~crika bir tarafta.gnuu ~ikkat~ alan A- 1.1 Florya, Bursa, Yalova, Uluda& ist.&::i)·on- mez.kUr haller kolaylıkla tüberküloza baş-
ıy tt çelik paLt Londra 6 (A.A.) - İngllterenin do"" - lan, l.unııin Yamanları ve Çe,me pliijı bu langıc teşkil edebilirler. 
~ en kalktı•ı ·u· b 1. " vp mer- b-

nıın_ tcrn pa.kı• f ~ .e ı olan anbko. cenub sahilini keill bir baraj ateşi albna aUnden parlak bir istikbale nam~d bu- Mekteb kam.plarile tahakkuk etmeğe baş-
Pohtika almak makııadile Almanlar tarafından lurunaktadırlar. Yalruz memlekeümızaeki d te 

nıusteınlekeler· . I sının Avru••a iki onlar d nil k k d !ayan açık hava kürü hareketlerine ai • 
l ını e e aeç· ek .. Fransa oıahiline müteaddid topçu mevzileri · im istuy ı sayısız c · ece a ar 
• •arb f a ırın ıuretı· k dam! b"""' al·"-- rakki"' takdir ederken, bütün --'-'-!erimiz-• nııı kil . • yeı·1'1tirildiVlnt' dair haberler deveran et- ço tur, idare a arunwn ~ ~ ve ,J• ~ 
dıden o"nleıneı. '.CJpme büliı!ünü •İm· -· L--- U beki -" dır de kamp hareketlerini tqvik etmek ve bu fe ., •Çın an a ik ' ıuektedir. Bu menzil, büyük modem toplar uauwe erini em .. te · . 
· •lnsını topla 1 y · · .. ı:ııer en kon için imk!nm değildir. Fakat Londra askeri Muhtelif iklim karakterlerinin metodlu harekeUeri kolaylqtırmak lhımdır. Mek· 
~kıktUınhı.ırıye:in': b~nıd~Yanın _Yir~ 1nahfilleri. bu haberleri mahru:ı bir hayret bir etüdünü yapmlf olmak için açık hava, teb kamplarına müvazi olarak yapılacak ai
~ en diger ta f &&>ede btrefti· veya endiı• ile karştlamamıktedır. Bugün- deniz, yükoek iklim ve hıdro - mineral kü- le kamplarının, tüberküloza kaqı müca· 

'• k ra t"" da d . k eb . 

Bugünkü 
GAZETELERE GORE 

...__-Vaziyet 
CUMHURiYET 

Milli taazz;uııa 

çok gayret 
daha 

Nadir Nadi, bu makalesinde, Osmanlı im
paratorlu!lu zamanında memleketin biri 
sosyal, dijıtri teknik iki sebeden dolayı 
mütecanis bir kiltle manzarası gösteremedi
ğirU. asırlarca aynı ülkede yaşayan vatandaş 
ların biribirlerile tanışıp kaynaşamadıklarını 
s:öylemektedir. Muharrir, Cumhuriyet reji· 
mil• bu iki ıebebin ortadan kalktığı, ·M>lll 
Misak· ın Türk.iyeyi aosyal bakımdan dün
yanın en mütecanis ve toplu bir cemiyeti 
haline getifdiği mütaleasını ser~ münaka
le işlerindeki ilerleyişin ve kültür ah.asın
daki inkıliib ve tekAmüllerln buna çok 
yardım ettiği fikrini beyan ettikten sonra, 
mütefekkirlerimizi aık aık konferanslar 
verdinr..ek, mevcud tiyatrolardan aynlacak 
muvakkat truplaı·Ia en uzak yerlere .kadar 
turneler tertib ettirmek ve saire gibi faali
yet ve tedbirlerle milli taauuvumuzu da· 
ha aajlamlllflırmamız tavalyesinde bulun
mektadır. 

TAN 

Niçin kandıramıyorlar ? 
Ömer Rıza Docrul bu makalesinde mih

ver devletlerinin. bütün propaganda vuıta
larının Arabları tahrik ve İngiltere aleyhine 
ayaklanma&• tetvik ettiğini, fakat, böyle 
olduğil halde bir türlü. kandıramadıklarını 
•oyledikleil 10nra bunun oebeblerinJ arq
tırmaktadır. Bu propagandayı en ziyade 
İtalyan radyo lstuyonlaruun yaptığını teba 
ı·üz P.tt:ren muharrir, İtalyanların, büfun 
programlarında söylediklerine rağmen 

Arabların İtalyanları Arab ve müslüman 
düşmanı olarak tarudıklarıru, Habqlstanın 
v~ mütealuben Arnavud.Juğun ia:tilbının 

İtalya ile Arablık Alemi arasındaki uçuru· 
mu wenifletüğini söylemekle ve: 

.Bu yolda u.rfolu.nan bütün em.ekler 
b0ta pdiyor ve boşa pdecekür .• demokte
dir, 

T ASVlRIEFKAR 

Franıada harb meı'ulleri 

, 
Politika - Askerlik : 

j 

Asyada yeni • 
nızam 

ve 
Felemenk Hindistani 

N asyonal Sosyalizmin hayat saha• 
sından sonra icad ettiği en yeni 
tabir olan «yeni nizanı» timdi 

artık beynelmilel bir mahiyet almağa 
batlamıştır. Avrupa.da yeni nizam te
ranesi, timdi Bertin • Roma • Tokyo 
mül'ellesinin bir zaviyesine daha sira• 
yet etmiı ve Japonyada da yeni ni• 
zam sözleri İfİlilmeğe bqlanmıttır. 
«Yeni nizam• tabiri, cekonomik tabi• 
iyeb in bafka bir ifadesi olduğuna gö 
re, Japonya bu Alman markalı sözü 
derhal ithal etmiı, ve o da Asyada 
«yeni nizam• kurmak için eski düzeni 
bozmak çarelerini aramağa bqlamıı• 
tır. 

Yeni nizam nedir 1 Yeni nizam, 
Aıyanın • biç olma.ısa timdilik ıark 
ve cenub laımının • Japonyanın tam 
nüfuzu altına girmesi demektir- Bu ıu· 
retJe dünya ekonomisinin mühim bifı 
kısmı da «yeni nizam• ambalajı al• 
tında Japonyanm eline geçecektir. 

Japonlann yeni nizamı, Sovyetleri 
fa>:la sinirlendinneden Çini bel'et • 
mektir. 

Japonyadan Cavaya viden yol ka• 
radan ancak Fransız Hindiçiniainden 
geçer. 

Felemenk, yani Holanda, Alman 
istilasına uğradığından ve lnııslizler de 
~imdi Alman barbile çok mefgul ol· 
duklanndan, Felemenk Hindiatıuıııu 
dahilden beıinci kolla'• haricden do
nanına ile fethetmek niabeten kolay 
gibi törülür. Onun için, Japonya ev• 
velce Felemenk Hindiatanının ıtatii• 
ıünü ınuhafaza edeceğini vadettiği hal 
de timdi, Tokyodan buralannın da 
«yeni nizamıt çerçevesi içine dahil bu· 
lunduğuna dair ıözler aksediyor. Bi· 
liyorsunuz ki Felemenk Hindiatanı, 
Hindiçininin altında bir çok takım .. 
dalanndan ibarettir. 

. uvvetlerini Öriil.rn . e.n~ ~e ha· kı.i terait ıltında bu nevi riyaveUer Alınan rü, olarak mevz.uwnuzu bir kaç kısma böl- deledeki yardımcı rolüne de ço emm.ı-
ienlfletip b .... il edik olçulerde askeri maumlarının tuvlbl olmaksızın or- nıek, her bırinin tesirlerini, ve hilom lak· yet vermek lizıındır. Bu bakımdan ..,yfl- meıelesi 
~•rıarc:a tah:::"ı:•t ınak~dile ınil· taya çıkamazdı. Almanların, aynı zamanda töıleriıti incelemek muvafık olacaktır! ye hareketleri, yaylaya çıkma, bağlara göç Fransac!a son harbin mes'ullerl mesele-

Bıı adalarda altmıt milyondan 
fazla insan yaf4D1aktadır. Bu nüfu. 
su Holandadan 7 mislinden faz• 
JadAr .. Dünyanın en birinci sömürgeci 
m1lletle~inden biri olarak tanılan Ho
landalılar, ta on altıncs aınn sonlan• 
na doğru, yani 1595 ıeneıinde tica• 
ret maksadile, Afrikanın altından do
latıp §Bl'ka doğru gittikleri sırada bu 
"dalara ujiramıılar, evvela burasının 
ticaretini elde etmiıler ve ıonra sö
mürgecilik vasıflan tezahür ederek bu 
adalan ıömiinneğe bqlamıtlardır. 

lon kifınin T h a ul •tın.it, iki mil· İngilizltrb de isüfade edebilecekleri, uzun 1 A _AÇIK HAVA KÜRÜ etme ideUerinl aıı.ı.1ama1c, bu harekeUeri •İnin çok "ehemmiyetli tutulduğwıu söyli-
J~aıni hazırı::: v •hbına alınrnaıı pro.. menzilli topçu at~i kullanmak imkinını Şehir çocukları için bava tebdili çok fay- oı·ganize etmek ve beden terbiyesi bakımın- yerek makalesine baflayan Ebüzı.iyuade 
l•ce, herhangi ~ga aıhıını1, ve böy· ihmal etmiyecekleri beklenebilir, ancak I dalı. Yaşadıkları muhitten onlan uzaklaş- dan faydalı bilgileri muhtelif vasıtalarla ta- Velid, bugün Fraruada if baflllda olan hü
CIUbUndan dah kır Balkan devleti or.. Almanlar da hı uzun menııl topçuluğunun I tırmak çok lüzumludur. Onlara saf köy ha~ mim etmek lizımdır. Kamp mahallerinde kfunetin, ınanen ve maddeten harbe hazır 
t"iıt. d a UV-Vetli olnu k ~ahzurların1 müdriktirler. Man, df"niıinin . vaları vermek çok müessır bir ted.bırdir. tesis edilecek portatif evler, oteller, pan- olmadığı ve efkarı umumiye harbin aley-

or uaunu da büyük d yan a- bır tarafından diiıer tarafına yap1lacak atış:- J . , siyonlar da kamp hareketini teşvik edecek hinde bulunduğu halde o zamanki hü-
<..ıuıırı derece · evletler or.. lar Ju~tli olamaz. T 1 b k cak .... Bilhassa tüberkülozlu ailelerden neşet eden 
'"'• llne çık•--•- h I op ar ça u 8""8 ı ukl . . k "L'-dır =•L-~'"~ en mülıim vasıtalardandır. kGmetin Fransayı zorla harbe sürüklediği 

&ırrnııtir hJ · - •• ._ ıner a e· br. Mermi kovanının kalmlıği dolayısl.le ln- ı çoc ar ıçm ço mw".'" ' •~ ço- iddiasında bnlunduiunu beyan etmektedir. 
llrltkıaıı.ncıa bu b·IJU, Amerikanı_n ha- filik niApet.en teairaiz olacaktır. Topçu ateşi cukları muvafık hidroJen tartları altında. Bütün bu tedbirlerin umwnt sıhhat ve Muharrir, bu de!aki kanunda harb mes-
rtıerh•le ııün·· lr merhaledir. Ikmci geli,ivHıel olmı .. ·aeaksa, bu ate .. ı- hava ta-ı sağ_lam bir iklimde, ne çok sıcak, .... ne de çok dolayısile nilfusumuz üzerinde yapacağı. ullen' ı'çın· ı'dam ce···· bulunmaA·""'-· bu
teıkll eden :c:e~zuların~an birini rassudlıı.rile tan"rl.m edilmesi l~dır. Hal· ratib olmıyan mıntakalarda, gwıun muhte.. faydalı tesirler düşünfilüne, z~ fakir nun, vaktile Fransad:°" geni.o mik';:;' tat-
c..,.ı:aktır, urı •ak.erlik hizmeti buki İngiliz .. hiline tecavüz ~ecek olan lif saatlerinde açık havada bulundurmak, bütün şehirli vatandafların bu harekete it· bi.k edılen idam cezalanndan alınılmıt olan 

-'\rnerıka h l Alman taraDUd tayy_areleri İngillzler ta- 1 onlara renk vermek, eilendinnek, normal ürakleriıU tenline çalışmak ve senede en derslerden mUtevellid olduiunu söylemek- Bütün bu adalann kendi batlanna 
timdi dünya kauçuk iatihaalinin yüzde 
80 inini ellerinde bulundurduklan na• 
zan dikkate almıraa, vuİyet, ııöz 
önünde canlandınlmıt olur. Biliyor.,• 
nuz ki, bu gÜn münakale vaaıtalan• 
mn eıaıım petrol ve benzinle beraber 
kauçuk teıkil etmektedir. Ve Amerİ• 
kan otomobil fabrikalan, İ§ ıör41bil• 
mek için bu kauçuğa muhtacdırlar. 
Kezalik kauçuk, tekerleklerile tayya• 
relere de ginniıtir, Bıı itibarla, F ele-

J- akilt A •ıır anıyor. • ra!ındar. herhalde musamaha Ue karşılan ... ı mizac vermek için kafi stelir. Açık hava kü... az yirmi günlük bir hava tebdilini iti.yad te ve demektedir ki; 
-<..ı.. hıırt; ~İri~~~ ?eye hazırlanıyor'? mıyactııktır. BıJ. ve dijleT' sebebler dolayıa.i- rünün bac.Jıca tesiri ısükünet verici oldu.. haline getirebilmek en esaslı ve ekonomik .Açılmış olan bu davadan çıkacak ne-
} Itlt kendini bza edecek olursa, le. İngiltere 1ahi~inin urun menzilli toplarla iundan n~rmal ve normale yakın cocuklar nü!uı tedbirlerinden birini teşkil edecektir. ticeleri i~ bütün dün)-antn bü)·ük alaka ile 
ı11cııutıatleru1e ~e ı•rb nuıf küı-esi dôvülmt.>ıi me fl>loi Londra pl&hiyettar , .. -------------------------------·.--.. , telikki ~c .. ·ejine hl~ ş-üphe roktur. Çünkü 
l.~" •t!latr.ı.c b" _mı, >okıa den1okrat mahfill~rfnin luınutinN" masraflı, g11yrı Lordlarının kızları orduda ! mahkf'Dlen.in vcreceil hükünler ve onların 

lfıllile i r k iktısndi ve gayrimüe~irdir esbabı mudbes.i. bütün dünyayı merakta 
lıU~u da,..ily1 ını ~ lta etmekte ol- S bırakmLŞ olan Fransız m•iU'iblyeti muam-
llJ}o,·? ınudafaaya hnırıa- Taarruzun 1 gun masını d• halıe1m1, oıacakıır .• 

~üphe Yok ki A . } ~ 
lq.,. lnlİCiafaa t ınerıka için en kül- sonra bas avacagı 
tıng'.n dedıi;i . ~zı, General Per- , • , 

ın.~ UZtre ae.!~~· 1?&iltere baş!ol ol• tahmin edilıyor 
n,ı v h raıuere bilh d . 
t.,. e ava ıilabt .1 assa e· Londra 6 (A.A.) - Bu sabahki gazeteler 
,.. 1.1, •~törlerden ab~ ~ ~uav.~netlir. Almanların Büyiik Britanyayı istlli imki.
l.. '-\uıle ınUıtakb id ırmın ~utaleaaı . nına malik olup olmadıklan meselesini mü-
<\ııın filan veyae f ~ c~nubı ~me.rİ· ı taleaya devam etn1ekteclirler.. 1 

<ıafaa.ya tahıbi , .• a~. devletıni mü- Buraya gelen maltı.mata a:ore. düşmanın 
~10 tıındiden 1 ~rmkun. deıtroyerle.. cıu husu!taki haıırlıkları pek ilerlemif ol-
1 ":'rneai dernek nıı tere hıı.metine ve· · r:ııkla beraber henüz ikmal edilmemişdr. 
Lır ~ilıtk• ıenat"~~na.aı..n~ velir, yahud, Urun uzun .. tffmmülde~ sonra bir hükıim 
te Cumhur R _oru.n ~lerı ~UrdUi;ü üı.e- ı vermek lrr.kinına malik bulunduklarını 
nn.:rıkayı har tısı ıeçunj arlfe inde A- ~ zannC'den~er teçrübenin on ~ gün içinde 

Aınerik be kadar aötürür • arııacağınr tahmin etm,.ktedırlf'r. Bunun-
Yetındenb ·~ Pol!tikaıının harb h.d 1 ıa beı·abcr bu ha1ırlıkl11rın diğr.r bir mın
\.ctınd erı aeçırdiği '6til , 1 ~.. t·ıkada elf"limlt: Y<lkınfarkta herh.anşri. bir 

e va.rd •aıe,er ne.h- k . uf c-ı im d 
itle bud ıgı •on ınetl r b" . fıt1re f't ı:ı1lemtı~e mat ı•1 e o ası a 
nı}'or ur: An1erİ.k.a h : e, ızce, nü~,.h'ı:ıri değildir. 

' ar e ha~nla.. Mkf'rl kıL'alann ihrAcı için p~nörlerin - Nasubi BAYDAR 

İsviçred 
Propaga~d:sıkomün!zm 

. 8 rıe, 6 ı>..ı\) Yasak edildi 
v e f'ed k . - ıı .. v .. b id· . . 
ı:.rııı . • l on.se ... ı k . ı ın~·or J.,_ 

erın.tn h ~ onıun1 t 
....r N Çr tt1. lü faaı· 9 ve tınar,ist 
tl~dab. tekilde olursa ıyelini rnenl•tmi.ş
- r da rnernn ıdur otaun şa..lıii PTopa-

A~denfzde 
lngiliz 

ha1ıı1111 ı,,11 ~ •• 6 (ı\ Yeti 
1" ııin y' _.A.) - O.ait . 
tı ·~kın . :ırk y M::ııl ıta"'e .. 
ır Vahal . mııhr:hıri Ak·! .· 
ntıbaı ;apınıt ol;:ın L· . enız.:le 

. ını n~klc: . nır mu,.,.hidin 
•1'1t rncktcuır· 

ki A-t ır; ~lıılta • AfıslJ' $(' • 

nur.mı d ounı ın._. Ud d • Y hahm_i san-
.. ını., y egumiı b 

nın d a.p1 un b g: ı ı.a-
evaınıı kıl u ll~l'd.hat. İtal 

du uıaa ve 1: i'• de rni..ıdafaad~ bul ya
reU altında q l'renın Akden· . ·\Ul-

kulhınılınıın mümkün addıılunmaktadır. 

Bunlarnı J'\-IAnş dfl>nİTi Üzf'rinde Yunkers 
n11.kh\'e tAyyareleri t.arııfından yedekte çe
kilrne!:.İ ve her Yur.kers'in iki veva daha rl
·'"ade pl.lnôr c;-ekme!!ii muhtemel görülmekte
dir. 

1'1a1Umdur kt Almanyanın mühim mik
tf!rd:t pl;.1.ıorü vaıdır. Bunların her biri altı 
ita kil" ki,t t.aJı)"Rbilmektedir. 

l\lotönü1 t3yyar'f'lerin en büyük fayda~ı 
gü; ilJtüsti1 unnaları v~ on metre murabba' 
gibi kıiçi'ilc bir saha üıerinde yere inebil
m,,Jrrind,.,Jir. 

Dailr Ttl1em-111rh, Alman h1117.trlıklarinın 
R:\ltık d,.niıtnde Vf' Rotanda ile Belçika 
kA.J'ltlarınd11 r"İtli<"e devam etmrkte olduğu .. 
tııı vn.,..mekt~dır. 

Kii,.fık nl'lkli:v~ .r~milfl>rintn Kitıl k~nalı 

''"' Sk1tirra'k vnhı ile StmAl tfrri'."ine gön
ı •••rilil'o,.f knl•vhkl• mümkfln~'i" 

ltalyanlar So
maliyi istilaya 

başladılar 

__..,;. 
t - M!SS JACQUELİNE VEREKER: !ngiliz kumandanı General 1 

Gorı un kızıdır. Ada muhafaza kıt'alarında vazife almıştır. 
2 - MİSS EİPETH İronside : Sabık İngiliz Erkanıharbiyei Umu

miye Reisinin biricik kızıdır. Ada muhafaza kıt'alarında vazife almıştır. 
3 - MRS AlRD : Lord.lar Kamarası umumi katibinin zevcesidir. 

t: ::_::;· :~. ·!··~~~3 
• Nızamsız nazım 

Meğer bizim İstanbul Poliı Müdürü ede
biyat mensubu, hatti tür J.r,·r<ı.ktın imit. 
Vakit aı-kada.şımwn 

bir muharririle görı.i
ıen muhterem müdtiı 
bu hevesinden bahae
derken: 

Üniversitedeki yabancı profesörler 
türkçe biliyorlar mı? Onlara ses çıkarmı
yorlar da neden bizim garsonlara kanfı
yorlar~ 

Diye ilive eınu,. Yalnız bir nokta var: 
Üniversitedeki profesörlerin doçenUerden 
birer mütercimi bulunmaktadır. Bu garson 
profesörlere de birer ikişer garson - doçent 
mütercim tayin edilir&e mesele kalmaz. 

Ka!tire, 6 (A.A.) - Resmi tebliğ: So- - Ancak, demif, ida 
rtııili .. 5 atw:tns - Somalinin istilisı 4 agua- re işlerile meıgu.l o1.- ~~/ 

bir deli!d' hıttt,~una ~-z.ı ne:r.a-
. ır. Ne gidi en mı.ık~rnnıel 

hatımde AfıJ..!So'' . '· ne de dö il 
1 . ' ı..tıhnin d n f scya- e Yolsuzluk 

vt-t enne ve övUnm k edcc faik. • 
t Plert.n l'l'."UV• 
a t-ırıf:ndaki derıiı rtı.ın e ratrnen, ~W-

!".11,,ak iı;in herhan....ı lo:ka.ıuna h8.ki 
tn . d .. t<i• Clddı ı...· m 

e\._<'u gormedim. llalbuk· ıJlt teıchbüs 
denıza,ırı müstemlckeleril ı bu leşebbb, 
kale Y~li~:ına hakim olnıcı~ ~a.n lhi..ina
Mus.'Ohnı ıçin havati bir h akırnındrı.n 
ildir. Akd~z oiuz sene: e~~il·eu ha .. 
dar boş 1 enuerı bu kn 
1 . 0 mamı~tır. Gidip g .. len .. 
g:~~~~tın .he~s.1 İngiliz tiı-areıt veg~:
ll:ı.is.I .rıdir, IngıluJcr tek bir İtaly·an g 0 

ıonntıden hergü b' 1 e .. 
luğundaki d n ın.erce mil uzun 
rnektedirler eniz aaha.lanru kontrol et
~r za--nk'- dı1ussotıni'nln denizaltı.l&.rı 

...... ın en çeK· d' 
tırıl.an yinn( ıngen ır, zira ba-
d~ttmna. vekbtlki de dttha ziyade 

tosta bqlamıttır. Düşman üç koldan hartı:- maia başlayınca her 1 Muhterem Nafıa Vekili Trakyadalri bü-
ket etmektedir. Bir kol Odweina, bir d!ğeri teyi blr nizam ve di ""' 
Hargeisa, üçüncüsü de Gargara i!:tıkamet- siplln dairesinden gOı . yi.ık yol ın~Ratından bahsederken içimiz a-

l~rine tevcih edilmiştir. Fransız Soınalisi- meğe ba$ladun. 1 C" çıldı. Türkiyenin Av-
nın dti~mesine rağmen kara ve hava kuv• Şiirc.l~ ı-ı.izam ve disipliıı.ıı ıuzumuna biz rupadaki bu güzel top 
veıtlerimlz bu ileri hareketine mukavemet ötedenberi kail idile. Vezinsiz ve kafiyesiz rağı tren hattından baş 
iç!n tcşkilitlandırılm~tır. Diğer cephelerde şiir, yani nizan1!'iız nazım. tuzsuz yemek gibi 1 ka bir karınca ağı gi-
4 ara değer bir harek<!t yoktur. bir teY gelirdi bize. Halbuki Türk tfui se- 1• ~ bi hadsiz. hesabsız to-

Fran'ız hu''ku· metı" nelerdc:ı.oeri bu nizamsızlığı yeni bir ni- ~ ~lerle, i!;kelelerle be
z.am sanına~a başladı. Şairlerimizin şiirle- ~-

1 1 1 ? ıenmekledir. Bu yolla-ne er e me,gu . rinde hakiki ni7.am ve disiplini temin ede-
' Vichy 7 (A.A.) - NaZlJ'lar me<!lisi dün bilmeleri için bh·er polis müdürü olrnala- nn çoğu bitmi,tir, bir 
:at lR de. toplanar? hasadı temin için nnı te~enni ederiz. Yoksa İstanbul Polis kU;.mı da 1941 de bit.e-
l rıatı terlbırleri ta.svıb ve .tkollzmin men- müdür5nden yalnız 'ehirde. değil, 'ilrde de celttir. Yalnız Trakya-
e~ aid. "Projenin esas pren,ipleri.ni kabul zapt ve raptı tes.is etmesini rica mecburiye- da deııil. A ı.. loıuda d.ı ışin1endiferle bir-

. 4 \e neuıretler neıdinde istişarl mahl• tinde k;ıılacağu: Jikte toselere ne kadar ehemmiyet verildi-

VAKiT 

Aıırupa Monroesi 
Alım Uı bugünkü makalesinde Amerika• menk Hindiatanının dünya ekonomi• 

nın •Amerika AmerikaWanndırl· düsturile sinde ve Japonyanın kunnak istediği 
ifade ve kabul ettirdlk.lerl Monroe kaidesi-
nin müteakıben Japonya tarafından •Alya yeni nizamda haiz olduğu mevkii kav· 
Asyalılarmdırl• teklinde tekrarlandığuu, ramak kabildir. Felemenk Hindiatanı 
şimdi de; mihver devletlerinin ·Avrupa bütün dünyaya ihracat yapmaktadır. 
Avrupalılarındır!· diye bir kaide koymak Eğer Lu ihracat olmasa, Malaıra'nın 
istediklerini söyledikten sonra, Avrupanm ucundaki Singapur limanı, ebemmiye
zaten Avrupalıların olduiu, faka~ mihver tinin üçte ikisini kaybedecektir. Yal• 
devletlerinin bunu IÖylemekle Avrupadaki nız geçen aene, Amerikanın bu a • 
milletlerin hudud ve rejimlerini leyin hak- dalardan aldığı mallar için, 6 milyar 
kının kendilerine ald olduğiınu kabul ettir- frank, yani 240 milyon Türk lirası Ö• 
mek istedikleri mütaleu.ıru beyan etmek-
tedir. Muhaı:rir demektedir ki: dediğini gözönüne alırsak, vaziyeti 
.Eğer Avrupa hakikaten AvrupaWann daba İyi anlarız. ı 

olacaba kıt'adakl büyük milletler küçük F elem6nk Hindiatanının iatihaalleri 
mllleUcr için do bayat ve hürriyet hakla meyanında kauçuktan daha baıka teY• 
bu!undufunu bbul ebnelldirler; aksi tak- ler de vardır. Me.el& Avrupa bu ııiin 
dirdo -Avrupa Avrupahlımndır.. cümle· vesika ile teker yerken, burada sene
sini •Avrupa Avnıpadakl büyük devleile· de iki milyon tondan fazla kanut te
rindir .... kline ko---~ llzıın celir .• 

''~ keri, 100 bin ton kahve, 50 bin ton 
İKDAM 

Akel.eniz hakimiyeti ve 

İngiltere 
Abidin Daver, bu başlıkla yazdığı maka

ı1:de, İngilterenin, hasımlarının eline geç
mesinJen korktuğu Fransız donanmasının 

zırhlı filosuuu tahr!b veya tevkif ederek 
Akdenizdekl hakimiyetini perçinlediğini, 
İtalyan donanmasının da bir defa muasa
deme talihini dcnediktf'n sonra İngilterenin 
deniz hakimiyetini kabul ederek ortadan 
c;ekildiğinl söylemekte ve fU mütaleayı 
beyan etmektedir: 

cİngi!ferc Akdenlıdeki bıiklm!yeünl tak· 
viye etmek için, Singapurdaki filosunu da 
bu denifc getirmektedir; kı~m Akdeniz bav 
nsında mühim muharebeler olma"'ı ihti • 
mail kU'1\.'t"tlidir; İnriHere bu ihtimallere 
ıöre haz1r1an1yor .• 

YENi SABAH 

Milletler cemiyeti 

çay, 40 bin ton tütün iıtihaal olunur. 
Bunları:lan bqka aynca pirine, mı • 
ıır, petrol, nebati boyalar iatihaalleri• 
ni de besaba katmak gerektir- Bütün 
bunlar dahili iJtibl&kten ziyade ibra· 
cata mahsuı mallardır. Çünkü bura• 
daki ahali, Avrupa.ya ihracat yapma• 
ğa alıııktır. Ti 19 uncu 1tınn hat· 
lannda, burada umumi vali olan Ge
neral Van den Bosch toprağın beıte 
birinin ihracat için ekilmesini mecbuı·i 
tutmuştur- Bu uıul filhakika Holan• 
days dehşetli zenginleıtinniı, F ele
menk Hindiatanını da o nia::>ette bir 
kıtlığa uğratmışbr. Bunun üzerine bu 
«mecburi ekim• uııılü 1870 te kaldı· 
rılınııhr. 

lıte Japonya timdi, bu dünyanın 
İptidai madde ambannı cyeni nizam> 
marbalı bir ambalaj içine almak iate
mel<t•dir. Japonlar, ancak bu sayede 
Uzakşarkta yaıayan milletlerin aaade-

Hüseyin Cahid Yalçm, Milletler Cenıiyeü !e ve refaha kavupCftğını ıöylernek• 
Beşkitibinin istifasını verdiiine dair gaze- U -'- bd- 1'' ili tedirler. Fakat •-ıı:ar ""ı ın et• 
tel<rde bir haber çıkma .. böyle bir cemi- ler ne olacaktır? Ondan hiç bahia yok. 
yetin hill yaşadığını akla getirmenin müm-
kün olmıyacaA;ını aöyleyerek makalesine Amerikan otomobil ve tayyare sana• 
ba~lamakta, bir Milletler Cemiyetl kurmak yii1 bıı kauçuklar Japonlara geçtikten 
ve dünyada harbin önüne geçmf'k fikrinin sonra ne hale düıecektir? Roma .. 
uzun müddettenberi, muhtelif fekillerle Berlin mihveri buna timdilik belki ııöz 
beıeriyetin zihnini işgal ettiğini beyandan yumacaktır. Çünkü eğer Felemenk 
sonra ~lilletler Cemiyetinin nasıl kuruldu- Hindiıtanı Japonyanm eline seçene, 
tunu ve nasıl ehemmiyetini kaybettiğini 0 zaman Amerika tarik.ile lngiltereye 
anlatmakta, fU sözleri de ilav~ etmektedir: yapılan yardımların arkası kesilecek· 

·Milletlt'r Cemiyeti yıkıldı. Şimdi bütün • N • d 
üınidler ?ı.1illeUer Cemiyetinin kuru!masına tır. • ~syonal .so~yalizm ablukayı Hı1:1 
pik olan dtinya telikk..iıinin ve pttnc;iple- De.ntzı ve. Bıiyiık Okyanus vaaıtaııle 
rin tekrar zafer kazanmalarına bağlı k~j- ı İngilterenin aleyhine kullanmak ç:&T'e
mıfhr.• lerini aramaktadır. On~ için Japon• 

L· mu abli Mu··-1· . l 
~uç bir 1nuvaffaki ·e • ..._. ıru ıemen 
lhgiliz harb ıemı·ı; .tl elde etnı,,n~iştir. 
.. "" e vuk b ı 

~eünde bulunan ba,, tel'klriillerin dave- • Lokar.tada Fransızca ilini yakından biliyoruz. Ankaradan bütiın 
nın 3t tcorinlevveıe udar talilwıa karar memleket içlerin• uzanan tertemiz. yepyeni lnriliz filosu Cebelüttarıktan 

\•ernı4tir, Galatadaki yolcu salonunun mükellef yollar y~pıJmıştır. Bu memleket ne çek:ın.if,-

lann ıesi bu günlerde fazla yükselm.,. 
ğe baılamı~tır- Fakat Felemenk Hin• 
diatanının Japonyaya geçme1ini, Bir· 
leıik Amerika, herhalde topıuz tüfek• 
•İz kartılamıyacaktır. Çünkü Filipin 
adaları da bu Felemenk Hindiatanının 
hemen kartıaındadır. 

Bu d Akdenize açıldı .... n ın aonra heyet ~en içtimada sı:ö- Iokantasuıda Rumanyadan getirilmit gar- se yolsuıluktan ~kmiştir. Hem her iki ma00 
\lç rnüsademelerinde İt 1 u u ııtn son 
dusuna mensub ta ' a v~n hava or-
f. b YYarelerın i · . nt~ulen dış siyasete aid me~lelerin tetkiki- ~onlar hizmet ediyor. Bunla?" türkçe bilmi- nada yolsuzluktan ... Bunlardan bir tanesini Nevyork, 6 (A.A.) - Ta~ ajınsı bildiri

~~ d .. \'am f'tmit ve WUı1"ııden Fransız - \.-orl;ı.r. Gazcfl!'ler şıkıiyet ettiler. Lımıınlar yeni yol!;,r yaparak duıf'ltiyoruz. Otelti yol- yor. 4 ıtuıtOI Nlt 20. de ln,21.liı fil~sunun 
ı 1 ' ·.mım mutırekı anlaşmasına mütedair kn- mnriuru gazf'te\,.re ve-rdı~ı Cf'Vabda bu ~r.r- 1 su:o-lug;\ .:tbeb olanlRrı d1t 111cımadan berta- 1 Cf'beluttarıktan Akdf'ru7.e l('lldığl bıldıril-----------.J mıı.yon ~,.afında~ takib edilen mesai ra- , ıı:nnhu ın lokantaya hızım ~ar~onları ııarı;on- ı raf f'tntelıyız. f\.1e-m1eket ancak boylece yola 1 mektedır. Filo Hood 1.1rhlıaırun ıdanısınde-

1..ıorunu n!Pmlıtır. luğu ot::l!'tmek ıçın eetırtildiğıru soylemış grlcbllır. - B. s. dir. 

,. ııt ve cesaretinden i . nısıya.lıv 
t'rıi11lf"rdir. 1 tayışle b'ılıKet· 

, 

Mümin Faik FENiK 
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ATLETiK FUTBOL 

Artık eski itiyadları bırakıb modern 
futbol yolunda yürümeliyiz 

Bundan Wrı bir ay evvel futbol mevııl
minl tatil ettik; bundan bir ay kadar 10nra 
da yeni futbol mevsimine gireceğiz. 

J'utbolcularımu: tatil yapmakta geç kal

dıkları için denize girmekte ne kodar lati
cal 1österdiler10 eylGlde lig maçlarına baf
ı.m.k iç!n do o kadar acele ediyorlar. Fa
bt bu hır temenniden ibaret kalıyor ve 
pek yokında gelip çatacok olan lik maçları 

için hiçbir -.ıı hazırlığa f8iıid olaınıyo

ıruz. 

Futbolcunun cölü mevsimde• hazırlan

man flmdiye kodar yerleşmiş telikkileriml
ı.e biraz aykın düşer. Fakat mesele bu va• 
kitte hazırlanmanın yanlıf bir ı. oluıunda 

delil. •imdiye kadar hareketlerimizde baş
hca imi! olan bu telŞkkinln çürüklüğün

dedir. 

l!:vvel.l futbol ile bir spordan ziyade ma
alesef bir oyun olorak allkadar oldulu
muzu kobul etmeliyiz. Futbolcumuz apor 
ile a!Alıuı olmıyan bir inoan kadar bile 
beden baroketlerile aWtadar olmaz. 

Ölü mevsime glrlşirnizde çocukların form 
la.rile, mevsimin müsaadeslle yakından a
Ukadar olarak verilen bir karar neticesi 
dojil, aadece bafka diyorlarda yapılaııı tak
lld ederek metıuJ olunur, Belki yegane atlet 

lutbolcuma:z: Melih 

Ictik idmanlarla işe başlamalı ve maç za

manına kadar bu ıekil idmanı tedricen 
yükseltmelidir. 

lieşin top peıinde henüz koşmağa ba,

lamıt olanlar i~in bu hususta bir az ıay
ret sarfetmek elzemdir. Böylece gene spor
cu. ağabeylerinin idmanaız: maç çıkarmak 

veya şut atıp çiftk,.le oynamak suretile an
tröneman yapmak gıDi esk:imlt ve faydasız 

itiyadlanndan kurtulmut olacaktır. Bunları 
bir tez olarak ileri sürmüyorum. Vak'alar 
bizi her maçta ikaz ettiği için bu meV?:U 

üzerinde uzun boylu mütalea yürütmek za

lddir. 

Bir ay evvel kapadığımız futbol mevsi

minden, futbol btlgW ve teknii!i diğer fut
bolculanmu:a nispeten hayli kıt olan bir 
atlet, en çok randunan veren futbolcu ola
rak çıkmışbr. 

En çok eot atan o, kar,. tarefı en çok 

di!fündüren, yıldıran o, nihayet sahada 
en çok alkıtlanan gene odur. 

Bu çocuğun tesadüfen atletizmle lto bq

layarak, aonraları ,,.Jdt bulup biraı: futbol 
oynaması bize bu gün en çok lJ ıören bir 
futbolcu kazandırnuttır. 

Diğer ııenclerin de eski fuıtadlanmızın 

tekniğin! öirenirken işe bu taraftan batla
yıp futbolun atletik bir spor oldutunu a
kıllarından çıkarmamalan lhımdır. 
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Soldan ula: 
1.- lrmaltn küçüjü • Mecliate içki da

tıtan. 

2.- Bir erkek ismi ... VücudümüMe de-
veran edm bir mayi. 

3.-Rabıt edatı - Kolordu • Bir nota. 
4.-Arab! aylardan biri. 
5.- G0%Ün üstündedir .. Bir müphem S\fat 

6.- Bir elmas ölçüsü. 
7-Hane - evin ak&anundan biri - cüz'i. 
8.-Alacın aksamından - İsya.n etıniı,. 
&-Cerwt - Büyütmek. 

Yukarıdan q,apya: 

1.-İddiaya müaten!d bak 
bir hayvan. 

2.- Elemekten emri hiıır - Mevcud. 
3.-Bir hece • Aiır - Bir edat. 
4.-Yemek yemeğe mahsua bir ~et. 

5.-Gü:ı:el - Yol. 
8~Huzur. 

7 .-Beyaz - Sarih, vazıh. 
8.- Kqın ya~ar .. Musa.nm bastonu. 
9~ Üzüm • Büyük. 

t 2 3 4 5 6 7 8 9 
t j E N I IS •iP OlTIA~ 
2, Si• PIO\LIE MI 1 IK 
3 A Sl•ILI 1 IRl•IC 1 
4 T u HIA F •IHIA D S• H AIK • •K AIRI• 
6 T OIZl•IHIAIRIEIM 
7 AILl•ITIAIDl• 'TIA 
8 K E SIA FIE Tl•lzıı 
g~TlllK\•H AIMI 1 

7 Ajuıtoı t940 

Milli Piyango 
idaresinden: 

aylık piyangosu 
önümüzdeki Çarşamba günü saat 
18 de Kadıköy Fenerbahçe stadm· 
da otomatik kürelerle çekilecektir. 
Bütün İstanbul halkı bu merasi· 

1 - 7 Ağustos 1940 

davetlidir. .. 
" 

çekilişe aid 
maddesinde yazılı 

planin 
olan 

onuncu 
40 aded 

alb bin liralık ikramiyenin de 
küre birden çalıştırılarak ayri ayrı 
40 numara düşürülmek suretile çe• 
kileceği sayın halkımıza ilan olunur. ... 

RAŞİD RIZA Tiyatrosu 
Halide Pişkin beraber 

Bu akşam Üsküdar, Doğancılar 
AYPABKTA 

ONLAR ERMİŞ MURADINA 
Vodvll 3 perde 

Heyet, her çarşamba akşamı 
Üsküdardadır 

makineleri 
Anadoluda son sistem makine!~ 

mücehhez un fabrikası acele satıl~ 
tır. Tafsi!At almak isteyenlerin, 'l , 
Postane caddesinde Halk Bankası !ı 
nında. Mısırlıo~lu hanı No. 2 de /?' 
Zühtüye müracaatlerl. / 

Halbuki futbolcunun da batka herhongl 
bir aporcu gibi çaiıımamuı için hiç bir &e

beb yoktur. O da VÜC!udüne, rejimine, id

manına dikkat edecek ve basmakalıp ıd -
man tanlarından aalunacağı clbi !atediğl 

cibl bir bayat sürmiyeeektir. 

yapyıı ıeklinden evli ve daha z.evkli .. 

dir. 

Futbolı:ularıınuın da çok az tarudıkları 

bu bayata artık inllbak etmeleri zımıonı 

gelmiJtir. Bu ite futbolun ölü mevsimi olan 
bu ııünlerde hafiften batlaraak futbolun en 
modern ekolüne do intisab etmek için ilk 

adımlan almlf oluruz. 

Bu itibarla bir ay aonra maç yopacak 
olon futbolcularımız da kendilerini atle
tik idmanları.'. biraz otMm hazırlamalıdır
lar. Biraz da bu yolda yürüyelim; ben emi
nim ki bizde bu futbol aevgisi varken Bal
kanların Uz.erine hemen çıkar ve merkezi 

Avrupada bir iki aene zarfında kupa finali 
bile oynarız. 

(RADYO) 
Sporcunun rejiminden ve idmanından 

bahaedild~ valıit bir çok kimseler bir pa
pas hayatı tuovvur ederler. Halbuki mun

taı:am bir hayat olan aporcu YlflYlfl llh
hat eauına ı.tinad ettiği için herhanıl bir 

/""' 

• 

·-
UÇ· 

JEACK LONDOl't 
Mütercimi; N. AY KUT 

-,. 

l"utbolcumuz t.tiı bu ~erde hafif at-

. a 
Macera Romanı 

TEFRiKA: e 

Bu yarı ..ı.,ı acayib kızın güzel batı \ ~•kten başka yopılacak ı. ~oklu. Dilber 
timdi delikaı1\ının omuzundaydı. GeVfeyen hır kuın arzularına boyun egmekten baş
elindeki rovelverin tema.mu kürek kemiği ita çare olrn.ad.ıjıru. gösteren bir tavırla de
üıı!ilnde ııisaeden delikanlı tatlı bir earhot- lil=lı aandala otladı. 
Jukla .kendinden geçer gibi oldu: Gene kız Kilrt'.!klere yapıştıktan sonra. başını meç-
ıöZy .. larile ıslantnlf yüzünü tekrar kaldır- bul esmer güzeline çevirdi 
mlf; büyük bir hararet ve ihtiraalo deli- Gene kız: 

kanlının dudaklarını Öpmele bqlam!ftı. - Allah ıünahlarımı bai!flasın!, 
Delikanlı da. bu aefer, mukabelede kusur Diye bağırdı. 

etmıyoı·du. İradeşi elinden gitmı.U. Sonra dıı, ıötsünden bir madalyon çıka-
- Ahi Bu dakikalar ebediyen bitrneaoy- rarak denize fırlattı. 

dl! Faka~ heyhat! Bu mada, ormanın kenarından elinde 
Dellkanlınııı bu rüyuı uzun ıürmedl. av tüfeklertle üç ~ çıkıvermiftl. Bu üç 

Gene kız ani ve ııert bir hareketle deli- adam hızla llerllediler; kumluııı üstüne yı
kanlının kollarından sıyrıldı. Yüzünde kin lılıp kalın gene kızıiı batına toplandılar. 
ve nefretle kanıık bir hiddet okunuyordu. Aya~• .kalkmuı için gene kıza yardım e-

Rowlwrin namlusu tekrar delikanlının derlerken FranciJ Morıan var kuvveti.le 
ıu'bejine çevrildi. Ve sert bir emir: Sanda- küreklere uıldı va kıyıdan uzald8fmağa 
la bhı emir!.. baıladL Adamlar bunu ııördiller. İçlerinde 

Tevekkw ve ~etla emre ltoat at- en yaılıaı oldı$1 anla.,Jaıı bir aakallı dür-

Bu giinkü program 

12,30 Program, 12,35 Müzik: Fuıl heyeti, 
12,50 Ajans haberler!, 13,05 Müzik: Fasıl 

hoyeU. 13,20 - 14 Müzik: Radyo aalon or
keatruı. 

UJlO Pr-om. 18,05 Müdk: Caıband (Pl.) 
18,40 Tilrk mUliklııl, 19,15 Konuşma: (Dıf 

polltllıa t.ldlselerl), 19,30 Müzik: Koşma ve 
.emaller. 19.45 Temsil; Dövenler dönerken, 
20.55 Müzik: Saz ... rter~ radyo küme caz 

heyeti (15 aaı:), 21,15 Müzik: (Pl.) 21,30 Ko

nutma: (Radyo ıazetes!), 21,50 Müzik: Amo 
tör konaerleri, 22,10 Müzik (Pi.) 22.SO Ajanı 
haberleri, boraa, Z!,4S Müzik: Cazband (Pi) 
23,25 • 23,30 Yannki program ve kapa!Uf, 

1 ABONE ŞARTLARI"\ 
Türkiye için: 

Bir aylık 90 kurut 
Üç aylık 250 • 
Alil aylık 475 • 
Senelik 900 • 

Yabancı memleketler için: 

Alil ay4k 850 kurut 
Bir ııenellk 1600 • 

fliltıyaz aabibl ve batmubarrirl: 
Necip Ali KÜÇÜKA 

Umum neıriyatı idare eden Yazı 
Werl Müdürü : 

Ceınal Hakkı SELEK 

Buıldıiı yer: Cumhuriyet Matbaası 

riben elli mil mesafedeki Boğa ve Dana a
dalarının müntehasına vannııtı. 
Goletın kaptanı demir attı ve tanyerinin 

•i.'ll'tllUlnı bekledi. 
Kahvaltıdan 10nra Francis Morgan Jama

ik adası zencllerinden olan bir tayfa ile be
raber Andala atladı ve Boğa adasına doğru 
yollandı. 

Bota adaaı bu takını adaların en büyüğü 
idi; ve kaptanın söylediğine göre, bu ada
da, Ahile kaplumbai;a yakalamak için "e
len Hindlllerle karşılaşmaları muhtemeldi. 

Francla Morgan anladı ki, Nevynrkton !11-
bJıren yalnız harita üıerinde o~ derece 
meaofe kotetmekle kalııunamış, otuz am ge
riye do sldilıniıtl. En mütekamil bir me
deniyet seviyesinden beşerin en iptidai bir 
devresine intikal edilmişti. 

Pantalon yerine bellerine aardıklan kötü 
bir be• parçan olmua !aınanıile çıplak sa
yılabilirlerdi Ellerinde destere biçiminde 
kocaman bJçaklar vardı. 

.Frt.nciı Morpn'ın yanındaki zenci, efen
<li.ıle koplumba&a avcıları arasında tercü-
manlık :yapıyordu. • 

Kaplwnbaia avcılarının üadesine göre 
Bull veya Bola aduı kendilerine e.iddi. 
Fakat, Cal.f veya Dana aduı için mesele 
deti,lyordu. 

Vala!, evvelca bu adalar da onların elin
deydi Fakat, sonraları bir yabancı irız 
Olm1lf ve raJatJaruu kaçtrmıflı. 

Jlu yahaııcı halıikl bir kaçıldı. Zıpırın 

1$ BANKASI l aded 2000 llralılı: = 2000.- ııra 
s • 1ııoo • _ sooo.- > 
5 • 500 > = 3000.- > 

12 > 250 > = 8000.- > 
40 > 100 > = 4000.- > 1940 Küçük 
75 > 50 • =3750.- > 

Cari Hesablar ı10 • . 2s • = s2so.- • 
Ke,ıdeler: 1 ,ubat, 1 ma.,;• . . .... ~_,, 

iKRAMiYE PLANJ 1 ~ğustoo, 1 ikincitetrin tarib-

biriydi. O kadar sert ve zalimane hareket 
ediyordu ki, bütün bu yerliler ürtir titre
yorlardı. HuJa.a bu yabancı buralar• deh
ıet saçmıştı. 

l!"ranci!'I Morgan kaplumbağa avcılarından 
birine btr dolar uzattı ve bu meçhul adama 
bir haber gönderdi Adaya misafir geldiğini 
bildirdi. 
Parayı alan yerli uzaklaşınca, diğer kap

lumbağa avcıları hemen sandalın etrafına 
ilcıilştüler. Ve itlerinden biri, kaşla göz a
rasında. delikanlının ağzından yeni bırak
tığı piposunu ortadan yok ediverdi. 

Bu hareket delikanlının gözünden kaç
mamıştı. Derhal hırsızın kulağına bir yum
ruk a~kettl Kaplumbağa avcılan bıçak
larını kaıldırdılar. Neredeyse saldıracaklar
dı. Bereket versin ki Francis'in otomatık. 

tabancası hepsini olduğu yere mıhlamağa 
kifayet etmiftl. 

Kaplumbağa avcıları, homurdana homur
dana. uzaklaştılar. Tercüman cidden kor
kak bit herifti. 

Kaplumbağa avcılarile beraber. o da bir 
kaç adım attı. Onlarla bir ,eyler konuştu 
ve dönü,te fu hı beri getirdi: 

- Hemen buradan defolup ~tmemitl is
teyorlarmışl dedi. 
Delikanlı cevab verdi: 
- Onlar eöttirmezlerse ben yalnız gi • 

derim ... 
Zenci tercüman: 
- ;redblrll ola4m, efendim, eledi. ;Bu 

lermde yapılır. 

hayvan herifler bizim haşuruza bir 
öre bilirler ... 

Francis Morgan kısa ve sert bir !Csıe: 
11 - Haydi bakahm, diye emretti sand• 

atla ve beni o adaya götürl ' 

- Hayır efendim, affedersiniz. Ben ki~ 
tan Trefethen'in 1tmisinde tayfayım. brı~, 
nü ·~~ı~~ düıııünmeden iııı yapamam. g:en~ 
mi gozgore intihara sürükleyemem. oro 
sizi ~~~.ak ölüm k8.rfılayacak:. Sizi öl~ 
mi gotureyim? Beni dinlerseniz en atc1 , 
. b' .... ~ ış ır an evvel bu netameli yerden u-- , 
laşmaktır. &, yere inad etmeyiniz. Stı IS 
ğursuz adadan uzaklaşınız. 

. ~ncinin bu sözlerini delikanlı büyüle ~ 
ıstihkarla k.anııladı. Tabancasını cebine ~ 
tu; ve kumsalda bir mercan kayasına dof'
yürüdü. 

Calf kıyaında. dar bir geçidin öte ıo;; 
fında, küçük bir koyık duruyordu. ihti f' 
dclinmif ve au alnılfb. Çürük çarık bır ı" 
di. .:d 
Delikanlı kayığın suyunu botaltma~ İ<" 

eğildi; ve birdenbire farkına vardı ki ki~ 
lumbağa avcıları, '1zlice, kendisini ts1" 
ediyorlar!.. ., 

Bu vahşi herifler Hindistanceviı.i ağac1', 
rının gövdeleri arkasına kurnazca gı.ıle~, 
mişlerdi ve delikanlının bütün hareketletl 
ni tara!!.ud ediyorlardı. 

1 
Korkak tayfaya. eelince, o, çoktan sırt 

kodem bwıı.ıttı. 
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