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IÇKIS Z SAZ 
BORSA KIRAATHANESİNDE 

Nezih bir aile salonu olan kıraatha
ııemiroe her PAZAR saat 2- 6 ya kadar 
ınemleketiınizin tanınmış Bay ve B~·an 
Banatk§rla.rından müteşekkil mükem
mel SAZ heyetini dinlemek :fırsatını 
lı:açırmaymız. Tamburi MALAn'AU 
FAllBİ'yi dinliyeceksiniz. 

Lamartine'in 
~üzellinci senesi 

münasebetile 
Buğday satışları 
se best bırakıldı 

1 

Osma.aJr sıııtıuıa&ı Anıl
pula payidu oldnğu miiıJ. 
del(-e, 8ilihlı bir molalNemet 
v~~·a tasznıza tesadld elm&
diı'\i zamanlar iftiralanlan 
miirekk~h bir diı,,..,ıanlık hü
cumuna maruz kaldı. 

Bu sahada keodlııılr.i bil.' 
miidafaa e4mi.~ dei;ill:.. 

T esbit edilen fiyatlar dahilin
de serbest satışlar başladı 
(Hükumet bir kar~rn~me ile şeh
rimizdeki yapak stokuna elkoydu 

kılmıştır. 

Yazan: Hiia&yhı Cahid YALÇIN 

JE'ransız edibi V4' aiyasiyet

lr" çisi Lamarliııe'in doğu
munun yüz ellincigi :-;cııesi müna
ııebelilc kıymetli mütefekkir ve 
mütebahbirimiz Re~id Saffet A
tabinen bir konferanıı venli ve 
eski bir Türk dostunun batıraaı
m tebcil vesileı.;ini tazeledi. 

Yoııanlılar tarn.fıııdan ele ge,.ıirllen ııat1an mot<ırlerindf>ll biri tedldk l'diliyor. 

Buğday ve hububat ışinin 
halli içıo memleket dahilinde 
Toprak Mahsulleri Ofisi YilSI
tasile stoklar temin etmiye ka
rar veren hükumet 5. 12 1940 
tarihinde neşrettiği bir karar -
name ile elinde 500 kilodan faz
la buğday olan tacirlerden bi
rer beyanname almış ve bu hu
bubata el koymuştu. 

günden itibaren şehrimizdeki 
buğday "atışları serbest hıra -
kılmıştır. Dünden itibaren buğ
day tacirleri buğday mıntaka -
!arından getiı·ecekleri malları 
alakadar makamlara malumat 
vermeden istediği kırmacıya ve
yahud alıcıya satabileceklerdir. 
Yalnız t.esbit edilen fiyatlardan 
fazlasına satışta bulunmak mP
nedilmiştir. Buğdaylann kali
telerine göre husule gelect>k 
fiyat tenezzülü mıişteri ve sa
tıcı araa>nda kararlaııtınlacak -
tır. 

Milli korunma kanununun 31 
inci maddesinin ikinci fıkrası
nın ihtiva ettiği salahiyete mü"
teniden ticarethane veya ika
melgiihlan İstanbulda bulunan 
ve ikinci maddede sayılaıı ha ki
ki ve hükmi şahıslar dlerin<lt> 
bulunan, hesab başındım maa
da, memleketimizde yeliscn 
bilfımum yapağıları, ;,bu kaıar
namenin resmi gazetede ne'-=ri 
güniinü takib eden beş gün i~in
de bir beyanname ile lstanbul 
valisine bildirmeğe mecbur tu
tulmuşlardır. 

Bardiada topçu 
ateşi şiddetle 

devam ediyor --------

Petain Nazi 
teklif /erini 

reddetti 
--~ 

İtalyan ric' atı 
bütün cebhelerde 

devam ediyor B.11 kararname hükümlerine 
gore, Ofis yeni kararlaştırılan 
fiyatlar üzerinden tacirlerden 
bu buğdayların büyük biı· kıı; -

Yunanlılar merkezde rnını mübayaa etıniş ve malı' -

Türkler, cümhuriyet inkılabı
na gelinciye kadar garb dün -
yasında kendilerine pek az drn;t 
bulmuşlardu'. Bunu bizleri garb 
den ayıran türlü türlü maniala
rın aşılmaları ~ok zor olmasın
da aramak icab ~..ıer. Türkler 
Avrupaya başka bir din ve me
deniyete mensub bır fatih sı

fatile girdiler ve bütün Avrupa
yı titrettiler Jrk. din, lisan, adet 
ve bilhassa kıil ür bütün bütün 
baska itli. Din hislPrinin ve taas
ıubun pel< kuvvetle vı,·daıılan,, 

bakım olduğu o e;;ki devirlerde 
U.tiklallerı ıçin de tıtnycn biı -
cok Avrupa devletle inin Türk • 
ler aleyhin e şit. h' ve 

Habeşistandaki isyan 
hareketi mütemadi· 

yen genişliyor 

Fransa hükumetinin 
A frikaya gitmesi 
ıçın hazırlıklar 

yapılıyormuş 

'"h" k"J I l sulün kıymetini artbnnıştıı. 
mu lm mev l er C C Ofisin şehrimizdeki mübayaa-

• d" l tı ıkmal edildiğinden Ankara 
geçır l er dan gelen bir emirle evvelki 

Diğer taraftan 20 günlük mii
bayaa müddeti 15 gün daha u
..atılmış olmasına rağmen ~eh
rimizde sabşlar B{'rlıeı;t hıra -

Ticarethane veyi ikametgah· ı 
lan İstanbul vilayet merkczincl•' 

(Smııı tJ<Jıtfa 5 sii. l de) . j 
-<>---

ingilizler Habeşlilere 
ailAh veriyorlar Londra, 28 (a.a.) - Daily 

Telegraph ga7.ete.;inin Lizbon -
daki hususi muhabiri, gazettJSi

Londra, 28 (~::!.) - Bhrrula. ne şunları ya.zmak-ıadır: 

~--

italyanlar Prevezeyl 

bo~~ılar 4 h•f • 6 h•f •? 
~mıan l~mi :r~bliği . sa 1 e mı, sa 1 e mı . 

tur ü tür ' neırriy ,. bu uruna
tabii b ;;:;;:~?;Ju.uoin i~i E YEPYENi BiR NOKTAi 

ılan 
1 

uı~uv-• ' h h;r ha 
bU;vü b ı· ,ılaka il<' kanı an ber dolaıpnaktndlr'."'"ısu·u.,.u,. ~ 
bir hadı:-ic et ı l"t. u v airo~ göre mareşal Peta~~~ ~n nazı 
bıden Timcs gazet.ısine geJen 1 talebelerini reddettıgı ıçın Al-

,)(>~~~~~~t~~~~~~e~l ~a~r~a~ı~ır. B t ~ı. fi a- maıılar Frnmıanın ıfl~al ..dilme-
< ""'2.ı ·üin hah n _ miş olan kısmını istilaya hazır-

ne m 
1 i \ laı içın gı. ti. Ç~ • . . · p ._[ ( ,·o~~"'!!'f!.. 5 ~ da) 

tatbik edildı. di~e vericı hır main~ et uı!L.: B \ _ 
Osmanlı saltanatı Avnıp«da ta olduğunu s•·st,.ııntk~dn. a kanH:ll \l \,: A 1 

motörize barb malzemesi de geç 

mi~UJ'. 
Atina, 28 (a.a.) - Yunan nıs

bıılunrm:ı,.:.,,..o=!;ıd;tkı beyanatta 

Bir büyük ticaret ve bir büyük kaz 11\- •• ·-

h~HOn ~~!:_~_ ?~zet~ gittikçe kazanç a~amlar ı nın payidar olduğıı müddetçe, Rilah-ı Mezkiır telgrafların tc'llkıkınden \ h • d \ 
lı bir nnıkavcmet veya taarru- a<:ıkça anlaşıldığm.a .ı:ör" Ha, - man ta Ş I a ı nın 

tesad\ıf etmc'<.ligı zamanlar besıstandııKi tahrıkat gıttikçe ? 
;-tiralardan mürekkt:b bir dili;-\ müzmin bir mahiyet nım.akta ve 1 aslı var mı . 

ltalvan ricati cebbenın ,.~. 
yerinde Jevam etm~kt~'<lir. Me~ 
kez cebhcsindc de 1unanlıl.~.r 1 
talyanları piiı;kıiı·tcrek . muhım 

y h ___ ,,,.. rnP~fU, gayrı meşru te-
sir vasıta,a rı a- - ... · - - "' 

manlık hÜc'llnıuna m:ıruz kaldı. j .. den güne daha musbet ve 
Bu sahada kendimizi biç mü-· ~ayyen bir şekil ar~tmekte -

dafaa etmiş de~-ifü. Onun için dir. Bu ,·aziyet mezkur memlc - Macar istandan geçen 
en gıilünı; isruıdlardan başlıya - kette daimi ve normal bir bal trenler petrol 
-'· en menfur iftiralara varın- ~""'! tmek ı·"tidadını taı,umak ...... t.,,,,1 e 0 

• naklediyormu• 
cıya kadar türlü tiirlü telakki.- tadır. Yer yer görülen isyan ha-
Jer hizım hakkımızd•• bır hain- reketlerinin hakiki ve umumi 
kat şeklinde Avrupa efkarıumu- bir ihtilal gcnişli.ği nlm. ıy·a· baş - Londra, 28 (a.a.) - Afi: 

Macaristandan Alman kıta -
miyesiue yerle~ti. .. ladığı şübhesizclır. Tımesın mu- !arının geçtiğine dair venlı;n 

Alevhimizdeki cereyanı mun - habır· ler·ı bu harekete s~b•b ola- k ....,rmaga 
J haberin zihinleri A.r~.,.. . 

hıu;ıran ka,;di bir dü"111anlık su - rak evevla Habeı; halkının ltal- bir Alman blöfıi oldugu Daily 
retinde tasa\'vur etmek yanlL~ yanlara kar'!' beslediği kini, s:ı:· Sketch gazetesi taraündan bu
olur. Düı;manlarımızdan çogu niyen İngiliz ablukaRındanberı gıin teyid edilmektedır. 
samimi idiler, yanı söylcdikle - (/Wıw. Myfa 5 11;;, S t<ı) (Smw sayfa 5 sii. S te) 

rine kendileri de inanı.yorlardı. \ _:::=~;;;~~~==~=============~ 
Avrupanın bizi bilmeBl, oldu - \ · 
ğıımuz gibi görm,>si ~~k zordu. I 
Bir milleti anlama>._ ıçın behc - \ 
ınehal dilini bilmeg,., ~sında 

AKIF'in meza·rında 
aşaroağa ve memleketinde se

~ahat etm~ğe ibtiya<; vardır. L------ • d •• "J JA 
Tiirkiyeye gelen S<'YY3:1ıl~an Üniversite gençliğz un mı l 
bir kısmı mcmkketlerındekı a- • ff • 

cvkıler işgal etmışlerdır. 
m İtalyan kuvvetleri müdafaa -

J<öylen' kar~ı hücumlarına 
sız _ k 
devam <tmi~Jerdir. Mezkur uv-
veUer PrCYezr); de b<'ımbardı -
man etmişlerdir. 

A'manlar Fran
sanın cenubun

da 15 fırka 
tahşid etmiş,er 

Küçiik gazete, büyük gazete 
münakasası devam ediyor. Elle
rinde kağıd stokları ve büyük 
tabı makineleri bulunan gaze.. 
telcr, sayfa adedinin çoğalW -
ms.sıru, bunlardan mahrum olan 
!ar da aksini iddia ediyorlar, 
Vaziyet hu noktadan ~n tel'.er
ruath şekilde de tcdkik edi1:ıe 
varılacak netice yine çok basıt-
tir: 

\ 

ff'kı'.ımet ya fevkalade Yazi
yct ~olayıslle memlek~t~ kağıd 

istihlfıkini artırmamak ıçuı s.ayfa 
\ adedinin tahdidi kararında ısrar 

Londra 28 (a.a.) - Afi:. edecek, yahud gazetelerden ba
L izbondan News Chronıc~e 1 zılarınm çok bazılarının az Ray

gazetesine şunları bıldırmıştir. fa ile çıkmalarının sebet:ı olaca -

sır<lide kanaatlerin yanlışlığını şairin ruhunu tazız e l 
anlamıt;lar Ye Türkler hakkında 
sempati duymuşlardır. Bunlar -
dan bazıları yazdıkları eserlerde 
Türkler hakkındaki iyi şahadet
lerile Avrupadaki yanlış telak -
k ilerden bir kısmını tashihe ~u
vaffak olmuşlardır. ı..amartıne 
bu hususta Türkliiğe çok hız • 
met etmiş bir Fransııı mütefek
kiri ve sanalkarıdır. 

' 1 

.. l yi haber alan b ir zat bana 
Almanların filhakika aylardan
beri Norveçte sağlam yollar ın
ııa etmekte olduklarını ve ~akoç
yaya kütle bal inde bır_ :~ ış ~
relı.etınden şüphe edıldıgını .so_y
leri. Ayni zat, Almanların ıkın
cikanunun sisli havalarından ve 
b daimi olan karanlık tan 
i~~e ederek lzlanda'yı .. veya 

Amerika ayda 
15,000 tayyare 

yapmağa 

hazırlanıyor 

0 yaradılış itibarile. ~kı '."11: 
Jıvabilecek bir kabiliyette ıdı, 
blr yazısında şöyle diyor: "Ta
b iat bt.'lıi Paris iılcmi için yarat
mamı~tır. Burada canım sıkılı -
yoı . Ben şarklı doğdum, şark_lı 
!ilecei!'im. inziva, ~öl, deniz, dag· 
!ar, :tlar, tabiatla samimi has
bıhal, sevilecek hır kadın, konu
şulacak biı· doöt, s<rnra Osman
lılarınki ve Arııblarınkı gıbı şe
did ve maceralı icraat ve ha

rekat safh:ı..<U .. ,, 
ı,tc §a'k hakkında böyle bir 

daussıla ile dünyaya gelen genç 
Fran,ız edibi 1832 de şarkta 

ıın..eyin Cahid YALÇL"i' 
(&ım sayfa 5 .'lii. 1 ıle) 

1 K asa'yı istilaya teHebbus . e
d~leceklerini de ilave etmış-

tir ~uha bir netice olarak ~öyle • \ k 
demektedi;: lngilte reye yapı aca 

Sö lendiğine göre Fransanın , "h" 'k-
cenu~u garbisinn<'. sahil boyun- yaroım n1u ım ını 
da ı..a Rcı<'hcllc ıte tspar.ya "ra- , ta genişletilecek 

d ] " !\.iman fırkası al .. ı<l yas 
sına u~ • 

edilmiştir. Bu \:ılıs.ıd:ıl: Alınan
ların hpanynyı ıstıla etmek 
istediklerine dair bazı · ayıalar;ı 
yol at;mıstır. Fakat bunun hakı
ki sebc·hi. Fraı ~anın bu kısmı
nın 1ngi1 ı bo~ıl)aı·dın1~nlarına 

- · -

__ ,.,._ - ... '--oo Akilin llK'?.An lıaı,ın<1a .. 
tiıUversite g.,...,.,:n "" "'"" \ 
.. .. . • . . . istiklal Marşımızın . mübdii Meh-

Buyük. m~.'. ~ın.mız v_~ ,.. ıldönümü dün Ünı\'er6ıte gen~
med Akif'ın olumunun 4 uncu Y da hu•usi surette kutlan-

pek rnıı..ruz lıulur n F~"Dl~ ->:1ı~ın 
•im 1 ·:a.hiline i t 0 tle ıstıla lD
' ı .. · 1 olıfı ·11 ·1 li.nıh·ı·ın(' u~"" ıa ,....,:.ı:..aı - ' ..• 
dır ... 

\ "a_1.;lngton, 28 lu.<L.) - Am~~ 
ri"an. otouıobıl er,düstirisinin ~u 
tün vaBıtalarını bir araya getir: 
mek sıırctilc ;;ünde 500 askerı 
tayyare imali it;in endüstri te -
~ckkülleı i kongr?si ta.~~ından 
iJe,·i sürülen teklifın hıikume~e 
ciddi bir tedtüke tabi tu!uldu~
nu Rocsevelt, dün matbuat mu
messill•rine söylemiştir. liği ve merhumun hayranları ara.sın ~ 

mıştır. . . Ed b' at Fakültesinden bir grup bıı..<tlannd~ Do-
ünıversite ~ e ıy • j . ld merhımıun Edirnekapıdakı me

çent Nihad Tarlan. oldugu ıa .. ıe d . Bu ziya.ret csnaomı<la Do
zarJığma giderek .t.ıyaıc\ ~Ult\1";'cr ',

1
1.te· genrlel'ind~n bıı.•ılnrı kısa ı 

çent Ali Nihad TaI'lan ve nıvers ' 
b it.abelerde bulunmuşlardır· 

--'OK-

Rad ya ila!1 ücretleri 
Ankara, 28 \Husuei Munahi

rimizden] - Rari yo du'iRyon ~ 
ıa.n ücretleri tarifesi Hryetl Ve
kile tarafından ta•dik edlldi. 

Bu teklif, birkaç gün evvel, 
endiislri. teı;ekkülleri kongresi -

(Sonu sayfa 5 8ii. 6 d(ı) 

... • ..... uc-

Neşet Halil ~ 

ğı bir taranı kar ,·eya .zar rı 
nazarı dikkate a!arnk biı ' lıf 
yapacak. ücüm·ü lıir ıh\ imal< '.ı
rak da: gazeteleri no1 n1al ~ma n 
larda oldııgu gibi m• vcut ' tı 
ve stokl<trından dik>tlikk·ri b·ılıı 

istifade iı·in tarn:ıınrn :;l·rt st 
bırakacaktır. Bu takdiı'c.lc kü -

• çük gazeteler fiyatlarını ılii~ll · 
rcrek, büyükler sayfalarını <:" -

ğnltarak ve iki grup u:ı bityük 
maddi fcdakarlıklarn katlana • 

rak en emin mu,·affakiy~l an1i
lini elde ümeğe çalışacaklardır, 

• • • 
Cuma günü akşamı parti ida

(Sorııı aayfa 6 .'tiilı111 1 ele ) 

SABAHTAN SABAHA: 
~~ 

Şimali ve \ Ta~rruz ve 
şarki . \ mudafaa 

Afrikada vaziyeti 
• TAL.VA N I 

,:mali ve Şarki Afrika.da .. 

M 
ltiır topraklarına girmiş 

olan ltalyan kuvvetleri

ne yapıl~n İngiliz .baskını.~\~~
yanlara pek çok mubımnıa •. t . e 

37 bin t•sire mal oldu ve ltalyan-

lar Mısır topı·.~ld:ırındıı. bü~lı L..Jı.,...J;.-,iôıiiiİİİİıı.;İİİİıı-.,._._. .. 
emekler ve ünııtlerlc ışgal ett.K 

(Sonu S;ayfa 4 si.itun 4de) 

u:a m uhtelif 





TOIUCÇEYE ÇEVıREN 

-=- Hüseyin Cahid YALÇIN =--==-..] 
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HER 8ABAfl FRANSIZ 
hezimetinin 

tarilıi 

...... 
~I :!:!, J Ş/ MOI 

Kahveye, Ihlamura Reynaud hiıı muhas. Pierre Lazareff ~------~ 
aanıa ile Lehistan arasında tın alabileceğini 1.annetti. Hırsı 
'nidan dotruya milakereler cablannın IDuvaffakiyet.i için 
.Jlması ve vanlacak her han· daha evvel fngilterenin muvafa
"İr hal tarzıma beynelmilel kati elrıem bulunu-uo...:ııu. Bunu 
.uıtıye tlbi tutulması bah· .,. :n.ı 

batmuharrlri: 1 
d a i r m a 11 n d •va mı fikri nİ H 

İzmit mllbabirimu.den aldı- iltizam ediyor, ÇBrçil'e cekti. Bu suretle cemm bir fm. ika.ete Jqen 
~yaca~S..'!1.! hmahsush ~U?.da o-1 telefon ederek son bir paratoriuğun aııoak küçük biri mühim bir wuife 

o--- ayır bır ha beri k f pa.rçasmı temsil etmekle bera- ,, Harb 
var: Harb biraz da esnaf dala- on eransta bu 1 un m ak ber Fraııs&, bilyilk devlet rolünü - )'lsih iM lıl8 .... 
;ert6!,_ yUzünden . tamamile ha- Uzere kendisini Borclea- oynamakta devam etmiş olacak- cede ve ucuz fiyaUa ,.._ .,... 1e de, evveli, Alınan hü.kti· temine hiç durmadan çalıştı. O

inin. Lehistan ile doğrudan nun büyük hatası İngilizlerde • 
TUya milzakereleri -muvaf- k.i fıtri ahlik, insaniyet ve hilr· 
:yet iht!mali hakkındaki şttp. nyet hiseiu.i aıılıyabilmekten ta· 

ıs euıvenı..'l nadır ele geçmesi/ ux• d tı dal maddeyi tederlt ıC bo-
iberine İzmitlı"ler kah••e yen·n.. ya avet ediyordu . -- D...-

.. , " 11 ' Dahili N • .. """· ~un için .. mıfW ~esel& ıhla.n1ır menkuu içme- .waahaza bu fikir taraftarlar ye azın Mandell ile · ted w 
191• 

~rağmen,. yalDız fngtltel'EI mamen aciz kalmasıdır. 
devamlı bir daathık temini O akşam sansöliyelik dairesi 

· kabul etttA fab.t, .san•- ni gayet karanlık tahminler için 
• ar&ziye aid herlıa.nıi bir 

1
dew terkettim. HitJer İngiliz dost

clit haJrlrmda Alman hturfr- ugu arzusunu 1ır.vid ett~ sıra-

ge karar vcrmi~lcrdir. 1 bulamadı. Kampenşj ile Loran Harbiye müsteşan General Dö ıs igim fiyata tedatt ediacl-
lhlaınurda hem kahvenin Z!\- Eynak bilkômetin limaJI Af "k Gol b11 teklife btltün kuvvetleri- ye .kadar imallthm r ...... 

mahran yo~W:· haı;tt de kendine ya çekilmesi lizımgelditıii f"~ a: le müzaheret ettiler. Reisi CUm- ~vo~. Sizin de ....._ dla;rel 
sus ıatif rayihasından baı:ı-ı .1 . ~ ır.ı·;Uı hu R ıt•· enyorunı.,. 

ka gögüs yum114atmak vesai "$ ı erıye silrdiller. r u.ıve ın &,vekil Reyna- , ;. 

. • eJ • da Al- 'J• "-&~ 
lDlll emirde U. R. S. S. ..n.uuanyanın hayati menfaat-
istişare etmeden hiçbir ga- lerı admı verdiği şeyleri buna 
ti altına giremiyeoeti yahud feda etmek niyetinde olmadığını 
"ir garantiye iftirak edemi- da tasrih etti. Ben bir Leh mu
~ söyleniyordu. Btttün no- rahhaauıı.n muvasalatı için o ka
' dikkat ile okudum. Bu Si- dar .klsa bir zaman tayin edil -
: Hitl~41e Ribbentrop beni mesıne karşı protesto ettiğim 

gibi. •-z ~U-.ı--' vft...:ıı•-. rE' Bu.teklifler k,...,.,, ... nda ,..~re- " ud'ya verdiği cevap na:&fkA-e " • • • • • • 
J- 4~ '""". 1 -~- -. ~erccede karışık ve hummalı bir Uml 1 "" " H Bır .samanlar içldyi YasaJt e- şal Petain söz alarak yavaş ya- h . . c e erden ibaretti. Evvelce - usu.si oU>nMt• • kul· 

den o zam.anın hünki.nlıa: vq ve her kelim . tartarak ava ıçmde htlkfunet günde bir sonuna kadar sebat taraftan o- lanaımyorum. Bu bnr lllltd • 
Ett. di ki eyı de- ka~ kere içtima ediyor ve u..-·e- lan Şi- Ybarnega met- tadil edilinci,." • bdar ın e8fri ı-ı.··e ı.;~ : kil Re "'"""9W' ~ry ve ray ,..a- ıı... --......,.., u-· ynaud'nun Bitleşik Ame- - f. --
_Hey zemone lıeyı... - Bütün buniann içinde bu· rika Devletleri Cümhur Reisi reşal Petain1e Generaı Weygand öre ihtiyacım yokbr. Onun i-

Diye ete§ püsküren a .. i ... sagw lunduğumuz vazivetle bir-•.=.•--. R ın esbabı mucibeleri önünde on- çin si?.i daha fazla ilh ...... ecle-1 dı k .,..... J. -.. uzvelte yapmış oldugu.. milra- l f m· W• 

.ik ediyorlardı. Moakovadan zaman, erkim.harbiyesinin bir 
'et'un bahse rağmen, ti son karar verilmesi i · sıkı§tır
ıleye gelinceye kadar hiçbir makta olduğuna ac?:ça işaret 
~ea dermeyan etmedim. Bu etti. "Askerlerim dedi "ben 
cBerilml~e "Alman hUkU.meti- den evet yahud hayır 'mı cli;e 

Jme ertesi günü 30 a- soruyorlar,, • Ordusu ve haw 
:tos _çarşam~ gllnü tam sa- kuvvetleri muharebeye hazır i
yeti haiz bır Leh murahha-ı diler, 25 ağustostanberi hazır 

ılmn gketalmesidii:W1:'1.~!~ği., an: bulunuyorlardı. Bunlar Hitlcre 

ğio ~Y ahvenin de elini ete- sı yoktur. Geçen her saat kau ann ikirlerine iltihak ettiler ve 1Yeeegim.,, 
ru çektiğini görünce: bedilımt bir saattır. A '-··-'-~:_ ca_atın neticesini bekliyordu. Bu haziranın 16 ncı günü (muhasa- • • • 

l'/i,1- ~ müddet zarfında bazı Nazırlar ta ' • • • • 
-•ıunı eaaret istekleri Fransız topraklannda hWdbn ~.8 ~vam , ve mukavemet) A ba bt 

Yanıb, bu "6 aaadet ne kadar ilerlerse o kadar . etin Fasa, Ce7.ayire ve cüınJesıyle hüllsa edilebilecek kil ca ı v11ıtanct•l'•a bu19-
Diy~de tereddUd OOil- deleşecektir. DonanmD_, __ zıy~e- ediha~ytlo ... ~reye naklini derpiş Reynaud - Mandell - Dö Gol na- de hareket etmelwl dojl'll 

memelıdi Kah ~ Y ' a.aa.rnı. • mudur? Bir balama ... ili....,. 
~attan sa~ es~~Y!sw m~e>'\r. erdumuzdan bü~lk bir lnsınının Büyük üniformasını Jibis bir zartyesine sadık nuırlar Louia hl olarak mütalea ednel Ghu'-
hk. yurdda sayısız kabvXne- hsağlam bulundugu ve llıfaginot halde Petain bir Nazırdan diğe- .Marin, Rollin, Cam.pindıi, Yvoıı sak .kendilerini Jaüla .....,,t 
Jerm. de bin. isi olmuştur ve kah- a~ henllz müdafaa halinde rine '---- Delbos ve Monnet'den ibaretti. mümkündür. ll9...__ ... ..11......_ ..a--ı... 

ld - ...,Yucuyor, bu fikirden vaz Dautr '"'"- "'~ - _._ 
a · ~sa verdı· bir haftanın kaybedilmi ld 

' cevabda bu cevabın tıpkı ~ir ğunu, başka bia- hafta dJ: ka~: 
matom gibi JruJafa C1&J'Pbgı- bedemiyecekJerini söylü la 
!Ha~ Kfanc ~es ~tt- dı. Çünkü Lehistand.ı yo~ ~; 
um.> bildirdim. Bızzat. Hıtler mevsiminin dü.c;manlann~~i _ 

•. u ~d~tle ve har.aretlı hara- manı etmesi kÔrirusu vardı A 

.kveıı. m. Y. erıni ıhlamur tutunca 0 ugu şu sırada bil'" mU"--eke ---n--1.. .. ot-: Y ..... .,. ... :ıc mlitereddid ı·di- bır" -kild b ww a....,,.._.._ V-.it kaybetmed b · l '!r- e meseleyi iaeelbetek 
yı;:ı ~·~l ne ~dar "kahvehane,, istiyelim. Bunu yapmamak gali- mtltareke akdini tavsiye e:1yo: er d Bunlar elde mevcut birinci olursak bilyilk bir h• "' w 
dah .. a_ın ane,, yahud ds. bin her arzusuna ram olmak ız du. İhtivn ,., • ._. .. l.· sın 500 tayyareden başka bir ~daletsizlik ..... _...,_ ~-
.. a ıyıın "kıraathane, olup .. , ___ ... _ - - ,,_ .m--..yu hava kut: ı· kalma - -cu.- _....... 
ışın işinden çıkacaktır. ' ..-acwuwa kalacagımı7.dan korku- -Bir kere düşünün di rd . :e 1 dığuıı öğre- gummu müşahede ....._ Şii 

Vikı b" r· lur. bö-'- ya-'·-- "P-: __ ~oın ıs·u_, nınce tesır altında .lalmıelar ve nokt:a~ı da h- na- ..aa-&-

:~~~~~ı:ı·~~ben~rop C: :ıbama . gid~rken intizar odas; 
oet'gdeki "Dictate . u, "lıl u zabıtlerile dolu idi. Aral -
• -en enclım., blct~;; nnda Keitel ile Brauschitz de 
tekerrürll idi. Bitler ·· bulunuyordu. Orada onlara t • 

e gore, sadUf etmek benim d" 1 

. . a ır ıncan kahveyi Fro ..,,,., l"""~ .,. nuı.,.ıı mütarek il " ......__. -- _,,,_ 
höpürdeterek içmenin kendine ssard, Şotan, Baudoin ve tikbali ne olur?. B=-•er ec er tarafı.na meylet- ki _burada hakaısbk .....-a-.a ... -
:rn~hsus bir keytı· oldugunw u er- Bouthillier ihtiyar ,..•-Un Ui mişlerdi. d ~-b b --...._ memleketimizi kendi mukad- ogruya iş Verendedir. 

!1 1 iddia ederler amma meselp noktai nazarına litirak ettiler deratına ve müstevli du... Ayni gün öğlede11 St>nra Ma- Evvela ite fabribtiirdm ı... ...... 
hır mcmJeket davası .. -'"''ini İçtima rx.....m_ • • ~ ~1 Petain Jcaı.:..-...1_ h -..-
alınca. İzmitliler gibi h~et le bir u.ı~~:=-~u~asalatiy- mana yfüdi.stü tcrkedemeyiz ~ uuıc:ıuen k·ıt'i bir yabm, Bu fabrikatlr llagilD8 
etmeııın daha bil ük b" k yr· m~ uuu...,. uğradı. İn- ~timw.le meşgul olabilmek i~ k~ar istihsalini düşiindti ve kadar kazandıjı P&l'aJI. • QOk 
olduğu muhakkai'tır ır e ı giliz Nazın olup bit.eni öğren.ince çın mukaddes topraklanmızda Cümbur Reisi Lebrun'un riyase- fabrikasında çahtua llçilen 

tzmitıı Y1lrdc:ta:Par; bu hayır- çok mtlteessir oldu ve: ltalalmı. Ve galibin hiç bir şey-, ti altında bir kahine toplantısı borçludur. Ve ırıodma lıir cemi-
~ k~lanndan dolayı tebrik - Kırk sekiz saat daha mu- den çekineceği kalmayıp diledi w. yapıldı. Cümhur Reisi de Mare- yet içinde bir fabrika mDli di-

~ümle sadece isin son derece izaleye hizmet t edien lleHi ar.imi 
1taeeı deh~ if d ed" em • tler. 
du. Bu istl1&t'j.:_ ~ :.e: tA; ':hayati Alınsın. !.'!c!11aatleri,, 
ıJer edihnit ordu karşı kar- aıle ne kasde~tıgıru sormuş
ı. durdukları uman hidise- bı'h:- Bana, vermış olduğu ceYa
çıkması teh1fhıinden ileti bükl~ıa~. bu ce\·~bmda Alman 

-niyordu. Leh...._ AJman. metinin Leh meselesinin -
.a katledilmekte . 'olmiia' halli için kabule şayan ~ 

en-;. C SARA A kavemet ediniz, bu gooe size bin ~ hareket edeceği saati gec:. şalin görüş tarzını kabul etmiş- !ediği anda, hiçbir m'rfDfr ae • 
• • ÇOuLU tane bambardunan tayyaresi tirerek eehirlerimize ve Fran- ti. Lebrun .nazırlardan derhal bir beb olmadan falırib , 1rapa. 

IÖD.deririm. İeap eden kltaatla sız gençUğine dokunulmuyacağı karar vermelerini istedi ve bu tıp her biri birer aile ..a.llıi olan 
~yi de sevkederim. Tav- hakkında kendisinden teminat karann millete büyük askerle- işçileri yüz Ustil lılrabıma. Ka ' müessir oluyordu. Bu m - 't\Med derhal serdedeceflal Derbent halkının 

..!betle, ekeeMM Lehistanda Ye bıiiııan Le1a murahhasmın mu 
t,:ıcJar Almawn katledilmiş v~ı~tıı:d~n evveı lngtIU: hükıl- askere hediyesi 
.ıguna ehemml,.t · -i- metinin ıtlaına. ~·., s'Hni frmft 'D 

.ın• ... c*'veiJ«apnin• "- at·rı:·~· ~m~;~'"t~i·~~ltJtll~~---~ .. ~ . .. tot18ıısi) - Derbet na-liill~ ... -.. ~ ·.-...,..hi...,·$J.J~~.ürü Tevfik Kandıra-
•nan bu insaniyetsizlik fsna- beğlı gibi gö n . abranıan ;~erıeiimize '~~ 
a · bir mu- lerin mahiyeti ve Leh hükfıme- parça pamuklu gömlek, ~orap 
~leyt davete . · · Be 1. b' ve eldiven hediye etmişlerdir. 
bunda.il sonrası bir derce - r me il' nıüzakere mc- . T 
ıead&r tmımdi .. ft8lf aldt. meu-e ~~ası gander- ürk yolu gazetesi 
-..mafih, muhavere kısa ve cisl bana bağlı bir ~- İzmit (Hususi) - Şehrimizde 
Jmce tanNun«ı namusklra· Fakat ikincisini Leh sefirindcu m~ ve milkem
çünldl o llU'&daki hisaiya • o alqam beD ı •••,. bir tel- olan Türk Yolu 
ifade ediyordu- Bir hlta grafımı ya1.1.!'ken beni aramasını ertesi yevmi olaı-ak çıkacaktır 

,fhayet buldu. Hitler İngil· söyliyerek temine çalı§bm. Al· 
..om doetluğunu kar-anmak man cevabını. HiUerJe mjUikatı
'1aiml IU1'8tte aarfettiğl gay- mı ona anlatbm; kendisini der
.nı. tngttrz iinparatorlµğu- hal harekete ğeçmek IOzumuna 
urp besi~ hürmetin Vfll iknaa Qalıetun. Lehi8tamn Al -
.. miyetle ~eye karşı mnnyanm pek ziyade makineleş
duğu tema nmimlyeti miş ordwıuna ve ezici surette 
kında slSs s8yledf. ftatün hava kuvvetlerine lasa 
"itlerin Biylik Britanya ile bir müddetten ziyade dayanmak 
miinaaebetlerde bulunmak kabiliyeti olduğu hakkında lıiç

:katte daimi 8Ul'ette teker - bir zaman bir hayale kapıluia • 
eden beyanab açık bir riya· mı~tım. Bu fikrimi Leh arkada
j( değildi. '1.annıma kalıra& şmıdan gizlemedim. Lehistamn 

OLOM 
Yanya eşrafmdaıı merhum 

Bay Saffet zevcesi ve avukat 
Cezmi ve tüccardan Ulvi Saffet 
~alldesi Bayan Hatice vefat et
miştir. 

Cenazesi bugün Şieli Bomon
ti istasyonunda Kazım paşa 
apartımanından kaldınlarak Be. 
yazıd camiinde öğle namazım 
mUteakıb cenaze namazı kılın
dıktan sonra Edirnekapıdaki 
Şehitlik makberesine defnedile. 
cektir. 

çok Almamn yaptığı g1 • menfaatleri atnnna ona hük6 • 
ogiliz ırkına karşı hayranb· metini hiç vakit lqaybetmeden 
'llann muvaffakiyetlerine Berlmde cereyan etmesi teklif o
J haaed ve Almanyanm müf lunan mlizakerelerde kendisini 
melleriae göeterdilderi mu • temsil edecek biıiııi tayın etme- ı 1 
te kaJ'll kin ne mescedi • ğe üma eylemesini rica ettim. YENi NEŞR YAT 
·u Gerek gimal ıriJannın en 11'akat bunun ifade ettiği miııa ı.m••••••••• 
~ en muvaffaldyetlisi sı • haklnnda da hiç hayale kapılma Ziya Gökalpden 
_,,gerek kendisinin Avrupa- yordum; Ayni ~anda Lord 
-üman •&lrimıyetini tcmia HaUfax a ~ telgrafta Seçme yazılar 
':lndaJd pnit pllmna yegl· Bitlerin hedeflerıne vaı:mak hu- Değerli muharrir KAzım Na-
iddt ve tehlikeli bir mania ~~lirse vernu§b b" oldkuu - mi Durunun bu eseri "Yeni kill-
i etmeai "tibarlle, büyük Bri gunu, AALı ge unu ır v-

mkı ~ b" kur t vet gösterişi ile yapacağını ki.fi tür neşriyatı,, serisinin birinci 
Af& ır Y':,P ı- geJ.nMme guvvet latlmal ~ği- kitabı olarak intişar etmiştir. 
söylemek mUballğa değil • ni bildirdim ve ilive ettim. "Ben Edebiyat meraklılanna ve bütün 
.auruı&~.!-.:!"da açık ce ya harb olabilir yah~d bir münevverlere hararetle tavsiye 

aıyesinde bulundu. abnıya çalıphm. Bu suretle Y• rin iınzalannı taşıyan bir beyan- nunlar buna milılıdd d i'Udir. . * Diden dünyava -'-ek esbabını ~ame ile bildirileceğini ilive et- Mutlaka itçJlerine ta • at --
Ayni günün gecesi Cilmhur huırlamıf v;eu::ı;;e bulundur- ti. Naz&rfar halkın ve askerlerin mele mecburdur. şı..s 18 ;.;i' 

Reisi ~n~ihı ri,yaaeü albııdal mq oluruz ... ,, ictinabı ~il olmıyan ikıbete Varid olabilir. Acalla ...,.._. 
J1'1 ~ ka~ toplantw daha Namlartfan FrosSard ancak ~~tam gibi Weygand gibi harb vaziyeti müclıir lıir llelJeb 
tosunda yaPJdi-\fl ·"vpais ea- doin, Prouvost ve Bouthmi~: ~ ıümat uyandırmış asker-ı sayılabilir ~i ! Evet. eğer 0 
General Weygaad 8&I alarak! Dun ıtlu".dhi lton . taratmdan talep edflmelıl tar- ~ eald.bi hpJıit , illedi-
dedi ki: General w ,-~uyorlar ve o- tıyle katlanabileceğini biliyor- ff fbttilat mlidcfeJf , .... ,_Rl'l• 

_. eyeeuu. a filuı &o&~ ı.,,.,h Sota H'tler' ... . · ~·w - JAa 
- .ıı..a.endiler, kaqınırda mağ- daltı seman bu t.ecrObeti .._ ~ ı e .ısv•c;:re hü- ve ımal ettiği madde .._..et 

ldp olmut, DamJ.IBU .lekelerım.ii dan §U cevabı verdi: iki zıd no..,.-:':.:_: ~-· e- itia .._. IBlltWr lliır .... 
• -~- A •wu ·-· e ug· - w., - ~ 

er Y11&-wc. Siliblanmızı - En kötü ihtimal tahakkuk raşb ise de neticede mtltarete At bu~ h •ta 
cak bir fJIJ1 hattı uh taraftarl kseri meınn-'•-"'· .......... ... -Harbin durdurnhnasım tav- m asara e- an e yeti temin et- -.-.----·Jmi 'bl-

Bl·ye eden bu ... "\wl\ı.. ......., huzurun- -''---'- Bu tte . tiler. rer İ§ buluncıya kadar h"naja 
..,~ ... gç.. ,-~. saa e • ı ~ mecburdur. Kecbar tBbaJma.. 

da Fra»MDJ" mukadderatım el· birleriyle ve erklmbarbiyc ile fasını v~~ ve y~ . ~Zira dilnyama lıu llllllraJı. 
!erinde bulunduranlar omuzları· hiç bir rabıtası kalmamı..' münf e- reşal Petam teşkil etti, MılH Mü- beled" 

1 
. ._. .. o1. ,... 

ilki • .. ı:..-.. :- w h- daf w ıye erm ve•.,•-D llD!.._ na y enen mes ...... ,y..,wu ogır rid mü aa adacıkları var. Tay- dafa nazırlıeciıııa da General . ırtına b" _ı.. -'---k 
.ır.. .... hiuetUl FroSsard ı....a... 1....:-:...:ıı 1~-...:. W d' et"rdi A • 1 Dar yetin s 1rer :1-,.,.... • 
6 &&M er. ~nu.a 1 yare cı~en ~iDi'" azamı ze- eygan. ı g ı . mıra. - lardır. Fabrika --'-ZIJ .:-.... .._ pa 
hı,.Jara ag"byordu. T\L';erlerinin · d tahri edildi. lan Bah N old B haf ....._ - .,.. ~ ..... ~ mın e p .. ,, nye azın u. ır - -...:ıı- ..... 
be....1 ... w.. ~' .. ri •aea-·.,.... ta rf d ihti .,... ........... t: bir ra aiyan e~ anm 

.t:H™™ 6 v...... ., ,. "™".i.... Reynaud hl1i. mubasamabn ~ m a yar .-a •. ~ hülülünü rahat rahat lleldiye • 
önce alınan yegane karar Pa- devamı fikrini iltizam ediyor, sa.nıye bile terketmellll§ olan . . • 

risin açık nehir olarak ilin edil- Çörçil'e telefon ederek son bir B:ıudoin Hariciye Nazırlığına ta- birc~~tirhak. Şü~ktırhe yok ki ı. biyUk 
meei oldJL Şehri müdafaaya te- konferansta bulunmak üzere yin olundu. Bir kaç gUn evvel _sı~ı_ • 
şebbtls etmek güml Patisi mah- kendisini Bordeau:x·ya davat e- İspanya sefiriyle mttteaddit mil- Hele ikinci mlaaJiıl llic llir tu-
vU harablye mahkiiın kılmak o- diyordu. İngiliz Başvekili bu da- zakereler yapDWJ olan Pierre La- tar tarafı yoktur. 8 ' otomo 
lacaktı. Diğer taraftan bu mü- vete icabetten imtina etti ise de val'e Mareşal Adliye Nazırlığını bil kullanacak kader_. w 
defaa keyfiyeti Alman ileri Iıa- bir müddet sonra yeni bir teklif teklif etti. Laval bu teklifi red- bili vakti yerinde olaa ntan • 
reketini ancak bir iki gün ya- serdetmeğe başladı: Muhasama- detti, Hariciye Nuırlığını isti- d.aşlaruı noförlerine CÜPE•dık 
vaşlatabilecekti. tın devamı müddetince bir Fran- yor, bu makam verı1mezse ka· lan müddet zarfmda nllıat ra

Diğer taraftan 'l'ounl şehri de BlZ - lngiliz hil.kfiıneti teşkil et- bineye girmeğe razı olmuyordu. ha:t :ma&§ verebilecekleri tabii • 
işgal tehdidi altına& bulundu- mek. Bu muhtelit kabineye her Hakikat halde mtltarekenameyi dir. 
ğundan hükflmet bu şehirden iki hUkfametin bası da iştirak e- imza edecek kabinede izi sıfa- İşte hükflmetin bir ftllifeai de 
Bordeaux'ya. taşındı. deceklerdi. Muhtelit hükümetin tiyle bubınmak iline gelmiyor- bugünkü dünya ll!ldi icinde 

14 H:ıziranda AJmaıı kıtaatı reisi bir Frall817. olacaktı. Fran- du. Maahaza Laval İspanya se- yukanda millallerial l:alfdett.i • 
Fariste ıeçit resmi yapıyorlar- sa ve İngilterenin bütün müstem fıri Lekerika ile yapbğı mUzake- ğim vaziyetleri ~ ted-
dı. lekeleri ve dominyonlarmı bu relerin neticesini Mareşale--bil- birler almasıdır . 

Bord'eaux eehrlnde, inanılmaz muhtelit hükumet idare eyliye- dinli. (Arb&ı \V) MURAD SBRroiJLU JrUHiYor • ..,.. __ tuafm. kuvvet nümayişi sayesinde o bır ederiz. 
"llUttuıl -~ mn•melad dl· bre daha galib çıkabilir. Bu da ------------------------------------------------------------
llkki ettiği hareketlere nığ gelecek aene yahud öbür sene 

en 80ll dakikaya ~~ yeniden ayni yolu takib için ken 
.rtlerinde sebat etmiştir. disiDi teecf eder.,, 
ter .... ..ııIUldardır. Ka "estenia hil~...ı:..-lı 29 w 

Bitler de, diler paradoks- J • • lnllllell agus-
fM!"lla, - ve derin he- tos tarihli Alman notasına c7vab 
.na.,. kin.,. nefretler ta- vermekte vakit kaybetmedı. A-
·dan tevlid edi1miş ~ ve 1 ~ 30 uncu gttn!l sabahJe.. 
.ıhane ham"mtn bir halita· ~ erkenden (saat d~te) Ha-

ıır...o..a :c::; . . ncıye Vekaletine benim reaml « \IW ~ • Birin- bir cevab gönd8'8l'ek notanın i-
m OllU tn~ . dostlu • tina ile mUJi.haza edileceğini 
araınaP. WMal de niha· söyledim, fakat majestenin htl· 
~ ile harbe glripıe • kümetinin Berlinde yirmi dört 
drWi. Bundan balta. aaat içinde bir Leh murahlaası 
'Uğu ~ • infialfn ta - yaratmasını beklemek maklil bir 
.ile haklı eMuiuna iııandL .. ~ .... 
-ve sabit& t11'n'etiDe ml\9- teY ~~~~ Alman hüldi· 
• istlbdadmm neden dolayı me~ .b~ mtizar etmeme -
•zlerdeki ferdi ve milU hUr· sini bildirdim. 

ldMlleri için menfur ol - O gün, geç vakte doğru. Al • 
... u yahud kendiaine neden man htlldiınetine tebliğ edilmek 
fl kUçtik ve, telikJriaine na- ibere üç mesaj daha aldım. Bi
~ atalı kuvvetler ylUraek rinciai Başvekilden f&DBÖliyeye 
ı&n killt8r ve kanununa tibl phsi bir mesajdı. Ona majeste
IOtalmak tbıere orta Amı- nin hUkOmeti tarafından hudud 
ve IBl'kl Amıpada hare· hldiaelerindeR ictlnab edilmesi 

1el'be8tilıl ftrilmediğbıi bir hakkında Vaqovaya yapılan 
, anlJ18madı. Kendi geniş tavsiyeleri haber vererek Al -

ve tertiblerine t .... ,.m.;J-:.; man htildimetinden ayni ihtiyat 
4akatlDI ~ ~;: tedbirlerinin ittihaz edilmesini 
ile ittifak ve tnguis impa- rica eJıli.Yordu. 
lujunu pranti auretile.., (Arkası var) 
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·sevdiği genç adamın ciddi tav·ı ğu Vale mevkiinden saat sekbel yordu. ön· deki içki bardağını' 
nm, çalı§kanbğını takdir edi- doğru faldlltc ye hareket ediyor, bir haml e bitirdi Dans bitti
yordu. Fakat bazı kereler, bu Pariste öğle yemeğini yiyor ve ği sırada ayağa kalktı \ e dan- 1 

ciddiyetinden hafif tertip lika- hemen her gUn Sen Lazar'dan sigden çıkmağa karar v rdi. 
yette bulunuyordu: kalkan saat on beşi 22 trenine Tam bu sırada Gaston alay et-

- Pol, aeye daiına mahzun biniyordu. ti: 
duruyorsun? Mes'ut değil mi· Bazı zamRnlarda da, ya tiyat- - Dostum, arkadapn gayet 
sin?., mya gitmek, veya fütlte arka- sadık bir kadın dogrusu. Ken-

- Neler söylüyorsun?.. dqlariyle gezmek için akiam•a· disini yann gezmeğe da' et et-
- Hiç bir eey. Fakat arka· n geç kahyordu. Fakat bu geç tim. Reddediyor. 

daşlarından ne kadar değişik • lrıdmalarm hakild sel>Et>ı de Ji- Karşısındakinin yiızüne vur
sin .•• Onlar D*1i, gilltlp alay e- Beli Lepik aokağmdaki küçük o- maınak i~ cebrinefs eden Pol: 
diyorlar. Zevk ve eğlence 1'izim damnda ziyaret idi. - Anladık diye cevap ,, rdi. 
yaşta.kilere mahsus... Bir akşam Pol ile Jisel dana - Ne o canın mı sıkıldı?. 

Bu koınıpnaıar, neticede dai- etmek için bir dansiğe gitmig- - Bana bak Gaston, Jiseli ne 
ına bir toplantı ve dans ile biti· lerdi. Orada Pol, arkadall Gas- kadar sevdiğimi bilmezsin. Ara
yordu. tona rastgeldi. Beraberce içtiler. mızda bir anlaşamamazlık çıkar-

Fakat mtlfettig Meral, yeğeni- Sonra Gaston genç kızı dansa ma. Yoksa her ikinizin de yüzü
nin bu münasebetini bilmiyor, kaldırdı. Orkestra bir tango ça- nu.tı parçalamağa mecbur olu· 
genç adamla annesi de oğlunun hyordu. Pol tango sevmezdi. nun. 
bazı gec er geç gelmesine göz- Pol, dostunun. Gastonun kol- - Çok ileri varıyorsun. 
terini k p ma ı münasip görü- lan arasın.da döııdqtlnft göriln-t Genç fakülteli cevap verme
yordu. Bunun haricinde genç fa- ce kızmağa başladı.. Joinde Adeta mil kızın elinden tutarak dl.pn 
killtelirun a.yatı saati :ıatine bir kin du~rdo. Kan,.. ......... Outoiltın uza ğı eli 
munt · · u- • eWtbd. bitsodi- görmemezliğe gel rek k 3Dll6· 

tı. Gaston şaşınDlf samimi bir ı 
dostunu kaybettiğini ani mışu. 
Yanında bir adam güldü... { 
Fazla şık giylnnıq, b&Şlna a

çık bir fötr geçirmi§, gôz ahcı 
bir kravat takmıe görünen bu 
adam, her günkü eğlence arka
daşlnnndan Antonyo idi. 

Muayyen bir mesleği yoktu. 
İhracat komisyoneO&u diye ge
çiniyord . Her hali kanuna uy
gun olnı yan bir ticaret komis
yoncusu idi!... Ekseriya, bu 
gen lerle bulu uyor ve i iyordu. 
P. rası vardı. Bazı defalar Gas
ton:ı. m3.li yardımlarda da bulu
nuyordu. 

Otuz beş yaşında kackr gô
riinen Antonyo geceleri eğlence 
mahallerinde görünen tiplerden
di. 

G 

Gen a am, Anton,o•ınm ar .. 
kasından gıtti. 

••• 
Ert · ün, Pol geac Jmla bu

luşmuş, dersler Qhnamruun
dan istifade ederek pmriı ve 
sonra on bel yirmi iki trenine 
binmil idi. 
İstasyonda Jisel'den ayrıimıe 

muhtelit vagona bin? 'ıti. Bil 
vagon katarın orta..-1ııa1unu
yordu. Her vakit ba8& lıinerdi· 
lkinci mevkie aynJua bsmında 
ayn köşelerde Ud Jalm \iBl'dı. 
Zaten, kış vakti, öğJec1la 10nra
ki trenlerde fazla hJnlwbk ol
mazdı ! . 

Penç renin lr.enanm atmunca 
Pol, xeni aldığı bir 1dtahn mil
taleasına daldı. Tna llP''telif 
~ cluNdıt Yale'ye y rdu. Bu 8C"PCU istas-
yona ·varmadan bira etwl JOl
c 



4 j :& A 

i ,. ANKARAOAN ROP9RTAJ 

l 

SABAHA 

Şiına)i ve Şarki 
Afrikada 

(J,;\-lerle 
21 

(Eıı..+ r:ı'ı 1 inci uyfada) 
lcri bi.ıtUrı mevzılı>ri tnhliye)e \-. .. ___________ _ 

me~bu:: olduJar. 

O 1.<'llcıı kc.."ldisinin u u. . . .. 
!ol , nın usta ını 

) lcu Mehmet pcl l 
biliroıl· •. 

idi. 

H·•y 
Mehmet, Ç 
de clıı. 

9 llkkanumla bnşlıyan bu ta
inki~af etmış, f1 kat son on gün 
an-uz on giın sonra adamakılı 

. yanlı .. Suyolcu içinde ağırla.şınu;t1r. Buna sebep 

Batta. allanın Su~ olcu ile: 
c ı.mı bir de kısb Ui r<:smi ,·rır-
d . 

~ ı ·leıd n sonr., Suyolcwıun 
Çola.k ~~ümiııin u ta ı olma<1ı~11 

ıı.k Mw inin u tası Bardia n lidafaı:;1dır. 

Decli. 

• nla.ı ıldı. Bunun üze:i • meclirte bulu-
liatta, bir kac arkad ş Suyol- nan mır • 5'eref Bey söze ka

cu Mehmet pchli anla bir aı a- n ru ve: 
d. c;tuııırJccn ben, pehliYanlık - Jfayıı •. nım!. Y~ nlı!i bi-
lfillanmız ara nd şu yollard hyoı t;Uil ?. Suyolcu Mehmet peh-
bı cün: c s:.wurmustum: livan J\ urninin u. tru;ı eğildir ... 

.Ani ara Erkek Liacsinın kapı
sından içcriy girerlien, bnmbaş
ka sevinç ''C lıt.ye"'an i inde idım. 
lçim, içime sıi;'lnıyor, JrnJbim 
hızlı hızlı çarpıyordu. Çünkü 
ben de bu mektcbtc yıll. rea olm 
mu onun en feyizli semerelerini 
cl<lc ctınistim. Bwmn için şim
diy JrnJar yaptJğını yiizJerce 
ruportajla.rın hiç biri Jnde bu 
kM.dar h yecan ve bu heyecana 
kanşan büyük b'r se'•inc <lu) ma
mıştım. 

- Su:.·olcu, Ç lağ"ın h ca~ıdır. l Ben, tıcnı yeti tim, ~k iyi bi-
i< in yere t.urmuştu. On soralım... lırı 11. (Arkası \ıLr) 

d kı betin on kasna-l======:::c=======~=========== 

!talyanlann Mısırdaki kuvvet
leri 250 - 300 bin kişiden aşağı 
değildL Bunun beşte, belki altı
da birini k ~bettiler. Geride ha
la 200 • 2.50 bin kişilik orduları 
Yardır. Çoktan talıkim etmiş ol
duJ,lan BardJada - ki burada be
ton istihk- rnJar mevcut olduğu 
bildiriliyoı - 4 bin kişilik bir 
km'\•ct saklıyarak f ngilizlerin 

1 yolunu kesm· lerdiı. Eğeı· İngi
lizler ML~ırda 1talyanl:ı.rın bir 
kaç misli lmwde sahip olo..-ılar
<.lı, bu mii.<;tahkem mevki etrafı
na, mudafılcnn iki, üc misli 
km,.veti alıkoyduktan sonra gar
be dob'TU :'! Urürler, İtalyan .külli 
km'\ etlt!ri~ le y ni bir harbi gö
ze alırlardı. Bardiya. muhnsşra 
edildikten l)Onrn İngıluderin garh 

Makı:;ıdım, yıHnrc..ı. ~ıu aların

u~ okuduğum mektcbimi ziya
retten ziyade, taJebclcrlc konu~
mak, onlarla ba b~'ja kalmak ve 
onların duygularını yakmdan 
ı inlemek idi. 

Balı c kapısından i e 1yc gi
rinc , lnılaklarıma s rin 'e tath 
bir rüzgir dalgr.sına kanş:ı.n, cı
'\•ılUlı, şen ve şakr:ı.k bir ·ok ~-1 
Jer ı;arptı. O zaman anladım kı, 1 

bur.ısının ~ bir aile oc.af!ınd: n ' 
hiÇbir f:u·kı yoktur. 

ı:.'pcrl n ti. 1 
F !.k t Çoı . liaü ka\Tad:., 

P ı üı gibi ko cacık sıl

k'p o dl ('U ~ crd n ozcı.ü. 
V c, bırdenbi · ÇoJ ... k tini {)aJ· 

küntesine ı:ttı. Bu, Gefcr küntc 

wndı. ı rinde idi. <;ukası yok- B •• G s •ı 
\u ilk n.olblıu· b•""ı;ıyorlnr-ı ugun • ara y 1 e 

istikam<.:tin<lc bO kilometre ilerle 
diklerine nit b. lıcrJcr teeyyüd et 
mcmiştir. Demek ki İngilizler 
İtalyanları Bardiyadan ntnu;ra 
bak1yorl:ır. ıı ı..ka.t muhasara ta
mamlandığına. v iş ağır torıçu
ya kaldı;;ına göre Bardiyn mu
hasar8b1 claha bir müddet süre
bilil' ve burada mnlısur kuvvet
ler esir olur, y?.but denize dökü

~ ... 
Şiındi, c trafımı bir c ember gi

bi saran talebeler, büyük bir ya
kmlıkla b3na bakıyorlar. lı: ey c&n•ndanlBeşiktaş karşılaşıyor lürler. 

Afrikarun şarkında, mevzii ol
makla beraber İngılixleıin bazı 

Hepsinin bakışları o kadarı 
temiz ki, kendimi meleklerin a
ra ınua sanıyorum. Yüzlerinin 
ifade cttıı:i mana daba aıamet
füfü. \ idı r. 

olla. cı k n okl· ık hasmı-

m ha,-alnndırdı. · c basıp 
Sil'tiistü ~ .. nd yere \"UI'<lu. 
Kanbuı H&.lıd, magliiu olmustu. 
Kü~ük mol lar ba;;; »Jl)lordu: 
- Y ~ ... af rin Molla!. 
Halı on c-(ii o .l·ıkadn ye

.n~ti. M~ unn y . den çeki
Jirl en Ç k .Molla, ününe gitti. 
Klini ald , optıi, ha n koydu. 
li .bur .Halid da. küclik l\401-

huun ud n ôptıi. On .şu yol-

Eb~fımı büyük bir yakınbk-

Bugün Şeref sta<lında İsbn- 'Old~unu t kdir :dcceJdeıdir. minidar teşebbüsten de tcker
bıtlsr 1 _ Altuntuğ, Sili ymani-1 lleı iki takımın bugünkü ''azi- 1 ür edip duruyor. Bunlar Ken
yc . '!'opkapı, Fenc• Lnlıqc st:ı- 1 yeline göre Sül ymaniye biraz yadan ve Eritreden Habeşlı>tana 
dınd:ı. da \'_fa . Bcyoğluspor, ut.ıt.Uu gôrünüyor. Gc en haf ta. yapılan hücumlardır. Şjmdi Ha
}.,encrbah ~ ı: yk'l.-.. Ga1 ıta&:ı- Beyoğlu ponı mağlfıp ed n Sü- beı:;istanda 1ta1vnnın elinde as
raJ _ !°P.q:l.t •• ~ .·.ı~.iı-.t: yol'. Bir Jeymaniyelilerin bugünkü m.aç- kcı· ve mühimmat olarak ne vnr-
ituif <lı dı>vn n roı :ı yağmurlar lannı da kazanmaları beklenır. sa, bu ondan ibaret kalacaktır, ~· rum. 
b l!ilnkü ın:u · ı ın tehirini icap Fenerbalıçe stadının ilk ınacı takviyesi son derece güç 'c ıhon Soruyorum: 

1. saran gençlerin arasında ken
dimi, en mesud bir aclam f:, yı-

ctt'irm ... w bugun· kü "apuacnk Vefa ile BeyoğluQpor arasında- ıleı ece mııhdutt"ur. tngılterc Ha-ı " 1 - Yeni ders pro ~armruztl:uı 
fııubol t('Jllaslnriylc lik ma~la11- dır. beıo1istanın ve ge(.}Cn sene tal-
nm ikinci dC\Tesinin ikinci hafta Milli Mimeyc girmek azmiyle vanlar t:ırafından ı~-gal <•dilen memnun musunuz? 
s nı da geı.;inniş olacağız. bütün gayretlerini sarfeden Ve- İtnlyaıısorrıalisinin akıbetini em- Hepsi birden cevab ~erlyoı·: 

Beşikt.aı:ı stadındaki İstanbul- fı lılann ga.yolerine ula bilme- niyetle bekliyebilir. Fakat bu - Pek gok! 
:e.por _ Aituntuğ ma~ı her iki tn- lcri ıicin Beyoğlusporu bııgiin sırada Habe. ist:ına yapılacak kii Ri· ---
l ınun da miisavi km \·ette olma- mn,ğlUp :tmelcri ~üzımdlr. Geçen çük taarruzlar, ~mcl~-~esaret - Hele öğ'lcdcn sonr .. laı ı ikj 
sı itib .. ri:rle cetin olacaktır. Ay- haftn Sul ymanıyc )·arsısında re<; ı· N · saat kadar mütaleu. oln n ve 
ru. "· •· .. dınw ikinci ' en m~r·ını bir tüı Jü bir t:emoo P:ı,tt ,_ ... ~ :r!\"t ·ek ır. ru::ıl kı ~elen ~abc~-

u. Y' • »--"-"- • )Ilı ai.ıbcte ug- ler, bes sell<tdc:ııben teskın cdı- ail vaziyeti i)i oımıyan arka -
Sili rınani • il Toı kapı yapa- ı'&ôLmak i in ok alışacakları! lcmiyen Ha~il nn yer yer kı- da~lruımızın bu saatlerde ha
c klaı ıj ~j~ ..... ı SWc~·~ mub: kkat.:n. Geç n hafta Top- )am ettiklerini gösteriyor. Za- ri<•te rolışabilmcl ri bizi ,nır 
mauiyclil r bugiinkii Topka.pı k::,.. uoku.z gol 'ıkurtan Ye- vallı Negüs d şimdi Babe. ka- se · rl;...:ı: 

Yazan: 

OGUZ ÖZDEŞ 

Etr.afimı anm talcbcJenrı n
rasındau. lıir geıç fırlayarnl ın. 

nıma ydlıijijor. 

-- Hiiıma aiz misiniz? 
- E\ııet.. 
- Şiid&iııabıden bhifsini ckuı1 

musuma! 
Bilimi 1ıiıt hayli nazlnadıHtmı 

sonra, bmiim ve arkadnşln.nnın 
israrı pae;Me bir §iiıini okum1ya 
razı olUJ'B'-

JdJl.YALA RDI 
Yalnız, lftİiltef!arir ::ı cık lı günle

rimde 
Ban bil ı.dadqbr, bir dosttur 

Göz ~a 
hül~: arım. 

mm, dizi belirır güzl 
-~rimde, 

Canlanır lıirtt, birer J:nf:.mda 
rüyalarnn. 

Gözlerim: U.yalimd , geçonk>ı c 
bakıyor. 

Dikili)or ÖJIÜme seneler d;zi, 
dizi, 

Gözyaşlarla bir deı c, ça.ğıhlayıp 
tlu "Uyor. 

İçimd dııaJuyorum. kaybolan 
ec:rgimizi •. 

O günleri \ıir daha amp yaş:unak 
için, 

Onun melrtuplarını önüme seri
~orum? 

Beı aber kanılukta, tekrar ya§a
mak i(liıa, 

Bu o'l:!mu. §e) ieri, hi.ılyamt! 'e
ı•i)'Ol"Um. 

rru mı sonunculuktan kurtulma- f· .... r. yoğl!.!Z r defan kar- ıııla.rınilil<1ll'. ·.ritr olı :iır-ı Et'\' Eorgun;u da bir ld ... iyc de-
ı.. fa.n icin kazanm~ h nnın elr:eııı ı da Sn\ <:. kar.m.ı:ılıu .. '-' • , .::.-: an daha büyük bir İtalyan he- ğıJ, hf'psine biıden sorı.yor-..ım. 
:rıayrete dl' ırmfunıi. . _: • • ""':-1~--e--· ~y.koz maçının :ziıııetiylc olmasa bi'" ,,. ... n-oaıı ı·ıe - İmtihand ıı ·1 -or1·nı ınısı- BUtUn latan bul halkı 

1\.- nbur Hu"t r-.~.ı ... Mollaıuı a ı . - - ""• "'I ı• ı - sarı lı Cl\ tl l I h" .1c:; ~.. l\ J\ .. u vv ... - • er J cı m e ıne ne- ele gcçecefüne ~üphe yoktur mz? 

.~ ~:~e~V::;i ı. r ·m~:·~:~:ı arasındaki boks • tıcfı:!::~,~~;~n;~;dorıno ••- ö ıı..h ... t &ta H rkos, bhbirlcr-inin ~1-,lerl- Renkli va Muzikli 

ka '.'e, <laha nlü1\ lı b r guı·· V>C maçları sona erdıj ~~~~~r g;li~~y·e~~J111·ıecnltlI. ·c.n,heı.rı:I Hamiyetli bir nin içine bakmak iirpcriyorlar. BILLU R ~:1 -h .. ~. ?özlı rlnin öniinden Napnlyonun 
beklivotlardı. mclt!ri kin bu de,·ıc nu çlarında vatandaş ımtihau için sö~ Jooiği sözleri h • .. 

M. hur bi.ı_yiik ortctf'l Cingcne Askeri liseler nmsındn. tertib çok l iudi da,vnuunalan :-:r !1.lır t 1 K o ş K 'u·· n 
Al " ell'len boks maçları dün BcyoJ- .;ıÜnürı "D mühim mafl Gala: 1zıuıt (Husu i) - Kandtr~da ır • <lıkl:ıı • nnın~ıh) ı)l', Bcwı:ıı, 

ımedı bi · d:llıa m sd n Y rin- Ju hall,e\'indeki miisab. k:.ılarla ~nsaray. e~iktaR knrsıla~n·a 1• Hurf!i.t GUııe~ isminue bir vntıın- orntaya ahlarak: 
-de göı klerdi. sona erdi. 1 orr. <.:ıeçen hafta Fcnerbahce} e tlaş bir Jıafta t:V'\:el 'filrk h:ıva - Hayır .. Nic:in ]{ rkac. kmı- Gfü_, A."lDlaşbrıcı 1001 haıi-

Çint.cn Ahm t il") ine giivcni J _ Ya,."3.r (Deni ... ) Imadct- mağl~-~ ean kumızıııı:.r bu ln~rti~Bun~ 450 lira. tebcrrü ı't- şız.. kasıftl görmek ü .. 1.:1 c 
Y' rd . HW! .. u t~. rr.ngcn" tin (AlaltcJ)e) seneki JbLallbt:l şampivoıılu una ını~ · ıı JJ,J.Jnh•ct1i vatan evladı D bu hafla 

şba a 
müdurwnüz Bay lhsanııı bu teş 
kiJatJ .. ım ilerleme!=ıinde en bliyük. 

}" \Urdır. 1 
- lçinime izci oln.nlur '. r 

mı: 

S nki~e§Dli~ler gibi hep bie 
ağızdan bağırıyorlar: 

- İzciyim.. 
- Bcu de .. 
- Ben de.. 

Görinyor ki, b.rztnı .An lrn rn 
li lileıi hep izei1 h 'P sporcu 
gendt.'.r. 

&ıruyeııını: 

- ~en lndernliniz !dm? 
Bir genç arkadasının kolun· 

d tutar.ık bana göstcıiyor. 

-Arkadaşumz kıdemli b"r iz· 
ci ır. Ayni zamanda diğer t ı-· 
kilatların da bamndagelir. 

1 

Bır gencin omuzlanndnn lula· 
soruyonım. 

- Sen liseyi biUrinc ıı ~ ola· 
caksm?. 

Bu, on beş yaşını henüz dol· 
duran ve olduğµ yerde h meB 
b: durmayan genç cev p Yen 
yor. 

- Mühendis .• 
'fakıkyorum. 

- Kakbrını mübendlııi mi:'. 
- Hayır .. El&ktrik .. 
- Ya siz?. 
Ağır Başlı gürbüz liir geııc: 
- Doktor -diye bağuıy.oı·-. 
Soura. sıra ile eorgula11mı, ö-

ne, arllll.yu;, sağa, sola, dağıtıyo· 
rmn. 

-Subay .. 
--Awk.at.. 
- >rayyueci •• 
-- Mimar .• 
- Mimar-- ..... 
Meğer a.ri..= ıtUtün ıdare a 

nrnı • etl"afima topüuımışlar. 
En wnra sorgum, biraz uzaJr, 

a, bizi sessizce elinle.ren; fuka1 
özlerimizi anlamaz gibi göru 

n n, neş'esi az, durgun bir gen 
cin kuliğınn gidiyor. Çok ön 
ce<len verilmiş bir kararla : 

- Ecn köy öğretmeni olaca· 
ğım, diyor ... 

Bı sırada ders zili gah) or. 
Dışarıya nasıl neş'c ve EevinQ 

if'inde çıktılarsa, içeriye -de aym 
irtd~ ve sabusızlıkJ:ı giren genr. 
11" lin en .sonunda. kalan ben 

' dolan giizlerimle, be.ni olduğum 
c ';ivili. •en, ileıiııin köj• öğ

rctm01ini t&kip ediyorum. ~ ._ D · h' k \eda f.!tmış' bulunum·l-r. G ""'n · imdı rl kahraİnnn askerler'mi- iye l.nylnrmai: i~tiyor. J jm 
kambuı H· Jelin gur·· i>~ı·- enız ü men g.Jıb. .,, - ,._ kı l::ir "b' b. S A R A Y 

"' '> N rcdd' ( hafta.ki mact.ı. Fcnerbalıç ·:vf> z ı:: hediyesı için 500 lira dr- ır n .b! l ır liebcbt n d layı 
Ri aeyr ı ı' ~ • man 1n.ı., .... na k"r - - u ın Maıt pe) • • ,_ k • h · ti Hu · li · 

- ~--ı;• .. l...i (Deniz) ~ • ~r guzel bir oyun ~ıkaraıı bil- a vennıs r. 'd GünePin bu ı:;o~ yeını~·or. · 
uyu ka< beızıı anJmıw tl. lıa e mr<;-ın ilk d 'Vresinc]n ~an vatanpen <'r bare'keti lznıitin \ e Niha''Et bir s 1 N E M A s 1 N A 

Şc\•ki s: yı hcsabilc ~':Jlib ı- · "T t' " 
Çelak Mollıının oyle kolay, ko- 3 _ &rik (Kuleli) Büle.ntl Keıver.tlilcre bariz bir üstün1uk ·ı ~ye 111 sayısı ı.'Ok olan zcngı11- sabrı Uılı.enmi l~~: Bm· Rollero : 

- Bir köy öğretmeni ol kar
' {\e~inı.. Sen en kutlu biz meale 
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~"i• uzan· kla J E.,·ımczlii. Jetinde, kü maçı lclılcr·ne neticclendir-ı "il itidalimi muhaf.:17.n. ('(ltrck, ga- Pek yakında POLA EGRI tar-L.-dan 
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P"' ı ı bo d k 3 .. d . ceklerdir. •r.··ı-ba , ıı .... ·n ıır~-ınıı.cJa dı'm yarabba ve Gust~ne lı'lalıberft.iıı r; manındun iktıbas edilen .. nar.o, yun nnı I::ı.ıla, e:J cı1 - ı :ırc am (Matcpc) ·"'· ~ " .... ~ · M 
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ı ı "ui yeı,m kti. Karan bu 1 - ŞC\ ki (Deniz) tigı genç Be.cnktnş forvetinin A 8 0 A L Bütün ,geııçlcr bu ör.ün üzc-
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Balkanlardaki Alman 
hşidatının aslı 
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in· n mukabil 
taarruzu 941 de 
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Nafia Veki\i dün 
şehrimize geldi 

1ı Al ( 

Bir y ral ma 

Alman tayyare· 
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hücum ettiler 
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etain Nazi tek· 
li lerini reddetti 

B rhnden bir 
çocuk tahhye 
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... Yakında beo zen~qın 

YENi SABAH 

... Dostl"ğum ~epe/ veP~celt~ 
dene h~ ~aşmo ın.~ Çunlo ı "ım .. 

1>1r qun .Jıze: 

lıüç"* görme ... 
... Mo,Joda opor"mon11n~ 
f<o ımda ofomohilim o/qca-lt. ... 

BORSA 
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4 Sayfa mı, 6 silyfa ~ı. ? 
t 1 d ) mevcud vüzlcrcc m!snldcn hır dıle telıf eden apayı ı bır for -(Ba• t;;ra 1 ıncı e • • .. ·d 

. . . 1 teki ile dahi bu iddiayı tedkık ruül bulmak lazım ır. 
re heyctı rcısı ıımhkrem Reşat etmek istemem. Neşet Atay, sözünü şöyle bi-
Mimaroğlunun gaze:tcciler Qcrc- Bu: toptan demokrat nıeınle - tireli: 1 

finc verdiği ziyafette arkad ?- kctlcrnı gazete miıf'..s~esesinin Evinin öniinc agaç diken bir 1 
Jann konuşma mevzuları~~ ~~1: büyükl;ıgılc mütcnasib bir kuv- adam günün birinde buiıun göl
Ve tabii arkada l, ıdaı~ ıc ın vctlc h ssr·ttiklerı eı1 büyük ı:::- gesinm evini güneşten mahrum 
kanaatinden dı.:ı • ı kh ne feda- tırablar.dır. cd€ceğini, dallarının uzağı gör-
karlık etmek ıste-miyordı:. 1

:
1
•
1
t- mesine mani ol, cağını peşinen 

b.. "k ı ellerım.lr> 1'iiı-ki\ ede vPzıvctin böyle ol-baaları uyu 
0 

an, - • · 1 he<0:ab etmek mecburiyetindedir. 
t.• l k l:.ı.rımız mayıfjı rürk gazctelerın;ı. bu- . 

stok uu unan ar u • , I Gazete ıcın de ooyle! Demokra-
tabdidin zararlarından. otdulet !?iiıı eıı şay~nı h~ir_me~ milli mu-1 tik ccmiyetJ;:.,rin tesekkül ve ilk 
f d 1 1 bahRe<lıyoılaı-dı. essescler gıbı mıllı davanın en . 
ay a :t

1

~~~~ı gazete mu t~- öniindı.: VC.t' :ıhnı. olmal~ı. inkişaf devirlerinde, bahc<'yc dı-

28 Birincikanun 940 
Açılıı 'Ue 

kapa!!!!_ 
15.24 

132.20 
Londra ı Sterlin 
New - York 100 Dolar 
Cenevre 100 tsviç. Frc. 
Aliııa 100 Drahmi 
Soba ıoo Leva 

29.7725 
0.9!l75 
1.6225 1 

Madl"id 100 Pı:çct.ı 12.9J75 
Belgrad 100 Diııar S.175 
Yokobama 100 Yen 31.1375 

3tokholm 100 lsveç kr. 31.0975 

ESHAM ve TAHViLAT 
Ergani 
Sivns - Jo::ı ;rnrunı 3 
Merkez Bankası peşın 

19.77 
J9.15 

lO!J.25 Yembcl c . l :;li Nes~ Halil }Jr eu~ip Tı;e cleshıin biiyül: ga_ze- 1' kilen fidanlar gil'>i güze ve kalbe 
tan u m~me · ,. , • . 1 iuşirah veren gazeteler, dal bu
Atay benıın yanımda o .. uı uyoı- telcr lcVinc halli takdmm c ıs • ı dak "'" lacak kadar biiyiidükleri 

ı k stı ve tikba1de de boyle kalacagııu ü- ~·~' ••••••••••••~ du. ~HinaknH.ıyn o c ' arı memleketlerde, snı:ı.val ba~ireti .. f 1 ahı> co mid etnı miz için ı{:ıfi bir aebeb r 
gazete say a ' ı ıınıı az - ve sosyal emniyeli gölgeli yen 
galmasile hicbıı ~uı·c·tle ::ılf k~ - değildir. En elce hemen hepsi tehlik~li ·müesseseler haline gc:l- MÜJDE: b ka la 'azı meslekte. \'etismiR arkadaşların 
dar olmıyan u ~r '< • mı~lcr<lır. Türk gaz<'teciliğinin h bl rı d n elinde bulunan gazetclenmiz, ya .... 
yeti kar - zara:· eı;a <. ~' - bovle bir istikbale doğru inkişa-b ı taı n z~1 vaş '-'a\ aı,; miicsse.<>eleşmekte, .ı 
ela ve apayı ı ır n ~ : . ' - .ı fmı onliyccek merhalenin tam ] tti D d kı · hatta bunlardan bazılanna nes-
dan müta ea e~ · e ı · . . basındayız. 

_ Ben: memleket gaz terılı- riyat ile hiç alakalan olmıyaıı 

Hakiki Kırmızı halkalı 

Me!;:hur ·-

Bir ihtikar suçlusu ~rınin hatta b ynelmıld fn: kala- i.; adamlarının sermayeleri karış fR ~ 
de vv.ıyetın tesırılc iki grub. makta ve belli başlı gazeteci! - R A D Y O 1 

T 1 K U 
, ynlışını 'c ıkı grubun < yrı ay- ıimiz bu muesscsclerin i.irretli 
rı ıddıalarl ı ı:hiyett. ı ına • veya mna h memuıl:ırı haline j 29112/1940 PAZAR • 

kanıdan kar ı ısteyı lennı Tliı- gelmektedırler. Yann ga?.ete l 
kıyede gazel ılık miıt sst>Sesi - bıh·üdühce, gazete kf rı arttık - 9.00 ııs ıfı 
nin, tnılt.'lıı \C ıstıkb, lı.: şamil ça v, i'J)Ct daha aleyhte dt~i -

9
_
18 

J\ "Jk 

:!O 00 

9 03 110930 
mütaleası. 1 u tını " ı en bit ha- miyccek, gazeteleı bunları t, -

9 4
- E 

roket oldu u ı, Y l, lı maınen k •ı di mcnf ııtleri l hi- * 
telaki i eden ne kuJJanmnk ıstiyen buyı l ı 
balede, dEm ad, rnlaı ının veya bu~ ük i. rı 

ı mm r>llerınc gec;mıyccek mı

cı:ı? 

bi 

sı ı ı. \ <'rm"'IJl°!Ht ve bn hn~ ıı 
muc,,~e' e ı n 1dıı yoksa bıı tı

cm ct. mü , •<si mi? 

B:ı fikir \ e bır haber mii~·s . / 
sesesi ize J ,f! ha ti ft iki sayı .ı 
kifayet edeı. F'ikir Vf' haberden 
haska Rt'~ k:r de snt.ırı bir Lıra . 
ret müe~sesesi ı~~ bu takdınle 
ona bu!{linkti vuzıyf.'tjnin drnın
(lcl ticaret odasının tcşkilab jçin 
de biı yer ''ermek, o zaman <la 
gazetenin ı>fkarıumıımıyeyc tPJ
kin hün ıyeHni kazanc maksu -

. lJ 

--o-

Ur. 

B:l.ıiirt;; maktu ol .. rak 750 
Bırin~~ sa) lada sauclnıi sı:o 
lkind ,, ,, 3;";0 

ÜçiLıwü ,, :ioo 
DordtiP-ciı ,, 

,, 
.. 

., 
,, 
,, 

J•ıo 

ı:; 

f;O 

isimli 

KURTULUŞ 

Dolma Kalemleri 
gelmiştir. 

İzmit (Hususi) - Burada 14 
kurusa maliyeti olan makarayı 
terzı Kemal isminde bidne lOO 
kunışa ı::atarak ihtikar yapan 
iplikçi O~mrn.n Bayra~tar hak
kındaki kararı Temyız mahke
mesi tasdik etmiştir. Osman 

Fiyatı her yerele 150 
kuruştur. __ ==---~ 

Bayraktar Sijf~~'~h~8a .:~~ ... 1 ı! ~l;_,Ml"'J1S 
cezası ödeyecektir . 

ı i sevenler 
. ı. 

Namlı K!:ao ...... ~ -- , ~ \.r-i uuLU ) Türk 
sucuklarını her y~rde arayınız. 

T aklidlerden sakınınız. Taşra 
siparişi muntazaman 

gönderilir. 

Kızılay istanbul deposu direktörlüğünden: 

15/1 ve 16/l No. h 

1 2000 - 2000.-
3 1000 - :w)flO.-
2 750 - 1500.-
4 500 - 2000.-
8 2:30 = 2000.-

35 100 - 8500.-
80 50 - 4000.-

300 w - 6000.-

1 
Bı "inci 
Alıncı 

-=---
!';<•)le • • IP•••••••••••••ıa•e•11=•wi111i•••e••w•ı 1

ıı, ) hud filan ş k H d 
1 memleket p f?l. n, falan mc>mle - ı· r etı• ayrı· ye e OYUN 

t{AGITLARI 
kette faJaıı i a .! unıııın W'YH ti- n 
rari, . :ııai 18 n' ııplaı ının elle? i
ne geçen biınık g:-ızetdcl', ol 
memlckctlerr t ~os.\ ll hayatın 1 
dinamıZınıni ~i)yle <lurılı 1 ?1nus -
lardır, m{.rnl ketin h. r:ri emni
yetini kendılcri:.i \'c kendi grup 
Jannı nlakadar eden menfaat -
JnrJe ve şu suretlcr'c tehlikelere 
sürükJemi. lc:rdir ! tarzında mi • 
saJier wrmek hatta hafn.amda 

l'W'. ~•.atinin t.at.hiki. ı~ıkla.rı nıaskelt•nıp tt•ctlıiri11i11 kaldı
nJnuısı ti:1.t•riıu• rnulıt~·rı•nı ·' oJı·ula rm hiitlirı arzu n· ihtJr:.l'la u 
nıuara :ıbnnntk -.on kı-:; se.Hioi<!•ft>r tardesindc• 1 1 !H 1 <ar-
':':tmha ~'lhahında.n ifihan·n tathik mevkiinc• honıılaral ıılası 
~l'ni füi\e "' t~JiU.•ri ~üst4'ren t·t~wl yarınki pa.zaı·lc·~ gü
nü iskt>lt>l<>rlt• 'aımrlara a .. ılat~ktır. 

liı~ f~trifı•"iıll' t•k olarak 1erfih t-dilt>n bu tariff• -' •• ln.v. 
ı kunı":' 10 para nııılmh;linde gi-

Mağazamızda düzünesi 

Destesi 
1922 ve 

181 kuruştan 
ı'cı akıı-ndt> olara 1< satılmaktadır. 

Adres: Kızılay Han No. 20, Yenipostane karşısı - lstanbu1 

Sahibi: A. Cemal~ddin S,;;raçoğlu - Neşriyat Müdilrü: Macid Çetin 

Baınld.ığı yer: ( H. Bekir Ciır~oylar ve Cem;:ıleddln Saraçoğlu matbaası) 

Bir çalgıcının seyahati 
119 

.... t, .MO. :ın 

oldu. Yoksa dayak ) iyeceği mu
.'ıaldrnk idi. 

D..:<lı. 

ııınu"m pastırmacı baııını ice
. ı ~ekl'rck: 

Canım bu ne uykusu? Bi
ra kalk . u çapkrnlara bir şey 
üylc. Aksamdanberi yapmadık

ları ı ezalet kalmadı. Bittim. 
Bittim! bayılacağ·ıın. 

1>edi. Madam pastırmacının 
ııezieJı kocac;ı galiba uykuya 
<!almış, kan, kocııamı uyandır
mak üzere patır•lı, gürültü edi
yordu. En nihayet bizim aı-aba
mn içerisine kadar tasir eden 
şiddetli bir aksırık mulasındanl 
herifin uyandığı anlaf;Jldı. Kula· 
ğunı o tarafa verdim. Herlf: 

- Oh ne güzel rüya? rloğrusu 
1 

memnun oldum. Mari dinle sa-ı 
na anlatayım. 

Diyordu. Kimbilir herif gali
ba rüyasında pastırmalık bes on 
öküz mü aşırdı. Ne yaptı ? Pas-ı 
tırmacının göreceği rüya elbet 
pastırmaya aittir. l{adın kocaı;ı
na bağırdı: 

- Şimdi rüyanın sırası değil. 
Başım penc:;ereden çıkar da şu 
iki serseriye lakırdı anlat. Bi
raz evvel üçüııcü kompartiman
da. bir peynircinin zcvcc~i ile ta
nıştık. Güzel güzel kadın ile ko
nuşuyor iken çapkınlar pençe
rc~~n başlarını çıkararn!r yirmi
§Cr paralık pastırma istemezler 

'? mı .• 
Herif. 
- Lakin Mariciğfm şimdi ya-

nımı?.da paı:ıtırma olmadığım ni
çin söylemedin, parası ile değil 
mi? 1'~lbet isterler, dedi. 

Ne söylüyorsun? Yirmi 
otuz paralık. pasbrma. satmağa. / 
utamnıyacak mısın? Sana söy
füy~n·.um. Çabuk heriflerin terbl-ı 
yesını ver. 

- Canım pastırrna için bir 
şey sbj lemeğc hakkım yok. 

l{aclın pastırma meraklısı ko
casının bu suretle hiddetini tah
rik <'demiyeceğini anladı: 

- Hakkın var! Haydi pastır
ma için bir ljey deme. Lakin ya 
benim için söyledikleri. 

- Aman Mariciğim ne s()yie
diler?. 

- Ah bilsen! Mutlak şu he
ri11eıin kemiklerini kırardm. 

KeşideJer: 4 Şubat, 2 Ma-ıi Kumbaralı ve kumbarasız 
vıs, ı Agustos, 3 lkinciteş- hesaplarında en az elli li-

rin tarihlerınde yapılır rası bulunanlar kuraya 

dahil ediJirler. 

- Söyle, ne dediler? 1 
- Ah dilim varmıyor. Bana 

hakaret.. .. 
Kadın sözünü taınamlıyamatlı. 

yutkuna yutkuna ağlamağa baş
ladı. 

sözünii kesti: 
- Seni bsına \'ermiyeeek1er mi 

idi? 
- Evet evet. 
- Sebep ne idi? 

Bu rol herifin üzel'inde derhal 
teı-ıirini gösterdi. Karısına: 

- Alariciğim şimdi beni de 
ağlatırsın. Allahtan buh.ın edep
siz çapkınlar! Doğru söyle, ne 
gibi hezeyanlarda bulundular? 
Kadın hıçkırıklara biraz fası

la veı erek : 
- Dinle kocacığını dinle? Hıı 

akşam bu çapkınlardan i..'}itmiş 
olduğum sözleri anamın, baba
mın n.ğzmdan bile duymadım! 
Ah anneciğim heı vakit "Kızım 
sen tabiatiu kadar güzelsin. 8c
ni kimseye veremem güzel Ma
riciğim., eler, babam c1a. "Çok 
doğnı kızımız çok güzel.,, Diye
rek valdcmi tasdik ederdi. Hatta 
beni saıı:ı vcrmiyeceklerdi ama 
ne ise ben rru-.ı ettim. Şimdi ise 
lıu capk1nlar ... 

Mösyö }).astırmacı karısının 

Ben Fredrihc: 
- Aı kadaş şimdi zannecler

ı;em komedyanın en mükemmeli 
ba.şlıyacak, karı koca bir güzel
lik iddiasına kalkışWar. 

Dedim. Hakikaten böyle oldu 
ya, herif: 

- Sen o kadar güzel değil 
din, şimdi gtizclliğiııden hah· 
:;etmenin sırası mı? Benim evc
beynim de senin ile i.z<livacıma 
rudn muvafakat etmemic;;lerdi. 
I.Jıkiu ben senin ricalarına daya
namadım. 

Kadın bizim söylediğimiz ıa .. 
kırdıhıı·ı çol<tan unutmuş. arlık 
kocasına çene yctiştirmeğe kalk
mı~ idi. Dedi ki: 

- Şimdi i.iyle olur. B~r ayna 
al <la yüzüne bak. Beni görenler 
de Allah için söylesinler. 

( Arka..,ı var) 


