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Sahip ve Baş~hıitriri. 
ETEM İZZET İJENİ YIL: 4 

SULH UMIDI YOK, VALNIZ HARP v·AR! 
lngiltere, Ancak, Avrupanın Hürriyetini Temin 
Edecek ~ihai Zaferden Sonra Sulh Vapac k 
~rnerikan kaynakları dünyanın kana boyanacağını, hücumun yakın olduğunu bildiriyor 

K.at'ineticeye Sovyetler, Romanyada totaliter reJ·im kurulmasını iste-
doğru 

~:'."-~~~~-:~~-~~~y-~~UT~-~fi 1 miyor, Bulgar Başvekili Bulgar milli emellerinden yeni-
~H~~:::~~~~:~~~~ den bahsediyor, Yugoslavya'da ;ltalyanların tazyikı ar tı 

..! azan: ETJ::l\l İZZET BENİCE 
llitler· k na ın nut undan sonra, ka • 
atler ikiye bT' d.. Z f b. 

•kaıı· o un u. ayı ır 
Alnı 'Yet teşkil etmekle beraber 
!ini : devlet şefinin sulh tekli
iru •iıf ınanyanın içinde bulundu
SuJh a hanıJedenler de vardır. 
}artsı ta:uruzunun kayıtsız ve 
ba}ka \ ~ır . teslimiyet talebinden 
digind •çbır mahiyet ifade ctme
binnef~s 1jr:U: ~denlcr ise bizzat ve 
de bul n~ılız ınatbuatı da için
•kscri unduı:u halde ittifaka yakın 
lar. Yetı teınsil ,.e ifade ediyor-

ller iki ki 
edeceğine li•. ide de harp devam 
lltn ziıf lıaITore, netice, Almanya
beye \'e İn lde nıi, yeni bir gale
iınhaya m:fktler~ inıparatorluğunu 
bulunduğu ed':' bir vaziyette mi 
tır. Bu itib:: g?zönüne koyacak
rnuz günle hla ıçı~de bulunduğu
kadder hal~ erşe~ın tabii ve mu
adını1 

1 
ne dogru atılacak son 

söyle or aya çıkaracağı için ne 

801
nse boştur. . 

raı h taarruzunun Iogiltere ta
ret'jdan cevapsız bırakılmak su.. 
kat~·· '~.ddedildiği artık bir haki
n; .~· $ıındi sıra, Hitlerin tehdidi
geç~ a .eyteınesine, yani taarruza 
ncredesıne gelıniştir. Bu taarruz 
adalaren ve n~sıl olacaktır. İngiliz 
ihroç ına denızden ve havadan bir 
çok m~~~ılnuya teşebbüs edilmesi 
arada h eı:neı olınakla beraber bu 
lendir'ılıarbı_n Akdeııizde de şiddet-
h tıesı· b ... 1 . · 
eırı br•· . • O) elıkle Iııgiltereyi 

vurınak ~'ınden, hem kalbinden 
bilir. 0 una gidilmesi beklene-
. 1_918 - 1939 f 
1 htıras ile h asılası içinde kin ve 
s.0 SJaliz 111 •

1 
~kzırlanan ve nasvonal • ,, 1 (' d , 

şınden sonra d 1 ar ınevkiine geli
da rnakineleşt'a eşya gibi insanları 
ve irade kudrır~n. Planlı bir idare 
Yonluk Al etı ıle seksen mil 
d . nıan -
i 

e ıstediği h Jayı avucunun için-
ngiltere d e ~efe fırlatan Bitler 
Ş~kküUerin~~n,.~i dcınokrasi te
k~nl.~k, iradesizf~sterdikleri mis . _ 
~~•Unden urnd .' tcfcssuh ve acız 
ır.1 nde ask • ugunun çok yükse
rışti ve te:~:ı mu~~flakiyetlere e
Velden tayi clt'.ğı neticelere ev
Ofdu. Fakatn •.tııgı günlerde vasıl 
atılmış, kab~s~•ındı llitlcr safrası 
klıklannıış . ~lınrnış ınantarları 
arşı karş . ası bunye ve özle 

lerin 100 •Yadır ve isgal eıı--· b· ınily ' ıgı yer-
bınbir feliıkell ona l~~ın halkının 
k •şbaşadır y ınesaıbı, ıztırabı ile 

•dar bir İ cınekten yakacağa 
leri ve niz:raftan bunların dert
buJunurken ~~annıası ile meşgul 
tanya ,.e Akd ır. )"andan da Bri -
~ak ve netice enızde harbe tutuş
:ır. İtıgiliı . alınak kolay değıl-
Uçıık aylık llDParatorluğuııun on 

lıer türıu hazı!'ı':~P denesi içinde 
:,•.na itina ederekgına ve kalkınma-
ıç Yıııranın ve heınen hemen 

ta muhareb:".'1 olarak her taraf. 
fDEVA~~ abule .. aıuade bu
~ 3 uncu sahifede) - -

Ingilizlerin 
1noilter d b 

ldh altın e e u aııın •onunda si-
miktarı ~ö~lına_n kara askerın in 
Yenıden d 1 mıtııona çıkacaktır. 
<1ilt.: lm avet edileıı üç sınıf. in
lerini b Par~torluı'Tu kara kuvvet-
\'Of. u mıktara ııilkseltmis otu- ı 

Ana ı;aıanda Alman taarruzuna 

İngilizler 
tebessümle 
kaaşılıyor 

Nevyork 22 (Hususi)- Hitlerin 
son nutkundan sonra, değişen hiç 
birşey yoktur. Almanyanın sulh 
şartları Ingiltere tarafından kabul 
edilmiyeceğine ve Britanya adaları 
nın sonuna kadar müdafaasına ka
rar \•erilnıiş bulunduğuna göre, 
büyük muharebelemı ~.ışlaması 
gün meselesi addedilındtedir. 

Bitlerin nutkuna cc\'ap veren, 
Br.itanya imparatorluğu namına, 
Cenubi Afrika başvekili General 
Srnutstur. Cenubi Ah-ika Başve -
kili dün akşam söylediği nutukta, 
bu harbin hürriyet harbi olduğu
nu ve İngilterenin Almanyaya as
Ja boyun cğmiyeccğini ve sonuna 
kadar lıarbe devarıı olunacağını 
söylemiştir. 

Hatip, Avrupanın nazi rejimin
den kurtulması için İngilterenin 
kan dökeceğini, bütün kuvvetleri
ni sarfedeceğini tebarüz ettirmiş
tir. 
Diğer taraftan, İngiliz Başvekili 

Çörçilin yarınki salı günü Avam 
kamarasında bir nutuk siiyliyerek 
Bitlerin nutkuna karşı, İngiltere -
nin mukabil sulh şartlarını bildir
mesi muhtemeldir. İyi haber alan 
kaynaklara göre bu şartlar şöyle 
olacaktır: 

1- Almanlar tarafından işgal e
dilmiş olan memleketlerin hürri
yet ve istiklallerinin iadesi. 

2- Almanyanın bundan sonra 
silahlı taarruzlarda bulunmıya • 
cağına dair müsbet garanti ver -
mcsi. 

3- İngiltere adalarının emniyet 
altında bulunmasını temin edecek 
tedbirlerin İngiltere tarafından a
lınması rn bu husustaki şartlara 
Alınanların riayeti. 

İngilterenin hu tekliflerini Al
manya kabul etmiyereği için, iki 
tarafın da nihai zafere kadar şid
detli bir döğüşnıeğe başlıyacağı 
muhakkak addediliyor. 

(Deva mı 3 ü11di sahifede ) 

Milli Şef 
Ya/ovada 

Milli Sel İnönü dün lıımiti seref
lendirdikten sonra . refıkaları ile 
bırlikte ve Savarona vatile Yalo
vava hareket eLmışJerdır 

Cumhur Reısımız. Yalo\"ada is
tırahaı etmektedırler. 

hazırlıkları 
kar«ı muhtelif mıııtaka l a rda taiı -
fit. otuıımu~ kuvvetlerin bir buçuk 
mı!ııona ııakın olduiiıınu da m uh
telit haberlerden ve beııanatlardaıı 
anltyoTU.Z. 
Muhtemeı bir Alman taarTU.Zun

da en :ı:iııade is qörecek hava kuv
(Deı:amı 3 üncü sahifede) 

lngiliz Başvekili Çörçil'in yarın 
bir nutuk söylemesi bekleniyor 

Bu sabah gelen 
sefir Y akup Kadri 

gazetemize anlatıyor: 
«Avrupadaki talebemizden bir kısmının peri~ 
şan ve baııboş halde bırakıldığını duyduk.» 
Holanda elçimiz Yakup Kadri 

Karaosman o~:iu bn 5abahkı eks
presle ailesile birlikte Berlinden 
~ehrimize gclmiıtir. 

Buradan Ankaraya gidecek olan 
ı:' akup Kadri kendisile görüşen bir 
mubarririmize Dolanda işgali hak
kında bir romancı gözile şunları 
söylemi tir: ,.. r .. o1 

arasında uyandık. Hiç bir alarm 
işareti verilwediği ve halk böyle 
ani bir taarruzu beklemediği için 
evvela büyük bir askeri manevra 
yapıldığını zannqj,tik. Biraz sonra 
taarruz anlaşıldı. 

Alman tayyarelerindeıı da ha ü.•tfuı döi:iişen İngıiliz tayyareleri bir uçuş esnasında 

•İstila cok ani oldu. Bir sabah 
daha şafak sökerken Lahey üze -
rinde tayyare motörlcrinin gürüL 
tüleri ve mitralyöz, silah sesleri 

Ekser halk itidalini kaybetmi
yerak müdafaaya koyuldu. l\lüda
faa üzerine de şiddetli bom bardı
manlar başladı. Bu meyanda bir 
açık şehir olan Roterdam müthiş 
bir surette bombardıman edildi ve 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 
------ 1 l 

1 EN SON DAKiKA Türk 
Alman 
ticareti IA/manlar, tarihte misli görülme-

Ticaret Vekili yeni 
beyanatta bulundu 

Dün,·sabah Ankaradan şehrimize 
gelen ve akşam trenile avdet eden 
ticaret vekili Nazmi Topçuoğlu ha- t 

rici ve dahili ticaretimiz hakkın- ' 
da mühim beyanatta bulunmuştur. 

Vekil; Balkanlarla ve merkezi 
Avrupa ile dış ticaretimizin nor -
mal bir şekilde devam ettiğini söy
lemiş ve: 
•- Bu memleketlerin iptidai 

madde ihtiyaçları Akdenizin bu
günkü vaziyeti dolayısile bizden 
tedarik edilme mecburiyetinde -
dir , de'!'i~tir. 

Nazmi Topçuoğlıı Almanya ile 
ticaret mukavelesinin çarşamba 
veJa perşembe günü imzalanaca
ğını söyliycrek: 

c- Bu anlaşma esaslarına göre 
en başta tiiliin olmak iizere bütün 
nıahsullcrimizdcn birer miktar 
Alınanya;)'n verilecek, buna mu. 
kabil harıı başlamadan evvel AI
n1anyaya siapriş edilmış olan şi
ıncndifer nıalzemesile Sümerban
ka ait fabrika teoisatları alınacak- ı 

(Devamı 3 uncü sah;fede) 

KISACA 1 
Ya çıkarlarsa ne olur? 

Solim Sabit namı diğer Ebüzzi
yaıadc \"elit Almanlaruı İngiliz 
adalarını işgal edip edeıuiycrek -
leri kc~ fi~ eııni tetkik ederken 
böl le bir teşebbthiın başarılma -
sıııdaki n1ü~klil3tı ve hatta iuıkıin
sızlığı kabul ve tasdik eı·leuıek.le 
beraber, 

- Fakat. ya çıkarlarsa ... O vakit 
ne Qlabileceğ"ini hi\ hesap ettiği
niz ,·ar nlı '.'. 

Di)·e soruyor. Bizinı mahut da 
bu suali okumuş da Selim Sabit_ 
ten rica ediyor: 

- Fakat la çıkamazlarsa. O va
kit ne olabıleceğini de zatıalinizin 
hiç hesap etıij!"iniz rnr mı?. 

• • 

Jngilteren;n her tarafına bilyle 
biiyük toplar yerleştirilmiştir 

Hariciye Vekilimiz 
iz mirde 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
dün akşam saat 20,20 de harekete
den trenle İzmire gitmiştir. Şükrü 
Saraçoğlunun İımirde bir müddet 
istirahat edcceiti anlasılmaktadır • 

miş bir taarruz yapacaklarmış! 
Lond.ra 22 (Hususi)- Alman ga

zeteleri, İngiltereye karşı çok teh
ditkar nesriyata başlamışlardır. 
Bitlerin sulh teklifleri kabul edil-

mezse, İngiltereye karşı tarihte 
görülmemis bir hücum başlıyaca
i:ını ve Britanya imparatorluğu -
nun mahvolacağını yazıyorlar. 

1 
1 

Alman • • • • • askerlerinin Paris 

Bir habere göre, Almanlar, gece 
hücumları için hususi bir tayyare 
tipi icat etmişlerdir. 

hayatı! 
Londra 22 (Radyo) - Nazi ta- j bedelini fazlasile öded1klerini söv-1 cepleri deste deste mark doludur 

rafları ııazeteler ve A1ınan rad - lüvorlar. Dükkanlara ı<iriyorlar. ne bulur-
• ..,,]arı Fransada bulunan Alıman Fa:kat, Alınan askerleri aldıkları !arsa pazarlık etmeden alı\"Qrlar. 

yiyecek ve giyecek muakibiljnde p 
~~dusu efraıdının Fransızlara ~ar- Fransız Franııı dci!il. A1ınan mar- ariste ve i<"al altında bulunan 
sı nezaketle muamele ettiklerın- kı vermektedirler. Markın resmi yerlerde hayat Jriindenıninc pa-
den baıhsediwırlar ; askerlerin carsı fiatı 8 franktır. Gavri r esmi fiatı ise hahlaşıvor. Amele y e \ • .ıvelerı b i ı 
ve pazarlardan aldıkları: şeylerin bo franktır. Alman neferlerinin m sli artmıstır. 

Burgaz vapuru 
5 can kurtardı! 

Pazar gezmesine çıkan 
beş gencin sandalı 
Modada devrildl, 
zor kurtarıldılar 

Dün akşam Moda civarında fa
cia ile bitmesine ramak kalan bir 
sandal kazası olmuştur. 

15 yaşında Yaşar, 13 yaşlarında 
Şem-.ttin, Fethi, l\luhittin, Kemal 
isimlerinde 5 genç Ham dinin , Co
şar. isimli bir sandalını Yenika
pıda kiralıyarak gezmek için Mo
daya gitmişlerdir. Gidiş hadisesiz 
cereyan etmiş fakat, dönüşte çı -
kan rüzgarın tcsirile sandal l\fo_ 
dadan bir mil açıkta devrilmiştir. 

Gençler; oradan geçmekte olan 
Burgaz vapuru mi\.tr.Uebatı tara

fmdan kurtarılıp vapura alınnıış
lardır 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızda::lır) 

• • 
Çılgınlar klübü 

Heyecanlı sışk ve 
macera romanı 

Yazan: 

~nder F. Sertelli 

(Hırsız kim?) romanı ya -
kında bitiyor. İskcndcr Fah
rettin, okuyucularımıza bu yaz 
mevsimini hoşça geçirtmek 
için, «Ok heyecanlı bir rrşk ve 
macera romanı hazırlamıştır. 

Oku)'ucularımız (Çılgınlar 
kliibii) ' romanında dünyada 
eşine nadir tesaduf edilen ga
rip bir kadın tipı ile karşıla
şacaklardır. 

CILGINLAR I{LÜBÜ 
Tcfrikamızı .abırsızlıkla 

bekleyiniz .. 
Pek yakında 

SON TELGRAF'ta .. 
.............. , .............. t 

Vilayette bu 
sabahki içtima 

25 ağustostan itibarerı 
18-20 yaş arasındaki 
lstanbullular mecburi 

spor yapacak ı 
Yeni beden terhi~·e~i nizarnnn • 

rnesinin tatbik olunnH\'J ına ~c.iıri. 
mizdc ı.:; agus to~t.1 ba'.'?lanılat:ak -
tır. Bu nıUn:ıs t· hellc hu !-ıabah ~a
at 10,5 da \ila .rctıc bü\ ük hir rtıp
lantı yapı1111ı~tır. 

Kaymakaııılarla bedrn terbi ye,; 
asbaşkanının h a zır bulunlluğu 'o 
\:afj nıuavini llah.ıkun rris l' giııJ<·ki 

bu i~ti111ad.1 \· atand:ı.şhırın :-.por 
yapınak n-1ct'buri.'·rtinin nn ... ıl tat
bik olunara~ı ~~i görül üh.ıüştür. 

lc\·cu
0

t -spor r..,ah ala rı ve teski
liıt ga~·rikiıfi oldıı ğ ıııı dan bıı ~ ıl 

yalnız 18. 19 n 20 , .• , arnsında bu
lunan tr~·mil İsta~bullıı lar n~da 
30 :)r sa:ı.t spor ~:-"1.pmağ"a n1ccbur 
tuıulmu;lardır. 

-+ 
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BİTARAFLIK 

İCAPLARI 

is"içre ; gazetelerine kanşan 
matbuat müdürlüi{ü, acaba, Ital.. 
yada mı ikamet ediyor?. Çünkü, 
bir ajans telgrafına gör~, İtalyan
ların talebi üzerine üç lsviçre ga
zetesi kapatılmış!. Ne iyi memle
ketler, bunlar, yahu?. Galiba, bü
tün bunlar bitaraflıgın icapları.. .• 
Filan İsl(İçre gazetesinin yazdığı, 
fa<i.sllerin hoşuna gitmiyor, haydi 
bakalım, o gazete kapattlıyor. 

Fakat, bir memleket gazetesi, 
yalnız, kendi memleketinin ho -
şuna !!iden şeyi yazmağa mecbur 
de~il midir?. 

YASASIN -··.;....-'-'-
PARiS!. 

Fransız başvekil muavini Laval 
Parisin yolunu tutuyor. Oradaki 
nazi kumandanlarik gör~ek ve 
Fran:;ız devlet merkezinin tekrar 
Paris olmasını temin l'<iecek!. Oh, 
o zaman Fransa kurtulacak, iı;te ... 
Çünkü, bir merkezi hüklımet me
sele:;i kalnwtı. O da Parise nakle.. 
dilince, başka ne kalıyor?. Fransa 
kurtuldu, Fransa kalkındı, demek? 
Öyle ya, bir değişiklik var ruı?. 
Eskiden merkez Paristi, şimdi yi
ne Faris!. 
Yaşasın Paris!. 

KENDİ DÜŞEN 

AGLA:\lAZ 

Fransanın kalkınması içın yeni 
tedbirler alınmıyor, değil... Me
sela, bundan böyle, anası, babası 
Fransız olmıyanlar, Fransada dev
let memuru olamıyacaklarmış!. 
Peki amma, a, benim iki gözümün 

hiç biri zavallılar?. Şimdiye ka
dar aklınız nerede idi?. Feliket 
gelip çatıncaya kadar, kWı !!Pnin 
ne anasını düşündünüz, ne baba
sını sordunuz .. Fransa, içinden yı
kıldı. Fransayı başkalan değil, 
sözde ve sahte Fransızlar yıktı. 
Kendi düşen ağlamazmış amma, 
bizim dilde gözü bile çık.ar, diye 
ili.ve ederleı-. 

PULDA 

LAzlM MI'!'. 
Şu eğlence yerlerinin fiat liste

ııi de mesele oldu, gitti .. Efendim 
yeni bir karara göre, bu gibi ma
hallerde, müşteriye verilen hesap 
pusulaları dip kQÇanlı olacak ve 
bir tarafını müşteri imza edecek
miş!. Yani, yiyip içeceksiniz, tam 
kalkıp ı;ideceğiniz vakit muameJ.a
tı resmiye başlıyacak.. Önünüze 
t<Ymar tomar evrak gelecek .. Tet
kik buvuracaksınız, i:mza ve ha
vale edeceksiniz. Aman, bir yan
lışlık y.apmıyalım, pul da yapışa
cak mı?. 

SİZ DE 

öGRENİRSİNİZ?. 

Dün bir gazelede gördüm: Fiat 
murakabe komisyonu da tekzip 
zevkine baş!~!. Bir gazeteye, 
bilmem hangi havadiı;ten dolayı 
bir tek:ip yollamış!. O refikimiz 
haklı olarak soruyor: Neyi tekzip 
ve tavzih ediyorsunuz, anlamadık, 
diyor .. 

Ayol, muhterem komisyon aza
sı, madem siz de tekzibe başladı
nız, bari sarih yazın .. Maamafih 
daha yeni.siniz, siz de tekzip ede 
ede öğrenirsiniz. 

AHMET RAUF 

r---------------------------,~ 
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Cibuti 
İtalyanın, harbe gi.rmezden ev

vel hansadan iste<ii,ı:li mW>tenıle
keler aras:nda i9111.İ pek QOk ge r 

çen bir lıman: Ciıbu ti.. 
O zaman Franınzlar, mi.i8teınle

kelerinden bir karış yer veıııniye
ceklerini söylüyorlardı. Simdi ne 
diyecekler? Bunu bilmiyoruz. 

Biz yalnız, bu mü.stenılekelerin 
birinden, Cibutiden kısaca balı • 
setmek istiyoruz.. 

Fransız; Som&lisi sahilleri 23,000 
kilaınetre m urabbaıdır. Ahalisinin 
ekseriyetini cSomalk denilen yer
liler teşkil eder. 

Cibutinin güzelliği ve yabancı 
devletlerin hırslarını uyandıran 

şey, bu 23,000 kil-Oınetre arazinin 
4,600 kilometresinin denizle çev
rilm~ olmasıdır. Cibutinin sahil -
!eri 800 kilometre uzunluğundadır. 
En büyük körfezi de Tacurahtır. 

Bu körfez, nısıf daire şeklinde 
ve şimal, şimali garbi rüzgarlarına 
karşı yüksek tepelerle mahiuzıdur. 
Burası Tacurah Sultanının üJ_ 

kesı idi. Sıııtan 1884 de Fransız hi
mayesini kabul etti. 

Sükuti Amiral 
İngili;· gemicileri geveze değil _ 

<lirler. Fakat bunların içinde hiç 
söz sıöy lememe.kle taıımmış olanı 
bundan bir müddet evvel. Nor -
veçte Narvik deniz muharebesini 
kazanmış olan kumandandır. 

İngiliz anavatan fi\osı.;c kuman
danı Amiral Sir Ccrlo Morton 
Forb sükuti bir iskoçyalıdır. Ga
yet az konuşur. Emirleri kısa ve 
sarihtir. Bir çelik azmi ifade eden 
çehresi hiç oynamaz. 

İngilizlerin her adamı mevkiine 
koymak hususunda büyük bir te
fevvukları vardır. 

Cerlo Forb bahriyeye tayfa ya
mağı olarak girmişti. Hiçbir hima
yeden istifade etrniyerek. merha
le merhale sırf kendi liyakati sa
yesinde İngiliz filosunun başku
mand.anl.ıj(ına kadar erişti. 

Geçen muharebedeki büyük hiz
metlerinden dolayı nişanhr almış
tı. Deniz islerinde ;(enis tecrübe. 
si vardır. Yorulmaz bir teşki!at
çı.dır. 1936 da Amirallıii~ ve 1 mart 
1938 de de anavatan filosu ku -
mandanlığına tayin edildi. Vecize
si şudur: •Darbeyi ilk olarak vur
malı ve kuvvetli vurmalıdır .. 

puz, fasulye ve domates yet~ir. 
Somaliler çok cesur adamlardır. 

ı Et, sebze 
fiatları 

Merkezi serrıtlerde 
fiaHar ucuzlarken uzak 

yerlerde nıçın 
pahalılaşıyor ? 

3 gündenheri. şehr.imiıAie et fiat
ları üzerinde mahsus bir tenezzül 
haşlaıını,tır. 

iBu meyanda dai!hc etleri 10 ku
ru- ucuzlııımı.ştır. Buna sebep ool 
miktarda kasaplık ha ''t!Ilan ııel -
mesldir. 

Önm>üzde'lı:i av ~i.nı::le de Erzıu
n.ını ve Karadeniz havalisi.nden 
daha bol .kasaplık hayvan ııele -
~ anlaşılımıstır. 

O vakit fiat~arın bir miktar da
ha dü.'lllllesi beklenmektedir. 
Diğer taraftan et fiatlarındaki 

bu tenezzül <ehrin merkezi semt
lerindedir. BC"YQğlunun bazı ver
lrinde ve Boğazici ile Büvü:kada· 
da vine da~lıç etleri 6;) kuruştan 
satılıınaktadır. 

Hal'bu.lri huralardaki ~asanlar 
da diğerleri ııi'bi me7lbahadan eti 
ucuza aldııklarından fiat farkı ken
dilerine kalına.ıctadır. 

Sebze fiatları hakkında kar nis
betlerinin ilanına raOrııen vine u
zak semtlerde pahalılık devam et
mtktedir. Fatura mecburiveli ise 
ekseri verkrde tatbik olunama -

ma.kta.dır=-·~-oe>-~~ 

Esnaf Cemiyetlerinin 
vaziyeti 

Şimdiki varlıklarından matlup 
fay'lia ve esaslı lbir ııave temin e>
lunamıvan esnaf cemivetlerinin 
vazi~eti hald<ında tetkikler yapıl
ması uNUn görülmektedir. 

Bu suretle va cemiyetlere veni 
bir •·ekil verilecek ve ·hut da es
naf beledive iktısat müıdürlü[!üne 
bai'lanacaktır. 

IKuÇOK HABERLERi 
* Maden arama enstitüsü Ha

tayda petrol arastınnalarına bas
Jamı.stır. * Budapeşte sefirimiz B. Ruşen 
Esref dün sabah sehrimize ııel -
mi.şiir. + Ankara, Kırşehir, Sevhan ve 
Sür1ıte münhal melı'usluklar için 
.:Wı yapılan seçimde Ankara Be
lerlive meclisi azasından avukat 
a<em, Ni'?<le 'l'arti ve beledive 
ı:eisi dc;kior Hüseyin Ülkü. İs ban
~ı umum müdürü Salatıattin 
f'am. ve Ressam B. Şevket Dai! 
seçilmi.şlerdir. 

* Mamlcıketimizin marul riva
zive muallimlerinden ve Sirk.eti • 
havrivenin eski heyeti teftisive 
reisi B Mehmet İzzet uzun bir 
hastalıktan sonra dün aksam vefat 
etmiştir. Cenazesi Bu sabah Cem
berliiastaki evinden ka1dırılıp hu
susi vanurla Üsküdara tıecilerek 
Karacaa.hımetteki aile makberesine 
defnolunmu.şlur. 

+ Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel ile Ticaret Vekili Nazmi Top
cuoğlu dün ak,am selırimizden 
Ankarava dörnnüslerdir. * 30 - 90 lira asli maas alan ad
liye mensupları arasında yeni ta
vin ve terfiler yaııılrnıstır. 

• Üskü<lan.a Toprak sokağında 
58 numaralı mühendis Mahmu.dun 
kö ... kü dün bütün e~vasile beraber 

Böyle şey olmaz 1 •• 
Tatbikatta yeri olmıyan karar

lara masa başı kararı, denir. Masa 
başı kararı v.erenler, o kararı, ya 
ınutlaha bir karar vermiş olmak 
için ittihaz ederler; yahut da, tat
bikat sahasının, yani hayatın far
kında değillerdir. 

Üçüncü bir ihtimal ileri sürme
yiniz, (ünkü, o zaman, karar ve. 
renler nam ve besabl)la hazin olar. 

Bundan bir müddet evvel, kim, 
neresi, hangi komisyon, hangi ma
kam bilmiyorum, şöyle bir karar 
vermişti: 

Meyva alırken, bir de fatura is
tenec:ek, manavlar da fatura ver
meğe mecbur tutulacak. 

D-gün, bugündür, ne tek mana
~· tatura verdiğini gördüm, ne 

, tek müşteriniıı fatura aldı-
ğııu. .. 

Bu, bir .• 
İkincisi: 
Eğlence yerlerınde, hesap pu

sulası dipkoçanlı olacakmış .. Böy
le karar verilmiş. Bir yere gidi -
yorsunuz, yiJip içiyorsunuz. Son
ra önünüze bir koçan getiriliyor. 
Buna i.ııua etmeğe mecbursunuz. 

Bütün bu tedbirler, masa başı 
kararıdır. Saınimi ve hüsnüniyetle 
şöyle bir şehri dolaşınız. Bu iki 
kırtasi muamelenin yapılmadığı, 
daha doğrusu yapılamadığı kaç 
müesese var, seyrediniz. Bu, uzun 
süreı-tf~, yapılan yerleri sayınız, 
daha kolay olur. 

Artık, ha;vatta pratik olmak yo
lunu tutalım .. 

Dünya nazariyatçıların değil, 

tatbikatçılarındır. 
REŞAT FEYZİ 

Darüşşafaka mezunla
rının evvelki akşamki 

teneı;züuu 

,,,,. 
Sinema p o L ıs , ~ 

b il v r MAHKEYMELER l'''ti:I·'!io;; o ugu 1 ,, 

. . . . Gece yarısı cadde Harp karşısında JapJJ 
Şehrımızde yenı slfle~a •• •• ı y ..... , AHMET süK.BO FI>,-
açılmasına müsaade edıl- UStUDdC soyunan Avrupa harbinin i>ü}ük ınuaı;. 

· B 1 d • d f ınalarından biri, japonyanı.ıı. M· 
memesı e e ıye en kadın harp karşısındaki vazi.yetl ~· 

istendi • H~re. başlama•d"':" evvç.l, J":"on.r 
Dün gece saat 24 de Ankara cad- a.ıhver clevlellerile ı~:.·•lıgı l ~ .1 

Son zamanlarda şehriımizıde he
men hemen her av 1 sinema açLldı
i!ı ve bu yüzden eSki, ıl>üyü'k sine
ma sahiplerinin mü·teris.iz kalcLih 
hakkında belediveve yapılan bir 
müracaatla veni sinema acılıına -
sına şimdilik müsaade olwıma • 
ması istenüınistir. 

Flhallüka Sı.ıkeodenn Fathe ka
dar olan mahdut saba içinde açı
lan ııineıınaların sayısı 17 vi bul -
mustur. 

Diıi'er taraftan vaz mevsiminde 
sinemalarda fiatlar ucıİzlatılıp yaz
lık tarife ta4lbik olunması adet ol
du?u halde bu yaz .:ıunun yaptl -
madı<Tı da nazarı di.kkati celbct -
mi!ltir. 

Belediye .bu hususta sinemacı
lardan izahat istemiştir. 

Yeni Nafıa tayinleri 
Birinci umumi müfutti.şlik na

f;a müşavirliğine dördüncü umu
ll)i ımüfettislik nafıa müşaviri B. 
Hakkı Arık.an, Milli Piyango- ida
resi muamelat şefi Hiknnet Türker 
nafıa sirket ve müesseseleri tarife 
ve hesap tetkik heveti murakınlı
.(!ına, nafıa sirket ve mÜt:!>.SC.Seleri 
müraltibi Hüsnü Gören ayni '·er 
'komiserliğine, yü.kscı'.< mühendis 
me!ktebi mezuruarından Necip Sıır 
veren su işleri mınt:ıka müfettis
liğine tayin edilmi.şler ve İstanbul 
vükse'k fen heveti mühendislerin
den Mehmet Adil Sırıklı ve Hüsnü 
Okcu, Tun°~li sosa fen mcımuru 
Halim Okta" dcımirv'Ollar istim
Jak dairesi istimla1< kısmı setli Hay
ri Akav terfi etmislerdir. 

desinde garip bir vak'a olmuştur. mal.ta idi. IJatta Berliıı · fok,l 
Saat 24 de Hil:mi kütüphanesinin ınihveri, Berlin • Roma mihvetiP" 
önünde bir taksi durmuş, içinden den evvel kurulmuştu. AimanY' ~ 
bir kadınla bir erkek inmiştir. nın geçen ağustosta Sovyetler _b • 

Bunlar konuşa kon1li3 bir kaç !iği ile bir pakt imzalaması, J
8
1' 

admı yürüdükten sonra aralarında pon:1:,a için büyük bir hayal su• 
yüksek sesle ıkomı.şmalar başla _ tu oldu ve japonlar milıverde.n '~ 

rılarak müstakil po!itıka takıp: .. 
mıştır. · meğe başladılar. Bir seııeye YP' 
Konuşmayı şiddetli bağırışma- tik.,.. 

lar takip etmiş ve bir aralık erkek, bir ııamandanberi japon poli · b" 
kadının elin<leki çantayı kapıp k39- Avrupadak.i hidiseleriıı inki.şa ~ 

ınuntazır bir vaziyette fırsat ı.• 
mak istemiştiP. Jamaktadır. japonyan14 karştlııl' 

Bunun üzerine de kadın avazı tığı en büyük mesel~ Çuı harbıo• 
çıktığı kadar haykırmağa başla- kendi siyasi gayelerine uygun ~ 
mıştır. kilde nihayetlenclirmcktır. Fil~ 

Hadiseye caddeden geçen yolcu- kika ei!er buna muvaffak oJuv~ 
lar müdahale etmişlerdir. Lakin Uzak Şarkta Avrupa devlctleriO·ı 
bu esnada sarl)oş olduJiu anlaşılan ve Amerikanın alakalarrnı tasf•l. 
kadın şiddetli bir sinir buhranına etmeğe ve bu mıntakayı hakiııl'' 
tutulmuş ve: yeti altına getirmeğe ınuvaffal;. •· 
•-Yanıyorum Allah!.. lacaktır. 
Diyerek üstünü başını yırtmağa Bu hedefine varmal..ta kaişısıı> 

koyulmustur. da en büyük engel Çinin keııdi>1' 
Genç kadın evvela üzerindeki clir. Fakat eğer Çin bir taraft~ 

ince pardesüyü ve robunu parala- ıSovyetlerden, diğer taraftan , d~ 
nı.ı.ş, sonra da: lngilız ve Fransızlardan yarul"' 

- Yanıyorum Allah .. Bir minare görmiyecek olursa, joponya, <;1' 
yo kmu çıkayım!. lıderini daha kolayca yola gctıtr 

Diye haykıra haykıra çorapla- bileceğine kanidir. Bu sebepledir 
rını, etekliğini de çıkarıp kendisi- k' F' rl ı ransanın inhidarnından soJJ 
ni ,.erı:!c.1 vere atmağa başlam~- 1 · tı1t · ya nız kalan Ingiltereyi tekr<ıt 
tır. Bu garip vaziyeti R(jren yolcu- yik etıneğe ba~lamıştır. Japoııl~ 
lar ve bekçiler vak'a yerine gel- Çine silah ve harp ıualzeıncsi gr 
mişler, sarhoş kadına giyinmesini rebilecek olan Çin Jinı;,nların• ır 
söylemişlerse de evvela alcLrma - rr 
mış, bilahare de küfretrneğe baş- gali altına almıştır. l'akat ingi :r 
lamıştır. }erin ve Fransızların nıüstcııı 

d 
kelerinden Çank - Ka.{ . ~eke y•~ 

Bu vaziyet karşısın a polisler dııu gitmektedir. Fraıı," Avrup•"' 
kenaisini ve erkeği yakalayıp ka- nıaglüp olur olmaz, japonya ıııı> 
rakola ııötürmüşlerdir. d · k · · ·ı· teli' içinı müstemlc csıııı ıotı a 

Darü..«.,afaka mezunlar cemiyeti- ---·------· 
Yapılan tahkikatta bunların Ye- didi altında bu kapıyı kapamıştıl• 

nikapı ııazinosunda akşamdan - japonyanın karşısmJa yalnız J<ıt" 
beri rakı içtikleri, geceyi beraber lan İngilizler, bunuıı üzerine, bi nin vıllık deniz tenezzuhü evveLki • Q 

ak.~am Şirketibayriyenin 68 nu - 'A,lJl!I 
maralı vanuru ile eğlenceli ve 9' 
nezih bir şekilde yapılmıştır. ı•ii-ii;:~a~iii;~~~s 

Bu kıymetli iJiım mües.sescsinin 
eski, veni mezunları ile aileleri ve 
davetWerini alan va'Dur saat 17 
de Kö,.,rüden hareket etmistir. 
Ka~~lı salonda bulunan seQkin 

incesaz heveti ile üst "Üverteye ko
...... ıan caııbant takımı bu ara ahen
ııe başlamı.şlar ve cazın kıvrak 
na~lerine ayak uyduran ııenc 
riftler dans ederlerken ~--"'ıda da 
ihti•·ar mezunlrr sarkı. 1?azel ve 
taksim arasında birbirlerine mek
too hatıralarını anlatarak tatlı va
lpt ı?ecirrni.şlerdir. .. 

YERSIZ BIR MUDAHALE 
Bu suretle saat 19 a karlar Be>

ğazicinde ııezilmiş v~ ~ünes bat -
tıktan sonra daha coşkun bir nes'e 
icinde Büyükarlava Pidilmistir. 

Bir yolun kenarı 
Kadıköyünden Bostancıya u2a

naı:ı asfalt yolun kenarları, bir za
mandır, Arnavut kaldırımı ile ta
nıir ediliyor. Geçen gün baktık: 
Gayet sudan bir tamir.. 'l'aşları 
diziyorlar, biraz toprak koyuyor, 
lar, oldu, bitti. Bu yplun iki tara
fında yapılagelmekte olan bu ta
mirin sebebini anlıyamadık. Çok 
mu müstacel?. Yapılmasa, asfalt 
l>u sene, hemen mahv mı olacak?. 

Bu kadar müstacel ise, hiç ol -
mazsa, parketaşı ile ve daha itinalı 
yapmak lazımdı .. Bize böyle geli
;)'.Or, bilmiyoruz, erbabı ne düşü· 

.. ? nur .• 
BÜRHAN CEVAT 

geçirmek üere anlaşarak otomobi- d 1 rf 
le bindikleri, fakat inince kavga- ev etle anlaşmak •a:elcrini • ıJ 

b 1 d kl nI !mı t 
mıya başladılar. Çine Hoııg - kO , 

ya aş a ' arı a aşı ş ır. ve Birmanya yolile silitlı ve h•'' 
Kavgaya sebep olarak da sarhoş malzemesi nakledilmekte idi. sol 

kadın, erkeğin kendisinden para günlerde İngilizler bu yolları 1'' 
istedığini (!) el çantasındaki pa - pamak için japonlara teklifler y•~ 
rayı altp vermeyince de çantasını ınıı;lardı. Hatta lııgilizlerin dab 
kaptığını söylemiştir. ileri giderek Çin ile jap.;nya •~' 

Icrkek ise; kadının cebinden sa- d r 
atini a·•nınak i.stodi~ini iddia et _ sındaki mücadeleyi nihayetlen 

1
11 mek teşebbüsüne giriştiklcı i b• 

miştir. söylendi. Ancak muzul<ereler dt 
vam ederken, japopyada bir bub' 

ispirto satışları artıyor ran çıktığı bildiriliyor. 

Sehrimizde ve memleketimiz -
de .i&"ıirto sarfi"atı art.maktadır. 
Bilhassa kolonya is:pirtoııu ile saf 
ispirtıo satıoları daha fazladır. Ge
çen yıl satılan 1 milyon 196 bin 
760 litre ispirtonun 355 bin 151 lit
resini k<'lonya ispirtosu. 330 bin 
973 litresini de saf ispirto teşkil 

etmektedir. Burada Büvükaıda baş memu • 
ruıı.un tenezzüh vapurunu iS',;e -
lede bırakırııamak ve acıkta kal -
roasını istemesi ııibi ııariu bir mü
dahalesi yüzünden cemiyet reisi 
B. Baha ile aralarında kücüik bir 
münakasa olmuş fakat bilahare 
mesele halledilerek vapurda.kiler 
adaya çıJmııslar. istiyenler de vi
ne iskelede duran vapurda kalmıs· 

IAvRUPA HARBİNiN YE~;ESELELERİ 1 

Mu,<:avcmet ölçüsü, kamyon hesabı 

Malfımdur ki japonynda ötede~ 
beri siyasi partileri biTJestıroı~ 
için bir cereyan vard .. J\skaletil 
de müdahalesile bu cereyana 1" 
raflar olanların harekete gc(ti~; 
!eri ve kabineyi istifa.va mccb"' 
ettikleri bildiriliyor. Vf.rilen lı~ 
berlere göre, japonyada bu tt 
parti sisteminin kurulnıası ar_tı~ 
bir emrivakidir. Filhakika e~' 
bu kriz ve bunun getırdigi dei:i.' 
şiklik yalnız japoııyanın iç polilr 
kasına münhasır kalsaydı japoır 
!ardan başka kimseyi alakadar e~ 
mezdi. Fakat anla'jlldıiiına gö'! 
japonyada kurulmak istenilen sP 
tem, faşist devletidir. 

!ardır. 
Saat 23 de Büyükadarlan hare

ket edilmiştir. Dönüs. ııelişten da
ha neseli olmus, zevbc!k. kazaska 
ve emsali "vunlar oynanıp saat 
bire karlar sıen bir aile tıoıılantısı 

Cibuti, güzel mahalleleri, köy
leri. elektrik, su tesisatı, 784 kilo
metre uzunluj,iunda ~endiferleri 
ile modern bir şehirdir. Etrafında 
birçok tarlalar, bahceler vardır. 

Toprağı ook münbittir. Her mev
simde: Havuç, salata, kavun, kar· 

Umumi. harpte büyük bir yararlık 
ııöste~mi.slerdir. yanmıstır. 1 "P<'İrilrriışi tir. 

İtalyada mevcut motörlü vesa· 
iti nakliyenin bir istatistiği bu 
itibarla şayanı dikkattir. Rakam
lnı ın barpten ev~clki seneye ait 
oldui(u11u söylemeğe lüzum yok. 
l·~~ıkat bundan ç~lı.ı-uı netice ve ma
'"' bilhassa İtalyanı« ıfa Almanya 
ile harbe girmesinden sonra. da· 
ha ehemmiyet almaktadır. Ital
J unın seyyah celbi için çok plış-
11~1 ve hakikaten h~r ~~ne yaban
cıların .,.r. ya gider<ı.< h,rnktıklan 
paranın ("Okluğu r~t !denbPri ma
lümdur. Seyyahlar için 329 bin, 
::r.ıı kü~ ur otomobil \'>ıı1 mış. Na•;. 
li::atıa ~ullanılan L•m~ onların da 
miktarı lll bin, moto>'kletler d.> 
14i lıin imiş. İtalyaıla bu vesaitin 
daha arttırıldığı tahmin edilebilir. 
Fakat ita:ya artık harbe girdii<
ten sonra vesaiti nakliye ihtiyacı 
daha nınuş olacağını da keşfe~
ınek zor değildir. Ootomobil yapa
rak naJ'ice satmak için çalışan İ
talyan fabrikalarının bu ticareti 
artık kesilmiş demektir. Şimdi hu 
fabrikalar motörlü vesaiti nakliye 
yetiş!irıneğe çalışıyor. 937 sene
sinde İtalyada otomobil, kamyon 
gibi çeşit (eşit motörlü olarak 77 
bin 730 ar.aba yapılmıştır. Bunun 
yalnız 33 bin 470 küsuru harice 
gönderHml'.}tir. İtalyanın bu harbe 
girip girmiyeceği başlangıçta mü· 
nak;ısa edilirken huna ihtimal ver_ 
ınek istemi}enler şöyle diyorlardı: 

Bu cihet İtal;vanların bileceği 
şev. Ancak müttefiki Almanyanuı 
vaziyeti ile onunkini mukayese 
mümkündür. Aluıaııyanın bol bol 
kömürü vardır. Maliyet fiatını dü
şünmiyer~k kömürden daha hir 
çok yakılacak uıaddeler çıkarabil
mektedir. İtalyanın böyle bir ko_ 
la~,lığı yoktur. İtalyada yakılacak 
madde tedariki için daha harpten 
evvel yapılmış tecrübeler, tatbik 
edilmiş mecburiyetler vardı. Me
sela cenup taraflarında agaç kö -
müründen gaz istihsal edilmek ve 
saire gibi çarelere müracaat edildL 
Bunlar hep gelecek harbin hazırlı
ğı idi. Bugün ise artık harp emri
vaki olmuş bulunuyor. Şimali İtal
yada da ispirto istihsalatı artmış, 
buna benzol karıştırılarak ikisi or
tası bir madde elde edilmiştir. Fa. 
kat müşkülat yerinde idi. 

F'aşist devlet siskmi denıt~ 
sistemin dahili politikaıla yaP~ 
ınasını icap ettirdiği dei;işık!ild 
kadar da harici politikada bir 0' 

yantasyon demektir. Yani japo~ 
yada tekrar mihver ılevletıeri~ 
doğru bir temayül sezilmektcd" 
Bu darbenin, lngiliz - juron ıniiı~ 
kereleri devam ederken yapılJll 
olması bilhassa dikka le lay.ı.'.dıt· 

Son romanı: 

ETEM İZZET BENİCE 

Gündüz burnumda hep onuıı ko- ı 
kusu vardı. G<iz kavaklanmda o -
ııurı hayali vardı. Damarlarımda 
on un tatlı ve keskin bah;ların lan 
hız alan 'bir kabarıklık vardı. Ku
laklarımda tatlı sesi, başımın için. 
de onun cana değen şuh kahkaha
larındaki nağmenin uğultusu var
dı. Duşünüyordum: 

- Oııu bir defa daha nerede gö
relııleceğim ?. 

Niçin bır adresini bile almadım? 
Neden yine ı;ıirü eliın.. deme -

dim? .. 
- Nasıl bu aptallıltı yaptın? .. 
Ve .. en karışık şıfre meseleleri

m t-ile önüme getirdikleri zaman 
~ôzlerınl.in önünde yazılar, ~ıfı"eler, 
kağıtlar J<yboluvor; gecenin sar'alı 
h~vali humma dolu sahneleri diri.
liyor .. Ve kem'ımi onunla ya bir 
tangoda, ya bir valste sanıyorum; 
açık kahvemsi, delirten, bayıltan, 
esir e<len gözleri gözlerimden; tat
lı. ahenk dolu sesi kulaklarımdan 
gitmiy<Jr ve damarlarım kalbime 
bırden baslıvan bir sevı:inin ezin
tilerini ııetirip tepluvorlardı. 

Fakat. ne tuhaf?. Ben bütün bu 
ezı:!inliğin sızsını duyar, 

- Ne yaptım da ondan bır ran
devu almadı.ın?.ı 

Derken, telefon uzun uzun çaldı. 
Ben: 

- Aloo!.. 
Der ve karşımdakinin: 
- Kim,;iniz7. 
Sesini alırken sanki nefesim bo

ğazımda beni boğacak ı;tbi topla
nıp katılıyor zannettim. Onun se
si idi. O, soruyordu: 

- Kimsiniz?. 
Güçlükle: 
- Bendenizim efendim. Ruhi .. 
Diyebildim. Ve .. ondan sonra 

açıldı, söyledi: 
- A.. Siz misiniz Ruhi Bey. 

Bonjur. 
Ve beni beklemeden devam edi

yordu: 
- Nasılsınız?. Sizi gece çok 

yorduğumdan ve sabaha kadar 
alıkoyduğumdan endişe ettım doğ
rusu.. Acaba, bugün iyi çalışabi
liyor musunuz?. 

- Rica ederi:m. Hiç yorl(Ull de-
ğilim. Çok iyi çalışıyorum. Siz 
na:;ılsınız?. 

Diyemeden, derneğe fırsat bul
madan o: 

- Affınızı dilerim. ,F.ğer ıyi ça_ 
l•amıvorsanız çok üzüleceğim ... 
Kimb-ilir ne kadar da cok işiniz 
vardır. 

Filan, dedi, ve sözlerine daha bir 
iki cümle ilave ettikten soııra te
lefonu k_apatıverdi. Anlıyamadm. 
Bu konuşuştan hiçbir mana çıka
ramadım. Ve .. uzun uzun düşün
düm: 

- Ayrılırken bir kusur mu yap-
tım?. 

Yorııun mu gözüküyordum? 
Onu üzdüm mü?. 
Bu zanla mı bana telefon etti?. 
Niçin beni konuşturmadı?. 
Yoksa o da mı beni özledi ve 

dayanamadı?. 
Ve .. yine dehşetli üzüldüm: 
- Neden adresini almadım?. 
Niçin telefonunu sormadım?. 
Gene ne yaptım da, onu telefon-

la uzun konuşmıya meclıur ede • 
--'iim?. 

Acaba yabancı bir yerden mi te-
lefon ediyordu?. 

Ve .. merak ettim: 
- Bir daha beni arıyacak mı?. 
Her sey ve hepsi bu kadar mı?. 
Hayatımda hiçbir kadına karşı 

bu kadar şedit ve çabuk bir ala
ka duymamıştım. Onu birdenbire 
sevmiştim. Birdenbire tutulmuş -
tum. Birdenbire kalbimi ve heye
canlarınu ona vermiştim!. 
Eğer, herşey ve hepsi bu ka -

darsa bu küçüct:.;: hatıranın unu. 
tulması bile benım için ne kadar 
zor, ne kadar ~iç birşey olacaktı!. 

· Beklemek ve .. ümitsizlemnek! 
Beklemek v;, .. unutmıya çalış

mak!. 
Beklemek ve .. bekleyisteki 

fileligi öğrenmek!. 
İkir- ııün böyle geçli. 

na-

Üçüncü gün böyle ~eçti. 
Dördüncü gün böyle geçti. 
Beşinci gün yine bekledim; yi-

ne ümitlendim, bekley~ime kuv
vet, hız, takat vermiye çalıstım. 

Altıncı, yedinci günler bana: 
- Artık unut.. ve düşünme!. 
Dediler. 
Sekizinci gün unufıınuştum. Dü

şünmüyor, beklemiyor, hatırlamı
yordum. Kalbim yine eskisi gibi 
idi. Damarlarımda sevgimin ezin. 
tisi yerine kanımın tazeliği ve 
hızı vardı. 

Dokuzuncu gün tam bir şifre 
müdürü idim. Sükunla <'alışıyor
dum. Ne gözkapaklarımın içinde 
başka herşeye beni kör eden bir 
hayal, ne kulaklarımda bütün si
nirlerimi buran bir ahenk ve ses 
vardı. Bendim, kendimdiın, çalışı
yordum!. 

Onuncu gün nazırın yanından 
geliyordum. Odacım: 

- Telefonda sizi bekliyorlar e-
fendim .. 

Dedi. 
-Kim?. 
Diye düşündüm, ve .. sormadım 

bile!. Her gün o kadar cok aranı
yordum ki, telefonla konuşmak -
tan b:Icrnıştım. Yavaş yavas yeri. 
me oturdum. Yavaş yavaş maki
neyi aldım. Kafamın içi nazırın 
emirlerile doluydu. Yapılacak bir 
çok mühim şeyler ~öylemişti. A
hizeyi kulağ1ma ııötürdü.m ve ko
nusmağa başladım: 

- Aloo!. 
Birdenbire oturouğum yerde bir 

zelzele olmuş gibi titredim .. 
- Aloo .. Ruhi bey .. 

(Devamı var) 

- talyanın kömürü yok, demiri 
yok .. Bunları hep hariçten getirti
yor. Böyle olduğu halde bu mem
leketin düuya piyasasına yetiştir
diği otomobil ve kamyonun mik
tarı hakikaten nishet kabul etmez 
derecededir, İtalya bugün bu hu
susta büyük bir rekabete girişmiş 
mallarını satmaktadır. İtalya bu
nu bırakır da harbe girer mi?. 

Bu tahmin doğru çıkmadı. İtaL 
ya harbe ııirdi. Hem de müttefiki 
Almanya ile beraber olarak. Bes.. 
belli ki Ualyanlar artık harice o
tomobil satamaz olduktan evvel 
de, sonra da harp sanayiini ihmal 
etmiş değillerdir. Fakat harbe gir
diktenberi zaman geçtikçe müş
küliil da artacaktır. 

Benzol ile bilhassa ipirto harp 
malzemesi ve mühimnıat yapılır
ken barut vücude getirilirken el
zemdir, İtalyanlar senede 6ll bin 
ton hidrojen istihsal edeceklerini 
söylemişlerdir. Bwıun 120 hin to
nu Arnavutluktan getirilecek ham 
petrolden çıkarılacakmış. Fakat 
bu istibsalat erbabının tahminle • 
rine göre çok pahalıya malolmak
tadır. Sonra şimali Afrikada ve 
Habeşistandaki vesait için lazım 
olan maddeler de başkadır. 

Fakat bu harpte İtalya ile AI
manyanın teşriki mesaisi bahsin
de diğer bir nokta daha vardır: İ
talyanın kömürü yok. Fakat çalı
şacak nüfusu vardır. Almanyaya 
bircok iş~ yollıyarak orada hol o
lan kömür ve linyitten istifa~ et
mesi bir nisbet dahilinde müm_ 
kündür. Geçen umumi harpte İtal
yanlar Fransaya giderek kömür çı
karınıslardı. Bu sefer de Alman. 
yaya gidiyorlar. Sonra Almanlar 
sun'l olarak bir çok yakılacak mad
de istihw ettikleri gibi bundan 
İtalyanlara da verebilirler. İşte 
harbin devamı noktasından bun
lar hep nazarı itibare alınmakta· 
dır. Fakat tıwn sürecek bir harbin 
lıiç dilllDİ>"'Cek ihtiyaçlan vardır. 

&L1 KEMAL SUNMAN 

Ancak bu meseled~ <heınnıi; 
yelli bir nokta vardır: Berlin - il., 
ma - Tokyo mihve{i, antikO'~~ 
tern bir kombinezondu. Gel, 
Beri.in Sovyetler birlıği ile aıı~~~ 
tık.tan sonra bu siyasetini dd~ 
tirmiş gibi göründü. lı..ıva da b r 
nasılsa son ı.amanlaı da tesı.in 
di lm.işe ben.ıiyer, Fakat jhpoıı>:" 
nın komintern aleyhtarllKl b~ 
clir. Binaenaleyh japonya te b; 
mihvere iltihak edec~k olur••• ~ 
üçlü kombinezeııun Stıcyet aleY .. 
tarlığı tekrar tebarüz edecek!/ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi -----Aylardır açık bit 

lağım!.. 
Kasımpaşadan bir okuYucır 
uz yazıyor: ~ 

•Semtimizde Zindan arkJ51 

da, umumi caddeve inen Y c111
; 

.çesme sokağında ana lağım l>'. 
kac aydanberi açıktır. Bu s;~r 
caklarda o civarda oturan tf 
«erek Ia1hmın kokusundan. ~t 
rek burada peydahlnan ıar~ . 
sineklerden son derece !'~~~ 
dır. Halkın sıhhatini vıııu.ı~ . 
korumasını kendi.:ıine bas "# 
zife bilen belediyemizin bU 

lkai!a da bir Pöz atarak. Ja~. 
biran evvel kapattırmasını ./ 
'" P,.ı"'flZ.» ~ıl 



Belçika mütareke 
ııınLorıcira 22 (Radvo) - Belcika
ba Loocıra sefiri, Bekika miUi 
~amı ıınünas<>betile rad<VOO.a in-

talebinde 

milletıne hitap eder<lk: •Bel-

çi:ka, hiçbir zaman mütareke ve 
sulh taleb~ bıtlunmamı,ştır. Bu
~n bü'Virl<. İni6liz milleti ile van
yana, hak ve adalet ui!runa mü-

bulunmadı 
cadele etıınekle büviilk bir ınrrur 
hi>ssedivnruz. Zaferin bizde kala -
cağından ümidimizi kesmi·«>I'llZ . .> 

Pan Amerikan kongresi açıldı 
cen.~~a 22 (Ra.<r.., ı _ Şiırnali ve 
dan ı .. Am.,rika murahhasların -
tik ll\Urekkeo bulurum Panaıme-

Ba:ı ~ııresi dün a.cıJrnıştır. 
lrleşik Aııneri'ka Cumhuriyeti 

in !{iliz 
~lldı-a 22. ~ususi) - Mans d.:
~e ~ tırvvarelerinin fev
his . cesaretini gösteren müt -

bir hava nı.uoorebe.;i ol:mustur. • 

Bu sa hah gelen 
sefir Yakup 

Kadri anlatıyor 
h . (l inci sahifeden cLoVam) 

şe B~ın dörtte üçü tahrip olundu. 
lıaı~ tehdit mahiyetinde olan ve 

korkutup panik çıkarmak 
gay ·ı esı. e yapılan bu bombardı -
nıanlar b" . •idd .. ıraz sonra Lahe)·de de 
• ctııu arttırdı M··ı, dd"t Al -ınant . u~a ı 
da 8 YYarcleri birbiri arkasma 
killgalar halinde geliyor ve önde
çe~~- bombalarını attıktan sonra 
çiy ı ~ken Yerlerine diğerleri ge_ 

or u. Bombardıman esnasında 
::..ıı::•lhanenıiz ve burada bulu -
ler ~ .. b.uyuk uir tehlike geçirdi
ne:X.. ~Yük bir bomba ,daretlıa -
rek ı~ı~ ı~ .. metre yakinine d.ışe-

A'ı u~tugu yeri tahrip etti. 
dad ~an hücun.ıu e:;nasında Bola•
-. ad talebenuz ve ticaret henti-
~ı2 e b ı · 
ları il u UUnuıkta idi. Heyet a<a. 
hane~ e tal~bemizi derhal sefaret-

. ·• e çagırttım. 
~ehrin i<g li d berat 1 • a n en sonra muha-

den m:'amen k~ilmi~ti. Bu yüz
lln elen. :ı.be~elcrımizi ancak Ber
Yordıık. ıg~~z Vasıtasilc yapabili
meınleketten an işgalinden sonra 
Biz bile Lalı kı~ çıkarılnuyordu. 
zemizi an k_Yden çıkmak için vi-
Lalıeyd ca 18 gtirıdc alabildik. 

line g·~n ayrılınca doğruca Ber. 
hlÜdd.,'. · Burada kaldığının: 
leri h zariıuda lngiliz tayyare -
iizeri:ıne';' hemen her gün Bcrlin 
lehI"k e._ ~varına nıüteaddit akın-

• 
1 esını atlattık. 

ıe!:'tiliz tayyarecileri açık şehir
rab 0ınhardıman etmemekle be
ı..,1 er, askeri hedeClere atılan bom-

ar hazan civara düşüyordu. 
lııı~olandada Alman bombaları al· 
lil ~ Y.aralanınak veya ölmek teh. 

esını a.,.,.;_ . • . 
giJi, b .. - ..... nuştik. Burada da ln· 
tehlik 0?'~alarma marll1' kalmak 

esuıı anlattık. 
Berliqd 

&ızlandını en gelirken yolda rahat· 
llıüddct k·a~iizden Pe4tede bir 

Peştcde b 
dir. Pranaa:Yat D.ornıal ve saki:ıı
<iınizin v· .• bulunan talebele -
lunduk!ar ışıye geçmek üzere bu
kada buıu::ıı Yo!da işittim. Belçi
rinıizin . an bır kısım talebele • 
d ıse b b 
uklarııu, f ası ~ş. bırakılmış ol-

llıaişcUcri _akat bılüıare hepsinin 
duyduk., nın temin edildigini 

r-. • 

nariıcrve nazm Kordel Hol buı?ün 

bir konferans veroce:ktir. 

Konferans bilhassa. Almanya ta
rafından ~al edilen hii:kilınet -

!erin Aımerikarla .bulunan müs -

teınlekelerinin Almanların eline 

diL=emesi c~relerini arastınnalc
la meşgul olacaktır. 

tayyarecilerinin cesareti! 
80 Alman tavvaresinden mürek
kep bır filo bir İnailiz ımmi kafile
sine saldwmı.ştır. 6 İngiliz tayya-

Radyoda şpiker 
olmak kolay 

dcğii 
Şpiker yetiştiren 
mekteoler de var • 

Mikrofonsuz bır ,,,xıern sosye
tenin vaziyeti ne olaca~ını hiç 
düşündünüz mü?... Radyo yok, 
sözlü ve sözsüz sinema yok! .. 
Mikrofon olmasaydı tabii, bu file
tin kahramantan: Tino Rosi, A
dolf Hıtler ve Benito Musolini de 
şarkıfarı ve hitabelerile halkı 
teshir edemiyecek, heyecana ge
tiremivecek idi. 

Bu(!iin siyasi bakımdan olsun, 
san'at bakımından olsu.n dünyayı 
alil:.aland1'mak istiyenler her -
halde mikrofona muhtaçtır. 
Şüphe yok ·ki N apolyon, meza

rmrla şöyle düşünür: 
•Ne yazık ki zamanımda mik -

rofon yoktu; sözlerimi yalnız ilk 
safta bulu.nan askerlere işittire
biliyordum. Bir mHmıfonum ol
saydı. bütün dünyayı ayaklandı
rırdım!.• 

Fakat, mikrofonu kullanmak 
kolay bir şey dei(ildir. Bu da bir 
san'attir ve bu san'ati bilmek la
zımdır. İşte bu.nun içindir ki harp 
başlam~zdan bir kaç sene evvel 
Pariste bir •Mikrofon mektebi• 
açılmıştı. 

Bu mektebin müdürü Mösyö 
Rene G!'rly bakınız ne diyor: 

- Mektebin tesisindrn fi"" '·C'"lıi 
sudur: Radvo idaresine Spiker 
Yetistirmek, radyoda şarkı sov.e
mek, konferans vermek istiyen !e
ri alıştırmak Konservatuvarlar • 
da talebeye, sahnede söz söyle
mesini öğretirler. Mikrofon kar
şısında sövlemenin de bir u.ulü 
vardır. GelişiınJzel söylenen s5z
ler, dinleyiciler üzerinde, isteni
len tesiri husule getirmez. 

resi bu 80 t,wyareye karsı hücu -
ma geçmiş ve en az üç tayyare dü

sürulmüstür. 

"'' .R'- - \ • " 

Kat'i neticeye 
doğru 
(Başmakaleden devam) 

Iunduğu bilhassa görülüyor. Al -
manya için ise bütün güvenç yal
lll2 bu kışa kadar olan devre için
de neticci kat'iyeyi alnııya bağlı
dır. Eğer, kışa kadar Ingiliz ada -
ları düşürülemez, Akdenizde İngi. 
liz hiikim.iyeti baki kalırsa önü -
müzdeki ~ ve ilkbahardan itiba
ren taarruz inisiyativinin İngilte
reye geçecçği ve Almanyaıun ka
zarulınış her türlü askeri zafere 
rağmen öliim ve inhidam çukuru
na adımını atacai;ı aşikardır. 

Bu takdirde Almanya iııgali al
tında bulundurduğu yedudelri 
halkın açlığını gideremiyecek, 
kütlevi ve sari hastalıkları dur. 
duranuyacak, Akdeniz ve İngiliz 
adalar1lll istila ey !emek için sar
fettil:i petrol, benzin, cephane st-0-
kunu taınamlıyanuyacak, yer yer 
vukua gelecek ihtilal ve geniş sa
botaj hareketlerini önliyemiyecek; 
bastığı her toprak ayağının altın
da inhidam edecek ve nihayet bu 
inhidam aSJI gövdeyi de kıtlıkla, 
sefaletle, ihtilallerle ve havadan, 
deniden, karadan gelecek dehşetli 
taarruzlarla çökertecektir. 

Almanya bu tehlikeyi ve bu is
tikbali de hesaba kattığı içindir ki 
ed.ind.iP.i zaferlerin havasına ve 
heybetine sığınarak İngiltereyi de 
bir gözdağı ile sulha mecbur ey -
]emek taktiğlne gitmiş ve geniş 
vüs'atte bir . blöf. ile toparlan • 
mak istemiştir. Bu netice istihsal 
edilememi:; ve makul sulh şartları 
da ortaya konmamış bulunduğu 
için Almanyaııın şimdi tehdidini 
filen ika eylemesi zamanı gelıniıı
tir. Bu defa İtalyanın da Almanya 
ile birlikte ve geniş ölçüde harbe 
iştirak etmesi mukadderdir. Hatta 
İspanyanın dahi Jıiç olmazsa üsle
rini ve topraklarını Alman ve İtal
yan ordularının istifadesine arzct
mek suretile harekata müdahale 
ve müzaheret eylemesi muhte -
~eldir. Herhalde, Alnıaqyn ve 
ltalya asıl harbi şimdi görecekler; 
hıyanet, fesat, sabotaj, aciz ve 
zfiltan ayıklanmış mukavemet un
surları ile çarpışmanın m~köHitı. 
nı bundan böyle tadacaklardır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Türk-Alman 
ti~arcti 

lıtyını "h . 
• 1 tıyacını temin 
ıçin alınan tedbirler 

•Talebemiz, genç çocuklar ve 
kızlardır. Büyük bir salonda, sı
raların önünde otururlar. Önle
rinde birer mikrofon· bulunur. Sa
lonun nihayetinde, camlı pence
reli küçük kabınelerde alıcı ma
kineler vardır. Müsaadenizle. se
sinizi tayin için bir tecrübe vapa
hm. Lütfen şu mikrofonun önüne 
geliniz ve şu ibareyi okuyunuz. 
Fakat. şunu tavsive edeyim. mik
rofonun önünde birşev söyler ve
ya okuı<ken başkalannın sizi din
lediğini hatıra getirerek heyeca
na düşmeyiniz. Mikrofonu, kendi
sini teshir etmek istroi,itiniz birisi 
telakki ediniz ve gayet tabii bir 
sesle sövleyini-z. 

(Birinci sahifeden devam) 
tır. Alınıınya ile ihracat ve ithalat 
eşyası nakliyah Tuna yolile yapı
lacaktır. lklısat VeJ« .. 

ıı.ın teıınim . aletı gıvııın ihtıvacı-
tnakıtadır ~çın esaslı tedbirler al
cılar aras u mevanda OOd<.uıına -
ratıflcr ınd.a her taraft;ı koope • 
l&Jca kredkskil olunması ve bun • 
nıası mü~ v~recak sandıklar açıl-

,,._ aııııı görülmiişQ;r 
"-<>v evı · · k .. - erıne son s'"'- el d -.ıa te · ~..,.,, o -

~nların 7.((~Jarı daintıl:ması ve 

Bu mektebin kurslarını bitirip 
şehadetname alanlar, radyo mer
kezlerinde de iş bulurlar, hayat-
larını kazanırlar. · 

8 bin lira bulundu 

TÜRK - SOVYET TİCARETİ 
Sovyet Rusya ile yeni bir ticaret 

anlaşması müzakeresi yoktur. Ev. 
velce Kayseri ve Nazilli kombina
larını inşa etmiş olan Sovyetlerin 
taksit karşılııi"ı olarak (570) hin 
liraya ll..}kabıl, kendilerine yapağı 
verilecektir. Bundan başka bir 
müzakere yoktur. demiştir. 

l!Usteı:ı.-:._ < ası.1 kull~nılacai!ının 
tala.- Pö . ıcın ele mu.tehassıs uı;
hız VCtilnd.erıI-mcsi faalivetine de 
kaleli ,.em~stır. Avrrca İktısat Ve
•ıeleri d nı ve avaklı cıkrık nümu-

ll e ~etırtırnc.k:tedir J 
Llnlur d • · 

l· na.cakt a vı.auetlcre taksim o
ır. 

Üsküdarda Nurkapıda 2 numa_ 
rada oturan Rüat ismi,pde bir adam 
polise müracaat ederek içinde 8000 
kağıt lira ile kıymetli mücevher
ler bulunan çantasının kayboldu
ğunu veya çalınmış bulunduğunu 
s(jyleıniştir. 

Yine Vekilin izahatına göre Fin
landiyadan takas suretile kağıt 
getirtilcbilecektir. Çekoslovakya -
dan da mühim miktarda kağıt ve 
sellüloz gelmesi beklenmektedir. 

Iraktan istediğimiz 1niktarda 
petrol ve benzin getirmenin kabil 
olduğu anlaşılmıştır. 

T &ksilc;---'h~kkındaki 
karar 

B.o nzir sa r· ta r •vatının tahdidi icin 
aı n , ~ J len.nın birer ,...ün 
<'r <'alt a ıar' hakkındaki ko
o]Uınn · n ~ Weti tetKiklcri ikmal 

A,, ~:tur. 
k.ııvvcu" •l>da ta!ıbH<ata ızedlecei!i 

e lahmın ol'llnınatadır. 

İdman bayramı 
A '- Ti ) ] ın ·S{' eriırniz•n biivük id .. 

ba"" bavramı nazar ınlnü Fener -
~~e ·~.adında Yapılacaktır 

muk .muııası;,lıetıc evveJıki "Ün de 
.ur stadda um . b. 

Yaııılınustır. u.mı ır Prova 

Polis 2 inci şube memurları he
men tahkikata geçmişler ve ı sa
at içinde çantayı bularak aynen 
teslim etmişlerdir. 

--<;--

Kadını seyretmiş ! 
Dün sabah florva nlailarında 

vuJma aelen bir hi.di.senin muha
k0!'l1€<;j aıksarn. ·Üıstü cürmü meşhut 
mahkemesinde neticelen.dirilmiş _ 
tır. 

Nuri ve Mustafa isimlerinde 
2 kisi büyük ııüıida Y>kruımak ü
zere bir ver ararlarken İzak a<lın
da bir 11en°· vanında .bulunan ka
dını sevretükleri idtliasile bun -
hı.r1a ka~ava tutuşmu<;tur. Kawa 
biraz oonra dövüse birı.miştir 
~ahkeme İzakı sudu l!'Öımüs veı 

3 gun haµsc mah:kum eirnistır. 

İlk parti petrol ve benzinler ya
kında yola çıkacaktır. 

Fransa, İngiltere ve İsviçreden 
alacağı olan tacirlerimizin parala
rının raJ.lor suretilc es.kisi gibi Ö· 
denmesi için Cunıhuriyet Mcr • 
kez bankasına enıir verilmiştir. 

En nihayet Vekil mahsul vazi
yetimizden de bahsederek şunları 
söyleıniştir. 

•- Memleketimizin her tarafın
da veni mahsul fevkalade bereket
lidir. Hububatın vaktinde kaldı -
rılması için icap eden tekmil ted
birler alınmıştır. 

Fiat murakabesi için yeni bir 
teşkilat kurulmnsı kararlastırıl -
mıştır. Bu iş koordinasyon hc,\·c • 
tiııdedir. İstanbıılıın buğday ihti _ 
\·acı uzun bir ınüddct İçin tcn1in 
olunmuştur 

ul 
y 

-· 

1 Birinci sahifedeıı devan.) 

.. 
g yo 

' var 
.V.a<la degıl. Kore ve Mam;uri<le de 
cıdıd.ı L'JOrlut-..l.:ı.rla .kar~.ı.Jm:>an J a -
ponvanın bütün Dctısadıyatıro 

sar- mıştır. iMılli borc 24 milyar 

SON TELGRAF'ıo tarihi tefrikuı: 37 

Reşit Paşanın Hatıratı 

ABDÜLHAMiT NASll-DEVRiLDİ? 
fasaolar' ı 

.ditle.riıı son uutkuntlau çıkan 
lıir n1ana da ~udur ki, Alnıan ~cii, 
lngilterc ile savaşmanın uzun bir 
harbe gırişmck olduğunu kabul 
etnıişti.r. i:ı!uırım sür'atile İngil -
tertnin nta~Jup ediJcmi)·c:t'gnıi 
bütün nazi şcllcri aklilarına koy -
mus bulunuyorJar. 

.vene yü.!melrniştir .. hkeodtt F. SERTELLi Cevdet Re,it YULARKIRA!'t 

lngiltereni.ı hazırlıkları fovka • 
lide artnuştır. Britanyanın gün -
lük harp ma;rafı on milyon sterli
ni bulmuştur. 

lNCXiLIZ GAZETELERİ 
NE DİYOR?. 

Londra 22 (Radyo)- Hi!lcrin 
son nutkundan bahseden .ucyli 
KronıkJ. ıüyor ki: 

•lngıltere, teblıkenin büyük ol
duğunu ve bunu atlatmak ıçin bü
yüK fedakarlıklar yapmak lazım 
ı:eJdjğini biliyor. 

RO.I.A:'YADA .HA'LH 
HUKUcvıIB'l'İ Mi? 

IDiğer taraftan Nevvoı:'k meım
lbalaruıtlan ~len bir 'habere gö
re, Scvvetler, Ramanyada bir hali< 

Ebanye Hacı izzet paşa ile gidileı 
çiftliğimsi bir yerdi 

hiikiıımetinin kurulması arzusun- Çocukluğumun pek mes'ut güıı
d:adırlar. Buna sebep Romanvanın )erini bu yerlerde koşarak, gülerek 
son zaınanl.arda karsılaşt.ığı müs- ı· geçirmiştim. Yaylalara annemle 
kül vaziyetler münasebetile Kral gitmistik. Kadınlar mahfe) tabir 
Karolün Rama ve Berlin mii:ınes- edilen ve bir beygirin iki tarafın-
silleri ile fazla temasta bulwıması da sarkıtılmış iki büyük sepetten 
ve bu temaslar sonunda Roman - ibaret olan vasıtayı intihap etmiş-
vada mihver devletlerine benzer !erdi. Ben güçhal ile babama al-
bir totaliter reiirn ku.ruı.nıası ih- dırdığıın merkebime binnuştim, 
tiınalinı:ı mevcut olmasıdır. / Yayla Sereze altı saat bir ıncsafe-

1.ondra 22 (Hususi) - Pazar ırii- de ve çam ormanları ile örtulmüş 
nü sabahılan ak.su.na kadar yüz ka- yüksek bir vadide üç dört vüz ha_ 
dar AJ.man ta,-varesinin muhtelif nelik bir köydür. 
fasılalarla İrııtiltere üz.erine ve Serezin ve hatta civar şehırleriıı 

tertip edilen zi7afete sevkedili • 
yorlardı. 

Bu vekayü bir daha garibi ta
kip etti. Günün birinde sabahle -
yin bir zabit koşa koşa geldi ve 
babama: Manastır ve Selinikto 
mahpusların çıkarıldığını işiten a· 
halinin davul ve zurna ile hapis
hane önüne biriktiğini ve malı • 
nusların çıkarılmasını talep ettik. 
!erini, mahpusların da dahilde ii
yan ederek gardiyanları ve jan • 
darmaları yaraladıklarını, fakat 
henüz harici kapıyı kıramadıkla
rın ihbar etti. 

•Inı:ıJtere her türlü müdafaa ter
tibatını almıştır. Bütün lııgiliz sa
lıiUerı blokhavzlarla çevrılruiştir. 
20 mil açıklara kadar ınay nlcr dö. 
külmüştür. 

•İngilterede, hiçbir sözünü tut
mıyan, ahitlerine riayet ctmiyen 
bir adamın sözlerine inanacak ka
dar saf tek bir J.ııgi)jz )Oktur .• 

Mam denizindeki gemilere yaptık- ve Selaniğin eşrafının orada birer 
!arı t>aarru:z hak.kında daha mütem- köşkleri vardı. Köyün etrafı tabii 
mim mah'.;ımat alınmıstır. Bu ha • latif mesireler, şelaleler, kayaJ.,ı.-
va harıbi ook çetin oı.nıuşt,ur. 12 lar, ormanlarla l'.OJlhattı. Seı in, ia-

liabaw hemen arabaya atlyarak 
hanishaneJe emrini \'erdi Tabii 
ben de beraberdim. 

YENiDEN UlJRRIYET! 
Londra 22 (Radyo)- Pöti Pariz

yen gazetesinin ba~ muharriri, dün 
gece Londra radyosunda Parisin 
nasıl işgal edildigini .-e kendisinin 
nasıl kaçmağa muvaffak olduğu
nu uzun ll.7.un anlattıktan sonra 
şöyle diyor: 

•Bitler, rüyalarını, hulyalarını 
realize etti. içimizdeki haio.leri:ıı 
sayesinde kazandığı bu zafer, çok 
geçıueden hezimete müncer ola
cak ve bugün Alman esareti al -
m,ıd~ inliyen milletler yeniden 
hurrı;ı:et. ve istiklıile kavuşacak .• 

ITI!HAT EDİLMİYOR! 
Londra 22 (Hususi)- UmumL 

yetle Bitlerin nutku hedefine va
sıl. ola~aıntş tetitkki ediliyor. In
gılu sıyaSl mahfilleri ve matbua
tı, lliıJerin sözlerine itiınat etmi
yorlar. Avustralya Başvekili de 
söylediği bir nutukta: cHitlerin 
şartlarına itimadımız yoktur. Da
vam~. bırakmıyacağız . diyor. 

Butun lngilterede, Almanyaııın 
son tehıütleri tebessümle karsı _ 
!anmaktadır. 

lJiğer taraftan, Musolinl.J:litlere 
bir telgraf çekerek, son nutkun • 
dan. dolayı kendisini tebrik etmiş 
ve ltalyanlarm sonuna kadar AJ
manva ile birlikte harekete karar 
vermiş olduğunu tekrarlaınıştır. 

Hıtler, Musoliniye cevap vere -
rek teşekkiir etmiştir. 

YUGOSLAVYAYI TAZYİK 
Nevyork menbalarmdan gelen 

h.a~erlere göre, mihver devletle
rmın Yuı:oslavya üzerindeki taz
yiki artmıştır. 

Mihver devletlerinin gayesi Yu
gosla_v hüklımetini devirmek ve 
kendı arzuları veçhile yeni bir 
hükfunet kurmaktır. Bunun iç'ıı 
mihverciler ıııüthi>; pr1ıpagan~a 
yapmakta, Yugosla,·yanın mihver
den ayn olarak yaşıvanuyacağım 
tebarüz ettirmektedirler. 
BULGA.RIS'l'ANl!N ARZULAJU 

Sofya 22 (füıuısi) _ Başvekil 
profescir Filof Tırn.ovada Y<cni bir 
nutu.k sövlemiştir. Filof bilho~o 
demiştir ki: -

•- Ccık miihiırıı ve tarihi anlar 
yaş>y0ruz. Bıı,giiıı şaJtidi o1duinı
ırııuz vakalar millet.1;erin hayatları. 
"\.arl.ııldarı ve istik!aJJeri üzerinde 
~essir ohnaıktaıdır ve olacaktır. 
Dünyanın atesler lçind., vandıığı 
ve . ~a~12 OOfrlJ5lnaları.n clevaan 
ett:igı böyJ.e _hır. ~an<la bizler 
sulh ve sukun ıçınde kültür isle
rile ui(rasmamı.z büyüık bir nimet 
ve saadeııtır. Buoo, takiıı edeıı-el • 
dii'iiımiz bitarlıfı'k ve sulh siyaseti _ 
mize borçlu'V'UZ. Fa/kat. bitaraf ve 
oı.ılıh'"ll o.Lnııunı.z haklarımızdan vaz 
11ectii!imiz manasını tezaımımun et
mez. Nöyi mua.lıedesi.!e ui!radıih
mız haksızlıi!ın si.liıiı. ve kuvvet ile 
değil anlasma voli1e taslühini is
tiyoruz ve iı9tiveceitz. Bu hakkı _ 
mızı tanrtrnafra muvaff~ olaca
ğınnı.zdan süı:ıhe etmiyoruz. Unut
mayınız ki hak:kurnızı tanıtaıbilmek 
için de her zamandan fazla Jmv _ 
vetli olırnak ve dev !et reisimizin 
etrafında tek bir vücul gibi müt
tehit olımaık mcdburiyetindeviz.• 

OOVYETµ1R BİRLiG! VE 
HAD15ELER 

Diğer taraftan. Basarabva hu -
dudu ilerisjnıde bazı nahiyeleri 
yanlışl>kla isııal etmiş bulunan 
Sovyet kıt'aları "eri çekilımisler
dir. Tutonva. Letonva. Litvan -
yanın Sovvetler Birliitine iltihaka 
karar vermesi nihayet tahakkuk 
etmistir. Buııün bu devletler par
lamen.tnları tekrar to-ıılanarak oon 
vaziveti kararl.aştıraca.klardır. 

Diiier yandan MDısıkovada cıkan 
İzvestiya ı;cazetesi. J aıxın hükU.me
tinin istifasını mev?JUu :balıısede -
re'.k billıassa divor ki: 

A1man ta\'Varesi dii-lirühnüstür. J.at taze bir hava hiç ek.sik ol -
Gal mıntakasmda lbir sehir ciddi mazdı. Her sabah nlar, gezinti
hasara u.ğramıştır. Fakat ölepler. !er tertip edilir, muan·eu bir ır.a
varalananlar rok deeildir. Hava - halde içtima edilerek eğlcnce,e 
!anan İngiliz tavvareleri ile harbe iptidar edilirdi. Orada betkc, saıı
tutu.ı:;an Alınan ta,·vareleri en ni· ki bir aile ef.ı.·::ıdı iıniş gibi sa.n-inıi 
havet kaçımağa rncCbur olmus - idiler. Sabahları henyz ıslak yap. 
!ardır. raklar üzerinıie inişli. çıkışlı or -

İn<1"iliz tavvattleri de buna mu- man yollarında yuvarlana, yuvar-
kabil Abnanvanın VP. İtalyanın bir lana eğlenir, çilek tarlalarında dağ 
"'·'< hava ve deniz üslerini muvaf- çilekleri toplaııılırdı. 
fakb·etle l:ıomlbardııman etmişler - Öğle zamanı güzel manzaralar 
dir. Hambur~ ve Bremen'de pet - karşısında al:açların serin gölgcle
r"l tasfivehanel!'rinde müıhirn ha- rine iltica eaer. Tabiat kucagmda 
sa~ vukua aetirihni91ir. Ru hare - tabiat yavrusu gibi uyur kalııdık. 
kit esnasında 5 İn"iliz t~v·yaresi Ilu uvku, ne bir kabus getirir, 

,:;d~w;;· '""'::;· ~iıs:;:· ~t~ü:;,r;,. ======"'::'==: 
1 

.. ne de insaıı ın üzerine siyah ve a-

l 
ğır bir yük giLi cökcrdi. Yavaş ya-

Asker gÖZİ e vaş daıar ve o kadar tatlı bir sil
kinme ile U) ıınırdık. 

<Birinci sahifeden devam) Yaylanın hissiyatımda o kadar 
vetleri herqün artmaktadlT. Bi - d_erin bir tesiri J.alııııştır ki bila -
rinci lıat taııııarelerinin buqünkü hare pek çok gti<el ) erler gördü
saııısı kafi olarak sôıılenemezse .de' ğüm halde hiçbirini ona bcıızetc
bazı hesaptarla, aşaqı ııukan bir ınedim. Ondaki tazeliği, renklerin 
yekun tayiıı etmek mümkündür. parlaklığını, nebatatın ruhu mcs-

A!man taaTTUZ kolları Bekikaııa leden kokularını bulamadım. 
yürilmeqe ba.ladıkları sırada ııal- Şehre yarım saatten biraz fazla 
nız İrı.qi!teredeki birinci hat tal/ - mesafede olan Ebanyeye gelince, 
yarelerin 11ekU:rıu 2800 kadardı. buıası da, istasyona gidihncdiği 
Nefsi ingiltereııe tahsis edilmiş o- akşamlar, arasıra Hacı İzzet Paşa 
lan bu miktaTdan maada, Fransız ile gidılcn çiıtlıginısi bir su men
cephesinde de muhtelif filolar var- • haı idi. Menba büyücek bir havuz 
dı. teşkil ediyor. Bir Rum kahvecinin 

İngiliz adalanndaki hava kuv • etrafrna dizaıı;ı hasır rnndaiyder-
vetleri hava nezaretinin emrinde, de de gezmeğe gelenler oturabi
Fransız ceplıesindeki!er ise. Ge - liyorlardı. 
neral Gord'un üzerinde bulunu - İlanı hürriyeti müteakip bu 
yordu. Müstemlekelerde ve Akde- mesirelerde ziyafetler birbirini ta
nizdeki filolar bıı hesaplardan ha- kip ediyordu. Fakat eskisi ı;ibi ba
riçti. Fransız muharebeleri esna - zı şahıslara inhisar etmeyip umu· 
sında inqiltereııe talısis edilen nıl bir şekil alruıştı. Her sefcrin
kuvvet!er de harbe müdahale et- de nutuklar irat ediliyor, bu nu
m4tir. Belçika taarruzunun ba • tukları şiddetli alkışlar takip edi. 
şından Fransız mütarekesinin im- yordu. 
zasına kadar qeçen müddetteki Ondan sonra eşki_ya çetelerinin 
İngiliz ta1111are zaııiatını 600 ola- istiınan merasimi lijıjiladı. 
rak tahmin etmek hatalı olmaz. Rum, Bulgar çeteleri birer gün 

fasıla ile Sereze muvasalat edi -
J3u miktarın Ana vatan mürafaa- yorlardı. 
sına a11rılmıs 2800 ta1111areden ten- İstikbale memur zevat çiçekler 
zil edemeyiz. Çünkü mütareke - ve dallarla süslenmiş arabalara 
nin imzasile Fransız cephesinden binerek şehrin iki, hazan da üç 
anavatan k1'vvetlerirıe iltihak eden saat haricine kadar gidiyorlar, o
ta11yarele-r!e taarruz esnasında rada kendilerini bekliyen eşkiya

imal edilen tayyarelerin 600 W.k za- ları bu arabalara irkap ile hüku -
yiat listesindeki boşlu<lu kapadı- met konaiinıa getiriyorlardı. Ahali 
ğını diişilnmek ldzımd&r. .. şehrin ta haricinden hükfunete ka-

Müterekedenberi qeçen müd - dar uzuıa seneler Serez sancağını 
det zarfın.ıla inqiliz ve Amerikan titreten bn ateş ve kan adamları
ima!iitı ile anavataıı kuvvetiniıı nı görmek için yolun iki tarafına 
gü.nWk zayiatı tclıifi edildiôi halde ' dizilmiş bir kaç giin e\'vel falan 

, yevmiye elli ile ııüz taııvare ara- tabnrun elinden kurtulduğuna te
. sında arttıqı muhakkaktır. Su hal- essüf, filan tarihte falan köyü ya

de Akdenizdeki İnqiliz filolarmın karken şu kadar kadın veya ihti
tııkvi11e olunduğunu da hesaplı • yar vcy~ !.Ocuğu kestikleri için 18-
yarak Anavatan hava kuvvetleri- net ettiği bu haydutları bugiiıı. 
;.;n bugün 3500 ii Of"'J.Ş olduğuna kahraman.& hürriyet diye alkışlı -
hükmedebiliriz. Bu 3500 birinci yorlardı. Haydutlar bu alkışlara 
hat ta11yaresinin 1500 kadanıun mukabil silahlarını havaya bo -
avcı uçai;ı o!duiju söylenebilir. şaltıvorlardı. 

Hapishaneye vardığımızda za· 
bitin doğru söylediğini gördü..k. Bi
zi ahali da\·ul gürültüleri, ya~a ni
dalarile karşıladı. Büyük kapının 
önünde yaralı başını kanlı bir 
mendille sarınış bir jandarma 
süngüsü tüfeğinin ucunda duru .. 
yordu. Babanı ahalıye birkaç 1&
kırdı söyledikten wnra hapisha
neye girdi. jandarma kut11andanı 
ve sair zevatın girıneıncsi için et
tikleri rica bephude oldu. ı 

Yirmi dakika sGnra ~ıktığında, 
babam ahali) c hitaben: 

- Evliıtlarım, arkadaşlar, bana 
yarım saat zaınan ,·erin. Hemen 
telgrafhaneJC ı;idip affı umumi
njn istih~aJi İf;İn bütün gayret Ye 
şiddctiınle çalı!<ıoac<ı~ıını \:iadcdi -
)-'Otum. 

Ahalinin cevabı muvafakati ü
zerine arabamız dörtnalla tclgraL 
haneJe vasıl old:ı. 
Babanı müfrttişl>ğc, Yıldua ha· 

pİ!>lcrin ;ıflı ic;in nc kadar tazyik 
yaptıvsa hepsi bosa çıktı. 

Babam telgrnflarında ahalinin 
hariçten, hapislerin dahilden yap
tıkları tazyike mukavemet edilc
miyeceğini ve hükumetin haysi • 
yet ve sere!ini küçülterek beyle 
bir n1ünafebctsiz hale ıneydan ver· 
uıektense erkekliğin hükfunette 
kalması itin bu affın kat'iyycn za
rııri olduğunu beyhude yere fer. 
yat etti. 

Yıldız,.vilayet ve müfettişlik bir 
şey anlamıyorlar ve ahalinin da
irıtılma~ını emrediyorlardı. 

Ilrrken birdenbire bir gürültü 
dür koptu. Balkona koştuk. Bir 
cemigafir ellerinde tahta ve demir 
sopalar hükumet bahçesine dolu
yorlardı. Dardarına yetişen bir 
komiser efendim hapisler kapıları 
kırdılar ve işte, dedi. 

Ahali mahpuslara karışnuştL 
Herkes babamı istiyordu. Babam 
telgrafhaneden çıktı ve hükumet 
ltahçesinde toplanaJl bu müselliıh 
haydutların ortasına girdi. Kimi 
eteğini öpüyor, kimi sakalıuı ok
şu"·or, kinıi bilrncnı ne )"'&pı)•ordu. 

Babam siiküt istedi 'e ken.lııe 
r.ine yaptıkları şeyiu iyi olmadı 
i;ını, affı umumiye çalı~tığını, i 
iyycn muvaffak olacagıııı, onuı. i 
çin toıkrar hapislıauclC avdet et 
melcrini \.·c eğer affct!ilme.:ı.lcr.sı 
kendi eliyle hapbha•;e l.o.pl~ıın 
açacağını SÖJ lediysc de, hepsi bi.
dcn: Efcndiıu sana i.uanır.z .;. ... ll:;,a 

hükiımctc itiınadıınız yok dc~Jı.::. 
Babam: Öyle ise siz biİirsiniz, .:~ı:ı 

Ahali nıescrrct şarkılar1. SC\ i~ıç 
çığlıkları ile babanu selamladık -
tan sonra tahlis ettiği hnpi.<.lerı 
şehrin muhtelif sokaklarında da
vul zurna ile dolaştırmak üzere hÜ· 
kumet bahçesinden uzaklaştı. 

(Devamı vtırl 

İnqiltereııe taarruz takdirinde Ve nihayet hükiimete girip de Bir at çocug~ u ısırdı 
)ıarp sahnelerine Almanlardan da- · meclisi idare salonundaki masa 
ha tıakın iislerden hareket edecek üzerine teessüf ve kederle silah - Üsküdarda Papağan sokağında 
olan bu dört bine ııakın ta1111are !arını bıraktıklarında kendilerine "ı oturan 16 yaşında ~if o~Iu Ila-
karsısında hava hcikimiııetini kat'i şerbetler ikl'am ediliyor, siı;:aralar san ~•minde bir çocuk kuduz ol-
bir şekilde tesis için liiakal sekiz tevzi ediliyor. Oadan sonra da şe_ duğu şüphe olunan bir at tarafın. 
bin taııııare lcizımdır. Sekiz bin reflerine herhangi bir mcsiregılhta / dan ısırılmıştır. 
birinci lıat tal/1/flresi için de as<ıaril~~;~;;;;;;;;=~~~~;:~~;;;;~~;;;;;~;;~~ 
on sekiz bin birinci sınıf pilot, ra- l 
sıt ve mitral11özcü ist6T. lngilizle· 
Tin diqer bir avantajları da, ln -
qiliz adaları üstünde cereııan ede-
~ek harp!e-rde hava ddfi kara t>e 

deniz siliihlanııın ııalnız İ nqiliz • 
ıer namına çalışacaq,dır. 

Simdiki kara askerleri1'in sa1f'Sl. 
bir buçuk mil1101'u qeçen, havaııa 1 
karşı da bu derece mücehhez ola» 
İngiltere iaie bakımından sekiz 
yüz müstakil · mıntaJcacııa a11rn -
maştır. Her mıntaka haftalarca 
kendi yağile kavrulacak gibi er
zak depo etm4tir. Bu tedbirle 
mulı.telif mıntalcalara ııaı:>ılacak 
ihraç hareketleri..de askeri sev • 
kiyattan maada bir de iaie BB'V -

kiııatı gii.ç!iiğii. ortadan kaldw.! -

içimi gayet lezzetli 
mevsimin en güzel 

Gazozlu müshil 
limonatası 

olan 

PÜRGOLİN 
Piyasaya çıkmıştır 

Her ezcanede bulunur. 

·Kabine Cin harbhtin üı;fuıcü 
yıl dönöınünden binkaç l?{iıı SQrıra 
istifa etmiştir. Bunun Asva kıt'a
sında Japonya tarsfından 5e'lllk ve 
idare edilen askeri hareketin bi
lanÇQSundan mütevellit olıduihı'!• 
hic süphe ··'\ktur. Hamle gecen ü.c 
yıl iase bakunı.rulan v alruz J aPOO-

mıştır. Umumi Denosu: 

Can laboratuarı 
Dııhildeki bu ııazi1/ete ~ olu

nacak bir de salı.il müdafaası var· 
dır. Uzun ve kısa ?MflzıZli toplar, 1 
maıın tarlalan, mo1öriii aeri ba - 1 iş Bankası arkasında 
tanıolar denizdeıı aelecek düş - 1 No. 5 İstanbul 

manı karf>lamak üzere beklemeil-1 llm•••mmm••••••••m•••lililll&iilZlllll••••ıl tedir. 




