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. Roman yada il ge-
l H11dıseler arasında 1 neralle bir amiral 

Amerika filosu 
(Baş tarafı 1 incide) 

ve manevralar esnasında muhtelif 
gemilere geçecektir. 

ingi 1 iz sefirinin 
ızm,rdekı nutku 1 

Romanyada yeni aiyaıi \B 1• . b 
bir mesele: . er ının om-

Banattaki bardımanı 
Un tevzii ışi tekaüt edildi Vtı§ingtcm, 10 (A.A.) - Amc· 

rika • Kana.da rnUdaf aa konseyi, 
bugün Va.sington'da ikinci top· 
lantısmı yapacaktır. Bu konfc. 
rans iki gün sUTccclttir. Konsc· 
yin Kanadalı ô.za.sı, dün tayya; 
re ile Vaşington'n. gelmişlerdir. 

1-:mir, LO ( A.A.) - ..,ehrimiz. 
de bulunan lngilterenin A.nlrnra 
büyük elçisi Sir I<natclıbull 
Hugesscn screfinc lzmirdcki ln· 
giliz haşlro~-0loım tnrn.!'ından bu 
ak~am Fuar gaz.Inosundn bir zi· 
yafct verilmiştir. 

lstanbulda birkaç gün devam 
eden ekmek buhı n.nı bir hakika: 
ti ortaya koydu ki, o da (Top
rak mahsulleri ofisi) nin halk 
ihtiyacı için her giln verdiği 
buğdayların un halin,p getirile· 
rek mahalle fırınlarına. dağıtıl· 
ması usul ilndc lstanbulla taşra 
arasmda. hasıl olmu.~ fi) n.t far. 
kt yUzünden bir açık noh-ta. pey
da olduğudur. Nitekim, ihükü· 
metin sadece :lstanbul ihtiyacı 
için verdiği buğdaylardan bir 
kısmının civar mahallere sevke
dilerek satıldığı ve geçendeki buh 
randa bunun da. methali olduğu 
yolunda. neşriyat vuku ibulınuş· 
tur. Tabii ola.rak bu tüxlü ihbar 
la.rm mahiyeti tahkik edilecek. 
tir. Faılcat bundıın başka. almm.a· 
sı ica:beden bir tedbir daha var 
dır ati lbu dn un tevzii usulünü 
ıslah etmektir. 

Şimdiye kadar bu hususta 
t:ıkip edilen usule göre, (Toprak 
ma.bsulleri ofisi) niı\ verdiği 
buğdaylar 1st.a.nbulda. 'liç değir. 
mende üğütUlüyordıL Sonra oo· 
lediyece İstanbul fırınlarından 
birine ne lrn.dar çuval \lll verile· 
ceğini gösteren. bir liste hazrr. 
lanıyordu. Fırınlar ibu listede 
isimleri hlza.larma. yazılan is· 
tihka.klarmı değirmenlerden 'aır 
yordu. Yalnız 180 kadar fırm, 
şirketler halinde te8kkill etmiş 
olduğu :için bu şirketler :kendi 
ortaklarma ait un1arr toptan 
alıyar, orilar a.rasmda a.yrrca 
tevzie tavassut ediyordu. 

Un tevziini kontrol altma. w. 
mak için belediyece sadece bir 
liste hazırlanması ikili olmadr 
ğmı hfi.diseler göstermiştir. Bir 
kere en eon i§ fil'II11a.rm kaıblll· 
yetine uygun olmalıdır. Sonra 
fmnlara. zaman ile değişebile. 
cek ihtiyaçlara muvazt yUrUme· 
sini ciddi ve daimi murekabe 
altında. tutmalıdrr. Sonra. dam 
tevzii işinde fırmcılar §irlcetinin 
ta.va.ssutuııu istemiycn f ırmcılar 
olursa, lbunlar, ister 5ldtete or 
tak olSunlar ister olmasmlar, 
doğrudan doğnıya hisselerini 
değirmenlerden ala!bUmelidir. 
Nihayet, bUti1n fnııilar da çıkar" 
dmı dedikleri ekmek miktarmm 
gerçekten çıkarılmış olup olma: 
dığm.I isbata. mecbur tubrlmalr 
dır. A. 

tercbDsenlz, hiç olmazsa bu mezl.. 
yeUnlzden dolayı sld al~· 
Fakat her nedense kendinize oka
dar bl.r değeri bllo çok görmüptl· 
ntız? Bu bda.r ta\'azu fazla değil 
ml? 

AUz hocam. 
Siz Allabm emri saydığmız §eY

Jerden yWuız Uç tanoslnl ehem.m.L 
yetil buhıyorsonu: Yemek, lı;mek 
ve sonra ncslimJzl idame iı;iıı za.. 
ruri görlincn fnnllyet-0 hlç ara \'er
memok! Pek çok dilerim; gayreti· 
tılz verlmll olsan! 

LlJdn madem ld mütcdeyyf.ıısl
nlz; nlı;ln unutuyorsunuz ki d1nJn 
başka fennarıbn da \vdır vece. 
mlyet bayAtmda nsıl ehemmlyetl o
bıı oeyler onlardır· llayır hoc:mı; 
ben bahsettiğiniz ülkllclllüğUnüze 
ihtimal ,·erenılyorum. lştc sebebi: 

sız, taptlh'llllZI söyle<lJğlnlz bir 
~rnım ebedi \'e mutlak olduğu· 
na lma.n bnğJa.dıl;:"IJUZ iradelerine 
bllo sadakat gösteremcmtsslniz; §U 

halde irfanınıza zaten yabancı dil· 
sen IAylk vcys demokratik mefhum 
lara hJymıet ctmlyeceğlnize ben 
nasıl lıuuuı.yım? V c niçin inam.. 
ymıT 

Medt.ni alddelcrimdcn biri, bo
ntm gibi dlişUnmlyenlcrln \ir.dan 
serbcstilcrlnc hllnnet etmektir. Şo 
8ebeplo sizin dı.5 kıyafetiniz ne o. 
hırsa olsun iç lmnnmm her tttrnı 
taarruzdan saman görmek dilerim· 
İçinde ya~ııdıj;'llllız rejimin §ıarı da 
budar· Ancak un nol."tayı gözden 
~mnaym: 
"İmanı tam \'C kimli,. ile ken· 

tllsinc inandığınızı söylediğiniz lın
llk, sıındığınız lı:adn.r sn.fdJl değil· 
dlr: elbette o kullan içinde kendi
sine "mB<lll< atmak,. f tlycnlcri se.. 
çer knn:ıntimlc~ im; affedersiniz i 
kencilnb:I pek ktnnn.z bnlmanl7.a 
~~! blr ey rlcntlemcz. Falmt 
'~Iıı.bu<l-1 ıızrun" t.ctakld cdiien vil· 
cudü, sizin ustalıkl:ırmnı sezemi
yccek kn.ifar zekadan mahrum say· 
m.nnı:!S bir tiırlU akıl erdireme
dim: çUnliii b:ı.kın; ben bile küçük 
:,ıklımla sizin mıU.sadmm biraz 
lcn\l'ar gibi olclnm! 

llnk1: thl~'ıs-
iFıızıl Ahmet A\'KAÇ 

(Baş tarafı 1 incide) 
Bükreş belediye reisi bulunan gc. 
ncral Dombrovski vardır. 

Lfığvedflen CCIIUl.alkr · 
Bılkrcş, 10 ( A.A.) - D.N.B. 
Diyanet işleri nezaretinin bir 

kararnamesi mucibince, şimdiye 
kadar tannmıs olan bnptisteslcr 
de dahil olmak üzere, bütün dini 
cemaatler 1U6"·edilmi~tir. Badem3 
tanınacak olan cemaatler şunlar 
dır. Rum ortodoks kilisesi, Rum 
katolik kilisesi, Lütherienne kilise· 
si, protestan kilisesi, Roma mezhe· 
bindeki katolik kilise, Hwn • Ka 
tolik kilisesi, Ruthen ve Enneni 
kilısesi, Macar, Rum, Ermeni \"e 
Müslüman cemaatleri. 

Uğ\•edilen cemaatlere ait toplan 
tı binalan ile sair emlak istimlfil( 
edilecektir. Tanınmış olan bir mez 
hebe ihtidalanna kadar bu cema· 
atlere mensup kimseler, hiçbir dine 
mensup olmamış gibi telfildtl edile· 
ceklerdir. 

Musevi cemaati tanınmı~ olan 
cemaatlere dahil olmamakla bera· 
ber, mevcudiyeti hakiki olan b:r 
cemaat olarak telf\kki edilerek, ~· 
kilatı bilahare yapılacak tanzima 
ta tabi tutulmuştur. Tedrisat, sin.T 
gog, ma.bet ve dua evleri bulundur 
nıak için müsaade talep edebilecek 
lerdir. Bu müsaade verilmediği tak 
dirde mezkfir mahaller kapatılarak 
istimlak edilecektir. Sin.ıgot'll ol· 
mıyan muse'i cemaatler lağvedilc· 
c.ektir. 
&men Jdllsclerlnde ayin yapıldı 

Bükreş, 10 (A.A.)' - Btikre~ 
Katedralinde kral Mişel ile general 
Antonesku,dint bir merasimde haıır 
bulunmuşlardır. Yeni kralın tahta 
çıkması ve yeni rejimin ihdası mü· 
nasebctile Romanyanın bütün kili· 
seterinde ftyinler yapılmı~r. 

General Antoncsku, hazır bulu· 
nanlara bir hitabede bulunarak. 
vatanın istikbalinden emin olarak, 
dunnadan çahşmalanru, ve millete 
yeni hisler telkin etmek için elzem 
olan milli vahdeti temin etmelerini 
tavsiye etmi~tir. 

Sabık kral Karolun saray maiye· 
tine mensup bir çok kimselerin va· 
zilelerine nihayet verilmi~tir. Kra· 
liçe Helene'in zamanında sarayda 
bulunan kimseler gelecek günlerde 
saraya yeniden getirileceklerdir. 
Sabık kral Karola karşı yapılan 
şiddetli hücumlar, kral Mişel ile 
kraliçe Heleni müteessir etmiştir. 

Kraliçe Helene'in yakınında bu· 
lunanlardan öğrenildiğine göre, 
kraliçe dün general Antoneskuya 
telefon ederek, Bükreşe gelmeden 
evvel sabık zevcine karşı yapılan 
hQcumlann durdurulmasını rica 
etmiştir. 

Bir çok sefirle• geri t.&ğınldı 

Bükrq, 10 ( A.A.) - Rador A. 
jansı bildiriliyor: 
Romanyanın Meksiko, K.open

hag, Hel'Sinki, Tahran, Rio-de.J:ı. 
nero elçilikleri ile büyük elçi ve 
büyük elçilik müsteşarı ıiitbelen 
ilga edilmiştir. Ankara, Vatikan Ye 
Vişideki büyük elçiler ile Bemc, 
Vaşington, Lizbon, Stokholm Ye 
l3erlin elçileri geri çağırılmıştır. 

Karol Llzbona gidecekmi~ 

Zürilı, 10 ( A.A.) - Röyter: 

45 bin tonluk zırhhlRr 
Va§i11gton, 10 ( A.A.) - Amc. 

rika Birle3ik devletleri bahriye 
nezaretinin vermiş olduğu bü· 
yük siparişler hrı:kkmda. kongre· 
ye ita cclllen malfuruı.ta göre, 
sipariş edilen harp gemileri ara. 
smda 45 bin tonilato lmcmındn 
7 zırhlı da. vardır. Bu sureti<: 
in.sa halinde vcynlıut siparis e· 
dil.mjş bulunan zrrhhlann mec· 
mu adedi, 12 ye baliğ olma.:kta.. 
dır. 

Norveç sahillerine 
yapılan . baskınlar 

(Baş tarafı 1 incidıJ 
kesif a.teşile ka.rşılaşmı§lardır. 

Slqıa tipinde tir tayyarem.iz 
dönmemiştir. 

Dona.nmanm Norveçe karşı 
yaptığı hücumlar aşağıda.ki ha. 
rekatın akabinde yapılmışlardır. 
8 eylCUed Slma ve Sword Fislı 
tayyarelerimiz dUşmanm iaşe 
gemilerine hücum etmişlerdir. 
Mürettebatı tarafından tcrkedi· 
len gemiler batırılm~tır. Tay. 
yarelerlm.im hepsi salimen Ue· 
lerine dön,milglerdir. 

28 ağustogta Skua tayyarele. 
rimiz Bergcn mm.takasında pet· 
rol depolarını ,.e bir devriye ge. 
misini yakınf3lıı.rdır ve 2000 ton· 
l uk bir iaşe gemisini tam iBa. 
beUe '"Urmuşlardır. Bu harekat· 
tan da tayyarelerimizin hep& 
salimen dönmüşlerdir. 
31 ağustosta da. Skua. tayyare. 

lerimiz 4000 tonluk bir iaşe ge· 
misini ve telsiz istasyonunu mu. 
va!fakryetle bombardmıan et· 
mişleı-dir. Mürettebatı tarafın. 
dan terkedilen bu gumi de bat· 
mı14!'. Ta lerimizin he~ 
salimen Uslerinc dönmtişlerdir. 

Bundan evvel de bu mınta.ka.. 
la.ra muhtelif hücumlar yapıl· 
mıştır. 

Groenland adası 
Amerikaya doğru 

kayıyor 

Kopcn1ıag, 10 ( A. A.) - Af. 
tcnbladet gazetesi, Jeoloji bilro· 
su şef inin ibir makalesini ncş • 
retmiştir. 

Bu makalede yapılan müşahe· 
delere nazaran Groenland'ın sıe. 
nede 32 metre sür'atle Birleşik 
Amerikaya. doğru kaymakta ol· 
duğunwı görülmüş olduğu be. 
yan edilmektedir. 

Çörçil bugün nutuk 
söyliyecek 

Loodra., 10 (A·A·) - Başvekil 
Çörçll, yamı. Grenviç saatile 17 
de, radyoda bir nutuk iradedccek· 
tir· 

Refakatinde Saray funiri Urda
rianu ve Bayan Lupesku olduğu 
halde Karol Luganoda babası kra! 
Ferdinand ve Yunan kralı Kon-;. 
tantinin i~gal etrni~ o1duklan dai. , 
rede ikamet etmektedir. 

Yarınki 
gazetemizde 

Geldiğindenberi dairesinden çık
mamış olan Kral Karolun Lizbo
na gideceği zannedilmekte ise de, 
henüz hattı hareketi hakkında bir 
karar vennemiş bulunmaktadır. 

Krala yapılan suikast esnasında 
atılan kurşunlann izlerini taşıyan 
hususi tren katan iki güne kadar 
mairet personeliyle birlikte Ro. 
manyaya avdet edecektir. 

Hamid Zübeyir 
Maarif Vekfileti müzeler mU· 

dli.ril Hamid 7.Aibeyir dUn Bursa. 
ya gitmi§tir. 

Teıekkür 
Merhum Şeyh Ahmet oğlu Eskl§e· 

hlrde ma.nuaturacı Hııcı Kerim ve 
mu:ılllm AbdUlganl knyin blrnderl 
Profesör FnhretUn Kcrlnıln dayın 
Kabataş Usetl ltimyıı. mualllml ye 

Hayriye llscal mUdUr mua\'inl Kutsı. 
n1n cenıızcsindc bulunmak ınuunda 

bulunan bllftmum ehlbba ve dostl&ra 
ayrı nyrt teşekkür etmek imkAm ol· 
madığmdan ga.zetcnız ile aleni le§elt· 
kllrJerlm!%1 aunnnz;. 

1 

~--------------

Devlet 
Kuşu 

Bir genç kızla bir genç 
erkeğin macerası 

Moris dö Kobranın büyük aşk 
ve sergüzeşt romanı 

Birkaç güne kadar da 

Koca. 
Yusuf 
YAZAN 

iskender Fahreddin 

Ziyafette büyilk clı;i Ye Ea. 
yan Knatchbull Hugcsscn'dcn 
başk:ı vali Fuad 'l'uksak ve Ba· 
yanı, Belediye Reisi Behcet Uz 
ve Bayanı, C. H. Partisi \iliy::t 
idare heyeti re.isi B. Atıf lr..an 
ve Bayanı, İngiliz ticaret ltorpu· 
rasyonunWl hmir mUrne.f:.Sili \'e 
Ingiliz sefaretinin ticaret ateşe. 
si, !zmirdeki lngiliz kolonisinin 
bazı maruf ze,•atı ailelerilc bir 
likte hazır bulmunuşlardrr. 

Ziyaiet samimi bir hnvn için· 
de gcçmi~lr. " 

İngiliz büyük elçisi ile beledi. 
ye resi a.ra.ı:ımda samimi nutuk· 
lar teati ediln1i~lr. 

h:mir, 10 (A·A·) - Fuar gazi· 
nosunda şerefine verilen ziyafetle 
lngilterenin Ankara büyük elçisi 
Sir Knatclıbull Hugeescn nutkunu 
ııöylemeden evvel kadehini neisi· 
cumhur lnönU eerefine kaldı~. 
1zmlr vafüi :F\ıat Tnksal da bilmu. 
kabele kadehlnl lngiltere kralı m&· 
jeste Altıncı Corc'un şerefine kal
dırmıştır. 

İngili% büyük cl~iai u nutku 
aöylemlııtir: 

Day belediye reisi, Bayanlar 
Baylar. 

tık defa. ziyaret etmekte oldu. 
ğum güzel ve tarlht eehrlnizJ, 18 
aydır Türkiyede bulunduğum hal· 
de görmemiş olduğumu düşündUk· 
çe, adeta bir hicap hlııel duyına.k. 
tayan. Fakat innnmız ki bu da be
nim kabahatim det';1leJr. 

Bir sene evvel İzmir be\-nelmi· 
Jel Fuarmm açıl.mumda b~luruna. 
yı Umit etml§tim· Fakat o kadar 
§ayanı takdir olan ve bcynclınilcl 
refaha milletlerin saadetine. bu 
milletler arasında dostluk \•e iyi 
mUnasebetlerin t~vlJdne hasredil· 
m.iş olan bu teşebbUsUn k~t me
rasimi, maalesef geçen sene ba§. 
k:ı bir fuann hazırhklan zamanına 
lesa.dilf ettl0 akat ha -fuar öyle 
bir fuar ki. milletler arasmda kin 
ve felaketlerin çoğalma.sına ,.e 
dünyanın iyi milnaııcbetlcrinln ve 
refahmrn imhnııma matuf olan bir 
teşebbfüıtur. Öyle bir fuar ki bu. 
nun milcrimleri, milletlerin mena
füni gi>rmlyen, körler, beıerl re • 
fahm beynelm.ilel bir saadet oldu· 
ğunu, diğet" bUtUn milletleri feda 
ederek bu eaadetin bir tek mllletin 
munıru zamana uğramaz bir hak· 
kı olıunıyacağmr t.alcdir edemiye • 
rek. dUnyayı fena niyetler, Ya.ll!Jet 
ve elemli uçurumlarına •silrilkle . 
m.iş olan k!Srlerden mllt('fekkUdir. 

Bir taraftan İzmir şehrinin her 
ee11e Rarfett.iği gayrete hayrnnltk· 
la, diğer taraftan da. insanları 
sandetforinden. zevklerinden se: 
vinçlerinden hatta en mUtcvaT.J ih· 
tiyaçlanndan mahrum ederek dUn· 
yayı kin. kan \'e 5lddcUe doldu. 
ranlarnı yaptıkları tahrip !nallye. 
ti teba.rllz ettirilmeye değer bir 
tezattır. 

Siz, et.ratmızda. cereyan eden 
hadl:ıelcrle tim.idiniz! kmnnYmız. 
Ümit kırılması CMSCn Tilrk ·8ecl
yeainde yoktur. Bu suretle zama. 
nm m~kUlAUarına rağmen lmtlr 
fuan devam ctmekted{r. Bay bele
diye reisi, arannda bulunabilmek 
,.e cömert mlıJafirperverliğinlzi ka· 
bul etr.-ıekle bahtiyarım· 

Burada Jngiliz bayragını gör. 
~ekle .~ten mesut ve Türkiye 
ıl~ t.ngı~ız ımpar.ıtorl~u arasında. 
kı tıcan münasebetleri artırmak i
çin bu deliij vereb!ldiğinıizden do
ları da mağrurum. Filhakika, hal 
hazırda lzmir Fuarına bu nisbette 
iştirakimiz istikbal hakkındaki az.. 
mimizin bir delilidir. İzmir f uanna 
gelecek seneki iştr"ctkmizin daha 
b?yük bir nisbette inkişaf edeceği. 
nı ve bu inki§afın iki memleket a
rasındaki ıııkı dostluk ve menfaat 
mü~asebetlerine cidden rnrik bir 
§Ckı!de olacağını ümit etmekteyiz. 

Türkiyeye karşı ticari ve mali 
siyasetimiz uzun \'tıdcli bir sira
scttir. Bu siyaseti sistematik bir 
tarzda ve daima kuvvcntendirere!: 
iıykişa!.ettinnek istemekteyiz ve is. 
tıyecegız. 

Hali ha.ur şerait altında ticaret 
gemilerinin çoğunu harp ihtiyaçla. 
ırına tahsis eylediğinden deniz yolu 
ile nakliyat oonnal olamamakta· 
dır. Bununla beraber bir çok gemi· 
ler lngiltercden Türkiyeye milte. 
veccilıen hareket etmiş bulunmak. 

ADeal ı ZEBRA 
(3:.(01) 

\-. .J tadırlar. Bu nakliyata dc\·am edi-
-----------"' lccektir. Başka hamulclerin de 

Almanlar 
muhtariyet 

istiyor 
BilJ.,,,Tı:ş, 10 ( A.A .) - Röyter: 
Romanyanın bundan sonra 

karşıln.şacağı siyasi meseleyi, 
Bnnat eyaleti InP...aelesi tetkil e· 
acccğir.e dair şimdiden emareler 
me,·cuttur. 

Bımat eyaleti, merkezi Avru· 
panm en zengin ziraat nuntaka. 
J!Idır. Bu mmt.a.ka ahalisinin ek· 
seri'yeti, Alman menşeindendir. 
bu bölge, asırlardanberi, oenu· 
bu ş:n•ki mmtnkasmm stratejik 
anahtarını te)kil eder ve burs. 
dan Almanya, A\TUpanm cenu· 
bu §arkisini ekonomi bakımın· 
dan kontrol edebilir. Bu mmta. 
kadaki Alman ekalliyt'ti. aylar 
dnnl:-eri muhtariyet istemekte· 
dir. 

B:ınat me::elesi, gittikçe daha 
ziyade Sildet meeclesine ben7.e. 
mektedir. Bu meselenin, Orta 
Avrupanın en ha.ya.ti mescl~i 
haline gelmesi mümkündür. Bu 
zahire ambarına, bu ııtnıtejik a· 
nalltara ihtiyacı olan Almanya., 
biu.a.t kendisinin verdiği gat'8ll' 
tiyi, bu mmtıı.Jrnda. ihlal edebi. 
lir. 

Abbasağa parkının 
in~aatı 

Abbasağa p:ı.rkınm tanzim işi 
ile Dolm:ıbahçc sarayı mUşte· 

milatından Beşiktaş kaymakanr 
lık binası ittihaz edilmek il.zere 
tamir ediler kısmın inşaatı ta. 
mamlanmıştır. Binanın ta.mirine 
yirmi bin liraya yakm para har 
canm113tır. 

Diğer taraf tan Ba."1>arosın 
türbesi etrafındaki duvarların 
da inşaatı bitmek ilT.ercdir. 

Hinclistan 'e- sair mahallerden ge
leceğini umit ederim. Türkiye ilf 
ticari mübade!emizi her ne pahasL 
na olursa olsun artırmak istiyonı.ı 

Bu maksatla United Kingdo\ 
Conunercial Crporation mOrnessili 
bulunan Lord Glenoonneri ticareti. 
miıin ial<i~f amcli~ne nezarete 
memur etmiştir. 

United Kiııgdom Commercial 
Corpora.tion Munr pavyonwıu 
gez.erek bu tc~ekkillün fuliye':i
ne şahit olmuşsunumur. 

Yine Unitetl Kingdop-ı Ccmr 
mercial Corporatlonun sayesin. 
dedir ki, TUrkiyedeki mubaya· 
atınuz ve Türkiyeyse sauglarr 
mıZI arttırmak siyasetini t.:ıhnl<. 
kuk ettirmek istiyoruz. 

İşte, dü~maıılnrnr..u.la hayat 
memat nıUca.dclesin~ giriştiği
miz bir a.iıda yaptığmıız veya 
ynpaca.ğımrz budur. 

Bütün ga~Uerimlz:i bu mü· 
cadeleye lta...cretmey<! mecbur oL 
dqğumuzu takdir edersW.Z. De
yil yalnız İngiliz fmparatorıu· 
ğunun mevcudiyeti • izam edil
meden söylenebilir ki· bUtUn 
memleketlerin mukadderatı, bU
tün milletlerin hilrriyet ve saa.. 
deti, ve medeni insanların ara· 
ısmdaki münasebetlerin temeli 
olan fjeref hUsnilniyet, gayrinin 
)ıukukuna riayet id::allcrlnin de
vamı bu mücadelenin neticesine 
bağlıdır. Yüklendiğimiz mesuli. 
yeti anlayorsurııUZ. 

Heı- ne kadar harp Meli fu!· 
tünüze çökmeımişse de hiSS\.... -
yonız ki dUrilst, §Cre.fli vo kah. 
ramanca ola.n h~r ee~. htıniye· 
te, haklkata, adalete hürmet 
hususla.rmda. Türk M.illctile ln· 
giliz Milleti araamda bir ilkıl 
birliği va."'"dır. 

Sir I<natobull Hugesaen nut. 
knnu şu efjıle'?'le bitirrntırtlr: 

Bay Belediye Rci~i. 
Gösterdiğirr.z sevimli hUsnU· 

ka.buldcn ve cömcrd misaiirpcr
verUğinizden dolayı eşim ve 
kendi namıma MmimI ~ür. 
lerimi bildirmek iıterim. 

Şehriniz ve gezmek emelinde 
olduğu.muz civa.rmm ve beyne\· 
milel Fuarın bime bırakacağı iz 
en gii7;el hatıralarmuzdan biri 
olacaktır. 1zmiri gemikten ~ 
ra. §ehrinize ''Gilı.e l 1zm.ir'' is. 
minin yerinde olarak verildiğini 
söyliyobil irim. 

(Baş tara}ı l incide) 
ruz kalmıı:tır· Oniimllzdoki haf~· 
lar, önüpıüzdeld aylar içinde, Al· 
man hükftmct merkezinin !ngiliı 
hava. kuvvetleri tanıfmdan boın.. 
bardıma.nları, §iddetini.gittikçe nr
tuacak. g~en cumartesi hi!cuınu· 
nun eiddetinden çok daha ytlk.8eğe 
çıkuaktJr. 

Lonclra, 10 (A·A·) - Hırva ne. 
zaret.l tebllği: 

DUn gece İngiliz hava. kuvvetleri 
Almanya, Holanda. Belçika dll§• 
man işgali nltmda bulunan Fran
sa Uzerinde hUcumlnrma devanı 
etnıişlmfir. 

Hedefler ara.sında, Berlin elek. 
trik fabrika.lan, Bre.men \'C Bulou· 
ya tezgıihlan. Kiyel, Vilhcmlslıa· 
!en ve Viıımar dokla.n, Krefeld ve 
Brlikscl emtea garlnn, •Essen ve 
Bamtorf'da fabrikalar. demiryoL 
lan ve dilşmanm müteaddit tayya· 
re mcydnnlan vardır. 
Diğer bomıbardnnan ve bava fi

lolarımız eh Osta.nd, C:Ui.a ve Eu. 
lo.nya limanlarında ticaret gemllc· 
rl toplanula.nııı n Grisoncy bur
nundaki topçu mc\'Ültrl bombnrdı. 
man etmişlerdir· 

Tayyarelerimizden Uçü dönınc • 
mlştir. 

Berliu. JO (A·A·) - O.N.U. a
j:ınsmm öğrendiğine {;lire, Alınıuı 
muharebe tayyareleri, İngiliz ada. 
lanua kal'§I mukabele billuisil hti· 
cum.Je.rma devam etmq,Jen:lir· Lon· 
drada. ve diğer mahallerde nskcli 
b.edeflcrc hUcum yapılmıştır. 
Düşman tayyareleri, yeniden şi. 

mali Almanyaya. g~Jer ve bir 
çok noktalara, ezeUmle ııtmali Bcr
llnin bazı varoşlarına bombalar at
ınışle.rdrr. Bunlar. ta.mamile gayri 
askeri hedefler Uzeıine gelişi gil. 
zal hUcumlardrr. Bir miktar ev 
tahrip edilmi~tir. 

umdra, 10 ( A.A.) - Dün ge· 
renin ilk saatlerinde, lngiltercnin 
cenubu §arkisine yapılan ilk hOcu· 
ma 350 tayyare iştirak etmi~tir. 
Bildirildiğine göre Alman bombar 
dıman avcı tayyareleri, biribirlni 
takip eden dalgalar halinde, Nort· 
forland ile Hastings arasından sa· 
bili geçmişlerdir. Jngiliz avcı tay
yareleri, her tarafta bunlara hQ· 
cum ederek Esseks onnanlan, Kent 
tarlaları, Sürrey tepeleri ve Londra 
sokakları üzerinde muharebe et· 
mi§ler ve sonra bunlan Manı:ıa ka~ 
aıır kovalamışlardır. ~ 

Londra, 10 (.A. A.) - Hava 
neu.reti ile anavata.n emniyeti 
nezaretinin bu sabah neşrolu· 
nan mllşterek tebliğlerinde ıtöy
le denilmektedir: 

Avcı tayyarelerimmn kendi. 
sine verdirmiş olduklan ağrr sa· 
yiat dolayısile ve hilrumlarmm 
dlin akşam tardedilmi§ olmaısı 
h:ı.sablle clilfman, şimdi ukeri 
hedefleri bombardıman etmekle 
iktifa eylemek iddla.smdaıı ta
ına.mile vazgeçmiştir. 

Filvaki g~Ieyin gelmiş olan 
raporlarda Londra mmtakaarn -
da bombaların gelişi gtiz;cl at:Jl· 
mış olduğu bildirilmektedir. 
Bomhalar Sitenin tam ga'beğine 
düşm~. Saint Paul kl~i ile 
Guildhall yakınında; yangmlaı· 

çıkmıştır. Bombalar, büyük bir 
doğumevine dilşmü.ş ve i'ld defa 
taarruza. uğrayan bu mUeıe.eet."" 
de telefata sebebiyet vermiştir. 

ihtiyarlara mahsus bir meloede 
de bombalar düşmüştür. 

Alman hücuınlarından bilba (!. 

Londrarun harici şarki Varo,u mli 
teessir olmustur. Londranm garp 
ve şimal varoşlarının mahallelerin 
de .bombalar diişmil~Ur. 

Evvelki gece lngilterenin 6Cliı 
aksamında Alman tayyarelerinin 
faaliyeti zaif olmuştur, .Maamafıh 
1ngilteredn şimali garbisinde ka
in l>ir şe!ıre cenubu garbide bir kö
re bombalar d(Şnüştür. Bu bom
balar, hasarııta selbebiyet vermiş. 
!erse de telefat v:ukuwıa dair ba
er yoktur. 

Pazartesi - Salı ı«ıell Londra 
mıntaka6ında in..qnca vWu& pıen 
telefat miktarı henüz malQın de. 
ğildir. 

Pnzarlesl geoesi, Alman tayya. 
relerinin hücumu neticesinde 280 
ki§! ölmU!tür. Takriben 1400 t1ır 
yaralı vardır. 

Dün düşmanın 52 tan-aresi.nio 
tahrip edilmiş olduğu timdi teyid 
olunmaktadır. 

Sivrihisar elektrik 
santralı açıldı 

Sivrihisar, 10 ( A.A.) - Bura' 
da. iDŞ& ve t.esiaatı ikmal ectileSJ 
elektrik santn.lı bugUıı ~ış.. 
tır. Merasime FAkftehir vali ~· 
kili riyaset eylem.it ve 1ma bit 
hitabeyi müteakip kordellJt k~ 
eerek tesiea.tı if)etmeye ~ 
tır.-
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!:_otitfka: 

~elecek sene 
nasıl geçebilir? 

1 · Şehir H_aberleri {/öeüp düşüııdültçe : 
-- ....,-, 2- ,_, :www:ar=-z ..... -

"Milli korunma" nın hikmeti 
ı.-::;: ta.raftan sanayi mmta.kal&n 

P OOlliyor· Beri yandan da bu 
~Yetin tnbU netfoesl ola.ra.k ıd. 
0 
rlerı üilirlp eden ha,·a. harpleri 

laı:ıca şiddetini muhafaza ediyor· 

Köy öğretmenlerinin vazifesi Tıftik ihracat 
tipleri teshil ~dildi 

~'Milli lforunm:ı." l<arıunu, diinyaııın jçinc dii~tüğü feci de\ rin 
atc)ıle \atannnız arıı..~ma. ı.onulmu5 bir :nrn~rn dm·nrulrr· 

. Ortada ciddi sebepler, ağır ihtimaller olmasaydı. cl<'Ylet, bi)~ le 
hır kanunu yapmazdı· :'\lillct.e, memlclicfo :r.ararlt her Jıar<'l•ef, bun
dan &onra. 11<'1> bu kanunun hassas tcrıızi"'ile tartılmak hhını ~.-lir· 

Senelerce m~al !le blrlktirllmi~ 
~lan. A\·rupa. medeniyetinin ma.
~l)'eUerf bir kaç saatlik bir bom-. 
d Ya.ğınuru o.ltmda. üzerinden bir 
ııe~!':!et silindiri gt.'Çtlll' saha.la.r ha· 

Köyde yapacaklan işler bir 
broşürle izah edilecek 

X apağıcılar da beş 
tipe ayrıldı 

Ticaret Vekaleti atanuardizas· 
yon müdtirü Faruk ile evvelce te
şekkül etmiş olan komlsyon dün 
Cibali ve Eminönündcki depolarda 
tetkkiler ~·aplill.'j; bu seneki tiftik 
ve yapağı ihracat tiplerini tesbit 
etmiştir. Yapağılar, hakiki Trakya, 
tip Trakya, ince Anadolu, Anado
lu I ve Anadolu Il olmak üzere beş 
tipe ayrılmıştır. 

Fevkalade 7.amnnl:ırın fevknlfülc kanunlan. h!l.<li"'e Ye vakah· 
ra çevrilmiş biirütiicü ndes<.>lerc bcn7.erlcr· Bir ııir<', onun aıtmda 
akrrp kaılar biiyiik, a~rcp kadar 7cJ1irli giirüni.ir· 

ıı alıyor. . 
ltlılla.rabcler ar&.'Smda ca.nlannı 
llıc l'tnranıar her saniye alimı t.t-h. 
b esine manızdorhı.r ,.e ruhlıı.n 
\!er ı;ün bir kaç defa ölümJo alm 

0 
illa. gelme~r· Vücuttan harap 

Köy okullarmda vazife gören öğ-1 milzik dinlemek suretile lııtifade 
retmenlcrin en mtihlın işlerinden edilecektir· 
biri de köylü ile meşgul olmak. on- Köylünün müşkillata duçar ol -
Jarm muhtelif işleri hakkmda ken- duğu işler ve köy kanunları hak_ 
dilerine izahat vermek, köy işlerile kında öğretmen kendilerine iza • 
meşgul olmaktl?'. Maarif Vekilliği hat verecektir. Köy ihtiyar heye· 
umumi müfettişleri tarafından ba. tiyle temas ederek köyün iman 
zı köylerde bu vazifenin tam ma. ve köy Jşlerinin yapılmast husu -
nasiyle üa edilmediği görülmüş ve sunda teşviklerde bulunacak. ken
bu gibi öğretmenler hakkında ta· dilerine malümat verecek ve te • 

.. Gergin bir uyanıklığın. titiz bir dikkatin malısulii olan bu ~(i. 
r~şt.e, 'atan iı,:in lıayrr yardrr· J\c~kin J\Jlıc:, :ıncak rı<'emi rn bccc· 
rıkMz <'llerdc tehlikeli bir silah sayılır· Ifobı.ası demlr pençeli kalı. 
rrunanlarm elinde durllukcıı, namuslu \'C faziletli insanların kılma 
Jıata getirmez. · 

Ilu silahtan titrcmc'ıi Hizmı ~etenler, karanlık Yicdnnlı m:ıh. 
lfıklardır. 

~anların ruhlan her halde bü· 
~ üzüntttler ıctnde, yerinden uğ_ 
b Şet sllindirl geçmiş sahalar ha· 

111 allllaktadır· 
d llarpsonrası AvrnpasDll ı;im-11· 
8 
tıı koriomç bir dekor halinde t.a.
~'\ıtr etmemize manl olabilecek 

kibata. geçilıniştir. şebbiislere girişecektir· 
Köyde fenni ziraat usullerile nü· 

munelik bahçe, fidanlık, gibi yerler 
tanzim edilecektir. Mevsimin iyi 
günlerinde köy gezileri tertip edile· 
cek, köylüler arasında eğlenceler 
yapılacaktır. 

Karayaka gibi tiplerin geçen se
neki nümunelerini tebdile lüzum 
görUimeıni.ştir· Tesbit edilen tip· 
lerden !zmir, Mersin ve Samsun 
ihracat kontrollüğiine ait olanlar 
bu hafta. mahallerine gönderilecek
tir· 

_ Ga7~etele.rclc, hemen Jıcr ~\in bir "ihti.'kiir suçu'' n::ı e}konulclu
ı.:ımı.. ~ah hır demir tücr,annm, gah hir m.a.nifatııracmm baum da 
:~r /ag:r_mm. mahkemelere sürüklendiğini okuyoruz. }[cpsinin suçu 

i 
1~ ır· ,_ epsı, ,doymak bilmeyen ihtiraslanna Jıal'kl Irurbnn ettikleri 

çm ya .. al.anm1şlardır· 

bir nikbin alamet yoktur· 
hıtrııedenlyet harebclcr arasında. 
~~bomba IFW.betile can nnnlşttr. 
~ kalanların ekserisini ~inir buh· 
Jıa.s l'ba uğramış, aklmı ka.ybetmiş 
bt ~r teı::kil edecektir· Böyle 
d.ıı.? ~nzara.nm teferriiatı: hakkın. 
'at "0 Ylenoock daha bir çok ~ey 
~d drr. Fakat ınedeniyetlni, aklını, 
bıı. enini kaybetmiş bir kıtanm 
b~dan sonra gö..-;tereccği tcza· 
IUı lort Uıl{er. t~l<er saymaya ne 

Vekalet, köy öğretmeninin köylü 
ve köy işleriyle ne şekilde meşgul 
olacaklarını gösteren yeni bir bro
şür tanzim ctmeğc karar vermiş 
ve bu kararın tatbikma da geç
miştir· 

Yeni tiftik tipleri geçen seneki 
tiplerin hemen aynıdır. Yalnız ka_ 
lite itJbarile daha yüksek ve bi· 
raz krem renklidir· Bu tipler bu
gün Jiman hanındaki ihracatı kon. 
trol dairesinde teşhir camekanla
rına. konulacaktır. 

Bir hafta. evycJine kadar bu kirli iş, yalnız J,:i~im kasam eşya.· 
sma, yapı harc:larına, falann. aitti· Fakat son giinlcrdc bu ihtirasın 
can enmlze saldrrdrğı hissolunuyor· 

Köy öğretmenleri okulun kapalı 
bulunduğu saatlerde geceleri köy 
odasında köylüye muhtelif mev ~ 
ıular üzerinde konferanslar ,·ere. 
cek, kendileriyle köy işleri etra. • 
fında musahabeler yapacaktır· 

Köy çocukları için eserler tavsi· 
ye edilecek, köyler için bir kütüp· 
hane kur.ulacaktır. 

.. t'" "1\lllti Korunma hannnu", en 1'~kin lnhcrrl:i, bte lııı sefillerin 
us unc o.tılma.Iı, onlara tlünynyr zindan etmelidir. • 

Köyün kuruluş gününde bir köy 
bayramı tertip edilecektir. O gün 
köyde eğlenceler yapılacaktır. Ye· 
ni broşürün tatbik mevkiine pek 
yakında korunasr muhtemeldir. 

Bundan sonra. tiftik ve yapağı 
ihracatı bu tiplere göre yapılacak
tJr. Standardizasyon müdürü bu. 
gün Ankara.ya. gidecektir· 

manl~t;n baz_r cürümler, clcğil böylo fe,·kaliide mmanlarıJa, ~iit li. 

1 
i k cmlcrınde <le ba~ka yasalarla cc7.a.landırılmazlarsa. asla kök· 

.~r abzıntam:ız. Da5ta ihtikfırcıJar, zehiciler vo rü~\'ct,.ilcr olmıık 
U7.cre U .. }'' 1 ~ " 

ki
.ld . ur u suç ular, y:ıptıklnnnı bir dalın frkrarJa,·amrya~k -.ı·-

R:ı.dyo bulunduğu takdirde rad· 
yoda gerek havacllis ve gerekse 

e czılruelidirlcr. · 
''Mi11i K orunma kanonu': nun baş Jıetfofi l~te bmlnr· 

1~ ,·ardıt? HAKKI StJJL\ GEZGJl\• 
~1 1 

arbfn itle ayJa.nnda .Anupa. l1al
dll. ıarel\eb zlilrlRn §lkiyet ediyor
lıı 1Ş~ındt de nihayeti gclmlycook 
ıır " l1i ' eren büyük ha.rp dinamlz-
ltıdcn filka:ret,.idir· 
l' '·- . ~ ?tı a""t bu harıl dinamizmi no za-:t.: duracaktır'? Iluna ya.km bir 

re~ .anıta kn ,·uş.-ıcağnnm; bu dev; 
Ct•k~ _bl~ sulh deuinin takip ede-

Fransızca Larus lügati 
Türkçeye çevrildi 

ı- Fransızca. Büyük Larus Iugati Maarif Vekaleti ta.rafından tercü. 
me ettirilmeğe karar verilmiş ve bu. iş lisan bilen profesörlerden mü· 
teşckkil bir heyete havale olunmuştu. Heyet Larusun te.rcümesini bi
tirmek üzeredir. Lügat bu ayın ba§mda. basılmağa. verilecek ve La
rus tercü.mesile Ttirk kliltürii güzel bir. ansiklopedi kazanmış oluyor. 

lngilterede tahsilde 
bulunan talebelerimiz 
Londra başkonsolosluğumw:, tn_ 

gilterede tahsilde bulunan .talebe
lerimjzin 19ağ. ıııalim olduklarını de
niz yollarına. telgrafla. bildirmiş. 
tir. 

Faydah bilgiler, merakh şeyler 

Stuka taggareleri 
l>ııı kı~sc iddia edcm<'Z· 

l'ip aha bır kaç gün cn·cı moha· 
lr Şrfler tarafından ö:rlenen söz· 
''{•~ ~Uharebenlıı h<'niiz 'ııırsı söne
~ or. lr halo ~clmrdiğini anlatı· 

150 Polonya mültecisi 
geldi 

Saniyede 166 metre sürat yapan bu tayyareler. 
günün en müthiş silahlarından biridir 

111~::ıer \c. Çör~ilin nutukları bir 
nnı.,., l'eke &ayılablle~k olan bir 
lıınd~~ :mlhuntlaıı bile uzak bu· 
t<-dirı guınuıu sarahatle ifşa ctmc'k· 

er. 
oh 1 ~ıl n.iıı: de bu sonsuz macera na· 
n .ret bulacaktır? 

ta, 1 u ~1lnlc '('rilect-k c-~·:ıp it;in 
})·z a :ı1ullı nlm:ı~ O. lü7.Utll :1·oktllr• 

Hava Kurumunun va
tandaşlara bircemilesi 

Dün Ro~anya vapurile limanı
mıza 150 kadar folonya. mültecisi 
gelmiştir. Bunlar Akdeniz liman
larına gideceklerdir· 

Garp cephesinde cereyan e
'den harplerden Alman ordusu 
müstahkem. mevkileri zorlamış 
ve en modern zırhlı vasıtalarI 
isabetli endahtlarla tahrip ede

Gümrüklerde seneler.dir bilmiştir. Bu işi görenler bun_ 

bekliyen eşyalar dan evvelki umumi harpte 

Saadetlerinin ni§ancsi olan ni· zük vermeği kararlaştımuştır. Gümrükte senelerdcnberi birik. (Şişman Berta) dedikleri ağır 

1Yel)mrir, J,i; • 

_şan yuzüklemıi Türk hava kuru· Haber aldığımıza göre hamiyetli mi3 ithalat eşyalarının çıkarılma· toplar değildir. Bilakis ibu işi 
muna vermek gibi büyük hir ha- Yatanda~lamnızm ni~an yüzükleri sına başlanmak üzeredir. Bu arada yapanlar, krsaltrlara'K baş harf. 
miyct gösteren Yatanda~lanmızın yerine $eve seve taşıyacakları bu gümrükte milhim miktarda kau- lerile Stuko tesmiye edilen mü-

,, bu fedakarlıklarına mukaele ol· yüzükler havacılık forsunu ve çuk olduğu da. anlaşılmıştır. Bun. cadele tayyareleridir. 
ttr.:- J..:lhetf('• füırhıl'a Jılulıtcal<- mak üzere Hava kurumu kendileri· Türk hava kurnmu işaretlerini ta· lar lastik fabrika1arma. tevzi edi- Nevi şahsına münhasır silah· 

.,. f k 1 ·d k 'k lecektı'r . ...,, ne eY a a e ~ı sembolı birer "Ü sı'-·acaktır. ların sı'st"'mlı· bı'r <>~kı'lde ı·maı· 
•li 1~Rkat 939 Jıarhinin ı\nibali kim. ~ J - J "" .,,... 

1 

ııı~',~•t.nda nır, denizlerde mi? 1şt-0 D • d k b 1 Sakarya vapurundan içitnAlmf antm~ut·~ı1meMtilblüyk~~ ~bay-
lıar~~üı olan hu noktnılrr· Çiinl<ü bu re sar e ış ır. ese ı ıtı a.. 
trı~hın J,a~ıhkh bir lmnet dene. en 1 z e ay o muş haber yok rile aslen tayyareci olan Göring 
?tıp .1

1
hallndc hir takun neticelerin harbi umumideki tecrübelerin,-

\ c a Bir müddet evvel limannnızdan · tif d d 
~,, ıç • • skcnderuna. lıarekct eden Sadtk h tıı..:.. 1 .fü.t ı:ıkn1tl~mıı r-ıebcp olabil.. • k • k k ı 1 den ıs a e e erek bu silfilılara 

Iıarhl .ın bugün . sa<lcc·e tahrip ~ 1 o p e aran 1 yor oğlu Aslanın Sakarya ~ile binden ibilhassa e emmiyet vermckte-
~ıla ~ apanlıınn bıribirlcrilc kar· hala hiç bir haber almamamı!)tır· dir. 

lltalan liıznudır· ş·ı 1 1935 senesı'nd"nı"-ı ı· Alman ı ep skenderuna gidecek orada " !ııt: 
hiı~; 1-a~ıl::ı.:,ma 5u i'ki ~ckil<le ola· ve diğer iskelelerde biriken ibra- ;bava kuvvetleri başkumandanı 

''\ HayırsızaCla açıklarındaki bir sandal içinde de cat eşyalarmr alarak limanrmıza sıfatiyle Göring bilhassa yüksek 
lı 11 s·~ İngiltNe kıtrcllara. ~ıkarak B • h / d gelecekti. Sakarya Dcnizyollarx.ta· mesafelerden ·ÖOmbardrman et-

1·. •alarıl.ıt lıarıı edecektir· l r roman u un u rafından kira ile tutulmuş ve si.. mek işlerini tetkik ve bunun te. 
t ıı \) gorta. edi)mia• 1•• ıı~itt ' ınanyıı deni:ılcro çıkarak ._,,l kamülü çarelerini aramak için 

111 :.~ı·~i orada ta.kip edecektir .. , Evvelki güu :Mudanyadan Jima- Dfğer taraftan 1zmit limanından maiyetile birlikte uğraşmakta 
ı·inın'""n JU• hirinı·inin, ne de ililn.. mmıza gelmekte olan Sus vapuru gelen bir habere göre, 17.mit sa- Bir eroinci yakalandı idi. Bir toplantıda hazır bu· 

lra t~ha.klmlrnna imkan ,·ardır. Hayırsıza.da açıklarında i<:inde lıillerinc dalgalar bo.ş bir sandal at. lunanlardan birı'sı· 5000 ~rahut 
te11111rhın birin<'i haft.a~mr 1n~lt.e- "Günah Bende mi" isimli bir ro. mı.ştır. Sahibi be1li olmıyan sandal Gümrük muhafaza memurları -' 
<le t ka~ılarılnn !,;t>kllmcsl fieklln.. man bulunan boı; bir sandal bul- hakkında tahkikat yapılmaktadır· evvelki gün Yenikapı salıillerinde 6000 metre yükseklikten atıla-

1,.:~cııı C'tti· muş ve liman reisliğine teslim et- Bunlardan başka Zingal ~irketi ü~ kiı;inin vaziyetinden ııüphclen- cak bir bombanın bir köprüye 
.\iıtı 11.t harbin ililn<'i tuı.rtaymmda miştfr. Di.ın Kandillide oturan bir müdi\rü Tevfik Ali'ye ait Atmaca mışlC'r; bunlardan Muammer is- veyahut zırhlt bir arabaya. isa. 
t!l"l\J;ıı~anın 1n~lltcr<')İ deni71erdo avukRt limana haber göndererek kofrasınm sandalr da evvelki gün miııde olanı yakalamışlardır· Fa ~ betinin sadece bir tesadiif eseri 
let ~.!'hnesı 'jeklinılc bir bmıusi· sandalın kendisine ail olduğunu ve Marmarada bir ~ezinti cımasmda kat Muammer yakalanacağını an· olabileceğini söyliiyordu. Bunun 

11 °sterın<'di· rıhtımda bağlı iken ipi kopup kay- ipi koparak kaybolmuştur. Sandal- laymca C('hindcn bir kaç }laket e- ü1.erinc Göring: "Hedefe isabet 
()la~~ a almılanm a~ rı bir unsur bolduğunu bildirmiştir. da iki tane kıymetli köpek bulun- roin çıl<ararak yutmultur· Memur. edememek tense bütün makine 
ıı~ ]{ kabul etmek Jazımchr· Onu Avukat bugün liman reisliğine duğundan Marmara limanlarına ı,.r :Muammeri Cerrahpaşıı. hasta- ile aşağıya inmek daha havn--
tiııe ~~·ne de deniz kuwetinin ye.. gelerek sahibi olduğunu ishal eder. lelgr:.ır çekilmiş ve nrastırma ya_ nesine götürerek midesini temiz- 1 d J•• 

ııl'"0Yıtıak doğru olııınz· se sandalr alaca.ktxr. pılması istennıiştir· )etmişler ve bir paket eroini tam ı ır.,, diye bağırdı ve 1btı suret-
li, )(; slJiıhro kendin(• gi>re znfe- olarak çıkarmışlardır· Ruçlu bu le de Stuka fikrinin doğmasına. 
dıt. cııcııne gi;ro mağlfıbiyetl Yar. G •• • e k 1 delille beraber adliyeye vcırilmi~. imkan verdi. 

039 
1 um ru erde tir· Havanın tazyiki muhtaç olu. 

b.iitün harbinin kati netic~i i~lo ~acak materyal meseleleri ve sa-
lii% bu slliıh kunetıerinlıı tet>. ıre uzun, uzun hesap edildi. Nor-
lıeılı.( eclilıniş olması lktb:& edhor· Ecnebı"' yolculara kontrol Kısa haberler·. mal tayyarclerdc Stuka mane'·-1~ ..... ,tharbin talihi bir ...ıın ı~•·il- r:ıl t ·-=,, t b' ,... ' arı yapılacak olursa kanatlar 
lıtf gtb 'Plu Napolyonu ta.kip et. • • k / / f / k nı. uhakkak kırılıyordu. Onun i-

tlrc~ ... ı.. l; kam orunları \'iicodc ge. lŞ l 0 ay aş lf l a ca ~"' İ t b 1 ' . I' b "'ııı: .... ıı "n ıı mmtakn liman rcıııı ,e· c:ııı u işe elvcrisli ve hususi bir 111!'1ted .t\\·ruım krtasmda faaliyete Clk A t t ft' 1 1 B ı 1 · 
h.. ~ektı kat · d"ki l ld Gu"mru"k '"' 1nl1t'00rJar Vekaleti b"l yan ur c ış c n •dlin nm ır· 1!1U nn·cmcle sahip .gövdeler in-,. ''l r. Fa sım ı ıa e .... ;>a ı rın momurlrır yolculnra Türk ka- m<ly:ı gltmi!Jtir. s d'ld' 
~eı~larnanm" batled~cej!;i bir mc- ecnebi yolcuların gümrükte tabi nunl:nından bnlısrdeceklcr ve bun ·1- Tlcnrct Vekaleti nııntakn ticaret da c l ı. Kanallar takviye olun. 
h~ ~· Va1lycUn bugün uzun bir olacakları muamelckr it;in bir ta- dan sonra gümriiğc ar?.cdilmC'miş ıniidi!ı·ıtığ-llnc nıcml<'kr.liınizdcki kll~· llj ve bir ~ok tecrü-bcler yapxl-
111anllt ~11 hazırlamakta olduğuna limatnamo lıa:ırrlamış. gümriiklcre eııya. lmhırlıır11a kaçak muamelesi pc ı;toklarını lcl!bit clnıcsirıi biit.llr- dı. Stuka tayyareleri 1spa11ya 
'.\ıı...,, ı.a 1.a.n bao:ka ":ıre '·oktur· göndernfr.ıtif, •ratbikine başlanılan yapacalfüırdıt·· vatanda!'l lı • · d · ık t ·· ı...~ • ~·~I'( ~ " "{ mi;;<lir. ·. aaoın e l ecru.x-
~ bir '~lınanyanm mc\cut tcknl_ talimatname ile ecnebi v:ı.pıır yol. Şimdiye kadar iso kanunlarımız Hariçten fıı7.la küspe ıııtcnnıckt.cılir. !erini mu,·affakıyetlc başarmış. 

lı- •- J'nfa bırnlınrak hıu-ilmlado cularına yapılan muamelelr.r azal- izah cdilnH'd<'n arzrıdilm<'mi .. es.va lardı p ı 1tı. ft~ı"lld .... tıc İon-flter"'".ı 
1 
.. tııa· et. 1 b .., . s - 10 bin ton kn<lıır ihrııcnt yapıla· · o onya. harbinde Dan::ig 

~... .,. b• .. .,,, .. tılnıakta ve kontrol işleri kolay aş- ulunursa rlcı'iıı:ı.l k:H"·ık muamele- kal ı · · lel'lh,,~lld harbı'n mul'acldc'""t.ı u". - bilcccği hf'ımplnnınakladır. ' e crını V:ırP.ova civurmdaki 
il ""O ' ... tırılmaktadır. Bilhassa yolcu salo.. si yapılmakta itli. ·~ Gcı:cnlcrde şehrin muhtelif yerle- köprüleri tahrip~ etn1ck isın· de de 

l!ıı h l'lıüessir olabilir· Fal<at bu. nunda bulunacak ecnebi lisanlarını ~·oıı llsı.ııe gelme i, yani bir mil. rinde yirmiye yakm lıırııızlık yapan Slukn 'lar kullanıldı. F~kat bü· 
bil' ~il erin İnglltcreye se,·kl, ve Bir amele ambara düs .. tü Bir kamyon kazası topal Hasnn adında bir so.bıkalı ya- bilin bunlar nihayet birer tccrü-
tıııc1e Yon nskerln muntazam şe. JrnJanını~tı. e idiler. 1939 _ 40 harplerinde 
ltı ka_..., G 1 ' Topal J-Ia~anın snrhu hill\iınliı;incc k 1 l!har .... AHtıpıı.sile irtibatını Ayvansarayda. kalafat yerin<le az ıçeşme rocnsucal fabrikası- . . az .. anı an tecriibelerdcn azaı:ıi 
h az . . dcYl\m rttiriJcm tahlıikatı hitırllmiş \'C t 
"el'i a. laı;cslni fonıin IJ:l bir ta mil' edilmekte olan bir romor- na aıl ·1100 nuınar11lı kamyon, dün ıs. ıfade temin edı'ler"'k cskı' m". • 

l 
"1as 1 ııcl:iıdnri a~ııy~ crıa mnhltcme~lnc l '- .. 

. la .. hı a ı tesirini yupmaktndır· kördo çalışan amele Nuri, güver- şorör Saidin idaresinde Yrdikıılc. · 1 oneiC'rde dc~ı·s.ı'klikler '-'apıldr ~ • "'i:İndı-rilınesine karar vcrilmıct r. ~ • J 

t aııtığ Pe~lcrin değil, lnsnnlarm lede gezinirken muvazanesini kay de tramvay caddesinden gcçeı kcn, 0 
( : Jt;yuptc oturan 2 yaşmdo Hnlük ve yenileri de bu tecriibclcre gö· 

~)\llİl· ınn. gôre mücadt•le madde \'C betmiş; açrk bulunan ambar kopa. Abdullah n<.lındn birisine c_.arpmra, .. ti d re ıslah a·1 . 1 
dl' • ~ıı.ru ti ı · d gı-ndan ı"rerı' du"cımu··.,tu"r. .., atlında bir çocnlr, dUn pencere on n c ' C ı mış bir §Ckildc ima 

c·rıı<tı· 1't' er çın e crycrnn e_ " " ,, sağ aya~mı kırmıştır. t d ~okağa dli•· edildi 
~~lrıı d r. ~l~rbln bu zaruretleri bu Nuri vilcudunun muhtelif yerle- oynnrlıcn, beş nı~ re en · y f · 
1 li.l(tıı{j a .. sılahh olaralt geı:eccğl rindeıı ağır ımrette yaralanmıŞ, Yarnlı bRygın hir halde hnsta- mi\~. nttn· ,ı;ıır<"tte y;ıralanmıştır. nsan ycknazarrfa. zanneder ki 

defi istikametinde a.'.ıağıya iner" 
ler. Halbuki jş böyle değildir~ 
Stuka'lar evvela hedefini gözö· 
nünde tutup y e r d e n 
100 metre y u ık a r ı y a. 
kadar bir !helezon çizerelC 
aşağıya. iner ve sonra saniyede 
166 metre gi'bi aklın Lkabul ede· 
miyeccği 'kadar hüyük ibir sürat· 
le hareket ederek ve muayyen 
bir zaviye altında; bombasıru 

hedefine atar. Böyle yapmasr. 
nın selbebi de lbu şekilde a..~ğrya 
sukut den tayyarenin !bir iklise 
kubbesinden daiıa az bir 
yükseklikte tutunabilmcsinıi ve 
geriye yükselebilmesini temin· 
dir. 

Bu taarruzlardan her birisi 
ölümle oyun mesaıbesindedir. Zi" 
ı-a kendi muhiti içinde büyük bir 
sür'atle hareket eden lbu tayya.. 
renin enda.htlarmın bizzat ken~ 
disine müthiş surette tesir e~ 
mesi değil, pilotun foabcxlen z:ı.. 
maru tayinde bir saniyenin ikü· 
suratı kadar yamlmasr veyahut 
tayyarede kullanılmış olan ma· 
teryalın ufacık bir noksanı bu .. 
lunması yüzünden parçalanmak 
ve öliim muhakkaktrr. 

Saniyede 166 metre sür'atin 
ne demek olduğunu anlamak 
için de a~ığıdaki ccdvcle bir göz 
atmak kafidir. 

Ekspresin sür'ati saniyede 30 
metre. 

Yolcu tayyaresinin siir'<lti 
saniyede GO metre. 

Havada sesin sür'ati ~aniycde 
332 metre. 

Sahra topu mermilerinin siir· 
ati saniyede 500 metre. 

Stuka'nın hiicumuna manız 

kalan bir düsıman en büyük sinir 
imtihanına tabidir. Garp cep· 
hesindc tutulun esirler içinde 
bir tek Stuka taarruzu esnasın
da s:ı~larr bembeyaz olanlar 
vardır. 

~ Çarşaınb.IPcrşem b . 
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nu lmnotll'n1llrm<'kmdir· bihuş lıir halde Balat hastanesine neyrı kııldırrlmıı-:, SU!;lu şoför ya· Çornk. !;Ji~ıı Etfal lı:ıstnh:ı.ncsinc Rtuka tayyareleri birdenbire bir 
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T e kifhanedeki ~aya ~uharebele~ Ticaret Ve.kilinin it• l 1 •'1 •J] 
v • . . nnın şıddetlenmesı beyanatı! - , ... _ _.! .. _..-:! ... _ ..... __ 

yaralama hadı_sesı ne i in ? {Bil§ tarafı Iincid•}. 11.9-1910 Çar§amba 
LY.:aralnnan mahkumla- Ç Bugünler ur!mda. kullanılan un 7.30: Pro&ram ve memleket aaa~ .. 

rın yüz güzelliği (Baş tarafı 1 incide) mlktamım bırkaç ı;-Un evvelkilere na.- yan, 7.8:5: MUıfk: Jiafjf mulikl pro. 
bozulmuş isp:ın~ a dnhlli muharehl'slnılc na... zanuı yüzde on fazla. olclu:U teablt gramı (Pi.) s.oo: .Ajanı haberler!, 

sıl h.ı.rp ilan edilmediği hıılde Al· odllml~Ur, l>Untlcnberi bir kııııı halk 8.10: E\' kadını - Yemek llatul 8,20/ 
mnnyıı He ftaly:ı. ~cncrnl Frnnko- frrmlam ınUraciJ.'\t cdcrelt b:ıyat ek· 8.30: Mil.zlk: Hafit müzik progr-amr. 
ya ynrılnn ctmi .lcrsc; tayynreler mcklerlnl tazeleriyle mübadele ctmelt nm devamı (I'l,) 12.30: Pr9gr1.m v. 
'c fnnkhır, Jı tta gGnüllli :ı.dı n1- Lııtemcktedlrler. 'l esblt edilen bu ikl memleket aaat ayan, 12.35: MU::Q<• 
fında ıı!ılieri kıtalur ~ündcrmi,.lcrse hAdlse buhranda halkın birkaç gilnlllk ş&rkıla.r, 12.50: Ajana haberleri, l 3.o3 
Amerikan tayynrelnıi de t:ı~ynrc· ekmek ihtlyncmı b!rdcın tedarik arzu· Mllzlk: Sarkılar, 13 20/14.00: Müzik: 
<·ileri 110 beraber tn~llz hanı or. sunun en bUyUk Amil oldu'u görül· Radyo .a~lon orkestrası, 18.00: Pro· 
dusunn ~·n.rdnn edebilir· Nltc.kim melttcdir. mı.ıkın bu tellf ve endl§e· gram ve memleket saat ~n, 18.05; 
dah:ı. f'imdlden Amcrik:ı.. tabliye· sinin neden doğduğu lata.nbul ef'ktn· Müzik: Caz mUzlğt: ll'l.) 18.fO: MU. 

Bir kaı; ay evvel tevkühancdc
vukU bulan bir kavgıı. sonunda Ri. 
fa.tadında bir mn.hküm. Nedim ve 
Davut :ıdında iki mahkumu ) Uzlc
rindcn yaralnmıs, ı:.sliye ceza ma.h· 
kenıcslncc de kendilerine ceza ve_ 
rllmişU. 

Ancik nimdl iyikşen Davutıa 
Nedim nldıkl::ırr yarnlann yüz gli
zelliklcrinl bozduğu iddiasilc adli. 
yeye mUracaat ('dcrck birinci sulh 
cczn mahkem"sinde nüat alej hi
ne bir dava açmı~lardır! 

Muhalmncyo dün bakıJmı~ ve 
yaralıların trbbıadlice muayrnc c_ 
dilmelcrinc knrnr verllmi§tir· 

~-

Bu kadın 
kaçırıldı ını ? 

Çatalcanın Annr5a kö:yünden 
Milinin adında birisi, a) nı köyden 
Alımet Çmnrm kıırı.sı Fat.mayn u
flık olmuş ve Saliha. Gillmez, Ka
mile Bircan ndmdaki kadınları: a. 
raya koynrak bir gün Fatrnnj ı 
zorla kıı.ttrmı§, lstanbula getirmiı;ı· 
tir. 

Mümin Eyüptcld bir trundığmın 
evinde Fatma ile tam iki ay y~a
ll1l5br· 

Nihayet Ahmet Çınarın ııikayeti 
üzerine MUnıin yakalanmııı, Fatma 
da. l:oc::ısmm evine dönmüştür. 

Dlln ikinci nf;'Ir ceza m.n.hkcmc. 
"i MUminlo kendisine yardnn ct
mt-kten suçlu Saliha ve Kii.milcnin 
muhakemelerine bıııılarnıB• Mümin 
Fa.tmanm kendi masilc kaçtığını 
'Vo E~ üpto bir evde scviRtil:lerinl 
itiraf etmiştir. Saliha ilo Kiunilc 
iee hig bir eeyden ha.berlcri olma
dığını aöylcmia, muhakeme ltııçı. 
nlnn Fııtmanm rıahit olarak din· 
lenmcsi iQ'n başka bir güne bı
ra.lulnn~tır. 

Müstakil ressamlar 
kongresi yapıldı 

Müstakil re,:,~amlar ve heykel· 
lra~lar birliği kongresi dün ya
ptlmıştrr. Birlik rci~liğine Mahmut 
Cuda, urnumt katipliğe Kemal 
7..erc.n, muhasipliğe Mustafa Tur 
gud, idare heyetine Sabiha ve Falr 
ri seçfüniş!erdir. Birlik bu sene A
dana, Ankara 'e l zmirde birer 
1ıergi açmaya karar vcrmi~tir. 

Kırılan camlardan 
yaralandı 

Orta.köyde M4allim Naci ~oka
~clıı otura.n Halit aduıdn. ibir genç 
dUn evinin penceresine <:arpmıe, 
lı:ınlan camlard:ı.n kafası tehllkell 
surette yarn.la.nmı tır. 

Halit Beyoğlu hnstnnesine knl· 
<Iınlmıştır. 

Yeni icra kanunu 
Dundcn itibaren tatbikine baB • 

lanan icra. lcıınunundan ilk günü 
olma.ru dolayuılle iyi karnr kötU bir 
neUcc teuı.hllr cdcmcır~tir· 

Adliye cncıiıncnl bugi.ınlcrdc top· 
llanıı._rak ~adroya. nlmacak iiç kn
ilp ılc ikı memuru tayin edecek. 
tir· 

fJııde olan bir t:ıknn shil tayyare- umumlycsinln mal!ımudur. zik: Fasıl heyeti, 19.15~ Konuşma 
cllC'r l'annd:ı hava km -etlerine (Dı~ politika btdlseıer!J, 19.30: MU· 
·-: nu~n buhran zamanında verilen 

ı;ınıu~lcrdir· Zlk: aŞrkılar, 19.4~: Memleket aaat 
unlardan dah:ı. az miktarla ç1karılan 

Alnınnl:ırm ham Jıarblne ycnL 
elen hız 'ermeleri '" nskcri hedef· 
lerdcıı ba kn. olarak IJondrnnııı sL 
'il hıı.lkmı ,.e mai mües csclerir.J 
de bombarclıman etmclcrl ile Ame· 
rlkıının bu leni 'aziyoii a.rru mda 
bir münasebet olı;a gerektir· Zira 
Amcrilm. t:ı.yy:ırclerl ile ta~·.rarc. 
cileri n!:ıldan açığn. İngiliz han or_ 
dusuna. girince :ı:a.mn.n amili Al· 
nıany:ıdan ziyade 1ngiltcrenln le_ 
hine <löncr· Bu takdirde Almanl:1.· 
ren ha.rbi Ö:1-'lr clört, ı~., sene de
\ ant dfircml~~ecJ,;Jrrinl göı: önüne 
alarak bir imha harbine glrl5mclc. 
ri hııtırn. gelir .. 

• 
Jlcr hnlılc Amerilaının lngiltcrc-

3 e yarclı.mı ~ün ı;cçtik~e dah:ı. zi_ 
3 n.clc ~\cndinl Jılsscttirecok 'e h:ır· 
bin ôkıbcti iizcrlne icslr edecek 
bir fımll olduğund:ı ı;;üphe yoktur; 
Ameriknn !'"iidahıılesinln harpte 
mUcs lr bir f;ıı.fhayn. ı;irmezdcn C\'. 

Yel Alrnanyanın bugünkü ha\·a Ü!ll. 
tllnlilğU ile 7.n.fcri kentli lehine te
min ctmeıc l tcmcsi tabii olur· 

• 
Dikkııt cdilinıc Hitlerin blltiln 

nut:uklamıda. İngiliz efkarı umu· 
nılyc ini l.ondr:ı. harp hülcumetl 
nlcyhinc tahrikler Yardır 'e bu 
tahrfülerin r.!111!11 İngiliz harp hü_ 
Jd'Jmctlnlo plütokrnt, J ani İngili.a 
milletinin scn·ct lu~ynaklıı..nnı is· 
ti mar cclerck rnrmıcr.rnttc bir :ıcn
ı;lnler tıınıfr J1flldmfyetf fM~ ctm11' 
'c bu hiklmf3 eti muhafaza etmek 
i'"'1ıt onu bu~ünkU hup ltcrl"ine 
süriiklcmı, olmak isnadı üzerinde 
Uıplanryor· 

Nitekim Alman Ji'ührcrinin son 
nntlcunda. 5u meale.le sözler vardı: 

ekmeğin fCJılr · thtıyaemı tamamen 
ka~ıamaaı yukardakl noktnl na1.an
mızm açık bir 1sbat1dır. 

BugtlnkU sabah gazetelerinden biri· 
!inin b3.3makalCJSlnde gecen gUnkU be· 
yanatnnm umumt mo.hıyctte oldufu 
i!ade edilerPk belediye do fırıncılara 

un tev.zU llsteslııl tertip edenler do 
suiistimal şliphcııl altınıı alınmııtır. 

Beyanatımda katiyyen böyle bir tel
mih olmadığ'ı gibi belediyenin bu ı,ıe· 
r1 murakabeye nıemur dairesinin d:ır 
te,,kl!Atı ne azami gayıctınl ııartet· 

mckt.e olduğUnu gördilm. Harp vazı. 
yeti ve naldlyc ltılerlnln bu;UnkU 
§artları dahUlndc vatanda~lar gUn!Uk 
tedarik edilen eayalarmın mUbayaası· 
nı ıtok yapmak gayesiyle birdenbire 
tez.)1t ctUklerl tllkdird'e bunun ani bir 
buhran doğurması gayet tabildlr. Va· 
tandaıları yersiz teltşa CIU~Urmekten 
içtinap olmcfl bir \'tızltc bilmeliyiz. 

Avrupa ltıtaııındaki biltUn memıe. 
!•etlerin hemen hemen her istlhltk cı· 
yasını ıayet mahdut miktarda ve \'o· 
alka ile temin etmeğe çaıııtığı bir 
de\•irdo bol bir mahsul ldrik etmla o
lan rnemleketirnlzln bir açlık ve kıt· 

lık tehlilteılne maruz bulunduğunu 

bir an dahi dUıUnmeğe mahal yok· 
tur. Toprak O!i.!I bir heyeti \'ckllc ka. 
ran ile teslime memur olduğu mlk· 
tarda buğdayı gUnU gUnUne ve balt6. 
bir lcaı; gUnlUk ihtiyatla teslim etmı, 
ve vlllfealnl yaprıuıtır. Haılne u· 
rarmm mc'lr·zuu bahıolduğu )'erde 11· 
tenlldlğl anda toprak o!iainln tevzle 
memur olduğu butdayı bir &nda n 
!tendi kendine tezyit etmek :aalA.hlye· 
Une malik olmadığı meyd:ındadır. 

ayarı, ve Ajans hııberlerl, 20.00: MU. 
zlk: Şarkılar, 20.115: Konu~ma. 20.30: 
MUzllc: 20.:m MUzlk saz eserleri. 21.15 
MUzlk; Am1.t6r s:ıatı, 21.30: Radyo 
gazetesi, 2ı.:>o: Jaituik: RlyaıeUcum. 
bur bandosu, 22.30: Memleket aaat a,.. 

yarı, Ajans haberleri, 22,45:' Mlizlk: , 
Dans mUzlfl (Pi.> 23 2:s;2:ı.:ıo: Ya.. 
rmkl proır1.m ve kapanış. 

12.9.1940 Perşembe 

7.30: Program \'e memleket aaat a· 
yan, 7.35: Muzlk: Halit proatram 
(Pl.) 8,00: Aja113 haberıert, 8.10: ı.~ 
kadını - Yemek llıtc:ıi, 8.20/8.30; 
mUzlk: Hafit pro;-ramın de\'amı (Pi.) 
ı:.so: Program ve memleket ıaat a. 
yan, 12.35: MUzlk: Ş1.rkılar, 12.50: 
Ajana haberler!, 13.0:S: MUzik ıarkıla.r 
JS.20/H.00: Mllzlk: Sinema \'e ope. 
ret mUzlil lPI.) 18.00: Proıram ve 
:memleket ıaat ayarı, 18.03: 1.IU.zlk: 
Oda muıUdsl, (Pi.) 18.40: MUzik: 
Radyo caz orkeıtraııı ,19.JO: Milzlk: 
Şark1lar: 19.0: Memleket •1.&t ayarı 
ve Ajanı haberleri. 20.00: Mllalk: Fa. 
sıl heyeti. 20.eo: Konu~ma, 20.4:1: 
MU%ik: Dlnleylcl lateklerl, 2ı.ll5: Ko. 
nuıma (Sıhhat ıaatl), 2UIO: Radyo 
ıueteaı, 2ı.f$: MUıtlk: Radyo orkeı· 
tra.sı, 22,30: Memleket saat ayarı. A· 
jans haberleri, Zl,raat esh1.m • tah. 
vtllt borsası, fiyat. 22.f!S: MUzlk: Caz_ 
ba.nd (Pi.) 23.25/23.30: Yannki pro. 
ıram vt kapanıı. 

Sinema ve tiyatrolar 
Raıit Rız.a T iyatroıu 

ll EylQl Çarıamba gUnU akıa.mr 
Üsküdar, Batlarbqı, Hale bahçeılndı 

••Ahıean,. Komecll ( ' ' _,f'erd.L - 85 milyon nUCusu olan Alman 
mlllctrl1ir plüfolmıt t.et.c!llfnin n.k. 
lına ;::cldJği zaman kendi mevcucli-
yctinln tehdit c<lilmcıdnc tabanı· 1 
nıUI edemez· 450 milyon insan İn. B Q R SA 
glltcrcnln lie~ fi istc«llğt 1.an1ıın ab-
ltıka edilip achğa ,.0 sefalete mah- Bu arada latanbul ochrlnln mtizınln 
künt edilemez. Bu sistem mutlaka ekmek derdinin ıılaha muhtaı; .nokta· - Ankara 10·9· 940 -
yıkılacaktır .• , _ıa!!n~d~a!!h!!a!!ll!•dl!l!!m!!e!t!•!ç!al!ıa!ıı!!a!ca!k!t!!ır!!. !!!!! •--'!"""!"' Ç E K L E R -"'!"..,...--I 

Bütün bu sözlımlcn ~':<an açık ;;;;. 
l literUa ~.H 

nıann. rındur: A\ nıp:ı.. milletlufnln, daki ümit~rinl tahakkuk cttJrece. 
Alman milletlnlnı haıti in&lliz mil. ğo hiç benzemiyor; zira İngllt.ere 
Jetinin kin \O JıldcJctlni İngiliz üzerine yapılAn han htlcuml&nnm 
b:ırp hilkümeti ale~hlnc ı:eYiımek r;lddett arthk~ "!ngillz mlUetlnha 
'c Jngııterodc Çör!.;11 hU.kiııncti ye· tehlike b.~nımd& azmi ,.e mak&
:rinc bir marc.,al J'eten hiiliiımcti \'etnettnin daha ziyade ku\"\'et but-
gctirmek· • duğu anlanıtryor-
• ~t hihİİ!Ot"1C'r. llitJerin bu yol· A!'ilM US 

·-------• l'arm Ak1&m 

SARAY SiNEMASI 
JOSO '- 19-U ye11i •bı(nıa. me\lllrnlnl ~ıyor. 

C.P.:SA r.. ROMEO ve MA.BJORlE WEANER 
t:ırııfmdan harlkulAdc bir ta~ ~-aratılan To mepur Meklika 
h:ı3 dudu l'O Mekıil<anın korlauu C t S O O K ı I>' tıı :mıuıerır. 

\"C ııer~tlerlnl uın·lr oclca 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ıoo 

100 
JOO 
100 
100 
JOO 
100 

Dolu uı,.ıo 
lire. 
Liret 
1111fre Frc. :?U05 
Florin 
llaflşllW'lı .... -DrahJld o.1915 
ı..,.. ].fi%~ 

Çek Krona . ._.. 13.10 
7.lotl 

P•rt 29.&H5 
Ley O.iSi 
Dtnar l.1'15 
rea SJ.1115 
in~ Kro"u 31.005 
Rabfı 

MAADENLER ŞEJITANI - Esham ve T ahYillt -
&nuı - J;rsurum 1 19.t,~ 

A§k, maccr& Te harp .filmi 
l!lnu - Erzurum ~ %0.14 

lıvu - Emımm 6 20.-.................................... 
k~t kapıya vurulmağa devam edil. ıı - Duydum. Kapılar açılıp ka. 
dı ben ~c. ~yandım ve... , ' pandr. Fakat ijmse konıqmadr. 

-; '\ dışır 1\1atmazcl.. Siz yalnız Yalnrz kapı sesleri duydum. 
bcnııı: .s~allcrımc cevap veriniz.. - Bu saatte e\•de böyle seslerin 
Bu kaf ıdır. duyulması tabii miydi? 

- Ar!cdcrsiniz efendim. - Evet efendimi 

Çeviren: Suat De;swlş 21 -
- Siz demek on bir buçuğa doğ- - Hiç insan sesi duymadınıı 

ru odanıza çıkıp ~attınız. Ham- mı? .. Kimse konu~adt mı? fnsan 
mrnızm Ya,ııından çıkıyordunuz! sesi duymadığınıza emin misiniz? 
Odadan çıkınca l\1i ter Brunton'u . - Akşam saat on bir buttücta. 

son defa olarak MÖSYÖ Bnınton~ 
gördüm. Geçen· ~ba • geccsı 
idi. Ben de o saatte ... 

-- Bir saniye.- Rica ederim. 
Polisteki ifadenizde efendinizi en 
son defa olarak . saat on biri beş 
geçe gördüğünüzü söylcrnişsini~ .. : 
bu yarım saatlik farkın sebebını 
lCıt!en izah eder misiniz? 

-: P~be günG söyfodiğim bir 
şcyı bugün niçin başka türlü sör
Jiyo~ diye soruyorsunuz. Bunun 
sebc~ı de artık ilk şa~k,nlığımm 
gcçmı~ olmasıdır. Soğukkanlılıkla 
düşilndOğüm va.kit Mö~yöyü Ma
da."lllJl odasından çrkll,b'tm zaman 
gôrdüğümU iyice hahrlryorum. O 
zaman saat on bir buçuktu. Mada_ 
mın yaıundaki 'azifcmi bitirmis-, 
tim. h odasma giren Mösyöyü 
gordum. Her lıalde•banyodan geli
)ordu. 

- l\lö ) ö Brunton sizinle ko-

nu~tu mu? • 
- Hayır! Esasen Mosyö Brun

lon benimle pek seyrek konuşurdu. 
- Demek siz Mösyö Bruntonu 

mesai odasına girer!<fn gördünüz .. 
Arkasından kapıyı kapadı mı? 

- Evet! .• 
- Bu te8adüfünüz efendinizi 

son defa 'olarak hayatta görüı.ünüz 

gordünüz, o da kendi yazı odasına · - Taman~yle ~inim ~fô~yö!. 
giriyordu. Odanıza çıktıktan sonra ı '":'"" Teşekkur ederım. Şımdı bu 
Jıcmen soyunup yattığınıza göre M~yölere ve ban~ ne zamancl~n
saat on ikiye çeyrek kala yntmış Ixı:i ~~ evde çah~tıgmızı ve vazıfe-
olacaksınız. Jennızın ne olduğunu anlatır mısr. 

- Olabilir efendim. mz? . 

mli oldu? ı; 
- Evet Mö }Ö! 

_ Ve kapınıza Mister Harıi.ıt - Tabii Mösyö!.. Dört seneye
sonla memur gelinceye kadar u.. yakndır bu evd<: ~hşıyoru.m. tşım 

' \"anmadınız öyle mi? Madamın hususı hızmetlerınc bak.. 
• . .. _ maktı. Yatakların yapılmao:.ına ve 

- ~ıt nar sı :.aatte yatma.Sa çık. 
tınız? 

- Hemen o dakikada Mösyö! 
.Madamın odasından çıktığım , a
kıt kendi odama gidiyordum. Mös
yöye rastgeldım. Odama çıktım. 
Yatum ''e hemen uyudum. 

- Mıstcr Harmonla polis me. 
Jt?Ur.U sizi uyand~nn~ya kadar hiç 
.bır şey bilmedınız mı? 

- Harır Mösyö .. Odamın kapı. 
~ımı. \ı.ırulduıtunu duydum. Evve
la rüya görüyorum zannettim .. Fa-

- l!) a~madım Mosyo!.. çamaşırların bakılmasına da yar-
- Şırndı hanı..111ınızın odasından dni ederdim \'C ilah ... Tabii Mösyö 

çıkıp .Mosrö Bruntona rastgeldik- ne demek istediğimi anlayordur .. 
ten sonra odanıza çıkarak uyudu- . . .. 
~unuz zaman ara~ınd:ı geçen bu -. Pe~ ıyı ~n!ıyorum ... Bu dort 
bir çeyrek saati bütün tefcrruatile senelık hıurıetınız. sırasınd~ ;M~-
hatırlamağa gayret ediniz. dam Bruntonun sııc karşı 1y1 b:r 

- Bunu hatırlarorum Mösyö. hanım mıydı? . 
- Bu müddet zarf mda evin j_ - Ah evet efendim.. Madam 

çinde alı§ık olmadığrnız hiç bir ses bana kar~ı gayet iyi idi. 
duymadınız mı? • - Yerinizde bulunmaktan me. 

- Hayır Mös)"ö! i. sut mıydınız? 
- Hiç bir şey durmadınız mr? ı - Madam için çalı~maktan çok 

lirkaç gün sürecek hikave 
-----------------------------------------

8 i r muharrir kahra-
manlarını ara yor 

~ ' 
~azan: Kenan HıılıJI )o.~ 

-4-
Kapt!mı kilitleyip oda. içiılde bütün bunları hatırlar1'en 

tuhaf bir ürpertinin 11inirlerini yalayarak geçtiğini hi.s!ediyordU· 
Acaba. köy imamı bir takım. han"kulide vakalann elinden çıle
mak üzere olduğu bir adam mıydı? Daha sonra. köy bütçcsiııl 
yapan k!tlbln arkasında. kcncliain.I adım adım takip eden bUtilil 

1 
diğerleri.! ... Mesela köyün en ihtiyan! Doksan ya.smda kadal'· 
Etrafında söylenen şeyleri belki i3ltiyor; gözleri çipil ve uy:kU" 
lu ! Iürk be§ sene ovvel Hamit :rıaealarmdan birine jandarma 1Jl\l. 

hafızlığı yapmış; daimn ondan bahsetmek istiycn bir hali ,.gr! 
Fakat her nedense anlatmak için ihtiyara. mtisando vermiyor

lar: henüz oluz yaşmdakl oğlunun geçen yaz niçin intihar etU .. 
ğini soruyorlar; ihtiyar buna kızıyor; "bir knza oldu!" diyor: 

"cebindeki tabanca. birden bire ateş aldı!" ötekiler gülüyorlar: 
ve ihtiyar bastonunu yere vurarak t.UkürUyor· 

Ahmet Cemil birdenbire eilkindi· l{afasmda bir takım ıa· 
hısların birer dnnuı. ta;;ı ıibi gözlerinin önüne serildiğini görU· 
yordu. Küçük bir hikaye ola;bilmek için yerlen"ni değliürlP bi• 
rislni daha ileriye ~ilrmek, yahut ötekini .geriye almak lazım! 

Nitekim bUt.Un bu dama taşlan arasında, köy bütçe21ini ya
pan kltip hemen !lcrlcmi!iti: Uzun bir boyu var! Kollıırı bir sı· 
rık üzerine geçirilmiş gibi; Ahmet Cemil onun yanında ne Juı .. 
dar kügüldUğünti hissediyor? Acaba yalnız Ahmet Cemil mi? 
Ya ötekiler; hele köy imamı? 

Hikayeci Ahmet Cemil. sonunda bir mevzu ayaklanacak O"' 

lan bu danıa la§lannın anide biribirinc kan§lığmı hiaııetti; bir 
düzüneden fazla köylü, Ahmet Cemile mukadder bir vakayr Jıa· 
tırlar gibi geldi· Ne olabilirdi bu vaka? Odasında ııeıığı yukarı 
dola§ıyor: kendi kendine bunu l'loruyordu: Köy imamı orta btr 
yaştaydı. Henüz bekardı; ve bütün köye sahip gibiydi· Ahınet 
Cemille konu§urke:ı. içlerinde hiç biri onu yalnız bırakmak iJ .. 
temiyordu; uzun 1l9yu ve parmakları kmlacnkmıu gibi da.iın• 
onları ezip büken bUtçc katibi için, fırsııtını kollıyarak ''köy ima· 

mı,, sar'alının biri oldu~unu söylUyor; ihtiynrm intihar edip ıı. .. 
ralarından giden oğlundan sonra köye baş belası kaldığını an

latıyor; hele bir hasta olmasa, diyor; köylüler ona gösterecek· 

ler! 
Bütçe kutibi bunu tsiliyor mu'? Belki· .. Ahmet Cemil şö~ lıt 

bir dönerek ona baktıf;1 zaman. yan bir g5z kırvtığm1 llisııedl .. 
yor: \'C sarı yiltb1.de birer dikene bcnziyen snrı sakı:ılları alt[lt• 
dakl kansız dcriııi Ahmet Cemili korkutuyor. Lakin onunla kıt.. 
nu&mak arzusu birdenbire kafumda lmnıldadığı znman, Ahmet 
Cemli hafifçe yakla;ıyor; köy katibi, imamın köy kıı.lanna. gö:t: 
ko~·duğunu; köylüler tarlalannda. iş ba!i)mdayken iın:unın sakJ" 
hndan da. utanmıyaro.k açık bir takım hikayelerle k'iy ıru:1arı· 
nı ba§tan cıkardtğmı söylUyor; kendi nişanlısı için de imam bö)'
le bir hareket yapacak olursa. kendiRini nasıl zaptedcbilccc@· 
ni soruyor; ve hemen ııar'ıısı tut.arak yıkılaeakml§ gibi öyle ıa .. 
ranyor ki, Ahmet Cemil, yeniden imamla. konW)mayt tercih 
ediyor; bu ınrada, bUtçe ki:blrl, bir taraftan Ahmet Cemilden 
illç paraın isterken bir taraftan <la doksanlık ihtiyarın osıunu 

imamın lrnkladığmı açığa. \'unıyor! 

* * * 
Ahmet Cemil, lcöyUn içeriJini o kadar 1cal'l§ik hissetti kf· 

kafumda bütün bu harl!kelleıi hiç bir vakit biribiriııo bağJa.ma.1' 
cesaretini bulamadı; köyü, lbiltüıı insa.nları, tarla ve bah~elcrilcı 
anla.,amıyan bir aile ~bi dUafuıdü; en fazla. sar'nlı katibin l1a.
reketlerinden korktu· Belki de, k6yün içerisinde, bUtUn tcceıı
sUıilne rağmen hiç bir vaka. ı;ıkaramıyacak kadıır oo"mt biri var· 

ıa oydu· Yalıw: bir köstebek gibi de bumu toprakta. lıareket e· 
derek oradan oraya. yürüyor; !bir örümcek gibi vakala.rr biribi.. 
rine örmoğe ~alıııyordu. Ahmet Cemil dil§ündU lr.i büliln orada 
tanıdıktan ve mezarlığa doğru boyunlarnıı uzatarak arka.cnn<lsn 
~elenlcr, kapının önüne blriJmü§ler de derhal içeriye ı;lrcrck, 

gimdlye kMar ~ulaklarına fmladıklan §eyleri bağ-ıra. },~-ıra 
aöyliyecelder... Gözlerini kapadı; Uıeriııdcn hic bir gcy çtkat'" 
1r1aluımn 1edlre yıkılt\'mlİ· Sadece. ear'alı katibi. köy imamın· 
nan ayrılır ayrılmaz karanlık fçindo kaybetmişti. Kii.tip, m~zar .. 

hk yolundan köy tarlalarına. kıvrılan ince ;'tLtikaya sapıyordu· 
Rengi her \-akitten daha uçuktu; ve ni3anl.mının emniyetini dil .. 

meınnun<lwn. Yoksa ~er hususta 
"°k bahtiyar olduğumu söyliyc. 
mcm. Fakat. .. 

- Oteki şahitlerin ifadek.rini 
dinltdiniz mi Matmazel Bogruet?. 

- Evet Mösyö.. Buraya gelip 
oturan insanların söyledikleri şey. 
lerin hepsini dinledim .. Evet on lan 
.isittim Ye onları duyarken l>irç<>k 
defa nasıl oluyor da Allah .. 

- Şimdiki halde fikirlerinizi 
söylemeyiniz de benim suallerime 
cevap vermekle iktifa ediniz ... Da· 
ha sonra mahkemeye sizce ona 
sqylenmesi Jazım geldiğini veya o. 
nu al~kadar ede~ğini zannettiğiniz 
şeyleri söylersiniz. Eğer şahitlerin 
jfadelerini dinledinizse Mösyö Ad. 
rion Bruntonun da söylccliklerini 
duy:mu§Sunuz. 

- Ah evet! .. Şu ... 
.- Mis Boguet !.. Mösyö Adrion 

Brunton ifadesinde sizin babasile 
gayet sıkı ve samimi bir münase
betiniz olduğunu söyledi. Bu söz 
doğru mıdır? 

- Evet efendim... Mösyö Ad
rion Brunton'un söylediklerini işit. 
tim ve onu dinlerken konuşmasını 

(Dew.mr var) 

ona cevap vermesini çok is~ 
Fakat mümkün değildi. Ben bU 
klkayi bekliyordum ... Evet bu ~ 
kikayi bekledim. Mösyö AdriaSl ~ 
e;ize söylediğfŞ?y do~rudur .. F~ 
zannetmiyorum ki ... 

- Sükunet bulunuz :Matnı3~~ 
Ye rica ederim ana dilinizle konıı~. 
mamağa gayret ediniz.. 1 {ad~!1 

lngilizce olarak vermenin sizin ı'111 
ne kadar güç olduğunu anlıyoruo1' 
Fakat siz de biliyorsunuz ki ınasıı· 
kün olduğu kadar Fransızca kD" 
nuşmaktan çekinmelisiniz ... ~ 
Mösyö Adrian'm sözlerini ~ 
ediyorsunuz .. Yani Mpsyô B 
ton ile aranızda samimt bir ~.. 1 

sebet olduğunu kabul ediyo~ _ _:;" 
Ne dernek istediğimi anlayu•·,.,' 
nuz değil mi? 

- Evet. Gayet iyi a~ 
Buraya gelmeden evvel kendi acerı: 
dlıne: "Jeannette, dedim or1l(ia 93 

na her şeyden, her şeyden babı:; 
decek olurlarsa ne yapacaksın? 
§eY ortaya çıktığı zaman ne .Y3?'' 
msın Jeanette,, diye kendt ~ 
dime çok defa sordum. Evvel~~ 
yö k1.:ndime şu cevabı v~· 

(Davamı .,ar J. 
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lzmir fuarı tenis turnuvası . 
lstanbul Uç bırincilik, iki ikincilik, ızmir 
1 birincilik, Ankara da 1 birincı lik aldılar 

İı.lnlr (Hususi) - Ankara, Ba· 1lllestr. ht.nnbul n 1.zmlr §ehirlerl. 
;1'ı iŞtlrakiyle yapılan bu turnU\•a 

lirkiyenin en iyi ten~jlerlni bir 
ara.ya toplamış olın&k itib:ırlle se
:11leruenberi yapılan ~ gUzel ve 

0~ecanır bir karşılaşmaya \·esile 
UŞtur. 

'l'ek erkekler: 
t ~lrincl tunı f&\'Oriler kola)1ıkla 
)( eÇJni§ler iJtincl tur 'üıe blllkis 

eJldUen.n°e taza.ıµna ~ansı ,•erilen 
~ '8lnpiyonlarm yenilmesi ile 
~etıceıerurı1'tlr· 
lt 'l'eınn (ı.t.) 1zınir §ampiyonu 
ta A.IyotJ)i Uç eette tasfiyeye uğ. 
4.~. Ankara pmpiyonu Fehmi 

"'lllhuldan Su.adi güc;Ulkle kazan
~lır. GllnUn ıilrprWi neticeleri 
la l'ltıltag (lat·) m parlak bir oyuıı· 
~ (C. Giraud) yu yenmesi ve Ve· 
l' t Abutun bmlrden R- Alyotlye 
d ~lnıeel olmQftar- Dömi flnaller. 
l~:eıyan yorgun olan Fehıni)i ve 
l ~ tarafta iae lmıir :Dtinclsl 
l~h.ncr de Armit.ag ı;e R· Alyoti
~ lalı.ınetsiz yen~ kolayca ve 
rıa kuvvetle finale çıkmJştır. Fi· 
'l'e~~e Lohner tahminlerin hilafına 
1- '.Y&Jıı hlkim bir oyunla ..-e ide
~*ilrklaae) ederek 7-5, 6--0· 

n. ... Yenerek birinciliği nlmt§lir· 
4an erkekler: 

l. 1anbutun bir numaralı tııkmU 
lt chncoz - Armitag, .Bahke:slr ta· 
~111! kolayca kazandıktan ııoura 
h iJ1ıı Ddnclsi olan R· AlyoU -
0~ takımma karşı çok fena bir 
\· la :venlldller· R· Alyoti - 1. 
ı::r Ankara takımmı da kolayca 
lat- iyeye uğratarak fınale kaldı. 
Jtı.~ilblonun yukan tarafında ise 
cı.11 bıltlar çok daha ınkt geçiyor
~ · (Sııat - Vedat Abut) uzun ve 
cl<tl'ircilere çok heyecan veren mn
....._ ~leden aonra hmirin (Lo'!ıner 
~ lt.eJyo) ekibini (6-4, 6-4, 
~ Yendiler. Döml !inalde 1z.. 
......_ favori lt.knnı olan C Glraud 
~., . ._~ Alyoti ekibini parlak bir o· 
(S a (6-1, 6-1) tasfiye eden 
cl.:ı~t -:- V~at) takımı finale kal. 

r. Finalde İstanbul takmıı o ru
( Devamı 6 uıcıdn) 

Tabii ki ben evde ne söyler· 
sem o olur. Benim s6zilin bir ka: 
nun gibidir. Çilnkil ailenin rei
siyim. Kocayımt Karını be.na ar 
tık bu dar apartmanda otura· 
mıyacağmı söylediği va.kıt, şim
diye kadar kendisine pekila kl· 
fi gelen üç odanı.11 birdenbire-na· 
sıl oluyor da .. diye soracak ol
dum; ~ümün sonunu getire· 
medim. Karını derin bir nefes 
aldı. Bana bir çüt söz ıöyledi: 

- Ya Annil.. Beıı BUatunı. 
Zira karınım en iyi arkadaşı 
Anniye karşı hiç bir .,ey yapa· 
ma.m. HafWardanberi Anni'nin 
yeni apartmanının metbini sa
bah kahva.ltISJ, öğle yemeği za· 
manmda hep dinliyordum. Yal· 
nız gece yemeğinde bundan kur
tuluyordum. Zira biz bu yemek· 
leri daima dı§:U'ıda yeriz \'C ka· 
rnn da lokantada.ki diğer kadın 
müşterilerin şapka ve eW!seleı·i· 
le o kadar meşgul olurdu ki 
Anni'nin apartmanmı dtişünUp 
anlatacak vakıt bulamazdr. 

Ben 3imdiye kadar iyi bir ko· 
ca. sıfatiyle Anni ve apartnmnı· 
nın mcthini ses srkarmadan din· 
lemiştim. Fakat bugiln me"'..ele 
büsbütün başka bir safhaya gir -
mi§ti. 

- Bugün Anni'ye çaya git· 
miştim. kannı kn\'gaya tmş· 
la.dı. Anni'nin bir biriç odası 
var. 
Ka.rım öyle söyliyordu ki 

sanki bunıdan mesul olan benim~ 
Ve öyle bir ses:e konu.5uyordu 
ki S8Jlki Anni bir Rarayda otu
ruyor \'C kcnd'si y t"Siz yurtsuz 
soknklarda dol~qıyordu. J;\·lc. 

' 

- Benim ağzımda olan kalbimde de vardır; bwıtt iyi bil! 
- Nasıl.' Kalbine dt mi TÜİ siiTüy01sun? 

Dünyada neler olm~~ 
Vindsor dOkO Edvard 
Bahomas adalarında 

1 
Üç sene evvel, dörtyüz .altmış 

milyonluk teıba.uına hükmeden 
eski İngiltere Kralı Edvard, tn· 
giltere hükfımetinin tayin ve 

' Bu 'harp pn.tla.dığr vakıt hUkCr 
metinin emrine amade olduğunu 
bildiren Edl·ard, Fransa i!e tn· 
giltere arasında. irtibat zabitliği 
vazif esile tavzif edilmi5ti. Fran
sız miltarekc&ndcn ,.c kendisi· 
nin kırk altmcı doğum gününden 
çok az aonrn. Du.kun Oky:ı.nusun 
hUcra. bir keif;ealndc dünya ile 
ali.kast 'kesik arlal::ıra ta.yini her 
keste büyük bir hayret uyandır· 
dr. 

tensiıbilc şimdi 50 bini Zenci ol. 
mak Uzere altmış bin kl,inin ıa
kin olduğu ve Florida cenup sa· 
hillerinden Hoiti'nin kargıema 
kadar devam eden Kuba adalan· 
ntn önündeki Ba.homa.s adaam· 
du vali olarak yaşa.ma.ktadn-. 

1937 sene.si 2 nci teşrininde 
tahtmdan çe'ldlişinden sonra 
F.ıdvard, kendisine verilen Wind: 
oor dukolığr uııvanile Fransaya 
gitmişti \"e orada hiç çekinme· 
den, hiç bir i§İ Ye mesuliyeti 
olma.yan bir Gransenyör ha.yatı 
ıürmüştü. O, Parisin en kibar 
barlarnım. Fransa.nm en lUks 
plajlarmm ~ok sevilen bir miA
firi idi. Duk Almanyayı ziya.ret 
edip, Alman zimamdarlarlle ko· 
nuştuğu ıaman efki.rıunıumiye· 
nin nazandikkatini il7.erine çek
mişti. 

Konterbury Pisko~un ve 
ci.ZiıDiill Amerilfalr kadfr;m tiilC • 
liflerinden sonuncusunu tercih 
suretile Edvard 1!137 de taç ve 
tahtından, servet \'e tm\-anm
dan ferağat ctm.ieti. Şimdi.ki ,-a
ziyette de f edalcfl.rl!ğa. katlanan 
herha.lde Dilşestir. Her ilç 01·U· 
lik haya.tında da. <lağd.ağP.lı ö
mUr •lirı'neğo alışkın olan bu 
kadm için, eskiden korsanlara 
mel~ olan bu ndal:ı.r herhalde 
pek tatnıiııki.r olmasa ~ere&tir. 

Briç 

6 - VAKiT 

J.aHteü: 

"~dam olmamn yolu 
mektep lir! ,, derlerse de ... 

Oğlum bugün sana nasihat 
\'ermek ihtiyacmı duyuyorum. 
Çünkü seni bu yıl mektebin ilk 
sınıfına Yazdırıyorum.. Bu ib<.>. 
şerin saadetini, refahını kitap 
~a~~fa.:an ar3:5ınd~ arayanların 
kull~~·· dedıklerı varlığa ulaş

ma.le ıçın ayak basılan ilk basa: 
maktır. 

~Aklma bugünden .koy:mahsm 
oglum, uzun bir merdiven tır· 
manmak, yorucu ıbir yolculuk 
Y~~ak mecburiyetindesin. Çün 
ku oglwn ancak ibu şekilde yük. 
ı.;clebllirsin, içinde yaşadıönı bu 
cemiyı:_t seni ancak bu ;ekilde 
~l~denı "kültürlü" insan ~olarak 
ıçıne alır .. 

İlk tahsil dedikleri bu beş se
nelik devre-sinin hayatında. ,, . ,,.. - rd ,J enı 
vır çıgı ır. Bu yoldan giderek 
okumasmı, kitap sayfalarmı ka· 
rıştırarak hemcinslerini Ye on· 
ların faaliyetlerini öğrenece:· 
ktilt~lü i-~~ ~ına kan.;~ 
mat, .c~ıret ıçı.nde hır paye ve
ya. kımbilı belkı bir koltuk ika· 
zaı~;:nn.k için gittiğin bu yolda 
birinci kata varmış olaca'ksnı 

K'tlçük kafan yeru bilgilerl~ 
ıa.ydınlanaca.k, hayatı başka tıir 
göue göm1eğe başlayacaksın. 

Bundan sonra ortakata. geldi· 
ğini ima eder gibi orta sah.sile 
ba~lar; okuma.ğa devam edersin 
oğlwn! 1''ıclmt gaflet uykusun.. 
dan uyanarnazsın .. Lise sınıfla
rına geçtiğin zaman kendini 
dinlemeğe, içinden gelen seslaro 
uymağa ba.slarsm. Faiknt müs. 
§!tlerin seni ısrarla kitaplar üze· 
rınc <'ekerler.. Sen de sa.y!alar 
arn:ıma gömUIUr, fare gibi ki. 
taplar arn.smda. dolaşırsın.. Et
raf wdakilc.r senin tekamül et
tiğine, yükseldiğine inanırlar .. 
Halbuki kafa diye taşıdığın kar 
puz bira.% olgıınlaşnuştrr, o ka. 
dar. 

öğretı;rsin: Dünyanın kaç 
ko?aç iple çevreleneceğini bi
lırsin, fa.kat Beyazrttan, Eminö· 
nUne inen en kısa yo1 hangisi· 
dir, aklın ermez... 

Na.irobi şehrinin cenubi Afri
kada olduğunu bilir, fa.kat 
''Muş" dediğim zaman 1zmir 
ch·~rmı araştırır, ''Sa,rıgiizJel,, 
deyınce aptal apuu yüzfune ba· 
kar. komşu krzl3.I' nrasmda böy 
le bir tip arar.sın .. 

Tarih! malürırntm çok kuvveL· 

oda sı 

lidir. İskcndcri gibirin bütün 
seferlerini bir nefeste sa.yar, 
l\Iilli mücadelen,in tarihe geç_ 
miycn adsız kahrama.nlan hak· 
kmda bir tkelime !bilmemin .. 

I~imyada. eşin yoktur, fa.kat 
bir lekenin çöven suyu ile ~e· 
nıizlcneceğine aklın ermez.. 

Hesapta !birincisin, X leri 
Y leri i:ıir hamlede yere VUl'U!', 

fakat Uç lmrıış 30 paradan elli· 
sekiz kilo !kömürün tutarmı sen • 
den evvel hesaplayan karacalıil 
kömürcü karşısında apışıp ka
lır.sın. 

Hayvana.tta neba.tatta kita.p 
sayfalarmdan kelime eksik bii: 
mezsin, f aka.t gelgelelim erkek 
ördeğin yeşil kuyruklu, iJkba· 
harda ilk çiçdk açıp eilj BOn mey. 
ve veren ağa.cm ikızılcık oldu· 
ğundan bihabersindir. 

Hendese yektasm.. Uç met· 
re irtifa, yarını metre 11I8Jf ııru· 
turdaki bir tistuva.nenin içine, 
irtifaı bir metre olan kaç 
mahrutun sığacağım bir kalem· 
de bulur, fakat basit bir tahta 
kutu yapmağı lbecereme:min .. 

Arziyatm fe\•kalidedir, sü
ncşle ayın dostluklarına, dünya. 
ile ika.ralbetlne i§inamndır, ama 
bilmezsin ilk çık~ l!IOD bntan 
yıldızlar hangi.sidir. 

O kUstlk kafada. neler yoktur: 
Ar§inıet kanunlarından, EhJisa· 
lip seferlerine, dünya ooğrafya· 
smdan, nhıret yoluna. !kadar !hep. 
si hepsi oraya mğışmıştır. 

Meçhul ~uvvetleri bile öğı-cw 
miş, elektrik kudretini ölçen anı· 
permetri görmüş, faka.t iki yUz 
yirmi voltun 110 volttan daha 
kuvveW olduğmıu bir sigorta 
telinin nasıl detiştlrileoeiini öğ. 
renmemi~. 

Tabilyat üstatıarmm kilcük 
bir nümunesi olm~dur.-A
ma bilmezsin balık bayat oldu· 
ğu zaman yunuı~ır. IKclanw, 
yumurtanın içi aallarur, pa.tlrca
nm çekirdeksizi siyah ve yurnu. 
§ak olanıdır, !ka~ ağın, ar
mudun samı, fu;ümUn meyrek 
salknnlısı makbuldür. 
Hayır sen bunla.n hUmemin, 

sana. meşe, gUrgen ap.çlırm ı 
öğreten ~tat ilini, bunlarda.n 
hangisinin yalcılmağa el\-erfa,11 
olduğunu öğretmez.. Kitap 58.)" 
f alarmdan öğrendiğin hay&tta 
meşe yerine daima gürgen ya: 
atarsın.. Bak sana bir hMye 
anlatayım oğlum: 

neli henüz daha bir sene oldu. 
Fakat karım bana baza.n o ka· 
dar hain bakar ki sanki biz ev. 
leneli en aşağı yirmi beş sene 
geçmiş ve ben bu yirmi be§ se
nede işlemiş olduğum sayısız 
ihata.la.mı. .. ahmt taşmıakta
ynn. Hidde'fı: dü§Ündilm· Böy!e 
bir biriç odası kaça çıkar ... Bir 
masa ve dört koltuk .. Hepsi bu 
değil' ·? 

Tercüme Eden: Hatice Hatip\ 

"~ biri ba.lıkçmm önün.. 
den geçerken büyUk bir cins ba
lık gömıil§ .. Sormuş: 

- Kefal .. 

mı. 

Benim haletiruhiyem düz.eldi 
ve karım bana merakla bakr 
yordu: 

- Sevgilim! diyordu. 
Korktum. Zira bu "sevgili., 

bana her zaman beklediğimden 
çok daha. pahalıya mal olurdu. 

- Sevgilim!. Ben ga~t gU· 
zel bir apartman keşfettim. .Alt
ni'nin evinden on dakika uzak 
ve gUzel bir eakakta! Ve ga.yet. 
le de pratik, düşün bir kere .. 
Ben hemen, hemen her zaman 
Anni ile beraber olabilirim. Sen 
beni cok l'akrt yalnız bırnktığm 
için §imdiye ka.dar pek çok tram· 
vay parası sarfediyordwn. Şim' 
di artık bundan kurtulacağız. 

- Peki apartmanın kirası 
kl.<'.a diye hafif bir aesle sor .. 
dum. 
Omuilarmı silkerek: 
- Ehemmiyetsiz, dedi! Şim

diki evimizden birkaç mark 
f:ı.zla ! Bu fazlalığı ben kolaylık' 
la. tellf i edeceğim eakiye ll.'.LZa· 

ran bir oda daha. fazla; parka 
na.zrr gayet güzel bir oda. Du· 
vnrlanna gayet gUzel resimler 
ya.pıfilırncağım. Orijinal iskam
bil ka:pdı ~imleri. 

Ikn gazetemin arko.~ına giz· 

lendim. Fakat karım birdenbire 
gelip kucağnna. oturdu. Yumu
§ak kollarile boynumu sardı. 
Sıkı arkı 'bana. eakuldu. 

- Maymuncuğıun, şekerim. 
Diyordu. Beni korku adama· 

kıllı earmıotı. Bu kadar iltifat 
benim iç~ adama.kıllı para de. 
meldi. Kanm böyle maymuncu 
ğum hele fekerim desin bu 
muhakkak ki büyük bir hazine 
sarf m_ı icabettirirdi. 

- Mobilyalara da b'cı.ktnrt. 
Gayet ucuz. Oyun m:ısalnrınm 
krürtaldan gizli para ~kmecc· 
Jeri va.r. lekemleler de ;}ints kap. 
lı ola.cak! 

- Ben lbir briç odasınm ne 
tef enııatı, ne de kendisile ali.ka · 
da.rdım. Bizim böyle bir odaya 
ihtiyacnnız yoktur. Ben briç 
dahi oynamam. 

}{arım derhal kucağundan 

ka.lktJ: 
- Sen bir baı~barsm diyoı\iu; 

ivi ki beı1 \-arım. YokS3 apart· 
~an elden gidecekti. Ben söz 
bile \•crdhn. Taşm:ıeağız. 

O, artık oda.dan çıkmL~tı; bir 
§C~· söyliycrncdim. 

·Kontura.tmıızm bitmesine da. 
ha. yedi hafta \'ardı. Eh ozama
na ka.da.r neler ob:nu! diye dü· 
!fündiim. Belki de Anni'nin briç 
odası onun gözünde cazibesini 
kaybederdi· 

Briç odası ~'erine karıma bir 
§apka almak kararını verdim. 
Keşke bunu yapma.saydım. Ka· 
rım va:kıa. şapka için verdiğim 
yirmi markı aldı ama .. Yine ba. 
na surnt ctnıelttc dargm <fav-

ranmnkta devam etti. Kendi.si 
~yrllayor, ıınranyo~, evimizin 
gıtgide rahatı kaçıyordu. Vfo· 
d~ azabı duymağa başladmı. 
~:r .ı::ercdir evliydik. Para için 
hiltün bunlara ne lüzum vardı. 
.~u aya kıydım ve bir gUn ka· 
rnna: 
:- Eğer bukadar istiyorsan 

brıç Oduınt alabilirsin al da 
yine YilzUn gillsUn dedim. 

- Briç odasından mı bahsedi. 
yorsun ben onu çoktan aatm 
ald:m! 

- Ne 7 d' :~1-n k~:-. ıye s~ ~. 

Benden milsaade almadan ha!?. 
- Tabii! Sen.in sonradan razı 

olacağını biliyordum. Zaten 
art~ o oda lıoşuma gitmiyor 
~ oyle enfes bir şey gördüm 
kı ... Adeta bir r\ıya.!. 

- Bu rfıyalar benim a.klnnı 
başımdan alaca;k ! Evvelkiler Ja
pon i~ydi. 

.-. Hayır sevgiliı~. şimdiki 
Çın ~~i dedi ve tekrar kucağıma 
geldı ve deva.rn etti. Çin işi fa· 
kat Japon ziynetiyle yapılmış! .. 

- Ben bumuı parasını vere· 
nıeın. 

- Ya hem de çok uahalı dL 
Yordu. Hem' bu k ay ı n 
ağacından yapılmış ve iyi cilalı. 
Her e<!Y beyaz bu suretle temiz 
tutınak kolay olur. 

- tK.ayın ağa.cmıdan bir briç 
odası.. Bu hakikaten fevkalade 
bir tey ... 
Karım: 
- Briç odasından kim b:ıh· 

!etti diye hayretle ıordu. 
- Sen haftahtrdanbcri bu 

Demişler, bir tane l.lıme ve 
halrkçıya nasıl pişirildlibıi de 
tarif etmesini rica etzııi3.. Bair 
çı kefal pililrisinin naaal yapıJ.n.· 
cağmı tarif etmiş, ilinı not al. 
JDI1 ve defterini oebine koyup, 
balığı eline alarak evinin yohmu 
tutmuş.. Ralcat bir kötedıe bir 
kitap pazarı görllnce balığı 0-

ra.cığa brralkıp lrlta.plua dal· 
mış, bu sırada da. bir kedi ge· 
lip balığı çalmış.. Alinı balığm 
kedi taraf mdan götUrilldUğUnU 
görünce gtilmtl.ş ve cebini i§aıut 
ederek: 

- Boş yere çaldın, nuılaa 
yiyemezsin, onun tarifnameei 
burada.. 
Demiş .. 
İşte oğlum sana kitaba. ka

panmanın acı hikayesi. Oku ol· 
lum, sana okuma demem. Hem 
de muhakkak oku .. Yarın diplo· 
manı alrp münevver, malQmatlı 
kimseler sırasına. geçecek5in .. 
Ama samimi olmamı ist.ersen, 
kısaca şunu söyliyeyim oğlum: 
Sen scnele.rce kitaplar arasında 
dola.51p. sayfnlar üzerine göz 
nuru dö.1<tüktCI\ sonra. yarın bir 
kUtUphane rafından başk'l bir 
şey olama.zsm. M. AOAR 

yiilden susmayor musun ''e 
şimdi birdenbire... Anlayamıyo· 
ram seni. .. Peki ne istiyorsun . 
Evden vaz mı geçfü\ ? 

- Ha.yır... Evimiz artık kü 
çük ! Bire bir oda daha JA.zmı ... 
Hala halimden anlayama.dm 
mı? Bize bir socuk odası la. 
zım! 

Dıyer<>k yiiziimu öptü. 
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