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Anıt~J Darlanın be= H i TL E R 
Y~ münasebetile Mussolini 
le Vichg \iilcOmeti miitare

e ole /. aeıı11.e/cle Fransız m.en-

l"':'lerini 11e kadar fena 
o,.d · 

b " etmiş oldujrm• el. 
•ite · . 

ıçmden anlamııtır. 

\' 
~Uıl'!e)in Cahid YALÇIN 

~ ir kısım Fransızlarda İn· 
~ giitereye karşı tarihi mü
raltııu cadele ve rekabetlerin bı
lıin . ş olduğu gayri meş'ur bir 
l!onr\e nefret varılır. 1870 den 
bir a Avrupa kıt'amnda yeni 1 
kuru Alman imparatorluğunun 
lııgil~ası Fransanın hiddetini ı 
like 'rrdcıı alarak bu yeni teh
~r;e Çevirdi. Fransa, İngil- l 
buııd· ıle hesabını görmü.ş ,.e 
<;ıltııu "" 3" çok mağlüp bir halde 
'a Şlı. Fakat Verı;:ı.illes sa
nu~~~aloıılarında imparatorluğu./ 
nııı. . n c-den Almanya, Fransa- , 
d:ıt 1zıeti nefsini yaraladığı ka
llıev Av_nıpadald \'e dünyadaki 
i<:in ~'!nı . de sarsıyor, Fransa 
YOtd •Utnı bir tehlike teşkil edı
ltıak u. Almanyadan intikam al- ı 
ltıeııı ve <bha ziyade zarar gör-( 
};ı. . e~ arzusu, Fransayı Rus
lıı~\e •llifska sevkettiği gfüi 1 
Ve lıı te:·en de pek yaklaştırdı 
ıııı b· gılıı dü=anhğı yerme res
Oldu •t lngiliz muhabbeti kaim ı 
~ Fakat bir kısım Fransız
!~ ru::ıı;iliz diişmanhğı bir tür· 
ı·un k laı-dan silinmiyor ve şuu
l\lip· a~a~lıklan altında devam 
aıııd' !:t~ı)ordu. İki millet ara
L'Üd~ttnızaç, tefekkilr tarzı ve 

mülakatı 

İki devlet adamı 
onuncu defa 
buluştular 

Beş saat süren 
mülakat Brenner 
de. uuku buldu 
Brenner geçidi, 2 (&.&.) -

D.N.B. ajansı bildiriyor: 
Hit!er ve Mussolinl bugün 

Brennerde bir .kaç saat 8llreo 
bir mülı1kat yaparak ııiya.si va
.tiyeti göriiuınüıılerdir. Miil!kat.. 
ta .Alman Hariciye Nazın Von 
Ribbentrop ile İtalyan Hariciye 
Nazın Kont Cla.no da hazır bu
lunmuştur. En samimi dostluk
tan mülhem olan görii:pne iti 
müttefik memleketin hliktllnet 
reisleri arasında tam bir görilıı 
birliği mevcut olduğunu göster
miştir . 

Londranuı ~ 

Londra, 2 (a.a.) - Reuterin 
diplomatik muhabiri yazıyor: 

Bugün Hitler ile M:ııseofuıi ... 
rasında Brennerde yapılan gö-

c sonu Nl'(fa 5 aütun 2 tl4) 

GÖNLÜK SİY ASI HALK' ,GAZE'f ESI 
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ı,,k • bakımından e~aslı bir l k N 
~ nı~,rııt idi ki bu göze çarp- ra aibi ni- Surl..,.de Pa; t·ı· Meclı"s Türkiye nar~ f.ıkaı daima mevcut mü- ı-

r 

', iDARE YERi ' 
Nunıoıımeniye, No. <ili 1ııtanlıat' 

Telgraf: YENİ SABllu-1- .,,.... 
' . 

YASAK 
• Kahraman Ordtımuza~ 

- Yad/.,... J"111 ... § •• 

•• Yı!ee dttl baflanmla --'er _,., 
Ba - : .so.-Jalti MıMmet~ " Jlan• " uşidir. 
- y -..1:.. J'iualr •. 

ra#,,,_ -alci tlaf}da -'kanlar. 
lljejd.._ lıo _..., lt&inala .lmooA:a -rir. 

* 
Ôlaıttde. a..btig<UI irkm sado=ılır bu rlen, 
llaJ.t lı,..,.J,,lri AIM•et, digor: 

- Dslcumrıa.. Tasalı. 

1 

Heg tula-. - .bR>aıwııı, o bogpo•U>•, o geU..., 
Be lı.q~ lıal ar,11 gll.bMik fosocalc. 

* 
Ad.. -'- -rnnlan p atma eg düşman! 
Ga. ot.o, O.ete, ,.....asa taht olan vatana. 
Bir ortlıı11ııa ltirti ttgl'f!ru kiikregip tuğyan, 
'' H~zt.i iam liaU ,, ~' e•ir olar m.u sana ? 

* ''Hm'-/ ~ ,, lılr mezar olur zulme, 
&karga•.,. pır«ır millet en biigilk eşbti. 
Sutu:, ~ boganır iJlke. lcıpkızıl ölüme, 
Ôlilr, faltıat, _,,,,,u 11urda di.i11»11nın leıini. 

* 
Yasalı .. Ba .nıı-, oda, dakufllllayın : Yassak. 
Ya,ar ,Rzel otdanı11 her yerinde tarihimiz ... 
Vdl- tligor z /JUJmtt• 6öklerimden 11/bayrak, 
Ala• tligor : Sö.eme1 böyle zinde tarihimiz, 

* Yaba11cı ortlı. ıaa //İM• bahar lı:okan yurda ? 
Ozöl• ..,lora banın mı kanlı haytiutlar ? 
$a Jıe11, ,. hl"-, ,.. da/lor bir "" mıdır kurda ? 
Ş.. lcu, ,. _,ı.,.. Aıir ,Un ye.in mi aç kurtlar 

* 
Ntetı ~~leyip durmuştur h / B ""J örfi ld G ~av;:J.eYc•naı Sosyalizmin müte- age ag a- are rupu bugün Almanya _ 

\tLt~- \·e haris sivaeeti meydan• y, Lı v •-/ 

~;,'!'ı:a Fransa,Jlngiltereyeda· da avdet ett • ilin edildi• ! toplanıyor •••-.. 10

"""' .. 
L ')a,•- 'h l mu·· nasehatı Buna l>ir •iin tahaoımiil .,y/emeuiz, ·~ı biı ,.:"' sokuldu ve nı ayet 

1 

• " 
ı,l\i ~U.k d('nıok:raei yükııek ah- Y-lcl .• Yualc! •. 
~~ llıııl!ha.zaların müdafii ol- Londra, 2 ta.&.) - Dön Baf- Jlıımrla L....I!..&...:.- ma- , +, ' a J ('l'' 'onla) - Bllt- Bfr Bolaru itim 'irerse yartiamuza .. 
deta ~~finıJe bırlet;ı:rek ıkınd dad giren naip Abdttl - narı, --- UUl.UU ~ ınll t "" dola,.mR fil&' Alınan mec- Bn .... lrNlt<>ea 1'tnlcarda •iz dtt yol veririz, 

ı 

1 
! 
~ 

1 

tıılie:,d ilan iltxli.da:ılıitl ı!c bır çok mutc~. hi8fttıi elçüıi haberat ınlotaa f QOlıl Wtl. t.;pammyaıı >md ID"•a•=-n do•lan- c-..., etaHririı l>lz "• şanlı ordıımaza ! 
bil'ıl c!~Ye giriştiler. Fransanm ve lngiilz askeri b-eti reUi ta- ----- '"'" 
t~rı-~bıre inbllili zaten bir _, ~~adı ~. ~ Oıugörı) "'"' ' k M. Faruk Gürtunca f 
l ta~ kaynllŞaınalllli olan ikı mil rafından lwlılanmıştır. -ııs-- "'""ur ma alesi ı~~~~!!!~~~!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~~ 
du. <ıııında bir soğukluk doğur- Muvaalitmdan u 80DPa na- IıOlldJa, ll (-&.a.) - Pariıı nıd- Grupta llııricfye Bırlln, 2 (&.&.) ~ Yan 1-' · 

~r~:,ıaketveıztırapdn.imamilt- ~ .::ı...kab:~.u~-~ , r-.8itJ!i~==! eoıı OD~ ırftnllik ~a ve :n~~~~da'= Tekau··ııere m aş a er ve takl d b. ,,...... ..., ,_,. C-:..e ilan etmiıı '*1""'-11 ~ ııiyaeettnln ~ bilin · JllJf __ ..._,......__._ Rud lf ..... ." ı 
Yrılık or ar ara.~ın a ır bulunmu-+ur. ..,._ ~,,,., lb kız _ _... -"~y~oı" •""--'~ .:,~ ' 

)ılrbitle l.evlid eder. Taraflar ~· hildinnektedır. Parie nıdyouıı, ÇOIUNI :J'...--• g ı , ....,,.. .....-w ...,..,., -- •.,... 
buıurı tıne kusur ve kabahat Yukarıdaki malUıııatı veren ankrıııda HaJep oivvmda.ld tepk!ıriDdeld ukerllk denıleriıı - kiye, başlığı &ltuıda ımuı bir v • ı • k k ı 

ı~~a~~.vey~=ketiıst~~.: =h~~e~, ~~~da~uıu:: :.~An=~~: sal.n~~·~ erı ır en o ay-
t~n-• Yle bir ruhi buhr. an de\'- dir : ''"" ; """'" s .,µ,.. •""9) )'Ve meydıınlanııııı bambucb- kin Öz tarefmdaıı _ ... ...._ bır' UUDUMX> -.....~ ı k -
d~~e Fransada o t'tikı İngiliz ısonu nyfo 5 ... tun 5 a) ·~....,. ha;yret ~. t • ı 
lın ,. anlıgı düşülen acı vaziye- -1 takriri etratıl'Mia Maarif Mak&lede İngiltenınin mah· 1 1 g o s e r 1 e c e 
'•k eı1iğ; t .. d d ı H b • İ d ı H •• F Vekili Hasan Ali Ytıceı be,a • mır~ ve nıamulUı n•kWıneJr d•tı~ıirupnb;~:s~~dı;:Jşgıb~ :i~: a eşıs an a Ur ransız natta ıı.ıım-ktır. husuııund& ~ imk&ıı· 
tı., A~"Oland.ı. Fransa, mütear- b k b 1. Ji kJa bİ 1 ııWık ~ T\lrltiyede !:&- Dü" ı· b h " 1
'ki ,ınanye.daıı ıiyade mütte- üyü ir ngi "z ıtopra nna ·r Jcjed·~~. zorluldac tasvir n mec ıste u ususta bazı 
~"-k· ngıltere aleyhinde atea R E S M J 1 
h.ill.ıi~ıtiiyoı·du. Mareşal Petan': 

1 M:uhaırir, Tl1rlci)'enin. İn . m b ı t • tt b ı d 
lin .,

1ht1. !ıüyuk mim reıake- muvaffakıyeti 1 hücum mu ? ==HARP:= ~~.~pekTbtaraflannıu ... ,~; ve tıunher_ e us ar emennıya a u un u 
"ııııın 1b bı.rda hasıl ettiği buh- ~- ..,,. u.o6~ 
"'lerı.n UtUn bu yanlış düşün- Son günlerde 15000 Vichy h"ı..u-meti fe~ T E B L f G LE R J da ndolayıdır ki kendisi için 1 Anlı~~ 2 .<Telefonl~) - Bu ruznamesınd<'ki maddeleri mli-
n~ıRind' V(' he.ksız infi'allerını UI\ ·- tehlikeli olmııs.ı melhuz bulun- gthı Büyilk Millet Meclisı mutat zakere ederken Maliye \'ekili, 
t;h_ e 1Aplam b h'l.k t den fazla ftalyaıı .. ..., .... _.e bı' r ı,,tı....- - • mıyaıı bir imn•~torlulda itti- ' toplantılarından birini yaparak, ıso n u '"Y'• s ıütun 1 de) 
V'İdir."' ış ır ı a ga- -•cau ...... _ 1ngiHs Beıımi T!obliği fak akdet~~i riımelrte- •• -

'kct~~~Y htikiı.meti mütareke esir edildi f aktediyor Kahire, 2 (a.a.) - Orta l&rlt ı dir. 
lini n ~•ekı" Fra.nsız menfaatle- Nairobi, 2 (a.a.) - .Britanya< Londrv., 2 (a.a.) - ııını.ıtalrtJ = ku~S: umnmf lcazv..

1 
Ayn noktala.rdaıı hareket et-

Qldı1,;1" kadar fena takdir etmiş lı:uvv<'tleri HabeşistaııdUi mer :rr-z ajaruıuıın laviçı>edeıo &- Lib nad . · 1 miş olmalarına rağmen Tttrlı: 
llıı"'~tırıu elbette i•;nden anla- kez göllen bölgesinde büyük · ..._ 1c:1-....ı-- aldı"" -·"'· ı Y a. ve Alman inkıliplan birbirinin • "'" p ,..., mm .... yna IU""'1 ı» ........, - Tobrulrta ve Sollum ~-.,, ıa~- ~~ yakında yıkılacağı- bır zıı!er lı.szıınmıgtır. Btı zafer DıuiaAı ---·- f --ıs.,.... aynidir. Türkiye, garı>teki mo- • 
t~ ıtöt-•e\tıgi İngilterenin >.afe- ehemmiyeti itibariyle, İtalyan mat amiral n •........a de latalarımn a&liyetlerine d&- deli üzerinde kurulmuş bir 00- I 
~-~lrı:1'°~k bir gayret ve fe- Somalisinde jtıba nehri aşıldı • imparatoriuğuna lı:a1'i1 bir ta · nm etmişlerdir. mokrasi değildir. Türkiye kul'- ' 
~. göt k ıle harbe devam ettiği- ğındanberi elde edilen hiçbir arNll ya.pı:nak fikrinde hatun - He.beşistanda : vetll, müttehit ve disi}>linli bir 
1::~tıJhn ~k hesaplarının yanlış bir zaferden aşağı değildir, ve ye mğnn• dair başk& yw1erdeo el- ..=r ... ~ ~ memJ,,kettir ve orada hallı.m iyj-
'i'ıl k a unan etmiştir. Fransa ıniŞ.eri toplamak llzeredlr. B61ge de edilen Jfun ta ~ı.. ~r- llği için çahşılır. Tlirkiln en bil 
"ııı.,_lırtuıınak ve eskı· m-·kiıoi deki bi l ki ma a Irakta: ·"''" ·-"su istlkllildir. Türki 'lııı .. ::,~ 'tnklıı •~· varsa onunç• ~- ta at zoru an sebebiyle uymU:tadır. B. Darlan, Dakara Bağdadda \l&ııi;Jet ltlr'atle ııor- r~ -~ ye-
l ~~ ~ ...., bu muvııffalnyetler ancak impa.- ıııaiı lıt ıtır 8a8raıda de. hür yaşa.mak emeli adeta bir 0 ~Qğı giliz galebesiyle kabil ratorluk kuvvetlennin cesaret tak'ri7e lı:ıtalan göııderditi ve $~ · tam 1 ı Sonu nyfa s .ı.tu• a Hl 

1 1 FIKRA 

Suriye hudut 
• • • 

emnıyetımız 

Yazan: Aka Gündüz 
A vrupadaki vaziyetimiz açık

br . hatta düny:ıdaki vaziyeti
miz : İngiltere ile müttefiki~ 

Sovyetlerie ve A.meı-ike. ile dos
tuz. Almanya ile düıpnan deği
liz. Bulgariııtanla müııaııetıetle

rlmiz, diğerleri kadar normal
dir. Harbe çanak tutmuyoruz; 
falı:at bsrp de gelirse ~ üs
tüne, buyurııun . Kimsenin top
r-ağuıda gözümüz yok amma, 
tmlll! mbıa.k) ı.m.ızıtJ çizdiği 

luMlutlara kaı:fl da pek tltıziz. 
Damlasını feda edemeyi.!;. 

ı,illik öz Fransız kuvvetleri kıs

men dağılır. Ses çıkmaz. A'ker 
namı altındaki yerli kuvvet•er 
bir çok çeşit unsurdan mürck· 
keptir ve tam bir zaptü rapt 
altuıda değildir, qe~ çık
maz. Eskı Fransız hükumetleri 
~ırf bızim aleyhimizde- en aıı 

otuz bin kişiyi son sistem siliih
Jandırmı!}tır vesaire .• 

( Sonu ••Yf• 5 •Ütun 1 de) 

ı f'laı; tn('ydana çıkmıştır. · ı · · d iimk" ,. lıOr li'r&ıı&ız impiratortuğv. ci- btr sllkünet me'l'CUttur. ------------1 

.. , ln Ptir ki bütün bu hakikat- :n::nBu sa.:;:~~ m:: vanndaltı nudut lı:ara)ı:ollannı . (& ... ~ li "°*"" • da ) ı· k ·ı A 1 

~~~ı ~1tv~ ~de:: det zarfında yüz bin lrilaınet- t&kvQoetadır·. eyledlfi lıAber- ... _..k_ 1

1

' ~HAR~P~ 
1 

şçi teş ı a t1 I 
'~a; lE l'llhlarında tamamen reden fazla arazjyi temizledıa- ' kuruluyor 
~ lngı~~~ doğurmuş ve onla- !!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!(!!!8!!!••.•""'!!!u!!!y!!!ıa!!!"!!5 !!!•!!!•'!!!"!!!"!"!'!!!"!!!!!"!!!!!l!!!!!!!!!!!!"!!!!!l"!!"!( &o!!!"!!,...!!!"!!aayf!!!"!!!!!.&!!!"!!ollbı!!!"!!a!!!"!!ı '!!'d!!!!"!•l 1 VAZı• y ET 1 
n·llt• ııevretıln aleyhinde çalış- Ankara 3 (Telefonla) - lılem . 
. ın ıtaı.ı. k~iııtir. İngiltere- ~I etmiş mitmıci ve ıntıtear- 1 i'raDsa ile miWemlekoelerini bu-- ' ı 
~ -'tııı:.._;_Yle kurtulmaktan "" bir hattı h&reket.in ifadesi. glln Almanlann eline teaüın .._ /''-ı' BBfha ,,1_ !ek.etimizde gittikçe inkişaf e-
~ ~ ~- &rıla.nn b-lıın& c;ah • fElklinde &'İJze çarpar. meğe razı. fakat valı:tiJle A - H ua del> ı hacminin muhtaç bnhm- . 
aı ın:ıeri de mahvolmak. fa. Amiral Darlan'ın İngiltere danayı bizden alamaıruf olduk- haıpanmak üzere d . .ıemaolann kolayca teda-

tôtıııel( i~Yi de matlClp ohnuş aleyhindelti !likiLyetleri &rasın- larına h&la müteessir! ~ rı1' uı.ıllebilmesı Ytl İli ıııtiyeo 
ı..'clıy hUk Yorlar. İşte bugünkü da Juı.lbinden ta.şan husumet ve Almaıı. letiliııı ve çizmesi altm- YAZAN: vatandaşların da elver1'1i olduk-
ı.~il fıınetinin siyuetinı iotiluun hislerinin ateşiyle hü- , da y113&yabilen ve onlar!& anla- Emelıü General 
;tuğu ~en amirıU Daıian 'ın tün bütün kendinden g~iş ve uan bir amiral Darlan'ın milli _ Kemal Koçer lan işlere devlet eliyle yeri~ - ' 
h llıı.ı o[~I budur Fr&m&. d~ Türkiyeyi de rencide edecek yet ve -..atan aııJ<ı ne demet ol- tirilmelerıne tıı.vaııeui olunma- ' 
ı..;,_~'1\11 ..\lınaııya.nın J"ranııa.. eöaJer ııöykm>iftir. S&vre mua- duğunu anlaylUTdl.1l\&8l ve TUrlı:- lnlı: ovairiarımaJ•n, 4vnı- aı i~in ve hiç bir llcret karşılığı 
ı.S ~in lrigiltereye gale- hedmıamesinin ha.ksıslı.lı.Janna lerin istiklal ve hürriyet uğnm- C«J.np dıağuswıd&Jı:i ietill olml>ksızın yapılma.eı usulllnttn 
d~~~ lı;in Berlln llA! el- ısyaıı ederek milli lıaklannı mü- da ~kleri cidM ecnebi ' ı:.ıwı.leriıri okfa,t- mahiyet- vaz·ı İktı.sat VekiJetince karar-
)• ~ gibi en ınAn•e•a d&faa için siliha sarılan Türki- ı ~ at:tetn-i pek tabU - ı te tdl ı..•tının·"• ve bir "lş ve •~i 
~ '"411r dl\eınUştQr. Şbo.di- ye, A.ınlra.I Darlan'ın artık se- dir. Amiral Darlamn böyle Irak ve Qidd bueke<Jeri ...., ---, _,, 
'°ıı ~~ Çok sezilen bn ma- !8ınetlni kaybetmiş muhakem&- · citlşiinmesi ve bu düşönoeyi a- 1 biJtıiri U'dmea beflw!·ı!ar. Bir bulma teşkilitı, , kurulmaııı halr-
lııf!ıı llUtJth~.a. -Aknlraı Darlaıı'ın sine ve mantığına göre lngıl- ~a vu.nna.kta.k.i çlrk:inDgi taJr,. miid!)et müft;zi yli?iidlller. lı:uıda bir kanun ltyibaeı hMır • 
~ ~......., kendisini t:ama _ teren.in teevild,yle Kilikyaya dir edem.emesi bizoe ehemm~ ber iki aatlıa da lrapamı•lr ö- huımıştır. 
liı ~-~ 1'\lrdu. Daria.n'ın W. hüı:um ctmlotirl İngilterenln 1 yeti haiz bir hAdise değlıd!r. Jlel'edlr. Irak, Nil ordnBUmı 
~ eıı ·~ liyasetinde en kö- bunu yapmaktan kudı evvel- , Yahıız Ç<ıl< ııeYdlı?imiz zua11ı ._ ... _...ı...-o. rı:rlUdm , bir Uyibaya göre, bu işin yürii-
,~~n V:tınaı.: ve ~ haksız bir ce Fraıı.saya tanımış olduğu ı Frıwıırmn mulaıddenıtmm bu ~~ .__.... tl1lmesinde bir tedriç usuJU Jı:a.. 
~ \ • "'-._ıın aneyı temıııı e- haklardan Fl'anııayı Jrumazlık _ ellere kaldığını g6ırnek a.:I au""'"" _.,.,.,.,.... bul edilerek, iş ve işçi btılma 

""'41 1 ?i;ıi "lllllz harici politika- la ve cebren mahrum etmelı müteesıılf eder. ten ~ Hmllz tavıuısırtıanna tatbikattan a-
~ı ic;tn )Pke imiş. Amil"lll Darlan hbtün , Hüııeyia Clııhid YALÇIN • ..,.. __ ceo..__•..,;,,•,;.l'f_•_•..J....;.. .!;:;..J 

Açık vaziyetimız ~te bu. 
Bununla beraber endişemiz 

var. Suriye hudutlarımız bizi 
düşüiıdürmelidir. 

(Çliokü fUDU söyliyelim: 
Suriye bir acayip vuiyettedir. 
Fransa siyasi ve a.ıık!lri bakım
dan vaz gec;mlf gibi. Alman 
tayyareleri iner geçer. Ses çık
maz. İngiliz tayyareleri Şamı, 
Halebi bomlıanhınan eder ses 
ıµlrmaz. Topu topu bef bıo ki--

Herhangı bir gün bu hud • t
lar üzerinde dahili Pmoıyet ve 
asayişimızi bozınağa yl'ltenecek 
haN>ketler olabilir. Aks:ni iddia 
edecelı: saflardan de~iliz. Böyle 
bır hainliği de anında ezeceği

mizi biliyoruz amma. niçin ol
duktan sonra• Olmaması daha 
yerinde değil midir? 

- Böyle bir hal vukuunda 
B<>rlin bize pek haklı olarak sıı· 
nu söyliyebilir: 

- Benim o taraftan da size 
karşı bir tecavüzünı yok. Bu iş, 
sırf sizin dahili bir işinizdir. 

Müdahaleye de kendimde sa lii
hiyet !!;Önnüyorum. 

Bu takdirde ne ol:ı.ı::ı.k ? Dil· 
şündüğümüz şudur: 

Şımdiden Şam bilkUuıetine, 

eğer hakikatte hilkiımet iee, bu 
gibi hareketleri önliyec..k ciddf 
tedbirler alıp alamıyacağını so
ralı m. ALıunıya.cıılı:sa Yapıla
cak işi salii.biyetlilerimize bıra
kalım. 

• 
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ANL.ATA'N: BiR GAZETECi 

-

,, 
- Bilmem, benim düşüncem 

böyleydi, oğlum!. 
- Darılma amma., Fatiha ha-

nım, pek kadınca bir diişiince!. 
Siz bu define hik~ne neden 
inanmıyorsunuz, anlamıyo -
/Um! .. 

- Ah oğlum!. Eğer böyle bir 
şey olsaydı, rahmetli elendi bil 
bunu bir.e söyleme. miydi!. Vo-
fatında iki gün iki gece ben <>-
nun başucunda bulundum .. ~ 
le bırşey söylemedi! .. 

- Söylemedi mi? Tuhaft Siz 
de kendiaine bu -ıeyi -madırua mı hiç? 

- Haytr, oğlum~ Daha doıf 
rusu sormama i.mWıı. yoktu 
böyle bir şeyi -

- Niçin? .. 
-Çünkii efmdirein öl-t1 

dakikaya kadar a.ldı. başında 

idi. Hatti, baıJka ,..,yetımni 

de yaptı Hatti.__ Rahmetli ' 
1 kendinia kaJbini lı:ndııjı ve ~. 

merikalıan kaçıp pc;tlği idıı 
oilunu, 1'era.m.iyi 

lıiıı _,, 

1 dl. Bebeni bile eCnwmi -.. 
mezdı .. Haftmlri vuiyetmde .... 
na, ııa}"8d ~ d6oecolL 
olursa onu affettiğim. kmdlıllnıt 
söylememi ve kaDml bnmdmı 

Yeni Sahah 
ABONE BEDELi 

TDridye -SEN&LIK 1- ..... l780 ~ 
1 AVLtK 7llO • 1- • 
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dan dıaiıııpl hiç Wr m-*Y<rt bbaı ,. . 
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komitacı Aşkı 
~an: MURAD SERTOGLU 

~t .. f 
(i ~ aınca bu vaziyet karşısında 

Her==:::=-
Sabah 

Amerikalılar ve 
"Gülistan,, 

mulıarriri 

E skiden Birleşik Ame-

YE~l SABAH 

r ====?=c,..._- F_E_L_S_EFL_E_v_e _E_D_E_B_İY_A_T-_· ~~-
-------' 

San'atfa ifade, bilvasıta v 
bilavasıta ifade ne demektir·~ 

0~k bir hiddete kapılmıştı. "Yanefi 
•taya ıikayet edeceğim ~ diyol'du 

~anerı Tefrika No. 36 
:ıt h~ n ~u def aki cevabı çok 

Pttr tÜ!llı· oldu. O kadar 
~i§ ~ hayatında bu kadar 
~.şt lr tahkire aııla hedef 1 

'<la h~{' llem de kansının ya 
U.:ııııniiıunUrken Jcendisine bu 
""'Ş\ı e<üime:r; ha.Iraı·et ya
~ . 

~e komitanın işlerınin iyı git
mesine, gayeııine ul~ma•ına im 
kan yok, diyordu. 

rikayı idare eden devlet
liler Avrupada olup bitenlerle 
kat'iyen meşgul olmazlardı. 
Hatta denilebilir ki Birleşik 
Amerikanın Avrupa hükiıme-. 
ti nezdindeki eı~·.Jeri bile diğer 
elçilere benzemezlerdi. 

Çok uzaklara gitmeğc ne lü
zum var; müteveffa Cilmhurre
isi (Wilson) un bizzat yaratmış 

Her san'atın şekli ifadesi, kullandığı vesaite 
göredir. San'atta kudreti belagat 

nasıl olur ve ne şart ile tahakkuk eder·? 
Karısı da ona iştirak ediyor 

l'<' Annadan durm-ıdan özür 
d,Jiyordu. Ann& hiç konuşmu -
yoı'<lu. Y a.lnız öğleye doğru ka
ı;abaya inmek için araba hazır -

olduğu "Milletler Meclisi,, nde Fakat vasıtai beyanı ancak kc- ı 
bile resmi Amerikalı bir mu- limeler'!ir; kelime ise _ doğru- YAZAN: 
rahha.s bulundurmayı havsala- dan do~ya_ - . birer fikir ifade 

1 
F ı• L Q z Q F 

"lto( 
' il he,. lleyi unuttu: 
' unu bana mı söylUyvr 

sına sığdıranıamı~. Meclisin mü- eder. Bız o fıkirden mana çıka
zakerelerinde hazır bulunan A- np yine hayalimizde o manaya 
merikan murahhasına "müşa- bir suret vermedikçe birşey an- RIZA TEVFiK 
hit,, unvanını takarak kendisi- Iıyamayız. Hulasa şiir lisanı P!.ıl•ım•m•••••••9' 

lamasını Petrof amcadan rica ne nev'ima "etliye, sütlüye ka- konuşma lisanıdır; biu tebli<T 
'~ etti. Petrof amca, Annanın bü- nıımamak şartiyle sade müza- ettiği ışeyleri ancak bilvası~ 
~I; 41et 8•ııa!. Eğer içeıi gi- tün ısraralnna rağmen ona re- kereleri takip,, salahiyetinden 

1 

bildirir. Bir tablo gibi, bir mu-
l{-0"aan beynini dağılı - ötesini vermemişti. siki bestesi gibi, bir heykel gi-ı 

~~b:ı;~k herif!. fakat etti. Zira yolda herhangi Resmi Amerika mahfilleri bi, doğrudan doğruya gözümü-
4rııı· da komitacı idi. Ve nahoş bir hadisenin vuku bul - için Avnıpa, borcunu Ödemiyen 1 ze kulağımıza arzedemez. Evve-

~b;. 1laahcı . f..<la bu kadar bü- masından çekiniyordu: bir batakçıdan da fena bir müş la aklımıza, muhayyilemize ha-
' k ter· ·di Aın ·kalı • - alıd \'ale eder. Biz birtakım kelime-. l! ıre tahammül ede- ı ı · en , ..,,y an 

, bir 
0 
tr ~eyi unutarak kapı- - Ben Yaııefi iyi öğrendım hoşlanıyor, Afrikalıdan hoşla- !erin zihnimizde - gayri meş-

.. ~ n,uı vurdu. Kapının diyordu. Onu iyi tanıyan bir ar- nıyor, cenubi Amerikalıdan boş- ur olarak!. - ika ettiği bir sü-
~ ııal'<;aland kada.ş bana kendisi hakkında !anıyor, Çinliden hoşlanıyor, rü muhakemelerden ve muka-
'lııu ı. fak t J alı A yeselerden mitnalar istidlal e-<ı..." Pet f · "Ok fena 00ylcr sövlemiA, fakat a apony ya ve.. vrupa-
"'ll ro un bu harekeli, • ,,.. , Y lıya bir türlü ısınamıyordu. deriz ve ( tedaii efkllr asso-
. u,'.''\'' büyük bir hiddete o vakit ben kendisine inanma- Hele l914 Cihan Harbinin ciation d'idees) sayesinde ev-
erıı, it, r-ı kek yekdiğerine mıştıın. Meğer bütün söyledikle- tecrübesinden sonra "Monroe,, I velki müşahedelerimizi yeni · 

ı,cı· p d - · Aın ·k d f k 1- den hatırımızda ihya ederek oıq.,,.. · etrofun kansı ili: ri ogru imiR. Bu adam bir er- nazanyesi en a a ev a a-
."" 

1
• d b im A . [fırtınaya tutıılmuş, tehlikeye l•tı ~a1'Yola~·· peı·ı·şan bir hol-: <le!!'lb--ı• kahbenin biridı·r. Fır- e revaç u uştu. vrupa ış- k lm b. 

' wı 1 · k k · tem 1 maruz a ış ır kayığın tab-
,,_ 

0 
Yatmakta ,•Jan Anna- ı;at bu!Ju mu insanı arka~ndan enne anşma - 18 eyen er' ı J uh ·ı zd • ~ 

'~ııo ,, Q• fırsatı dört elle yakalamışlar: osu nu m ayyı emi e ..ue-
ltJa a ko~tu. An na halsiz vurur. Arkadllljlanna hiyanet _Biz demedik mi idi? Avru- ta tasvir ederiz; o vakit, bi 

iı(,ıa'-- --,. tmekl k. d · t• sözle rivayet veyahut bir pu-
l • uer şuurunu Kay - e en çe ınmcz emuı ı. pa işleri bizim nemize gerek ? 
., , sula ile ihbar edilen vak'anın ı.tı.' ·~rt.·yan ı:xlen bütün An b · k Bırakınız, birbirlerini yesinler, · , na u vazıyet arşısında ne olduğunu layıkile an larız. 

ı0 l:<kıp etmişti. Petrof Pctrof amcanın refakatini ka- dursunlar ... Sanki karıştık ta Vakla zihnimizin kl'ndi faali -
·, ~arı ı kendisine yal·- " • iyi mi ettik? Htmı paramız git- yeti ile husule gelen bu (psiko-~ '""'"f lı ... uı etmege mecbur kaldi. ti, hem malımız .. Diyelim ki Av-

' '' ir sesi~: fiziyolojik psycho _ physi-
''''" n.,ni b Anna doğruca evine gitti ve rupa bize borcunu ödedi, fakat ologique) ameliyat, bizim şu-
.'"'1ııı . 

11
. ~ana varın t'liııdcn akşama kadar hemen hemen Fransa harp sahnesınde ölen urum uzu uyandırml\dan, biran 

l z <!i delikanlılarımızın kanını kim 
•ary ' Ye inledi. Kadın hi·~ kımıldamadan ya• • .;."da öd k, eli l ardı hak zarfında olur biter. Fakat had-olaua . d - ....,;»< · eyece . yor ve .. -
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lımelerle yani fikirlerle mevzu
unu ifade ettiği için, her ı;eyi 
mevzu olarak ittihaz edebilir. 
Hiç bir san"atın şahsı ııiirinki 
kadar geniş değildir. Hele mft.
neviyatımızı, aşkımızı, ihtirasa
tımızı, hasretimizi (pittoreJıque) 
san'atlardan daha iyi, dah!!. 
tahlili ve daha muayyen bir 
surette ifade edebilir. Şi;rin b\1-
tün ııan'atlar fevkinde imtiyazı 
bu kabiliyettir, yalnız hissiyat 
ve ibtirasat, aşk ifadesinde hu
ı;usa bu duyguların ~iddetini 
ihsas edebilme]. hünerinde, mu
sikınin belagatine hiçbir ııana

tırı ıfadesi yetiş.ınıez. Bu se
bepledir ki, musikinin Bahai 
ifadesi diğer san'atlarınkine 
nisbetle pek dardır. Ben bu mü
naııcbetle - bestekar Hafız Sa
deddin Beye altı yedi sene ev
vel yazmış olduğum kısa bir 
mektupta - şu kıt'a ile bu hu -
fiUstaki itikadıını, muhtasaran 
lıeyan etmiştim: 

misalini ha.kkile tenı·ir clm~!> .. 
ve (tasvir aan'ati) ile (şlir) in 
ifade husuı:;undaki kabiilyetıeri
ni daha va?Jh bir ırurette gös
terebllmek için, bililtizam iki 1 
tablo zikl'etmiştim; biri fır~'a 
ile yapılmış olan ( s9.l) ki, meş· 
hıır (Dölakruva) nın pek kıy-! 
metli bir eseridir. İkincisi rlf' 
merhum Fikretin kalemle ta~
vir etmiş olduğu (Balıkçılar) 
manzumesidir. Bu manzume. 
- vicdanımızda şiddetli bir esef 
ve derin bir merhamet duygu . '. 
lan ihsas eden bir tesiri haiz: 
olduğu cihetle - hakikaten iyi 
bir ~iirdir; fakat esasen bir 
(tablo) dur. Bu değerli arti:.t 
hem şiir ve hem tasvir san 'a
tında beliğ bir kabiliyeti ifade 
mazhariyetile doğmu~ bir a
damdı. Hatta benim talıdirime 
göre musavvirlik mizacı ve ka
biliyeti şahsiyetinin en bariz 
mevhibesi idi. Edebiyat bah
sinde bu hususa dair izahat , ... 
recegım. Bu kadal.' bir İ>jllrct 
bugünkü mevzuumu?. için ki.· 
fidir. 

Fikretin (Balıkçılar) un
vanlı iki manzumesi vardır. 
Ben onların ikisini de . bu 
bahsimizde - on.zarı dikkatinize 
arzediyorum. Birincisi [ 11 . 

1 Bugüıı açız yiae n:uıtla,.,ııı, 
ııı.~a•ı . n ınmcRi ve a ıı.- •·attı, fikrinde büyük bir ""Y sız da görünmiyorlardı. dizatında pek dolambaç bir iş.. 

"' " ' .,,.. tir Bö ı im be 1I a8ret gö,.üJM bir derin lırarı ı\ın yardım elti. Yardı. Bulunduğu acı vaziyeti * · Ye 0 asına da se p, dulJgU<lıı.r,· sözlerile ba~lar; bir ihtiyar 
cliyordı< peıler] 

~--

8.ıyfa : S 

Şimdilik 
-=:=:Bu kadar! 

. Rir nıemleket biJg
ll• luırtaz ıla111az 

Amiral Darlanın memle-
ketıni reven bir adam 

olduğu muhakkaktır. HE'r şey. 
r!eıı e\VPI bir ..ene evwl müt • 
hiş bir he~mete uğrıyan mern
lekitinin kalkınmasını temin e
decek çareler araması ve bun -
ları tatbik n'#vkiine koymak i~· 
temesi tabiidir. • 

Seçilen yanlış ye), 

F·ansız başvekil muavini 
bu işi baııarmak İçin bit 

yol Se<:ti. Bu yol, eski müttcfi· 
kine hiyanet ,.e eski dü~manına 
inkiyad v~ taba,busdan ibaret
tir. 

Bır memleket mağ·lup olabı

lir. Dünya tarihinde giri9tiği 

her haı·bi kazanan bir millete 
tc..adüf edilmemiştir ve roilmi· 
yecektir. Galibiyet ve ıııağlübi· 
yet her memleket için mukad· 
<lerdir. Onu;ı için Frane2 geçen 
qeııe mağlup olın.ıkla ş€rd inden 
bir >ıeY kaybetmiş değildir. Fran 
saya yakışan şey, bu ıııağliıbi· 

yetinden ·nnra mütareke ahka
mına h11rfiyen nıuta,·aat etmek 
ve heoii~ y nilnıcmiı; ll«n r~.ki
binin lıarelıô.tmı 7.0raiştırmu
dan ııeliceye intiv,aı· dcr.el:ti. fil 
hakika maı-eı.al ı>etııin ıı ılJ; iı ·
raatı da bu yolun ııcr;ılmiJ ol
duğu hiıı:;ıni wr;yonh.. } a!<at 
~ımdi vaziyetin !Xiyle clmadıgı 
ve lo'ransa.ııın bıı ~et-etli yolu lıı
rakl.lğı intibaı hw,ıl o~r·ıö.J\ i ·:ı 
dır. · 

Bü yük mes'ulıyet 

Bu yolu se<;cnlcr, • •nıu.ı.Ja
ıına çok ağır bir m"U,·u· 

liyet yüklenmişl,r<lir. F.ğcr bu a <>do. d bo- sözle teblig" veya tasvir olWlan balık ·ı ·1 k . hu··ı- ·~ıı.n ortasın a <lW..ünüyordu. •""•'· i'ado- mümlciitı çı ı e genç og umuı Pt' 
" u ""'ylerde vasıtai tebliğ ola ·;;>~ r '"""• b • b. ha ·d· k' h tes.riki nlf'Mi tn.,natı,,reye ı·a.r.sı ,~,d~. 1 ? ~ıılde\ile devam Vaktaki yeni A vru:ı;a narbi .,... - - 0ıa.,ıaz. ta iı ır mu vereı;ı ır ı, a- • 
~·,~. kı •·ı·kek alt alta, ü~t İşte kendisıni affetmeyi o patlak verdi, Lehistan Jstil&.sm- rak - ancak kelimeler kullan - .'iliz, beliğ olsa 00 _ (tebliği kikaten güzel ve basit bir Ji- fili lıır harlh girir.mcl. derece 

l\.ı oa C<l" kadar istediği Yanef ikinci defa da bir gözünü açan, Fran.sanm malı: mecburiyetidir; kelime, lıis) d6 _ sanla yazılmıştır. Bunu lıirl ı;ıne waıl oııır ''e harbin ııetıce-
llılta, . ıyorlardı. C'larak kendisine taarruz etme- yıkılışında döşeğinden doğrulan - demin anlattığım gibi - zi- o1ir, m~ üslüıı ressam gösterebilir: bir ihtiyar wıde lngilterr .,alip ;;elecek u· 

Y.. .. <l,ı f>~t~f ~ok kuvveuı· Aınen·ka At"-tik denizaltı har- hinde tefsir olunmadıkça, ha- 'i bal k ·ı b. d ı·k ı h 
:"'lJJ •v ' - k lk ....., ola.11102! ı çı ı e ır e ı anıyı mu a· • !ursa Franoa tarihinde bır ıla\ı:ı, 'it" 1• Ne kadar hiddetli ı,e a ışınıştı. Hem de ne ka- binin neticesine kendi ınukad - riçte ne gibi bir şeye, nefsimiz- vere vaziyetinde tasvir edelıi-

,,~h ·,.1anr-r kendisine aslara- <lar çirkin bir vaziyette .. Sonra deratının, öz menfaatlerinin de ı:ıa.sd bir halete delalet etti- ciemiııtJm. Yıne 0 fikirdeyım!. lir. Hem şairden daha iyi, c >'< 1.:iyiik bir Lilıllıt olabiimcl< iıı-
et<'k . d .. 1d. da kendisine ölmek emrini ver- de bağlanmakta olduğunu gö- ği anı...,ıamıı.z .[•• • ı. Siir, ke- Yukardaki (balıkr,ı kayığı .. ) daha iyi tasvir p.Jebilir Başın-j "41mı <'beJiyc.ı kayb,>fırıi.~ <•lu-

·,.İtı vazıyette egı 1
· ~ti rUnce büsbütün ayıldı. da bir eslti fes ile ı•artal bir yııı- 1 c<>l<tır llııımıı ıne3'ulii bııgiin • ·ı. bb· og."u•ma Petrofuıt mı .. ' Artık Amerika, Avrupa ı•- r•••] Bu meııt'U! mii nlwswaıı fi- tekelZIJ.mütı ;,u;r]rezi kat'iyyen . tı <l I:' 

' ·r~ ~ ziy<>lojiye aittir. Burada fazla malumdur, hatta bir kelimeyi nıa yemem, sıı· n a ... r yıp "ı 1<u 'ltr,ı:ıy,. .;ıya,di ;" tikliyrn-
1 bir 1 ıttı. Yanef nefes ne- Cevdeti öldürmek demek leriyle alal:adar olmıyan nefsi _ ranımş salta, harap ve tcıtıp- rJiı. 
llıı.. 1at(),. yer.' scrilm;• kendisi için de ölmek demekti. nefisinden gayrı kimseye bak- izaluıta girişmege lüzum gör - yazı olarak gören ue ·!Ö2 olarok (Sonu sayfa 4 sütun s oe) . 
• ..,~ " - .., bil te nı· tın medim, çünkü a$ıl meselenin işıte'll ve kelüııetıttı ifade ettiği ~ ıf1UR lD .":I::RTOGLU ~n.,~ "'ıtglühiyetı· ve b!llıas- Zira bu işten sag" kurtulmanın mıya e nezz e eyen . . ,_ -'~'-· ~ "'"""'"' vvvvvvv 

.. ,., - engı· d g""ld·r ve · bizinı bahsımız..., '"""""ı yok. fikn yahıtt luıyalini tııyin eden [ 1] Bıt man::ıı me ( R•J~ ;;ı v ', """"' • ' ' h ıo el' l imkiını yoktu. magrur z n e ı ı gan- . d '·-d . , ,_..._, ,__ k / AT ~)' ın, en alınması ko- beler diyarı artık iman etmiştir Bu ha§f!Jc e ~" "" arc-11~ bir u.-rıa ...... ,ı m.er ezler, rlinwY,,mı- Şikeste) ,;<11 18 illl'. ıNhif.ırin- / KT S lı>ı.' '1111lıı l ( Arka.~ı var) ( &onu uyfa 4 oü t un 3 de) fikir vereyiın ki dimağmı1zda Z1n dedir. -· · 
, «ııu.. hm man ::sile ku · ~ij~jijjjji--iiiiiijiili'ijiji~jijjjji--iiiiiiiiiji'ijijiiiijjiıjjji--iiiiiijiiljij~i ""u lid 1111,....-v------- ------------....,,,... "17>~-------- -------- Brezilyajan ge!e·1 kahve ı ~ ı>et ı delinden solu· 1 - -7Ll.LJl..L.UlLLLlı>..LA.LAıAL\.LA.LZL\LA.LKLA.LA.LfiW ___ _.K..L.l.LWLL\.L.1.L\LÇ..\.Ll.Ll.Ll.L<ı~· 
')r,r,ı tofa durmadan küf Amiral (Ka.rden) ı·n sıhhi • 

~- N.h •• Fransızların lıi8"e<ıine i~abet lıı(j~ 
1 

ayet bü"bütüıı setıepler dolayı.siyle kumandan- D u YA A R B 1 etmiyordu. Zira, dört .,,tat öOll ~~-it;. g~~erek olduğu yer- lıktan istifaya mecbur olmasın- . ra albay (Sedlerl in ktımanda-
·~ı "<l ldı. Bunun üzerine dan evvel itmam edilmiş bulu- sı altındaki İngiliz zırhlıları 
'llt.ıı ~daıı ~ıkarak kendisi -ı nan harekat tertiplerine naza- fırkası Fransız gemilenniıı 
~ .. ·: 'taktı. ran Çanakkale donanması ye- yerine kaim olacaktı. 
,:, ilah ni baı;tan üç fırkaya taksim 0

- ,. -·, Bu umumt plan mucibince il<i 
. ~anefi alı kalktıkları za- lunuyordı.ı. Birinci fırka bizzat ( y E N j S A B A H ) iN B O Y O K S İ V A S i T E F R 1 .( A S 1 zırhlı, geceleyin torpil tar;.ya-~'r ~ıfthkte bul::.madı- amiral (De Robek) in kuman-
l Jı ger • ·- -·-• cak, tarayıcı gemilerin hima-~t 1 ·I.' •·vve1 yaptığı re- dasında olmak üzere dört yeni ye ve takviyesi için ihtiyata 

~•ea~~lu: aklından çıkma- gaffı harp zırhlısını ihtiva e- ı•stan bulu elde etmek ı·çı·n ayrılmı.ştı. İstihkamların içinde ~ "il b· kı sadece Annaya diyordu. Amiral forsu (Queen b 
1 k •ı· m 1 Elizabetlı) e çekilıniştı . İkinci u ıınmayıp da torpil mıntaka· 

~ •• ·<>ıııı e ttup bırakmış sını müdafaa eden toplar ikiıı-·"Y> ben savuşup gı·tnıı·.·.tı·. fırka daha eskice sekiz tane a . h h 
:tıı; ~ u 

0 

İngiliz zırhlısından müteşek- 1 • ıt d •• d 1 1 cı altı arbin (B hattının) 
ı·~ı·,ı·ı .llıektubu öğleye kilidive(Oceau) zırhlısısüva- ngı ere e muca e e er •. merkez gemileri tarafından 
~~;·• · Mektup ciddi bir ıisi Albay (Se<ller) in kuman- tahrip olunacaktı. Müteferrik 

\ı~l.t~e- nı .. ıştı ve aşag· ıdaki dasında bulunuyordu. Bu zatın y ve dağınık sahra toplariyle o-
" ın 1 ıan uzun menzilden bomb:ır- O• Her şey düşünülmüş ~.~ Uteııekkildi: komodor rütbesine terfii bah- dıman edeceklerdı. r--- aza • - -"\ büslere karşı da her iki hattın 

~hiıı eqıt11 dü !·' - . riye nezaretine de yazılmıştı. "B hattı,, diye malfıı:n olan •

1 
fJüı;nıan tarafından gösteri- cenah gomileri memur edjlmiş-

'• .. na uıgım emır . ÜPÜilCÜ fırka ıse dört Fransız v ço·· rçı !erdi. 'Ilı;: \Qerinize almış ol- ~ ikinci hattı harp dalıa yakın !c- Tj{ ,;rnkavemetin her halele 
va<ıfe . zırhlısiyle iki İngiliz zırhlısın- mesafeden hücuma iştirak c- . • !'Jdetli oLıcagı aşikardı. Bu tertibat ile torpil tarama 

h. 
1~ ''•,.. Yı bir an evvel dan mürekkep ve Fransız arni- i~lerine bombard:onandan iki 

""" '"•· etm decek olup bu şeref de Fransız '----- 1 3 1 Düşman ateşinin, ikinci bat-~ ''lfoJa ektedir. Mev- ralı (Gueprat) ın idaresi altın- . al (G t) f k tı harp ı.ırhlılarıru ıB hattı) saat sonra baslanubileceği ü-
. ~o "l·•~ eVr. akın ve mek- da ı·di . amır ı uepra ır asına · b nl da · hedefi · ·t 1 d O b 
ı ı;ı '" .. ~d l düşüyordu. Dört Fransız zırh çıp u ar aynı erı tertip olunduğu veçhile ilerle- mı 0 unuyor u. zaman a-
!ıt; . lfın · · 

1 
mesindcn şim- Harekat ·hıIBkında beslenen lı.sı birinci fırkanın arkasında bombardımana girişecekler ve mcl:ten menedecek kadar şid- Jık~ı gemileri (Kefez) burnunu 

"~' 1a~. r L'dılmiştir. Va- "umumi fikir,. Çanakkale ve (l6000) ard esafed agı· r agır" taranıruş olan saba- gcçiıi (San sıg"hr) körfezine , ., Kilidilbahir istibkamlarile tor- ve Y a m e R detli cim:ım da r.ımmıldü. Bu ~ ~ı•~ak aat zarfında ifa mevki alacaklar, diğer iki ln- ıun hududuna, yani umeJi. müta!eaya binaen, Jiğer bir girecek ve (900) yarda ı<eııiş-
..;·~ ~ınızı pil nuntakasını müdafaa eden giliz zırhlısı da ateş aeddi vü- den (8000\ yarda mesafeye ka büc:.mı plilnı ,ı,.ı1 a tertip edil- liğindo bir kana laçmıya hazır 

·'(ıı 1Qe~t b . ., bataryaların ve seyyar topla- dar sokulacaklardı. Bunlar bulunacaklardı. Torpil tara-
'"•nr u u bir daha oku- rın bir anda susturulmasına te- cuda getiren düşman topların·~ rniş olup b~ piana g<ire amiral 
l\ı a kendi kendine: şebbils edilmek idi. Filhakika k~rşı setı~'. kuvveti vazifesini ilerledikçe birinci fırka da on- (Gucp:ırl) [ırkasJ, oiıinci hat- ma ameliyesi ilerledikçe p;ştar 

bıı 4k ı di ( 8000) d esafede . gormek ~re (15000) yarda !arı takviye ederek (12.000) tı harbin etrafında devirler ya- fırkası körfe?.e girerek müessir 
no •. 1 • ye ııöylcnclı. tihk•mJyar atahm' ed'l bnilnııs- / mesafeye ilerleyecelderdi. Bu yarda hattına kadar takip e- k menzil dalıilinde netic~yi kat'i-~~"" <>Is " arın r.p ı e e- . . . . . .. paca ve tcdı~cen nıenzili kı-
Qıhuıı a ölüme malı - · . .. . . d h. ikı zırhlı, bırıneı fırkanın mu- decek ve kendi ilerleme hudut- salt.arak bir takım hücumlar- yeyi elde etmeğl' çalışacaktı. 

~ ı l.ifa,ı u i>ıh'enince fır-ı' sı umıt olunrun~. ıse e ıç tekabil kıç omuzluklarında lanna vasıl olunca (İnflexfüle) "Dublin,. kruvazorü de(Beşıke) 
~ e etnı - k Ik ulmazsa bunlar UZHınde tor- mevki alıp (Mes'udiue) istih- rııuharebe kruvazo··ru" Anadolıı da bulunacak ve bu tertip, is f ~ ı ege a ıHlı ili ı tı , tihkiı.mların üzerine k•fı· bir kör ezintlc ayni vazifeyi yapa-(~·•-.· ·. .., P· .. erin .. ,taranruosı. anııc ı.ya 

1 
na kamı" nı, sonra (Yıldız) batar- b " 

• bı.Ih 1 k ıl' ık ak (Mecidiye) istihkfı:ınına ü- tahakk.. t · dil k b. ı-ak (Yeni Şehir) cihetinı· taras 'Ilı . la assa Petrof muş l .. t .. ç _aram yac . arı yasını tahrip eyleyece.klcr, ay wn emm e ece J- sut L'<lecekti. 
~>.ıııı Cılıııak ~artilc An _ derecede muer.sıı olmak mı.. ni zamanda Anadolu sahilin- cum edecekti ki Boğazın daı· rinci plfuıın takibine başla-

' 
~ Uzadı kun' dü d k D noktasının üst tarafında başlı- nacain ana kadar, devam ~ı~ Bütliıı bunlara ilaveten düıı-ıt1 ~t.r0• Ya özür dile . · e ·i ( ardanos) ve (Beyaz .,. ~· v-

' ~ ' a k 1 8 h ti ca istihkam bu idi. Eğer lü- cekti. manı işgal etmelı ve Rumeli ~)., .. llh._ çı ç;ı Yanefi al- A ve a a·ı yar) istihkamlarını muhare -
1 'lı.' ''lku" .-:'." etu. o, MakC' _ I beden hariç bir hale getire- zum görülürse ( nflcxible) Fakat her iki takclir<le nihai kıyısındaki müteharrik topla-

ı, 'llıı~ •Un ı Hücum tertibatı iki hatlı ki d. İki 1n menzili kat'lye kadar sokula- yalondan muharebe etmek işi, nn vakit vakit ateııini üzerleri-
l hir ı.. e llaınimi olarak . ...1·1 . t ce er ı . . giliz zırhlIBı k k .. hah . il' L 

~ •• •t ı ~ııııııe . d harp üzerine tesıs ""'ı ımş ı. bu istihkamları sustunnıya caktı. ( •) neç e me uzere rıye s ''" 
'<Ilı '•r~~~ . 

1 
i, Yanefin "A hattı lıoırbi,. diye muliım o- muvaffa kolaınazlarsa Fransız hetnuııyetli sayılmıyordu ve endaz fırkası altı nakliye gemi-

l>ı~tı. tı onu fena halde lan birinci hattı harb, birinci fırka.sının iki cenah gemisi de [ •] (Mecidiye) islihkıimı tc.p7.ı.rıııcla.ı !Jiiyiik bir' kısmı a- sine rakiben yarım adanın garp 
~'lı!rUn,ıen fırkanın dört gemisinden mü- bunlara yardım edip sonra mes ,ski 11.~ulde ve münhat bir is- şnğı tomflllki ateş şcdclesitıi sahiline bir huruç nümayişi ya-
. İııı ~°'nitas tr :«>k, unu ı-ekkeptL Bu fırkı. Ç00·ın0akkale tıır toplara ve havan toplan ü- tihkdm olup ( Jfı) tane kı.~ >lltlm tokl'iyc etmek iizcrc aı!nmıştı. pacaklı. Ayni z_~ı~anda "Dart-

• ı.ı, ıı.,~ 1 •na ki'ıyet e- ve Kilirlilbalııı·dcn !H ) yar- zerine atcse ba.~lanacaktJ. Bi- lı.ıJu Krvp toınıe miladlfıhtı. Bıt F<1kM Boğa::da.n nokliu,.Zcrifl mouth., kruvazoru de o sahil-
. "ll•·rı ' adamları koıııı'- rla bir mesafede 1 yani takriben ı-inci fırkanlI'. ateai ,aıııl bü,,ük b 1 d • · de bulunup Bo;;azd k' ·ı "" ~ ' tabye pd: mryclmıda ıı ıııı ııgu c.,;cir gemilrrin emniyetle (il- ., a ı gemı e-~· ~~. Allah belasını J!:renköy mulnbilinde ve kal<'- istihkfımlara hakim olmıya gibi cerıııptaıı makaıılıım.<ı ate _ ~~bılwı·,~ ,,uki<ıi na..wrını:Wn r~ ate~ açacak, hPrhangi bir 

) ...,. b Jcrıfon en uzun wp men2ilinde) başlayııııca dört Fransız zırhlı- . d '-·ıJ ·-' • , '-· . ı·h'··' . . • - dUJiman bataryasını suı;tuımı-
ı ı h~~'<ıı,a/zcd bütLıı fena- borda hattı lc~kil ederek her sı birinci fırka genıilcrinin il- flnc e maruz v• u,..,u9ıouı<ııı "" ı ı n:umı ı tahn111 lazım ya çalışacaktı. 

"1'ill a bunlardır ki sıhildeki ba lıca istihkam- ralarındaki sıılıalardan ill·ri f!C- Türkler j,•.rof111da11 o kadar c- .< "tılıyordu. (A,k••• va<J 

er lernızlcnmedik-j~~ç.ı:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~--ıdlllııA~---t:fll--ltf'~~ld'lt:Pi'*lttı~~~::t....__,...:,:.,'-

Br0zilya H:th\'t.\ şıı 1 eti nrımı· 
na memlek0tinıiı.e geı ı ılcr. 3o 
bin ~uval kahn•ııin Ticaıct ,·~

kaıcti laşc Müstcşadığına bağ! 

l'irnret Ofisi tualıııd'~" d~.,rf'r. 
ttlu111«:ığı haber \1Crilnlı.')lir. 

Brezilya 'ıahve şirket miıt'ıü

rü ı\ZJ11i, le;-r1asln.rda bulWlma.l: 
ilu..:r~ Ank3l'aya g.itmi~lir. 

Dünkü ihracat 
Dünkli ·ı,,acatın vek~ııu 315 

bın liradır. 

i)iin Almanyaya yll:nurc.:., 
h •iltt•reyc hten elyafı, Ame
l kay;ı av deıısi satılmıştır 

1 
Tiftik standard nümu

neleri tespit edildi 
Tiflık tip nümune ı.~ycli lün 

lfJplanmı~tır. 

•oplantıda Tıraret Vrkalct; 
ctandardi?.asyon müdü!"i.ı Fa 
uk Sünter ile lstanlıul ihraca• 
baş kontrolörü Hur~id Koral dıı 
hazır bulunmuştur. Faruk bir 
kaç bÖZ söylemiş ve ytni tı•·ıi.

staııdard nümımeleri t•,~b.t e
lılmi9tir. 

Şırketi Hayriyenm yaL 

tarı fesi 
Şiı·kcli Hayriyenlıı yeni ya• 

tahfesı bugünden ıtibaren ıne

riyet n1cvkiine girmiştir. l!nt 
tarıfe, ılk yaz tarifesı ile kan
ı;:ık olar,;k yapıldığından hal· 
kın ihtıyaçlannı kar~ilıyacağı 
sauılmaktadır. 

ilk okul çağındak i 
çocukların sayımı 

Önümüzdeki ders senesi zar • 
fında ılk moktt>plere utvanı ~ 
r!ccek talebı·nin milıtıııım anla
mak üwrc ilk Uı.hsil ~' ğına ge
len çocukların sayımı yakında 

yapılacaktır . 
Du sayımdan sonra hangı 

mekteplere ne kadar sımf ilave 
0!unaca;!ı 1 ycnı melıı.tep açmak 
J,"lZlın olup olnıaılığı ve mu ıllin 
iht.ıyacı anla~ılmış ol:ıraktır. 
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Sayfa ·1 

.z. . Sami Kara:;el 
İbrahim desteyi kurtarama

dı. Hatta, h11S1mlan lbrahimi 
yendiler.. lbrahimi yenen Ka
valalı genç on «ekiz y!ll'larında 
biı1 delikanlı idi. lbralum de 
on yedi yaşında idi. 

Hergeleci, mağlllp olduktan 
sonra meydan yerinden gijz!eri 
yal}lı olarak ayrıldı. Ustasının 
yımına mabcup bir vaziyette 
geldi. 

İbrahim, künte ile yenilmi~
ti. Deli Hafız çırağını adım, a
dım takip ediyordu. 

H:ı.ıımı Herı;l'leciyi kltnteye 
aldığı mman bekletmeden aşır
mıştı. Hergeleci, ne topuk elle
meye, ve ne de ba•ka birşey 
yapm:ıya fırsat bulıımrunıştı. 

Ustası, Hcrgeleciy~ bir 9ey 
aöylenedi. Küntede hatalı va
ziyeti vardı. Yüzüne vurmadı. 

Zaten Deli Hafız güreş yer.ın
de, meyJaıı yerinde çırağına 
nasıhat vt'l'l!!czdi. O, çırağile 
ıdman yaparken oyunu yapar, 
künteyi alır, Hergeleci yanlış 

har lıet ettiği z:ı an elile yıın
IL~ dara'l uznma vurarak tas
hih ederdi. Yani, bilfiil hatası
nı gösterir nasıl olup ta yenik 
düştüğünü harekctlerile güreş 

içinde tarif ederdi. 
Yalnız, İbrahim gözleri yr·Jh 

ustasının huzuruna :;:eldiği za
man Dc:i mırız ~unları söyle
mişti: 

- Pehlivan ağlamaz! .. 
Fakat 1brahimin k lbi par

çalanmıştı. Hasmı onu sırt üstü 
yere vurmuştu. Hem de öyle 
vurmuştu ki, ensesi yere \-Urc'u· 
ğu zaman gökte yıldız.lan say
mıştı. Beı bat bir mağlubiyet-
ti. 

Hergeleci. deli olacaktı. Hele, 
ust3sın1n: 

- Pehliavn ağlamaz! 
Sözü onu büsbütün deli diva

ne etmişti. Doğru idi. Pehlivan 
ağlar mıydı? .. El oğlu bu, işte 
adamın böyle sırtını yere vu· 
rurdu. 

Hergeleci, Kavalalının çehre:
sıni, ismini kalbine naksetmiş-ı 
ti. Kavalalı Kara Mehmet idi. 
Her halıle ondan bir başka gü 
rcşl" acısını çıkaracnktı. 

defalar methini işitmişti. Her . 
geleci, gözlerini dört açmış Yü
rük Aliyi tetkik ediyordu. 

Alinin vücudilne yağ siirınesl 
bile başka idi. Ne kmiar da ça· 
lımlı yağ sürüyordu. 

Yıirük, uzun boylu, adali vil
cutıu, kırçal suratlı, pos bıyıklı 

1 
çetin tavırlı bir pehlivandı. 

Yürük Alinin okkası ustasın
dan aşağı idi. Ancak yetmiş 

be,'; okka kadar vardı. 
Fnkat her tarafının adaleli '.>! 

duğu görülüyordu. 
Deli Hafız, okkalı olmakb be 

rnber YUrllkteı.ı biraz yağlıca 

trli. Llkın, sırım gıbi bır adam
dı. 

Hergelecinin yüreğine her ne
dense bir korku gelmi.IJti. Ken _ / 
di kendine dU§Ünüyordu: 

- Usta da benim gibi yenik 
düşınesin ! .. 

Çünkil, Alinin çahmı Herge
leciyi korkutmuştu. Hergeleeiyi 
en ziyade düşündüren şey uatası 
da yenik düşerse her ikisi de 
köylerine mahc:up olarak döne -
ceklerdi. 
Güreş başladı. Deli Hafız da, 

Yürük Ali <ie gayet güzel birer 
huzur peşrevi yapıyorlardı. i 

Hergeleci, Yürük Alinin peş
revlerine dikkat ediyordu. Hat
ta Alinin pcşrevlerinde bazı faz 
!alıklar bile gördü. Daha çalım
lı tavırları vardı. 

Yliı-iik Ali, müteaddit kereler 1 
hu~ur güreşi yapmış bir pehli
vandı. Bu sebeple huzur peşre -
vini daha canlı ve çalımlı yapı
yordu. Ustası huzur güreşi yap
mamışti. \ 

Nihayet, pe~revler bitti. İki 
pehlivan birbirlerile kapıŞtılar. 
İlk hamleyi Yürük Ali yapti. 
Deli Hafıza ani bir ~apru t.op
ladı. 

Çapra~. çok güzeldi. Hafızı 

kıskıvrak bağlamıştı. Alıp sür
mÜJitil. Hafız, bir türlü çaprazı 
sökemedi. 

Nihayet, çapra&ı 11~~rd1 ve bil 
riilerek Alinin altına yatti. Ali, j 
ııim~ süraWe hasmının üzeri· ı 
ne çullandı. Ve derhal günteledi. 

H 
ihi- safha da 

hapanmall üzere 

-- -- --- ·---- - ---- -- ~ -

Sa a ( Ba.1 tam/ı 1 i •ıd sayfada) 
epeyce tcşkiliıtlandırılamamı.~ o

Deli Hafız, fevkalade altçı lan Irak ordusunun, ufak yar-
bir adamdı. Bu sebeple, Ali has dımlara mazhar edilmekle be- ---------------eı---------------

• . . .. rabcr, b.üı ve doğudan akıp ge- M f J • h k k b k d m~nı . gıtamadı ve bır tilrıu len asti kuvvetler önünde mu - a ffi a Z e Saat 1 a İ İ İf a 10 zann 
kunttyı a§ırıımaclı. k<tvemete imkan voktu. Irak ef- . 

B ğumna müthiş oldu. Hafızı kii~nt~ıı.ı . te. t~iit ise, - general' da 1gın1 n başına g e 1en1 er - Av r u p '1 
künteyi söktü ve te:{ paça kı- fünın ~(kı C'rduounun zafını te~, 

l k , ..,. .. rül. ..ı kıl ediyordu. Bununla beraber, f İ f •• d •• •• J • J T d 
parat alktı. ıu t pa,....arını Irk bi:-aydı • lngiliz hareket e e ona gor UTU en JŞ er • 1•elefoJlP 
hasmından aldı ve lıu sureUe ordusunu oyaladı ve gayesinden 
iki pehlivan karşı kuşıya en::c uz.Uı:laı;t;rdı. l!czopotaıni de bir T } • k J } ? 
enseye aya;"ia kalktılar. ikmal kaynağı ve harekatin do-ı e evızyon onursa ne er o ur • 

gu Akd,nıze intikalinden son-
Fakat çapraz ve künte \'e A- ra, bir hareket üs üdür. ingıliz Dalgın bir gazeteci arkadaş memuru ,sizi vaktinde 

linin sürati ve ustalığı küçük aımadaları ve zırhlı birlikler!, Yard:r. Sade dalgın değil, sav- mak nezaketinde ( !) ~~ 
Hergelecinin heyeca:ıd:ın yüre-ı lıoğuı;:ıııaların de\"antl müddetin- ruktur da, ru-kada.ı1an, onun bu yazan : BEHiYE tur. Bu hizmet muk~ 
ğini a;"izına getirmişti. ce, bu kaynakların yardımmdan halinden istifade ederek kendi- abonelerden pek cuz'i 

nı:ıhrum knlllllşlardı ve haıınrııı sine sık sık takıhrlar. Yaşlı ve alınırmış. • 
Hele, ustası kü.nteye girdiği mıkyasına göre, daha da kııla-ı gö~.liş geçirmiş, kendi tabirile, ( - Nedir bu rezalet? Bir ka- f H h ld 1 f ıP ' 

zaman Hergeleci tıtremeğl' baş J e 'larrlır. tclcgın çemberinden geçniş bir dın benimle alay ediyor.. tiği ~~la~~!~~ e ;~ vU 
lanıı3tı. Yilrilk ne lıiç.nı kürte 1$imcli, jn..;ıı.,ıer, Irakta emin nurun olduğu için hadiseleri ol- Odadakiler gülıneğe b~la - ·· .. b" k de . ..,= d ğ ·ıı· 1 dı şunun ır ere, sa , • 
dolduruyordu. Adeta, atl=ı der ad nılar atm yı düşünecekler, u u gı ı kabul etmcği öğren - ~ ar : ğil, şehirler arası nıü• 
top ediyordu. Iraktaki diskıl:asyonlannı Filis-j mi:. tir. Muzibliğe kızar, fa- - Ne bileyim ben, on, yirmi, de bile zaman, daJci1'.1;l" 

tin ve Suriycdeki vaziyetlerin kat sesini çıkarmaz ,hazan da on beş dedi galiba. tir. Oturduğunuz yervc.ı 
Fakat, Hafız fevkalade altçı inkişafiyle telif edebilecekler .

1 

köprüdüğü oluyor. Fakat bu - Matmazel saat olacak. la maşnkla fcrab fer>' 
olduğundan kolaylıkla yakasını dir. "köpürüşU,, saman alevi gibidir, - Böyle bir kimııeyi tanımı - şabiliyorsunuz. 
kurtardı. j Giridin istilasından istihdaf çabuk parlar ve çabuk söner, yorum. Kahpe bula bula alay Bazı kimseler i~in tel., 

edilen gaye, doğu Akdeniz lıiı- biraz çirkince olduğu iç.in mi edecek bir bizi buldu? 1 bir mucizedir. Nasıl c~ 
.1 Hergeleci derin bir nefes al· Jriıniyelıni kırmak ve Afrika ve nedir, fuıtat dehşetli kadın düş- Fena halde sinirlenmiıtti, am- fendim, nasıl oluyor d~, 
nnştı ve usta ıne. bir kat daha Asya ylll<alarına atlamak için manıdir. Arkad&Jjları, onun bu ma belli etmiyordu. Anlattilar: 1 retler içinde kalanlar' 
itimadı artınnışti. Uırtasınm yeni ve çok daha emin bir sıçra- halinden istifade ederek kendi- - Bu madmazel senin bildi-

1 

ğil amma, otomatik tt Jll". 
tek paça kalışı çok ustalıklı ma tahtası edinmektir . sine sık sık takılırlar. ğin madmazellerden değil. Tele- den hayretcngiz.. ı.ıe:ı!' 
. Giridin stratejik elıcıınmiyeti- Geçen gün, matbaaya geldiği fon müdürlüğü, yeni bir aantral nasıl olur efendinı Jl 
ıdi1ı. nl küçümııeyenler, bir lahza v~kıt şı:hsına mahsus gözde kurdu, saatini ayar etmek isti- diyeceğim geliyor. 

<i pehlivan ayakUı birbirine te&elli sebepleri arayabilirler; şoyle bir tezkere buldu: (Seni yen 35 i çevirdi mi karşıdan bir 
girdiler .. İkisi de hızlı ve eli .1 fakat, ne de söylense, bu anda birisi teleffonla aradı, 35 e te- ses, kendisine kronometre gibi ı l ' * ıtib 
rekli pehlivan olduğundan dur- haki.katin acı çehresiyle karşıla- lafon etmeği rica etti.) ııuti elifi elifine haber veriyor. 1 Telefonun temin e 

··-' Yorgu te"· · ind ·a· •-ını· ·2 · k Allah k lıklardan en fazla .,., muyorlardı. Birbirlerinden oyun .-aar, az müaaid !j&rtlar altın- n ve _, ıç e ı ı. - J.9 mı yo aş ı- ı P" 
k k . . h da ve an~ak büyük fedakar_ ı Kağıdı okuyunca: na?. istifıı.de ediyorlar._.,~ 

apma ıçın amle ediyorlardı. lık1ar mukabilinde Orta şark- ' - Sabah sabah, bu da kim? Sonra habrladı: • gidip iki saatte t"'.' lJİf 
İki pehlivan ayakt& çok dur- ta müdafaa pli.nlarını tatbik ıs- 1 Dedi ve kafasını yormadan - Fena bir fikir değil. Bun- ceğiniz bir h8.discY'. · 

madılar. Yürük Alinin tekrar ' tırannde.dırlar. Bu maksadın telefonun b:IJUla geçti, 35 i çe- dan sonra matbaaya geç ge- kike. içinde öğrcnebı 
h .. •ulu", hP,..,Pyden e'"'el bu"yük· virdi. ı !ere eldi"'"' ·· ı k Öyle gazeteci arıta • Ç&praza girdiği görüldü. Bu se- - - "" · • en ' geç g .,~ soy eme ki telefonla konuŞJ1ls> 

fer de hasmını sürdu". ı ve ihtiyaca. göre. mücehhez bir Arakadaşlan, renk verme- için zahmete !Uzum kalmadı. 1 
. . oNfay.a vabestedir. 

1 
mek için dudaklarını ısınyorlar, i 35 e telefon etmesini söylemeli.! kesilmişlerdir. ıı:: ~ 

Delı Hafız bu sefer de bın , Gırıd neden müdafaa edileme- gülmemek için bll,'lka tarafa 1 Vakti öğrenince geç k&ldığını 1 !Ayetlerle konuşuı jı6 
mü,Xiilltla yakasını kurtanpj dl: 1 bakıyorlardı. ' anlar! Beş kuruşa bir ihtar ... meselesini aldı. ~uy!~ ~' 

O • daki · k "" lec b · ı;.;.· d · za.tm.ıyacaksını, so ~ aıynlarak alta di.iştü. Afi der _ a) Deniz kuvvetlerine, hava- , agz:ın sıgarayı çı ar- ..,.,y e u muzıp...,.ı e sı-ı 
hal hamle etti ve evvelkl sefer lar<la artık işlek is~. yo.llan a-1 madan ııöyle diyordu. neye çekmiş oldu, "hadise,. ka- lış anlanııyacaksıOIZ• > 
""'b' h kilnt led' ı ~ıldıktan sonra, buyük umıtler ı - Bıktım, ıu angaryalardan. pandı, ~ edSo:~ngi:.zeteci t~l<ff. t 
ı;,• ı asmını e ı, bağlanamaz, ı Kimin ne işi varsa bana ça.tıyor. \ * ..,. di"ı 

Fakat, Alinin bu seferki klin-, b) Donanma, l'emasıw koru-r Herkes rahat etsin, ben hurda- duktan sonra iste fsı.ı p· noı. b k Bazı Avrupa memleketlerin- istediği anda raha cil$ 
tesi oturak kilntesi oldu. Çün- mad köde. flR':"li?lbe, hele ilir_iç denizler dyımd. ıkril..,...mda _ u adar da de • tabii harpten evvelki Av- ten asla çekinmez. '..ti 
kü, Deli Hafız, uzanmıştı. 1 e, :vını a.ııar:ı.b • 1 er çe mez ogrusu. moın1 k tlcriııd t lef v• ~ed ac,;,~' 

. .. _ c) Bır ada, hava ve denizden Telefondan cevap gelmemiş rupa. 0 0 e - e 
0

• ""' er. yaz.ınıY .ıı'ı 
~ergelecı, ustasından ogren •

1 
tevcih edilen ateşlerden az mü-ı olacak ki hazret, numarayı bir n": ne hizmetler gördürülmez ı miilUat ister, beYyw. 

dlğı oyunları bırer lıirer ııeyre- teeasir olduğu halde, müdafaa,. daha çevirdi, bekledi. Birdenbi- =t:eııeı.a ııabahleyln rken kal- ~~fa:~· l\Tu:tab' 
diyordu. Oturak küntesinde us- ya kadirdir; .Malta bu mütaleayı re yiail değiııti: kao&kauıu. tihbarat memu - ı dahi etse 0 bwıu. JtCt~l';ıı' 
tası ona sayYant oyununu gös- iapata kafidir, 1 - :A.f:federıılniz haıımıeiendi, rundan riaa ediyoraunuz. maz. Çünkü arııdıı 0 

termişti. Hattk, ustası bu oyu-1 d d) G~~ ediuzakl b-t;!~:tlrlis!Aennd· • alloraıı.:-taız ettim, efendim? Allo, - Matmazel, beni liltfen ya- Fakat... "f,;ı 
f k l•~ · en ya,u..u e 1 • a- · • rın saat altıda kaldlrır mısınız? Ev t, · · b' de 

~ ev a aue yapan bır adaın- da hava kuvvetlerinin be.~a- ı Yanın dakika içinde ~uhave- Rahat rahat uyuyoraunuz . Şayet~ gtfu~n hlrindc 
1 

· sı inık~ları kalmamıştır .. Mtite- 1 re bitmi~. Bir şey anlayama- Sabahleyin saat altıda telefo - ) taammüm eder de t ı 
Hergeleci, bekliyordu. Ustası arı;z ıse, konsantre hava. ateş- dı. Tekrar 35'i çevirdi. Bu ııefer nun zili kulaklarınızı hırpala-, bik lmklnı bulunurfl 

bQkalım nasıl eayvant aıııracalc lerıyle adanın mukavemet yu- de telefonda bir takım rakam- mağa başlar. Unutkansanız iş değişecek. il' 
tı. Nasıl olup ta Yürül: Ali alt- valanw sarsmıştır, !ardan başka bir ııey iş!demedi, j tell!ıa düşersiniz. Halbuki tela- \ Çünkü artık 111~5 , 

e) Vakıa, havadan indirme- köpürdü: ııa mahal yok. Vefa.klr telefon ( Sonu: .. hife 
6
• 

ta kalacaktı. ler a.ğu- zayiata malolınu§tur . ı--:.-----~·-:----.-:...:.::....==-=..:...:.;::.._:=:.:::::-=:.:.:.:=.:.:.. __ _:__. _ _ __.-
( A. rkaaı oor) 

Hergeleci, gözleri dolu bir 1 
köı;eye bii.zülmüz ma~um oturu- 1 

yordu. Bütün aklı fikri nasıl o
lup ta künteden a..~tı~ idi. ı 

Künteden aşarken wıtaaınıu \ 1 
r,österdiği tepuk 'C11eme oyunu- 1=:::::;:= SPOR=~,== 
nu yapmak istediği h:ılde bir 

Amerikalılar ve 
"Gülistan,, 

m uharriri 

Fakat, deniz yollariyle yapılan 
istila teşebbüsleri çok daha az 
kanlı değillerdir. 

f) Girld hareketi, kımıldama 
imkanları bıral<.mıyan denizler -
de, kuvvetli bir donanmaya ol
dukça mühim kayıplar kaydet-

Felsefe ve Edebiyat 

San, atta ifade, bilvasıta ve 
lavasıta ifade ne demektit1 

türlü yeti,tirememi~ti. Acaba Müliim bir defi 
neden yeti~rememtşil? j tirmiştir, ı 

Sıra ba.ş pehlivanlua gel- .. .. . 
mıştı. Ustası Deli Hııf.ız ııo- Gureş antrenorü meşhur 

( Bıı tarafı 3 Uncll aayfa.ıl•) 

ki Avrupa avaiannda ve Ok
Y un derinliklerin~ kendi 
mukadderatı da tahis mevzuu 
olmaktadir. Halbuki Anglo -
Sakson edebiyat lleminin de 
pek iyi tanıdığı Şirazlı Sadi 
"Gülistan,, ında: 

g) Glridde bir kuvvet yanş
ııa imkan bulunırmamıştır. Ada
nın çıkarma yerleri şimald.!dir 
ve buraları devamlı ve ~iddet
li hava ateşlerıne maruz bıra -

y nmuf bekliyordu. Oldukça si-
1 Pelinen Kara Aliyi 

nirli idi. güreşe davet etti 
kılmıştır, Hergeleci, u ta ının paçala

rını bağl:mıı~ti. C&zgır Ja davul 
zurnaları ııusturmu;; bağırıyor

du: 
- Baş pehlivanlar meydana! 
Deli Hafız, cazgırın bağırma

sı üzerine meydana. ylL~dü. Ka
mn ba.şına gidiyordu. Diğer so
yunmu~ baş pehlivanlar da ka -
zan bn,,ına topla nmışt•. 

Hergeleci, daha hi.la gözleri 
dolu nasıl olnp ta m:ığliıp düş
tüğünü düşünüyQl'du. Körpe 
çaca.,"un bu ilk meyı.lan gl:reşin
de mağlup oluşu onu fe\'kaladc 
inkisara uğratmı~tı. ı 

Halbuki Kaval:ılı Mchmecl, o-
1 

na o kadar da ağır ~e e!lliyli. J 

Gü~eşi pekala da idare etmişti. 
Fakat namı olup ta birdenbire 
künteden aştığının farkına var- 1 
mı,tı. 1 

Herncl-eci, kazazı dıbine yakın 
geldi Ustasının giireflni ııeyrc
dec kti. Cazgır baş ehli-ranla
rın eşlerıni tutnıu tu. 

1 
Deiı Hafız, Yürük Ali ye eş 

düşmü~tü. Yürük Ali o devrin 1 
m qıetin ve yüksek p«hJ:vanla
rındWı biri idi. 

Deli Hafız da, o devıin en ua -1 
ta ve retin pehlivanlarındandı., 
Yürük :Ali gibi çe,·ik, tetik, hızlı 
bir pehlivandı. 

Httgeleci, küçük olmakla be
rab r pehlivanlık a4'1<ile bütün 
pehlivanların menk:bllerini bili
yordu. 

Ana•ı!'dan, babasından usta
oındau Yürük Alinin müteaddid 

Eiıki, Türkiye mılli güre., ta
kımı antrenörü meşhur Pelinen 

Kara Ali pehlivanı müsabakaya 
davet ettiğini işittik .. .. ı 

Kara Ali, Pelineııin davetini 
kabul etmiftir. Fakat, yalnız 

bir 'Şart koyın~tur. O da: Ye
ni,ıuceye kadar. 

Pellnen Finlandiyalıdır. Ve, 

Olimpiyad şampiyonhrından -

dır. Amatör serbest güreşçi ol

duğu için yeni,inceyc kadar gü 1 

İnsan op;ıu yekdiğerinin azasıdır 
der. Amerikalılar giiya Sadiyi 
sever görünürler . .An1Q4ı.laı:ı bu
güne kadar anlamadan seviyor
muşlar. Çünkü anlayarak sev
miş ol;ala.nlı, zaten işler bu pe
r eye gelmeden hallolunurdu. 

A. Cenıaleddin Saraçoğlu 

Otobilscülerin 
kıyafeti 

h) Anlaşıldığına göre, ada 
garnizonu esasen zayıf ve tak- ı 
viyc ise, hemen de imknnsudı. 

i) ada mildafileri, ÇAkilmeler
de yorulmuş, birliklerin safla -1 
rında boşluklar açılmıştı . Has- ı 
nun taze kuvvetlerle ve yeni 
ve asri vasıtalarla teşebbW;e gi
rişmiş olmas~ da kuvvetle muh- ı 
temeldir. Dıger taraftan, ana 
kuvvetler Matabana kadar yap 
tikları denemelerle teşebbüse 
iyice hazırla1111l.19iardı. 

kl Yeni metodların tatbikle -
Şehirde işliyen otobüslerin ne rinde gösterilen muvaffakıyet, 

şoför, ne de biletçilerinde düz-, !er, baskınlar_da kazanılan me-
resi kabul edip etmiyeceği belli h t d h 1 glin bir kılık kıyaf2t olmayışı aret en çe ı~ . enız ":-'l'.rı a-
<leğildir. emniyet al tinci şube amirliği . ı _reketl 're de gınşmek IÇ111, kı-

Eğer, Pelinen Kara Alinin . . . . nın rılmaz kuvvet membalandır. 
dikkatinı çekmış ve bunların ay- Girid, vazifesini varlığına gö-

mukııbil teklifini kabul ederse ni şekilde numaralı kasketlcrfa re erkekçe yapmı~tır. Öbür 
iyi bir eerbeBt güreş 1eyredcce- iş gömlekleri giymeleri ve bilet- yandan, Almanhı.rı_n da muhali 
ğiz. çilere hepsi ayni sekilde para mümkiin kılan ~ır ırade kuvve-

t • • ' tiyle, zayiati hıçc sayarak ,.e 
Bir yandan da Olimpiyad ııam 1 çantaları.le bılet kut~ı. taşı- her engeli yenerek_. çarpıştıkla-

piyonla.rından ve serbest güreş maları. !uzumu _bildır~lmıştir. rı, hasının da teslıın ettiği bir 
"~"tör! d M . il Alım 1 Cemıyete verilen dı.rektıf mu realitedir. 
- enn en ersın e- · · b. _r .. Artık Alnı ı c· ·d ha _ . . . cıbınce ır kıy.uet numııneeı ha .. an a_r.. ın . va 
din Mülayım pehhvanı gilreşe zıılauarak ve kabul edilen şekil ve denizalti usıeı;nı. yannkı sal-
davet ettiğini işittik Milla ·· · d h t bil r dınş hareketlerıne yarayacak .. - u: erın en er o o s ııo or ve surctt tanzimle uğra.şacakla 

yımle konuştuk. Mer.;;inlinin d:ı biletçisine bu tarzda bir iş kı- ve ye:i taarruzlar çıkarmak ü~ 
veUnin doğru olduğunu öğreıl- yn reli mecburiyeti konulacak - zere hazırlıklar ifa edeceklerdir. 

d
'k tır. Bir müddet için Girid sema-
ı .. Jarmda çarpışmalara §ahid ola-' 
Fakat MiilAyim \'Unları ııöylc- Tıraşı uzamış, üstü başı pej- cağız. Hava hücum dalgaları, 

di: mürde biletçilerle, halka karşı donanmayı taciz et.nıekte devam 
. . . li!übali muamelelerde bulwıan edecektir . 

- Ben, yeııışınceye "adar tu- ş h . ti tob'" 1 de · tih ı .,...___ h k t hed r· · a sıyc er o us er ıs • ..,.,..,,, are e e ının ise, 
tarın1. Öyle bir ıoaatlik, !ark beş danı edilmiyecektir. Süveyş olduğunu tahmin edi-
d,ıkikalık güreş tutmam. Böyle Bütün otobüs sahiplerinden yorum. Takip edilecek hareket 

hattını ,badiselerin inkiııafiyle 
tııt.arı<a hudra meydan! bu hususda hem şifahen, hem öğreneceğiz. 

Dedi. de tahriren olmak üzere ferden !!!!!l~~~!!!!!!!"!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Balahm bu meraklı mfuıe.ba _ ferda tebligat yapılmıştır. 

Yakın bir za.ına.ndan itibaren 
kanın ııeticeai ne olacak!. Ala hiç bir c»'>büs sahibi hiç bir o-
cağıınız matiıınatı 

mıza. bildireceğiz, 

okuyuculan- tobüs ha' ında yapılan tebligat 
hilifın<l· ne biletçi, wı de \'.oför 

iatihdam edemiyecektir. Aksi 
takdirde hem ceza kesilecek, 
hem bu gibi şahıslar işlerinden 
ve otobüsler de sefe;dcn mene -
dileceklerdir. 

'( Bıt tırafı 3 Ont;U uyfıdı) 

siz aanlmış bir kımızı kuşak, 
sarı rengi solmuş yamalı bir 
aba poturlu, yüzü ve aliıı sefil 
bir ömrün mukadderatını gös
teren - bir kitabe g1bi rninadar 
çızgilerle dolu, takat bu talih
sizliğine rağmen yine iyi kalp
li, halim, 1eliın, sabıır ve müte
vekkil bir ihtiyar Tilrk (tip)i 
tasvir eder ki yağlıboya orta 
canlı bir şekil verir, yani benim 
ı;u ııözlerl tarif etmeğe çalış
tığım evsaf ve 110mailin hemen 
hepsini bir &nda ı;czdirebilir. 
Taevir san'atının helağati bu 
hünerindedir. lnsan böyle bir 
tabloya bakar bakmaz, bu ma
naları bir hamlede o çehreden 
çıkarabilir. Fikret, ihtiyar ba· 
lıkçının böyle -benim verdiğim 
tafsilat ile - çehresini tasvir et
memiştir. Fakat om. söylöttiği 
sözlerden m\iteessir olarak ha
yalimde ben o adamcağızı bu 
surettle temsil edebildim! Di -
yorum ki böyle bir ueviri bir i 
ressam, yağlıboya ile benden 
ve her eöz ehlinden çok daha 
i}.; yapabilir ve lıuausa canlı 
olarak gösterebilir; doğrudan 
doğruya böyle bir insan tasviri 
görmek, o adamın her halini 
ve şeklini, sözlerle tarif eden -
den işitmekten çok mü~irdir. 
Yani tasvir lisanı. bu gibi şey
lerde konu.,ma lisanından çok 
beliğdir. Llkin bu m;sıılimiz -
de cezbeden bir~y var· Fikret 
merhumwı bu ~iiri birinci mıs
raından onbiricinsine kadar bir 
(muhavere) naklediyor ki, ih
tiyar balıkçı ile oğlu arasında 
cereyan etmi,tır. Ben o muha
vereyi okuduktan sonra ihtiyar 
Lalıkçı çehreaini ve ~vpafını ve 
tevekkülünü anladım ve yukarı
da - bu anlayışıma göre - onun 
söz.le tasvirini yapa.bildim. İşte 
en mahir bir ressamın bile yağ
lıboya ile ve lilc)bir vasıta ile 
tasvir edemiyeeeği şey bu mu-- - ....... 

haveredir, \'e ona benzer şey-j 
!erdir. Çünkü anc;ı.k rivayet ve 
tahkiye ile ifade ve ta&vir olıı- 1 
nabilen halln'de ve keyfiyetler 
de konu!Jma lisanıııı va~ıtai teb
liğ olarak kullanan sairin ifa
desine lıiqbir artist yetişemez. 
Bu kabiliyet onun imtiyazıdır; 
ve bu hususatın tarif ve taevi- ı 
rinde şiirin bel§,ğati her san'a
tınklnden U8tündür. Yağlıboya 
ile (fırtınaya tutulnıu~ bir ba . ı 
lıkr,ı kayığı) unvanlı pt'k güzel 
bir ta.blo yapılır. R am bu 
tabloda birçok IJC)'leri ııarahat 
ve b~lagatle ifade de edebilir; 1 
mesela onun bir balıkcı kayığı 
olduğunu anlatmak için, o kayı
ğın kenarın~ denize sarkmrn 
(ağ) lar ve küpeşte Ü7.Prine yu'. 
varl:ı.nmıs (sepet) !er ve (ı.ıp
kın)lar reıımeder. Va1jyetin va
him o!du,ğunu anlatmak için 
hışımlı denizin btiyUk ve kö -
pilklü dalgalnnnı, -müvazenesi
ni zayi eden kayığın ii~tilne- hü
cıın1 ettir!.-. Afakı . ran kara 
bulutları, batan güne~in o bu
lutlar araaındın yangın alevle· 
ri gibi beliren, at in kımuzı 
şuaatinı tasvir eder. Balıkçıla
rın fevkalade heyecanuıı ~ın 
ve tertipsiz tarekctlerile gös
terir. ln:ıdat istemekte oldukla
rını mendil sallamalarile anla
tir. İlii.ahiri ! .. l' arzcrliniz ki ben 
şairim de bütün bu ahv&.li ve 
harekatı size nıanznm sözlerle 
anlatıyorum! Elbette benim 
bu sözle tli&vir ettiğim (lev
ha hakikatten bir tablo deiil, 
hakiki ve canlı bir tabloyu gö
ren veya dlişünan bı r kimsenin 
rivayetidir; hiki.yesidir; ve 
tıözle ne söylenir ve ne türlü 
bir tablo yapılıraa yanılsın, hi 
ki.yeye benzer bir şey olmaktan 
kurtulamaz. Vakıa böyle blr 
hikayeyi şiir veya nesir olarıı.k 1 
okumak, yahub vak'ayı gözile l 
görmüş bir adam liııaıtında.ıı 
dinlemek ele insana heyecan ve-

rebilir. Lakin nelt3tlı 
zat vak'ayı g,örrııe ıJ 
sana tesir edeıneı-111~ 
vak'anın iyi bir t:ı. 'rf. 
hboya ile yapıp ~~'IJ. 
sanı sahihen o "~ı 
!karşıya bulundu &il 
farklı değildir! .. Ş~c 
nim bu tarifatırııı •l•' 

t~" mış olduğum şu ı.,1ıt' 
dwıuz; bir de 11~ ~ 
balıkçı kayığınııı 11"(111; 
deniz ortasında ~ ıi 
kesine maruz bul~~ 
zünüzle görün ,•e'' ~ 
manzarayı Ifıyıklle ?,ı 
bir tabloya ntt!~e il 
ııu iki tecrütıenı...- 1 
olacnğınrn hey~cıııı 
ce anlarsınız. •r 

Fikretin mczJtU t~· 
güzel (yaglıboYf!.~~j, ';J 
zuu olmağa elvetı J ~ 
viri · pittorcsııLl~a!'" 
fırtınalı, çılgın JllııJ' .ıı 
var ki bu uzuıt ~';/ 
iıdeta bir ~arkı .. 11 eel' r 
iki defa tekerrur 0~ıl" 
şu beytin maznıı.ı t 

Dışarda giirli!lc"ıl 
,,. ıı•".i,ıı 

Döuerdi sal•"Mt!I"', 
tJ! 

İkinci defa da şu 
rUr ediyor: 1ı:fl1 

Deniz i/.ı!JOrif~,Al'~ 
.911!(~ 

Kıufoı gürıtztıı; ift'. 

İşte yalnız t>Jrl~~ 
yağlıboya tablo 

511 
, i 

atı tasvir lisaıPI';~ 
lunabilir; yıın 1

1 .r. '::.ıı 
!o resmolun&bi 1 

' Jet'<! 
ri, bir ressamın ıııııi ';; 
san'atile d~ lfl"OJ"' 
fade edebi.LıDell 
dir. • 

Cii~~ 
vr. C 

(Sdf'~ 



Yerilirkei e 
' ., Sayfa :, 5 

... 0~:~!~~:.k_ .. 1 H. L Türkiye Alman' Irak aibi niha. Su ri yede 1 o Resmi Harp L .!'.'her 
1
:::. 

~;...;Agraı.ı kürsüye gelerek 1 ı · . ya mu·· na sebatı yet Bag"' d d 1 T hı· .., 1 . Meclis toplanbları '-lteti~ hazine tahvilleri, usso ını a a o•• rfAı ı•dare e ıg en Anka.ra2(Telefonla)-Me~-
Juııı b e Dı\ilki tekaüt kanunu- (B ) d • (B f / ) ~ ''" llıı aş taraf• 1 inci 8ayfad.a a t tt aş tara • 1 inoi saıı ada ~~ j;,,_ maddelerini değüıtir • 1 A k t v e e 1 • ı A d • ı d • !İS umumi heyetiııiıı hCl' On beıf 

,;-::re hazırlanan kanıın la- m a a 1 din olmuştur. Atatürkün hale- 1 a n e 1 1 A.lmea Beıımi Tebliği ' gün b' -•n (B ta f 1 · Be tin 2 ( ı Al de ır toplanına81, ıne<ıli• ı..;t' nıüstaceliyetle müza- fi, bu istiklil.l! muhafaza etmek aş ra ı •nci sayfada) r , a..a. - man or-
~p " lisesini talep ctnıi§ ve bıı (Bat tarafı 1 lnoı aayfada için harici siyasetin akilane Iraktaki imparatorluk ve tn- (Bn-• '""-fı 1 ,·-~ .. say'ada.) ı duları baş kumandanlığının teb riyasetince kararl:ıştırmıştır . 
. .,~eck umumi heyeti ta- bir surret tedvirine nezaret et- giliz kuvvetlerinin kumandanı ıınan edi~ldi,~gını:'.". "•v"e' 'etmişti" ·r. liği: Bu karar çarşamba günü ~ıı.-
'··""~er· ..., · • ...,w mektcdir. Türkiye sulh istiyor. muharebe esnasında İngiliz ha- a· d uh--''"''""' · at 15 te toplanacak olan ıne<ıli11 '-ı. abu! olunmn•tur -~-e; Mihver devletleri a- "" ı 
i:" ı.;1 .. _1, ve müJki tekaüt kanu· rasında daha geniş koordinas- Muhaberat l:c>ildi ırı m ..,.,.,.,,.. sona ermıır 
''lt;1~ere edilirken muhtelif yon lüzumunu göstcnnesinden Çünkü teceddüt eserini tamam· va kuvvetlerinin kumandanı Kahire, 2 (a.a.) _ Bw-ada tir. Bütün ada düşmandan kur- heyetine bildirilecektir. 
~e Vekiı k~üye gelerek Mali- dolayı manidardır. Her halde lamak ve nüfusu arttırmak gibi muharebe esnasında İngiliz ha- öğrenildiğine göre, Mısır ile tanımıştır. Alınan !atalan ın~ Asker aileleri e 

yardım 
Yaııııı:tının altı ayda bir de- Mussolini ve Kont Ciano, yeni muazzam bir işi tam ınuvaffa • va kuvvetleri tarafından oyna • Suriye arasındaki telgraf ve te- 1 lup edilen İngilizlerin son üssü 

1ııı ı. akta olan yoklamaln · talimat almak için Brennere kı"etle boQarmak ancak sulh nan rolden sita · li b' li 1 \efon muh 0 " 0.rat.· Frans•· hu"-, 1 Sf ·k l" d" lt~lifi~aldırıJınası hakkindaki çağrılmıştır. Son defa Führe- J ...,, yış il' san a a ~ ~ o an aı a ıınanını un zap-
lleı.~le ııı Pek yerind" olduğunu rin Duçeye şahsi bir görüş- sayesinde mümkündür. bahsetmiştir. Kıtaata gönder - kiimetiniıı ı-m.riyle katedilmiş • tetınişlerdir. Dağ kıtalanmız 
~n b Senelerce hizmet etınış me şerefini bahşetmesinden • Gazeteci bundan sonra Türk diği mesajda da kara ve hava tir Sfakianın şimalindeki dağlık 
;:'"la y~ kabiı emeklilerin yok- beri üç aydan fazla. bir :r.aman siyasetinin uzun bir taribçesini kuvvetlerinin sıkı işbirliği ve mıntakada İngilizlerio son mu-· 
lıtıı;hı Pltrınak için çektikleri geçmiştir. M\ilil.lı:at hakkında yapmakta ve bir hikiyeye gö- tam ahengi sayesinde harekatın ı 'I' 1 • 1 D kavemetini kırın.ı.şlar ve yeni -

tQ aıııatını,,ıardır . resmi haberin evvela Romadan +~-- t .. . . noı ız er Amı ra ar ~a~~Y~nda sö zalan doktor verilmiş olması da kayda ~ re unanbuldaki İngiliz me • o uz gun ıçınde muvaffakiyetle - den 3.000 esir almışlardır. 
\ratniy f kı, muallimlerin de yandır. murlan, İn önünün penceresi ö- bittiğini bildinniştir. 1 ' Alman hava kuvvetleri bu 

(ııı{~tınj alırken bir çok Görüşmenin hedefi hakkın • nündlne iyice silil.lılarunış bir ınil- 1• Türk elçisi. de har:ır bulundu ana cevap verıyor son temizleme hareketine mües-
"" ~e bu ugradıklarııu anlat • da Londrada. sarih hiçbir şey yon giliz askeri gördüğü za. Bağdad, 2 (a..a.) _ Bir hu- sir surette yardım. etıni#Jerdir. 

~lı.ı ,_ . vatan fedailerinin bilinmemekle beraber, Mussol! ınan harp iJ8.n edecegı""ni söy- • h b' bi Loııdra, 2 (a.a.) - Amiral !sk •abıı k 
1 

. susı mu a ır "!diriyor: Girid ile endE'ri,,.. arasın • 
tıl e1ın o aylıkl~rdan ısti- ninin bundan bir şeyler kazan- ledigını·· · nakletmış· !erdir. Türki· Darlanın İngiliz aleyhtarı nut • J-

~"atı elerinin ~k yerinde ması her zııanankinden daha az Irak naibi emir Abdül - llfl.h daki deniz mıntakasın·.la Alman 
> Oıl~ tebarüz ettirmiştir. muhtemeldir. . ye Alınanyanın kendisi hakkın Bağda.da girişi esıııı.sıııdi Tür • kıma geniş bir yer veren Tay- muharebe tayyareleri bir İngf. 

tri<1un .sonra kürstiye gelen Vichy'nin ''makul ve munis da hiç bir harpçı emel besle • kiye elçisi Cevat Üııtün ile kor- ınis gazetesi bu nutka diploma- !iz muhribini üç tam isabetle ba. 
~ı ~ı~'.:~ emeklilerin ma- hattı hareketi,. nazarı dikkate mediğini anlamıştır. Almanya, diplomatik erklıu hazır bulun- tik muharririnin kalemile cevap 
""ll.!ı; ~ için <:ektikleri alınırs.'\, Hitlerin, Fra.nsaya kar- Türkiye ile dostluk münasebet- muşlardır. venııektedir. tırmışlardır. Bu muhrip harp 

-- ~"-~zrunkianl· atmış ve 1 şı Mussolininin da.ima muhafa- !eri idaınesini arzu etıınektedir. 1 Taymism· diplomatik ınuhar • filosuna m.ensup diğer gemilerin 
l ' '« """"~ za ettigını·. . söylediği herhangi 1 Yalnız Japon elçisi gelme . teşkil ettiği bir grup arasında 
~ ~lekete bü)".uı.: hizmet- ınutalebata müzaherete edecek Ankarada ve Berlinde menfaat miş ve tagayyüp etmi~ olan t- ı rirl yazısında şöyle diyor: seyrediyordu. 

Ankara, 2 (Telefonla) - Alf

ker ailelerine yapılacak yardıın 

esaslarını tesbit etmek üzere 

parti grupunea teşkil edilen hu

swıl encümen çalışmalarına de 

\'am etmektedir. 

Komisyon mesaisini süratle 
neticelendirmek ve hud<1tlıırımı

zı bekliyen askerlerimizin aile • 
!erine en faydalı ve seri yar.Jım

larda bulunulmasını temin mak 

sadile hazırlanan layihayı bu 

de\Tedc meclis umumi heyetine 

verecektir. 
Şimali Afrikada Tobruk ci • 

· lııikr 0 1an bu kıymetli e- bir mizaçta bulunması pek az çarpışınaaı olmadığı teslim e- Wyan elçisi istik bal merasimin Bu inhisarlar& Amerika ve 
ı...~ ü ~aaşıarıru alırken pek muhtemeldir. Hitlerin yaptığı dilmektedir. de hazır bulunmamıştır. İngiltere ayni zamanda cevap Ankarada bir re-
~l!rJer ır ınanzara arzetınek- memleket taksimlerinden isti- Alınan milleti, meşhur bir . !erdir İn 'liz h im vannda tıopçu ve k~if faaliye-
~ ~oı.,: Onlan para almak için fade tıaruıindeki Mussolini ü- Kral da. döndü venntl 1\1 ' harta.gı Sfa.Taı· v • ti 0 1- .. •tur. Alman ve İtalyan Sl•m sergıs" ı• açıldı 

'l'r>ı. -e bek! t k d • b' muharip millet olan Türklerin ve crı geç ax una .......,. 
_ '"'lt -. c me ogru ır mitlerinin tahakkuk el!metıi ise ..,.~dad, 2 (a.a.) - Ofı". en · uh be ta 1 · T bruk · ' ilı.ti D" .. k tik k ertllk ıfl h ...,.... d "'---- 1 değil · m are yyare erı 0 Iı- An ... ,_ 2 (H 

4,. 'lır ı."' r. uşunme d ha çok şüphelidir. İtalyan y se m vas arını er Genç kral Fa•-', busabah nın a ,, ........,. vapur aruı& da 5 k" .. . . I .... a, ususi) - Giizel 
ı,_Sı>v~ ı.y~ herkes tekaü- kralınm ~e verilen gü- zaman takdir ve tebcil etmiş. J~ f k manın uçuk naklıye gemı-
i!"'lt d ed~·ecek ve ayni L~tı • lünç Hın"ll.t tacı, pek muhtemel tir. Bu takdir ve hayranhk men saat 8 de hususi trenle Bağda- a at milhimınat yilklü olduk • si batırnuslar ve 7 dilşman tay- sıı.na'tlar resiın şubesi sergisı, 
1,%1t <lkiı.aı.a.n ge<;irecek.tir., olarak Hitı.eri:ıı semahatinin a- da. dönınilş ve istasyonda naip !arı ö~enilmiş bulunan İsarco yare dafi. bataryasını hasara 1 bugün saat beşte Mogrif Vekili 
~ıı ~ııı~~Tupa devletlerinde bu zami hududunu teşkil etmekte • faatlerin Çal'pl8Illaınası esasına .Abdili • 118.lı ve yilkeek devlet ve Florıda adındaki İtalyan va- uğratmışlardır. tarafından açılınıştır. 
~ 4.i lıl~re paraları evle • dir. istinat eden lrarşılıklı ımünase- memurle.rı tarafın.dan karşılan- purlarının balıınduğu diğer bi- .. 1 "-"-"/'o.A/"o/V"...vvvvvvvvvv-vV"vV"v"" 

~~ ta~Otıderilir. Bu usulü Gö~ 1ııd.9i1At betlere şekil, hayat ve resanet tır taraf limanlara hücum etmiyor Dun gece oldukça kalabalık 
t· 'tııiı L. eclecek olursak re- Berlın, 2 (&.&.) _ Yan res- vermektedir. Bugün Alınanya, mış · da bizim limanlanmıza hücum muharebe tayyaresi filoları Mna 

~~~~~~~~ ::!:nf!~:~r ~~: miBbir.~aynBreaktanrdhildirilivuk' · ·yorg: a. '~~%~;. k:: :gil~=: !~v~ aj~~ 2 ~ttan ~~ ediyor. Bunun cevabı basittir.1 chester İngillz İlMiC limanına in-1 
L'lıı 1>.ıer er etmiş olan insan- ugun ııne e ua ~ ..., ğine göre diln Bağdada dönen Fransa ne hilkmen ne filen b! • filak ve yangın bombaları at-/ 

• t~rıu ha nefislerini kıracak len onuncu Bitler - Mussolini kini almış ve onun piyasa- Abdlililah Cemil Maftaiye All taraf değildir de ondan. ınışlardır. Şiddetli iofiliiklarla 
;f! ~ ıekellerden tevakki görüşmesi hakkında aşa.ğıdaki daki mevkiini işgal ederek bu Caondat ile Nuri Said paşa re- büyük yangınlar fabrikalarda 

•I • tı• llıdır Eml'klilerin pa f k t t kte ·di Biz Vichy ile asla kavga pe- · ve depolarda y•'nı'de:ı bu"yu"k 
• ·~~ ·•! y · , • taf.~il&t öğrenilmiştir: vaziyetin semerelerind n isti- a a e me ı . Yeni kabine •inde degı"'liz. Fakat Franssız • 

.. ' ., a ""- a tnemunı mahsu,•la sür'' atle teşekkül' edecekti"r. " tahrı'bata sebeb' t · ı '"'~ ...,.,_ f z1 ürın"a 1 fade etmeg"e b•Qlamı•tır karasularının bı"taraflıgı" nı ı·h- ıye vermı• er-b~.i ~ı ~•rn.::' .vasıtasiyle velcrine Beş saatten a a s ... o an ...,, , . , ~ <!.•"" ı,;"<:3• esbabının temini- görüşmelere, iki hariciye na • Tlirk. Ahmıı miiruısebatı aal eden düşman gemllerine ta- dir. İngilterenin cenup ve cenu, 
ell'· ~~ lic :ı.lıye Vekilinden şid· zınndan başka, zaman zaman, Berlin, 2 (a.a.) - D. N. B. Macar hariciye aruz temek hakkıınız1ır. bu garbi sahili üzerindeki di-

"'·"'aJJ ~od.mm R ğer elmianlara da hava hücum-, 
_ _, "<:1;1:Ye Vekil' ·.. tm Alman orduları başkumandan • Dün hariciye nezaretinde ya- nazırı omaya 
"" · tı:"'t · ı soz a ış, e- t b lan yapılmıştır. 
1 t,,ııa, ~·!"riıı aldıkları maaıı mik- lığı şefi mareşal Keitel ve tal- ancı gazeteler tarafından soru- gı·dı·yor tir. Bardessy, Romada iki gün 

~ 1'~~ e gunJer ayırtılarak o yan genci kurmay başkanı ge- lan muhtelif suallere cevaben kalacak ve Mussolini ve Kont Alman topraklan üz.:rinde ne j 
"" hank - t t ral Cab ıı da · tirak t Tü' Buda.pe.+..., 2 (a.a..) ~ Ba.r- 1 Ciano ile görü!,unelerde buluna- gündüz ne de gece düşn:ıan ha-\'. •ı h•L aya muracaa e · ne :ı ero ış e • rkiye ile Almanya arasındakij ~~ 1 

ı.. :.... ""klnd b' 1 •·tb"k dessy, Romaya hareket etmiş- caktır. rekatı olmamıRtır. 
'" ·"'~e a ır usu ""' 1 miştir. Öğleye doğnı yemek münasebetlerin • bugünkü vazi- 7 

r bılctı karar verilmiş oldu-" rınış ve ezcümle demşi içın görü elere fasıla veril · yetinin bu hususta hE'r türlü ı----...,;;._"":'." __ ~""-:ı~"'"""""'°"~;;,.,.,~~----""'----~51-_,,... ___ _ 

tıı.:. <\rı.,~- ıni.ş ve altı zat yalnız olarak münakaşa ve malılmatı mevsim , ~ 
:"'1 otta~ıın Feridun Fik - öğle yemeğini yemiştir. sız kıldığı beynn cdilmhjtir. 1 %' _, 
. ~~ır~a a.ttı~ usul tedki~e Bu fıl"!!&ttan bilistifade, ma-
.. ·~,,,,· ,~ · ~ımdiye kadar hıç 

~ ·.k$~t~t:=~ ~::~:;;n:~~~J:::!ıı: 
1 
H" r F ra~sız .. toprak- ~'\\ p A R A 

'·"'4kı/ lÇın hattfı maddi fe- ketin askeri sahadaki iş birliği 1 lanna hır hucum m HAY6.T _YAlllŞIJTfA. 
( 1liıııi;·e:; _ icap et c bundan ür.erinde gönişınüşlerdir. OiRtKSIYONUDUR 

"1 ~ ~ C;slrne k:ıt'ıyen emin (Bat tarafı 1 lnol uyfada) 1 
J ·~be Brenncrde aynca almanlar ı !!~==-esı=----,ı.;ıı 

~ 1eııfı3.natı müteakip, Mali- dan aşağıdaki zevat bulunmuş • Almanya ile son hadde varan 11! 
'!', UZuıı ıu.uo alk.ı.şlan • tıır: böyle bir iş birliği siyasetine ge 

·~ 

'tçi teşkiliitı 
Utuluyor 

. ıa 
~·~k ~. tır-.fı 1 inci s.ayr•d•) 
;~ fl•·t 1 ~· ıtelcrc göre peyder-
' tt ı 0 ı edilebilecek bır ma-
' l •ıı~k· t . ~ <aliye .. tır. ~ ve tf'<'.J bul-

\... ~~'retetı ı~ın va~andaş, hiç 
ı.:~. katıanınıyacak Is 
~'6. ' ~e . 
\,_ "<llı 1. Ya iş arıya.nla.ı tara-
~~ ~tılec:k istıda ve talep
t.:q~ l'r türlü nısun ve hıı.rc; 
~l\ıı llıuaf tutualcaklardır. 
lı~ h llıetiyeıe ginncsinden 
~~ ~tl.ıı.nacak bır nizanı -

, · e devlet, vilayet 
\.:~ :ı-!elelin bu t~ilita ne 

~ktı';4tn edecekleri ~tkik 

Alman basını ııefi Dr. Dıet
rich, parti sekrckrliği sefi R 
Bolırmann, Almanyanın Roma 
mas.Wıat.güzarı prens BiEiJDıı.rk, 
Roma ata.şemiliteci general Vo>ı 
Rintelen. 

İtalyanlardan bulunanlar da 
şu zevattır: ltalyaıuu Bedin 
bıiyük elçisi B. Dino Alfieri, 1 
genel kurmaydan general Gan • ı 

din, Beri in aUu;emiliteri b • " - j 
ral :uamıs, protokol şefı B. Ce 1 
leai&. ' 
Görüşme. mihverin Akden\Z• 

ve şimaıt Afrikadaki ınuzaffe . 
rane harekatı hava.~ı içinde rn-' 
reyan etnıiş ve bugünkü Alnın» 
ve ftalyan tebliğlerinln bildır . 

çilmesinin Fransada mukave -

metle karşılaşacağına. amiral 
1 

Darlanın şüphesi yoktur. Bu 
siyaseti Fransız halkı o kadar 
tasvip etmektedir ki Paris rad
yosu işbirliğine muhailf olan 
Fransız gençliğine ihtarda bu- ı 
lunınağa mecbur kalln1' ve Pa-
is ma.tbuıı.tı da Darlan aley • 

hindeki nümayişlen takbih et
mek suretile bunu tenkid et 
n·ekte tereddüt göstermiştir. 

<kneral Weygand, Mareşalle 
göriişCti 

İDARlSlllİ BİIH İ$ BAlllCASlllDA 
• İKRAMiYELİ HESAP AÇAR 

T. iş BANKASI"\ 
Küçük tasarruf \eski ~,;;erlerin tamiri 
hesapları 1941 tstanbul belediyesinin yeni se-

1 K RAM iYE PLANI ne bütçesinde esiri ve bedil e
srelerin tamir ve ısl8.lıı için 5 

KEŞIDELER: .. Şubat, 2 Mayı•, 
1 AOuatoo. 8 lklnoltetrln 

tarlhlerlndf" yap:hr. 

bin liralık tahsisat vudır. 

Bu tahsisatla sene içinde ta-

Şehre konacak lambalar 
İstanbul belediyesince şehre 

kooulaC&k. 1100 linıb&lık elek • 

trik li.mb sıiaın fımdiye kadar 

ancak 528 tan.esi yerlerine ko • 

nulmuşlardır. 

l adlet9ı4ooolLirİKalıltRAMİY2E000LE_Rİ l.ıı·a,. mir olunacak tarihl eserler tes- Diğerlerinin talikine önümüz. 
bıt olunmaktadır. 1 deki aylarda devam edilecektir. 
~-=·~.:...:..-=============================== 

Vichy, 2 (a.a.) - Ofi: 
3 

> 
1

000 , = 3000.- > t ~·------------------.. ----.ı Hükfımetin Afrika umumi 2 , ıea > = rnoo.- > ;4 
tlele~esi general Weygand. bu- 4 > soo > = 2000.- • TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
gün öğleden sonra Vichy'ye a , 250 , = 2000.- • 

b"elıni§ ve saat 17.30 dama~ 35 • 1(1(1 > = 3500.- > z ı· R A AT B'A N K A s ı 
dığı Girid muharebesinın ni - ı Petain ile bir gönişmede bulıuı- 80 , 50 > = 4000.- > 

ha;etlenmesi, müzakerelerin muştw« 300 > 20 > = 6000.- > Kuruluş tar:h•: 1883. - Ser11'ayeo!• ı00.000.000 Türk llraır. 

merkezini teşkil eylemiştir. F,,_ N8'lJ.riar Heyeti MAA /FTE 
Mühim bir istifa toplanıyor ı R 

Roma, 2 (La.) - D. N. B. : Vichy, 2 (a.a.) - D.N.B.. D:yarbakırda Üniversite 

Ajans adedt 20~ 

Zlrıı1f ve Tic•ı-f hor nevı benka mwamalelerl. 

hr• blriktlrtf!lere 28'0C lira ikramiye vwlyor. 

Habeşistanda büyük 
bir İngiliz 

muvaffakıyeti 
(Bat tarafı 2 inci sayfada) 

!erini göstermektedir. Bu böl
gedeki İtalyanlar Ambakıgiy•' 
kadar taın bir Şekilde imha e
dilmişlerdir. Bu suretle cenup 
tan ilerleyen Britanya kuvvet
leri 7.500 esir ,şimalden hücum 
etlen kuvvetkr ise daha faz:!a ,~ 
sir almışlardır. lgtiruun edilen 
malzemenin listesi h~n üz yapı 1. 
ınıı olmamakla beralx>r yalıuz 

• Madara - Dallc yolu üzerinde 
170 ten fazla mitralyöz iğli.nanı 

Şurası da kayda layıktır ki 
Britanya kuvvetleri memleke
tin bu geniş bölgesini za:>tct -
mek suretiyle Nairobi ile Arli· 
sababa arasındaki mcsafeyı bir 
mhilindcn f117Ja kı altınıı;lardır . 
İtalyanların batıya doğru ka
çışları göller tarafından duı • 
durulınuştur. Çüııkü do~ ta
rafındaki tepelerde Habe<; va
tanperverleri kannca gibi kay
nıyordu. Madaradaki muharebe 
uzun sürmüş ve Brit:uıya kuv
vetlerinin doğu Afrikasındaki 

Yerdikleri mnhıtrebelerin en 
çetinlerinden biri olmu~tur. 

Bir çavuş Bardia muharebe -
sinin bu muharebeye nisbetl~ 
bir müsademe olarak tavsif e
dilebileceğini söy !emiş tir. 

Breslav pana
yırında Türk 

pavyonu 
Berlin, 2 (a.a.) - Bir hıı;;u

si .ıhabir bildiriyor: (Gecik -
miştir): 

~. ~:~ıı. te,.his eJ.Jenlerle, 1 
lı..~ 1~ '

1 
de ınahkümıyetl.,.. 

""~""" edi lı.~~ · di • P çıkanların iş ta- , 
t:~ !:et • . l"lldi . •aleplere tercihan 
'.\ illi iıı l'ilecektir. !'!Çiler ken 
~ ~~l vllııntakaıarına ötü
ı,llı. iıı:talaı-ında:ı yüzde 
4 ~öl(:oı.,kı bir t •nziliı.ltan 

Duçenin hususi katibi dok - Siyasi Fransız malüıllerinden haftası başladı 
tlır Osvaldo Seb.-stiani şahsi se- bildirildiğine göre, Fransız na- haf 

1Jrlar heyeti, yarın fevkalade Diya.rbakırda bir at müd -
lı~pkr dolayısile istifasını ver- ba toplantı yapacaktır. detle devam edecek olan üniver 

miştır. 1 sıte haftasında konferanslar ve 

Beynelmilel Breslav panayırı 
harp içinde ikinci def& olarak 
Polonya Sile.:ya.sı umumi vali
si Gauleiteı ve Bracht tarafın
d~n Türkiye büyil kelçi.;i Hiis--

1 

rev Gerede ile Türkiye başkon
) solosu Kemal Azizin ve kordip

lomatiğe meıı.;up diğer bazı kim
selerin huzıı ile çıulmıştır. 

'> l'ihaıı ~dır. 

"'"~ı ıli~· ııı bir maddesine .. ö-
'«"i J .. ll'l:p. . t'"t 

~ ııı" ış bulunup ta, gön-
~~ . ıııtakaya "'itmivcıı ' ı5 . b J 

tıı,,' ~ Çıleıi .almıyan veya 
~ 1e tıııı ıııu&ısese sahip

~ır fl lira para cezası 
'\ bir ~ hayatımızda cok 

~ l.ı.ıı,ı. ~ !ilkliği kapatacnk 
~ ~•ııı 

v.'111. Sefil olm~sır;ı. 
l l+]\ ıye,,~k oaln bu) 

fıo~'nt Y<ı.kuı•la meclis u-
ın ı e sevkedilcccktir, 

Beyanname müddeti 
nihayetlendi 

1 BELEDiYEDE recek olan üniversitt> heyeti Di-
1 

Ellerinde glikoz bulıınıınların 

vilfıyete v~nnek mecburiyetin -
de buluoduklan bl'vannameledn 

vc.rilme tanhi dü; akşam bit · ı 
m.ıştır. 

btiınliik ve muamele vergi"i· 

ne üıbi tutulan diğer maddeler 

d ellerinde bulunduğu halde 

' 1ı:tinde beyanname venniyen

ı. r beli misli cezaya malı kum/ 
edileceklerdir. 

Francela satışı kontrol 
Belediye francala imali.tını ve 

satışlarını tahdid ettikten son .
1 ra francala imaline müsaade 

edilen fırınlarla diğ"r fınnlan 

yarbakıra varrnıı; \"e üniversite 

haftası programının tatbikine 
başlamıştır Heyet ön;iınüzde . 

ki Pazar günü lstıuıbula hare -

ket edecektir. 
esaslı bir kontrole tabi tutmak- -------------

tadır. 1 Yeni neşı·iyat j' 
Bu kontroller netıcesinde ba-

1 L-------:.....-=---...l 
zı fırıncıların ekmeklik undan 
francala imal ettikhırı görül • 
müşlilr. Belediye bu şekilde 

hareket eden bir fırıncıyı tesbit 
ederek mahkemeye vermiştir. 

Köye Doğru mecmuası 

Memkketirnizın birıcik köy-

cilltik mecmua.<ıının 21 inci 

yısı da çıkını~tır. . 

Ziraat Baıı.k.na:ıoda kumbaralı ve ihbarsız tasarcu.t hesablarında en 
az 50 lirası bulu.ı::.nlara sen~de 4 dc:ta çekilecek kur'a ile ;şağıdak.! 

pl.An:ı :öre ikramiye datJL 'cıca'<h.r' 

4 aded 1.000 Liralık 4.000 Lır• 11100 ıded 50 Lira ilk 5.000 Lll"I 

4 • 500 • 2.000 • 120 • •o • 4.800 • 
4 • 250 • 1.000 • 11160 • ~o • 8.200 • 

40 • 100 • 4.000 > 

O 1 K KAT: Hcs:..plarındaki paralar bir sene için<M!- 50 liradan a.taiı 

dü~ıi"culcrc it.r.:ırruye rıkutı takdirde 3 ~O !aılasiyle \.E'rilc-:ektir 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey
lül \'e 11 Birincikliauo tarilıleriudc çekilettktir. 

Türk poviyonu, serginin en 
biiyük, en mühim Ye en iyi tan
ı.m edilmiş kısmını te~kil et
mektedir. Bu pavyon Türk 
Alınan ticaret odası tarafından 
h i bir itina ile hazırlannıı:r 
t.ır. 

Pavyonda büyük levhalar ,.e 
b.r çulı: fotoğraflar ıardı. Be • 
vaz fon üzerine yapılan tezyi · 
~at <ız çok şarkkaridir. AtatÜl'· 
kiin biistü ve lnönünün portre." 
şeref mevkiine konulmuş bulun 
maktadır. Bu scrgid~ TürkiyP 
inhisarlar idaresınin likörl<'ri he 
~akıları ilk defa olarak teşhır 



,. 
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RADYO 
3 Haziran 1941 

7.30 Progr"'1l ) 
U3 Muzik 
ı.A:. Haberler 1 
1.00 Mü:tik 1 
1.30 Evın saaı 

* 12.30 Program 
12.33 Müzik 
12.4 ll.ıbcrler 

13.r -" 
13. ı k 

13.30 ..ız ık 

* 18.00 Program 
18.03 Mılzık 

18.30 Ziraat 

Röportaj 

Matmazel 

&akvımi 

18.40 Müıik 

19.00 Knuşma 

19.15 lıliizik 

19.30 Haberler 
19.45 Mtızik 

20.15 Radyo 
gazetsi 

20.45 Mlizik 
21 .00 KonllŞrrul 

21.10 Hllrik 
21.30 Koouşnıa 

21.45 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 Mtızik 

23.25 Kaparuş 

Saat 
( Ba1 tarafı 4 i.incU a.;ııyfada) 

yüz yüzeşin.iz. O sizi, siz, onu 
görüyorsunuz. Yalan söylerken 
yüzlliıüzün kızardığını karşınız

daki Pörecek tir. Tıpkı, bir kabul 
resmine gider gibi temizpak o
lacaksınız. Tra.şsız iseniz tele -
fon ('d!>e .. ğiniz zatın şahsiyetim 

diişüı . rk mecburiyetinde kala
caksınız. 

M aamllah bu biz gazetecıler 
için felakı-t olur! 

* Sir :rli bir m üdiirün, hadcme-
lerd('n bıriııi tEOlcfonda şöy e l"'·Y 
ladığını işitmi~tim: 

- Ulan, gene mi sarmısak 
yedin? A <;zın l"'l gibi kokuyor! 
O suratııı•, hali nedir• Tıra• ol
mamı.; ... 1n , dişlerini yıkamamış· 

sın .. G~liı~m oraya kafanı pat
latıı-ıın .. 

Demek ki televiziyon telefona 
tatbik edildiği takdirde yalnız 
gazetecilerin hali değil, bütün 
madunların hali yaman olacak. 

12345678~ ,- 1 

~ 1 

• . ... 
1 • 1 •• 1 • . 
: •• • • 1 1 ı • 1 1 ~ 

IJ • ' 1 •• . 1 

YENi SABAH 

• 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
31 Mayıs 1941 tarihinde 

tatbiki dolayısile DUDUD 

mamulatımızın 

mer'iyete giren 
Millt Müdafaa 

ye l vergi 
Vergileri dahil 

r.lmlan 
olmak 

SİGARA, 
SİGARALAR: 

Sipahi yaldızlı 
Sanımın ine.e 
Yaka 
Yaka 
Çelji1 
Çeşll 
Çeoıi1 
Boğaziçi 
Y l'nlce inoe 
Serkldoryıın 
Ba.tra maden 
Gt-liııcl1ı: 
En ilS 
'fuyaki lmlııı 
Tiryaki inoe 
Birinci kaim 

Birinci bıoe 
Uçüncü inoe 
Ha.nımeli 
llBlk kabn 
Köylü kalın 
Köylü bıM 
Do" 
~ 

\ 

müstehlike satıı fiatları aşağıda ilAıı olunur ı 

TOTON, ENFiYE, PİPO TOTONO, PURO ve TONBcKI 
Paket şekli 

20 
%0 
10 
20 
25 
50 

100 
20 
20 
20 
2Q 
zo 
%0 
20 
25 
zo 
%0 
20 
zo 
zo 
!O 
%0 
21; 
20 

" .. .. 
" 
" 
" 
" .. 
" .. 
" .. .. 
" 
" 
" 
" .. 
" ,, 
" 
" 
" 

Kuruş 

87 
B2 
16 
32 
38,75 
77,50 

155 
26,50 
22 
19 
18 
17,.50 
17 
16,ll() 
17 
14 
ıs 

9,50 
10,.50 

8,.50 
7,50 
6,50 
6 
8,.50 

TtlTONLE&: 

En ili 
Bafra 

TMJı. ser. Fllb. 
" . At.ölye 

Beşİııci Fıı.b. 
~Atöl. 
İkinci kiİJ ili 
Muhtelif: 

Y l'rli enfiye 
'[, Pipo tüt. 
T. Pipo tüt. 
1.'. Pipo tüt. 
Yerli Pipo . T. 
İstııJıaıı Bob. 

" tön.tıftd 
" tönlıeld 
" tönbeld 

tkm.,; l!lf. 
Eı.mer Slı;aril. 
Toros Pliro 

26 
20 " 

25 .. 
20 .. 
50 .. 

lOO ., 
J.00 .. 
liOO " 
26 .. 

100 " 
ııoo .. 
M ., 
1 adt-l 
l .. 

kanu
üzere 

u 
u 
60 

u.o 
40 

tOO 
l'7 
68 

MO 
lf.,50 
6 
ll 

RAKI, ŞARAP, VOTKA, KANYAK, LiKÖR, VERMUT, BiRA 

Nev'i 

Kliip rakısı 
Jlususi ft>vlıal&de .. . 

" ,. .. ,, 
Yeni nıkı 

" .. 
" " ,, ,, 

1yi nıkı 
,, ,, 
,, ,, 
Voüıa .. .. 

" " .. 

CL 

liO 
100 
50 
25 
15 

100 
llO 
2ll 
16 

100 
llO 
~ 

100 
l'iO 
Z6 
70 

" 15 

160 
SM 
160 

83 
M 

212 
114 

60 
44) 

lM 
90 
4t 

194 
105 

56 
179 
100 
5Z 

NOT: 1 - Tuswı. beher ldloılon.a 1 ıam.ıt Jlöd..tıı. Vftogisi 
2 - JI usmıi ~ha8 Uırafmdan bDlll edilip mn.htırıllf 
rakılan ft..ıma tabidir . 

l Nev'i 

" 
" 
.. .. 

Likörler: K..,_, A
bududu, Çilek 

Diğer likörier -

" .. 
,, ., .. .. 

Ş!Y'llp: Sdc, eltimi ııek 
lbnnm 

zamınedlhmşür. 

1'1 
l'7 
1"1 
1'7 
17 

"9. 

108 
'JO 
no 

100 
llCI 

100 
60 
S5 

lOli 
'1li 
llO 
~ 

U2 
104 
88 

1S2 
88 

247 
us 

71 

etikıeCJer altında ııetllaıı ralolaı- ""- ve ~ gıı.e lclaı9 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

il 
1 ' 1 

= ~ 
1 

ı • . 
• 1 

e ı ilit l s - Şaraplann !i8bş 'fiyatlannda Ne lı&cımlann& 
4 - Bira ftya.tmda !!İşe deporJt.osu. dahil değildir. 

göre etlketlı>rinde ya.zıh ııişe depodtolan .W,!!dir. 

Soldan ı.ağa: 

1 - Bir spor. 
2 -- Z..kii.. 
3- Tersi "yol., , mezar. ı 

4 - Bir sayfiye yeri, budala. 
5 - Bir ısim. bir gıda . 
6 - Bir meyva, bayılanı a.yıl

br. 
7 Acemce ayak, elbisenin 

içi. 
8 E~ya. 
9 - • Eııki olmıyan. 

Yukarıdan ru,ağıya: 

1 -- Elbisenin iç tarafı, hiaııe. 
2 - Bir vilayetimiz. 
3 - Bir sebze, genişlik. 
4 ~ na\'e, fasıla. 
5 - Kaplamak, bir harfin o-

lmnuşu. 

= 

6- Zametme. 
7 - İyi yazı yazan adam. 
8 - Eğri, er. 
9 - Erkek. 

(Evvelki bulmacanın halt'> 

Eti bank umum müdürlüğünden: Kapalı zarf usu/ile eksiltme lliinı 

Yozgat Nafia Müdürlüğünden Bankamızın, 

A - Ereeli körnıirle.-i işletmM, Zonauldak 
B - Garp linyiUeri ifl..tmesı, Belıkeair, 
C - Mahrukat bt\rosu An.kırı, 1 - Ek~ilU ıeye konulan iş: 
D - Eregh kömü.rleıi isletme:si, Yozgat - Yerköy yolunun IJ + ooo _ 12 + 
Kok ve ihrakıye oervioleri Ankara, İ•lanbul, lamlr, M- Ereili, ilı$a edılecek J11882 lıra ke$ifb şo.., .....ıı trunirau 

cKaradeniz• 2 - Bu iıJe ait şar~ ve evrak 1Unlardlr: 
Yukarıdaki ınüessese ve servislerinin, Ul.ş ıwmur.,ı, linyit. kok, Briket ve A - Eksilbne .şartnamesi 

tall maddelerinin alım ve aatımından mUtevellit bilümum mevC'Udat, taah- B - Muka\.·ele projesi 
hüdat ve matıubatını bu.tün hukuk ve veca.ıbile y~ teş&U eylediiimiz, C - Nafia i•leri «en.el 

Mahdut mes'uliyetli D - Şose ,.. köprüler 
Jartnamoııı 

fenni ~1 
TÜRKiYE KOMOR &ATIŞ VE TEVZi MUEa&ESlal E - Husus! ı;artname 

firma.ına devredılmi,tir. F - Keşi! cetveli, tabllll fiyat, metraj pl'O,İe. 
Alakadarların ı Haziran 1841 tlll'ıhındeıı itıbereı: tsl<>klller Yosııat deimi eocümeniııde bu eYntk .,., prtııtuneleri ıöre-
1 - Her cins taı kömüri.i, kok, brik.ot ile tall maddeleri için FOB ol•- bilirler. 

rak yapılacak talepler mueme~enin merkeıirıe: 3 - Eksiltme 26/6/lkl Pazart.ı ctinü aaat U de Yoz.gat daimi en-
ADRES: Atatürk bul,·arı 21/23,Yenlvebit' Mubeodıi>lec lııu'ligı biıl.uı. cümeninde yapılacakbr. 

Ankara. 4 - Ekslltmeye girebilmek: içjn is~klilerin 2992 hra muvakkat te-
2 - Linyit kömürü için yapılacak muracaaUarın eek.ild g.ib.l, «GN'p minat venneleri ve bundan başka ap.ğıdaki veseiki haiz bukmınaları 

liny:tl~·i i§letn1esl.J, Balıkeair. adresine. ltzamdır. 1 
3 - "-lahaUi ihtiyaçlar ile e:Ta~ kömüıil, kok könurü, linyit•, ihraki- A - En az b~ bin liralık Yol veya köprü inşaatı yapm11 bulunması 

yelik kômürler için o malıaldeki şube veya acentalarımıza cı.tenbul>, İz· B - ihale tarıhinden 3 gtin evvel müracaatta vüiyetten ekoilimeye 1 

mir, Zonguldak, ~tersin, Ereğlı e:Karad~iv de şube ve depolarımız olduğu aiı'ebileceklerine dair vesika almaları. 
Jibi muhtelif 11ehirlerde ac.;?ntalar vardır.> S - Tek.lif mt."k:tupları 3 üncü maddede yazıh saatten bir saat ev-

4 _ Mahrukat kanunu mucibince evvelce intihap edUmiş ve mukave- ve.line kadar daimi encti.mene getirilS"ek encümen reiı.ligine makbuz mu-ı 
lesi henüz b:tama ermernis acentMarımız ile di&:er mUstehl.iıklerln Ankara kabilinde verilecektir. Po1ı1ta ile ~önderilecek mektuplar ruhAyet 3 üncü 
merkez.ine. maddede ya.alı sa.ate kadar gelmış olması ve dış zarfının mühür mwnu lle 

5 ~ Taş kbmı.irü, linyit, briket.. kok ve tali maddelerinin ihracatı işle-ı iyice kapatılmış olınası ~l'ttır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
rine mi.ıteılı:k hu..>USat içın Ankara Merkezine (4216) 

Yukandaki adrealere müracaat etmeleri rica olunur. Merkez, f\lbe ve ==========--==================== 
depolanmwn teigra! adresler!: Mahrukat. (3003 - 4257) 

ŞiRKET/ HA YRlYEDEN: 
Bu akşamdan itibaren her gece saat 24,15 de 
Köprüden Üsküdar'a bir sefer yapılacağı sayın 

Üniversite RektiJrlüğünden 
Fakültelerle diş tababeti ,.e eczacı mektebi son sınıf talebesinin as

kerlik lkınnl imtih:ınları 5 Haziran 1941 tarihinde ba'1ıyacak, 16 Hazi-ı 

(4267) 

ran akşamı ıa crerektir. 

AIAka~ rlı .·1 t..Um taburu komutanh(ma m\iracaaUarı. 

Zayi yolculara ilan olunur 
Kwnkapı nutu• meawrluıun<l&o ••••••-••••••••••••••••••••• 

aldıjım nlifus te~keremi zayi Küm. ===============;================ 
Emniyet umum müdürlüğünden: 
1 - Bu yıl lst.o.inbul Pohs mektebine bir ıniktar polis Njyeri abna-

o.ıtı.r. 1 

Yenisini çıkaracatandan ettki~inio.ı 

ı.ükmU yok.tur. I•••• 
Bu,... &etbatı tütüncü sao doğ~mıu 

Mekmet Tıtkın 

2 - Orta nıektep mezunları imt.i.bansız olal'ak kab\11 edileceklet'i g.ibi 
c;s O O K T O R P:ı. tabaikn dC'vamı mtiddetinc:e ınektep masrafı kesildikten sonra polis nlf!:-

• M ın.urlug-u maa~ı kendilerine ücret olarak verilecektir. 
Tevfik Akif Ayışık 3 - Tahsile 1 eylOI P41 tarihinde bailancaaından kay•t ve k"bul 

llri.l&rllll Ö0reıunek i.bti,'-"enıl.er cai-mA!.S~- btılUndukJarı ah Ü \ o.nıtt ......_hkl•r MVt......_.ı • "' -~·UMM!ıı m a ın emn:ye 
••yotlu ,...,maıkkapı lnt•m eo- mılldfıird Ye)'a Amirlicine müracaat etmelidir, "2Ql7" ( 4.128 ) 

Zayi kık ınım•r• 2:81 paurd.ın maada l lf2 z====================- -==-- -===== ı 
Hl>viy•t c\izdanımla Sultanahmet Dahiliye Mütehassısı - 14 

• 
11 

• k•dar. Efz' bank mahrukat bu"rOSUlldBll.• 

DOKTOR 

HAF1Z CEMAL 
Lokman Hekim 

-"'-ancı ;ıc:;kerlik. -ubcsi.nden aldı~ D" I G9Ce milrıcaaUarı tla kabı.ti 1 
ı- •"" ıvanyo u 
Mkerhk , ("fôİkp,rul kaybettim. Yenisi- ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~d~l~ll~r.~T~el~e~fo~n~:~4~3~9~05~.~~~~~ lfüese"emnle mi>fleriler arasında yapılmts olan ınukavel<"lerden mü- 1 
al çılıL&r<ıl~gımdan ef'klsinin ftUkmti ~ bilcıilnle haklanmm J/6/l9fltarihlnde ktu·ulnn \:e meı l"."Pı. • Ar,kara- ı 
7ok.tuT. 4a bohınan cTurldye ldhnö.r !O~ ve tevzi m0~t"fe1'"İl ne rito\Tf'ltıtıi.n,fzj ve 

114 do6umlu H••an ~lu 
Murtau. Kınna 

$ahıbj: A. Cemalettin Sarıçottu Nepiyat Mtidlirü: Maoft O•tln 
•u•ldıl• yır: (H. Bekir GÜ-f'M,Jlar w A. 0.rwal..U. a.r~.:ıflu ma1:ba.MI) 

2'111fterJlerlmiz.e ltaıp olaıı veıcibe]erinııll'Jı de bu miı~ı;ıl't'enin tarr:,\roen tf'k;.ıb-

MI 97Jedl&i ilim aluıau-. (a006) '42t0> -

3 Haziran ~ 
o;;;™ -

Ticaret Vekili eti Mü/ etttı 
Muautnllği JmtJ.bllll' 

Teftiş hey' eti Reisliğinden ı 
Tetlif heyeti l<adrosonda mOnlıai m~ m.w•~I tıçtll 

tarihinde müsabaka imtihanı yaprlAcakhr. .tmtıbanda n:mnıfftıılr ~ 
lira asli maafla mil:!ettlt muavtnliil:lne ~ -· 

Mlltettıı; muavlııllllnde blllUI 11' 1.ıpnU: ııaretlle bir terfi ~ 
duranlar yapolacak ebllyet !mtihanmdıı ,,,_q'alı: oldul<1arı ~ 
ıı:uat daireolnde münhal mQfett!şlilUe.'e ~ -· 

Aranılan tartlar fQftl•t"Cla.r: 

Memurin kanununun 4 ilnc:ü maddesinin c4, B, C, V, Z ~---" 
zıh olanlara llheten apjulaki prllan haiz olmalı: lhımdır. 

A - Siyaaal bilgiler okıılundan 'Oey& bukulı: -...;va llı:t>ımt 

dcırı veya YUbek tkbsad ft ncar.t mektebi giM meeJM1cJ atdJttdı · 
mekteplerin birinden veya bmılara mmdli deumdım::I ecnebi 
den muun olmak, 

B - hntlhanm açıldıiı _,;,, aind ~ tıilıııt"'>ı!llaııııııdıı 
n:e'Xlb bulunmak, 

C - Sıhh1 vaziyeti iklim tıebeddtilleriDe ... bor DMllİ ,..,.,.,ıuıı 
"" meşakkatlerine dayarunağ" milaa;t olmak 

D - Yapılacak tahkiltat neticeıunde sicil ve ~ ııa-ıc 
alınmasına mlni bir hali lıulunmadığı anlaşılmak 

E - IDç bir suretle ~;sıe mahkfunlyetı. bulunmamalı: . 
1mtıhana talip olanlann I0/6/11141 tarihine kadar Ticaret l* 
~ heyeti reisllline imlda ile müracaat etrneJ:eri ve ist.ıdalarıle 
aşağıda yavlı vet.aüc ve mahimatı göndermeleri lAzımdır. 

1 - Nütu~ hü\·iyet ctbd&nı -aaıl Yey& t&idllr:li flUrE-ti> 
adresi. 

1 - Tercömeıi hal ~rıl cTAübin kendi e-ı yllZl.Sile yar.ı~f 
mem.uriyette bulunanhıır möddet w &UTeti bb;mtelerine datr resrni ~ 
miiesseselttde bu1unanlar oradan alacakları bonservislerı raptedet . ( 

3 - Askerlik: ~ika&l cmue«>ei buhınanJar tıectl edildık1f"'l·jtıl 
edeeeklerdir .> 

t - Mektep ı;eh•delnamesı veya laı<dıknamesi 
sureti.> 

5 - Yukarıda C. fıkrasnMla yaıılı aıhht şertJ. haiz oJdukJ.aruJli 

bök:Ctmet tabibi raporu, • 
Talipler tahriri veya fi:fahf olrnakfi:zere iki imühana tabi tutuJ;jcl'rı 

Tabrirt imtih.aNar An'karRde Ticaret Vekftleti binasında Teftiş lfe\i 
li!lnde, trtanbuLda 4 üncü Vakıf ha-.nında 3 tincü katta Tı("lV'tt 
Wtiş heyeti aalonundn icra olunaco tır. 

Tnhri'rl .imtıhanlarda muvaffak o anlara şitahl irotihanlerın ıı~' 
tarihi ayrıca bildirile<.·ektiı~ 

irrıtil'tan Pf"OGt•mı: 

hrtısad ilminden: 1ı.tihsal, tedavül. inki~an1 ve i~tihlcik bah;Fl..r 
l"teari hesaptan: Tak<lffm mUtenu~Jp, basit ve mürekkep fatf· 

faizli hesabı cariler. 
Tluri ... utU d~erlde.n: T~arl muhasebe hakkında 

JNtNmat. 
HettcMMden: cSabh ve hacim me .. ;1baları> 
Fin•n• fhnhtden: Bütçe «büt~-eni~ ihzarı. ta.!diki, tatbiki "'r ~' 

Yergiler Vtrli nazariyeleri, vas.ı:talı ve vasıtaeır. vergiler• h:'1klc1Tltf' 
malömat. 

Hukuk ;tf'mMri zürnre-.inden idaeı e hukuku cvilAyetlel' irl;.ıfr.~·11, 
ŞQraaı, memurin, memurin muhakeıT at kanun1arı Ue Ticaret vııı. 
kllAt ve vazifcleı·inc dair olnn k:antn > 1ıt 

Ceza hukwku: Ceıa kanununun Esaslan be<.ılıklı biı·inei kit~bı J 
Ci ki1.abında ct.vlet idaresi ve imn1eıin itimadı .. aleyhine ı::;W 11<'" 
ra ve mal alt7bindeki cürünıleıe ml·teellik bükümleri: ·rıı.tl' 

Ceza muh•kemeler ı u..ulü huku~u: cKanunun vazife \-e ~fıt 
hislerile tahkikat usunerine ınüte3IT k hükümleri• ,JI'. 

Ticaret hukvku: cKa!"a Ticaret \ anunu cMedenl Huktıkt, 

Medeni>. •BaPancıç> ve borc;lar kanununun umumt hükümleri!"' ~ .... 
met. kef'a\et Akitleri ve miıruru zaman hükümleri hakkınd.ı "ftl 

l\imat> . 
CaFafy•cl•n: Tnrltiyenin tabii ve iktısadi coğrafyası. ,, 
Ecn.ı,i diHerden: l'raru:1aa, lngUizce, Almanca ve 1tely;uıc,.d·• 

(3000) ~ 

Devlet Demiryolları İlanl~'1 

Polatlıda Devlet DerruryoUarı idaresince yaptırılacak cıl 9114 
binası inşaatı kapah zarf usulile ve Yihid~ fıyathırtnda tadil"t 
yeniden eksjJtmeye konulmuetur. 

Bu inşaabn dö~erne ve lentokırında kullanılmak üzere 
Vttilecek veyahut dıter bır inşaat Şekli tatbik edılecektir 

1 - Bu ~n muhamm~n bf.deli 45.000 liradır. ~ 
2 - JatekWer bu işe ait şartname ve ı:-air evrllkı Devlet ,. 

Ankara ve Sirkeci veuıel~rinden 225 kuruş n1ukabihnde aıab111 ıJ1 
3 - Ekalltme 12/8/1941 tarihınde Perşembe ırünü saat 1

6 ,,» 
rada Devlet DemıryoUarı yol dairettinde merkez ı incı konıl!'-~l• 
pılacaktır. . ı,;· 11 

4 - Eksiltmeye gır~lmek için Mteklilerin teklif mektOP ı, 
Hlrte aıtağıda yaz.ıh teminat ve vesaiki ayni gün saat ıs e k<'d'

1

r 
reisliğine vermfteri Jı1umd1r. ~ııJ 

A) 2490 n.umaı·oll kanun abkimına uygun 33'15 Jiratık rı•'1 

minat, 
B) Bu kanwıun tayln cl.U«i vet;ikalar, ,ı/ 
.r.) Bu ise mahsU6 olm~k tiııere Münak.al.M VelrO;letındtP. 

llyet vesikası, 
Ehliyet vesikaaı içın ihale tarihinden en az 

ile Münakamt VekAletine muracaat olunmıı8', 

• • • 
e""''l sek.iz gurı 

(2842) 

·1ıı;' 
Muhammen bedeli (1850) lira olan 150 BJok Ba,sı:~j ,ıı· J1·' 

akümuliltôr pllkası (6/6/1941) Cuma g\inü saat (11) on bird< .p0 

ııada Gar binası dahilindeki komü-ıyon tarafından açık ekcıoilt.nıt 
Un ahnacaktır. "il 

Bu işe girmek isti7enlerin ( 133) lira (75) kuruşluk nll1\."' ~·' 
net ve kanunun tayin cttiı?i Yesaikle birlikte eksiltme ~unu 
dar komisyona müracaaUarı lA:z\llldı.r, 

Bu it>e ait prb\;;.mt\ıet- )romiayondan paraınz 
' ıuı"' 

olar&k daıt 
(3909) 

... • • ,1 
·· fdl~ 1 

Muhammen bedeli (6:150) Ura olan 7000 Kg, haşerat 0 
1r 1/ 

( (ilit ve emsali aibi ha.ser at öldürücü mayi nevinden) ( 19161 . İ'' 
şembe günü saat (l~,30) on beş buçukta Haydarpaşad• G•~~~ 1 
hilindeki komisyon tarafından kapalı zar.t usullie satın aJınBı ,,_~' 

Bu işe girmolc istiyenlerin (a93) Ura (75) kuruşluk rJ1ıl~ 'İ 
nat \·e kanunun tayin ettili vesikaJ; rla tekliflerini muhte\.

1
,,t ' 

ayni giin saat (14.30) on dört otuza kadar komiııyon rei•b" 
ri 1iuındır. 1.,,ı' ... v 

Bu iır;e ait şartnameler kotniıyondan J>8l'8.8l1. olarak d3•· 
(4ı7P) _ 

E 
. ~ d ,l 

reğli kömürleri iş/etmesıfl .· 
&rt"''" J 

Mü<'~Set'enıizlc ıni.i ~ leriler arasında Taı: könluru. kok k ıı:" 
ve t.ıli ıı ı ;ıcidcler:n i n c.ırıtı ~ları hakkında yapılınış (ıl.cın n1uka'·t'!:.-l'~f. 
le\·ellit bıl l·iımlr h;.üdaııın:zı 1/6/IR41 tarihinde k11ruh1n \·e.'~95~ 
rad< buhıı ıiHl c. TÜRKIYE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZi pAÜ t-ı.I f 
d{'VrC"ttig ıu Lı: . \"E> nıu~ tcril.:ıdıniıe karşı ol:ın vecibc:lerirnizi dt (.J~ 
nin taın;Jııı"ı tckabbOI ~~'!ed·ı~i iltln olunur. (3004) ~ 

, 
Garp Linyitleri işlet11ıesind~~· I. 
MuE-~ e~em11.ıe nn.l.şterıler arruıında Lin)jt kôn1u· ıı !01.•t ı:~ :" 

ı• .~" Y•P•lmı~ olan muka\·elelcrden mütevellit bilcümle haklarurıı j(O'" 

hınde kurulan ve ınerkezı Ank.aıa6a bulunan cTüR><iY'E t/I 
TJŞ VE TEV_ZI ~0~SSE8Etll• n~ de\ıeUie:imizJ ve P~ 
kar~ı olan vecıbelerJnlJı.i de ou mb.~run tamı11.rnen tJi*l"'r 
ilAn Qlunur (30M) ( 4249) 


