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ANLA A BiR GAZı:Tt:.CI 

42-, 
sınc;ın:ıım, adeta demet için· 

d lıaşile tasci.Jk ışareti yapınca 
heı..en clı\ıaMya fırtadrn. Tele · 
fon akil<atcu a<;'k bıralolmı.ş • 
tı. 

Telefonu hemen kaptım ve ye. 
nenediğım hiddetli bir ııesı~ 
sordum. 

-- .Kimsiniz efmdim, ne isti· 
yorsun uz!. 

Fakat o anUa. telefonda gayet 
rinden g n, ı<ltK k:ulaj;'llllıL 

hi.; te yaha.ncı gclmıven bir ka
dın .sesi işittim. Sesi OOCUl<tn. 

- dizi istiyonıın ! dedi. Size 
mühim şeyler söyl~mek istiyo -
rum!.. 

~- Mühim \IC)'ler mi? Buyuru
nuz mendim, sizi dittliyomm ! . 

Ynlıuz hiç- vaktim olmadığı 
için etnirlerlnlt.c fazla t!ıbi ola -
il'.! acağun, mazur göriin! .. Ga
" ye yazılacak bır şikiıyetinU: 
tnı var? .. 

'felefondıı. resin birdenbire ya.• 
kınlaflığını ve netleŞtiğini duy· 
dum. Ses şimili sanki kıılağınun 
dibindeydi. 

- Hayır! Hayır:. dedi. Doğru 
dan oğruya si.de görüşmek mee 
buriyetindcyim !. 

- Mecburiyetinde mi?. 
- lwet !.. Bir dakika beni din 

1 ~imz1 .. 
- Dhliyonım efendim, buyu· 

runuz!. 
Fakat ses birdenbtre tekrar 

boguklaştJ. 
- İşitmiyorum ef elim, de • 

dun Biraz 1alııL hızlı konuşur 
m ınuz? H :n rica ederim, o
rası neresi?-

- Çok uzalı:Lırdayım!. , 
- Sesınizin b:ı.z:ın isitilmem~ 

Binden bclll ef.,ndlın! FMat Uit
ferı Maksa.dımzı abuk söylcyi • . ' ınz. 

-- Bahtasor 
- Ne buyurdunuz?. 
Girden bire tekrar kulai:ırruıı 

eli kon uy :ı net •

1 
k ·n se.~: 

- Bizim Bahtasor lıahse-

d iyonıın '·· ı 
Dive tekrarladı. 
-· Bahtasordan r.ıı, hanım e

fer{1i ? .. Evet, ne olntıış"'. 
f' s tekrar bo"ııklııstı. Gayet 

d • den gelmeye baş!nd~. Fakat 
blitün dilck.ıti.-rıi kulağıma ver • 
di'tlm için kachıııı söylediğini 
iııikb'liyordL!""". 

Gayl't derinler len -: len bu ka 
dın sc•\ boğuk bir' ıtiz:ız''-: 

- '.B ' tasor . Bafü:ı.sor ölü • 
yor'_ 

Dedi. 
Tel fonun b.:ıııında l:ıeyn ime 

bir demirle vunılmuş gıbi tit -
redL'"". 

-Ah. 
- Ülüyor! .. 
- F kat Oh, hamm efenrli !. 

Si? •. s ' l:ıastalıancd"n mi tele • 
fon ediyorsunuz?. 

- Havır!. Hayır!. 
Hayır mı• Fakat bu elim 

haberi n~en veriyonru uz?. 
- Güriiyorurn !. 
-Görüyormusur.uz'..B hta 

sor haııtana.lıede de·fü mi şiın
di ? •. 

- Hastahanede! .. 
- Peki amma .. nasıl görii-

yorsu= anlar.ıayorıım! .. 
Ses, ~ayip bir ı;urette, tek

rar neUesti. iidrta l •!a:darımda 
çınlayan bir şidd tle. 

birdenbire mi fenalaştı!.. Aızıe-
liyata mı, acaba, lüzum gorüJ
dü ?. 

Ses tekrar derinlere kaçmış 
gibiydi. 

- Hayır! .. Hayır?. dedi. A-
meliyat ~"il!.. _ _ _ 

7 
• J 

- Ameliyat değil mı _ .. Peki, 
çoeukca.ga hakkında elhıı bir 
haber veriyorsımuz ?. f 

- Bahta.sor ölüyor!.. Siz be
ni dinleyin?. Siaı söyliyeceğinı j 
şeyi yapnın!. 

- Fakat, hanım efendi, mü
saadenlzle evvela şu ciheti an
la.ıııaciım !. Siz hastahaneden 
telefon etlni:ııotsunm? 

- Hayır!. ı 
- Ya nereden? 
- O ciheti sormıLyuı şimdi!. 
- Peki ama ... Nasıl olur? .. 
- Daha mühim seyler var .•• 

Hiç vakit yok! .. 
- Fakat .. oh, Baht= şim

di .• vefat mı etti?. 
- Hayır, hayır!. 
Müthiş bir surette hiddetlen 

miştim. 
- Liikin... SİL. 
Kadın sesi tekrar kulaklarını· 

da hızlı hızlı öttü: 
- Bahta.sor henilz ölm~di. .. 

Hastahanededir. Uyuyor! dedi. 
- Peki ama. bamıııdendi, ga ı 

liba fena bir şaka yapmakta ol
duğun uzu müdrik değil.ı;iniz ! . 
Zavallı çoenk için bir öldli dl· 
yorsunuz, bir hastahanede uyu· 
yor diyorsunuz!. Rica etlerıııı. 
latife edecek vakit dej!il ! .. Bu 
Iatifeııizdc OOva.m edenıeniz, 
şimdi telefonu lnıpırmaya mec
bur ol urum !.. 

Telefondan ırüthJıı hır sea 
kulaklarımda çınladı: 

- Orada druımuz! .. 
Havretle cevap verdlm: 
- Dıııııyonım tıanı:mdendi !. 
Ses tekrııc ~ gelme-

ye • !adı. l 
T ' ~onun birdenbire bozul • 

muş ol w;una r.ou dereee sihir • 
lenmiştim. 

Fakat bu kadın ııesiııin söyle 
dı"".ini, fısıldasa dahi, bütün dik 
kntimle dinlediğim iı;in i,ltebi
liyl)rclum. 

Ses derhıden yine boğnk bir 
şekilde: 

- Bahtasor ölmedl !. . li'aıcat 
ö!dfü-ecekler ! .. 

Dedi. 
- Öldiirecelder mi!. ı 
Evet! .. 
rucf ö -· de, hıı-Yf'itle 

geriye çekildim, ı;onnı. milthiş 
bir merakla tı>kııır ya.klaııtım: 

- Affedersiniz? Yanlış mı 

a.nlıyorum yokııa '·· 
Diye sordum. Bt.htasor'u öl· 

dlir'C<lekler mi. diyonıunuz ?. 
Ses gayet derinden geliyor • 

du: 
- Bvet! Evet!. 
Sam-a ses birdenbiııe teknır 

çınlamaya ba.~Iadı: 1 

- Sizi de öldiirecek:Mır!. 
Birdenbire bütün tüylerim 

ürperdi: 
-Beni de mi? 
Diye kekeledim. 

· Y.~vP.~!. Evet! .. 
-- Oh!. F'akat.. hanımefendi 

Ah!. Tuhaf!. Fakat kimler j 
öldlir~eek ?. 

-O! 
- O itim?. Fa.kat 1) dıııdiğiniz 

YENi SABAII 

' 
'' 

Zeytin yağı 
bolluğu 

arif 

Dün Yeşilag Cemiyetinin 22 inci Yıl Dö

müdürlü~ - Üll 

nazarı dikkat"ne 
Bu sene mekteplerbı er· 

ken tatili dolayJSiyle hUSU" 
Bol miktarda ibra- si mekteplerin Ucret şekliJI" 

de bir değişiklik olmuştur· 
c t yapılıyor IU=, Galatadaki ıseıı-•• •• • • numunu Fransız Tiyatrosunda büyiik benuvaJ mektebine gidiyor '16 

Yeni 1-eytinyağı rekoltesi h&- mektep ücretini aylık oıarııl' 
nüz idri.k edihiıemiştir. Buna tediye etmekteyız. Hf'r s<lle 
rağmen memleketin her tara· • 

merasım ve •• musamere ile karşıladılar fında olduğu gibi şehrimizde de tatil için bir para istcuilın"" 
tam bir zeytinyağı bolluğu v~ eliği halde bu sene meırtelfııl 
dır. Son zamanlarda başta Ru. kapalı bıılunacal!ı miid _c 
manya olmak üzere bazı mera- · iıı,;ln de peııiıı olarak ücret !$" 

leketiere zeytinyağı ilıracatımuı tiyorlar. 

Memleket genc;liğini içkinin ' 
tahribatından korumak maksa -
diyle 21 yıldır faaliyette bulu -

1 nan "Y eŞilay,, cemiyeti Fransız 
tiyatrosu binasında yirmi birin
ci senei deıvriyesini kutlamış ·ı 
tır. 

Merasime İstikla.l marşı ile 
başlanmış müteakiben cemiye
tin ikinci reisi doktor İbrı>.lıim 
Zati Ögev kürsüye gelerek kısa 
bir açış hitalMısinde bulunımı.ş -
tur. 

ıcut-eakiben cemiyetin umıımt 
katibi p.-.:ıf~ dıM<tor Fahred
din Kerim bir hitabe irad ede· 
rek demıştir ki: 

"- Diinynnın karışık ve bcb· 
ranlı bir :wııanında 21 yaşını 

kutlayan "Y~ilay,, namına 
Milli Şefin çevresinde tunçtsn 

doi;'rll olamaz_ Yapmakta oldu-· 
ğu.nuz alkol mıic,ıdelesi gençlik 
arasında günden güne şümullil 
bir hal almaktadır. Biz de mü
cadelemize bütün kuvvetimizle 
deva medeecğiz"' 

Fai,reddin Kl'rimin sözlerini 
müteakip şehir bandosu bazı 
parçalar ç-almış, erkek lisesin
den Arif Par (Etem) adlı ıcıüı:i o
kumuş, ilk mektepli küçük kw
lar çocuk <lansları Rondlar oy-

ab 
is onu 

lan yo 
bir kaya !!ibi milli da.\"amı:t.ı ko-1 / 
nıyan asiz ordumuza erden 
bıı§buğa kadar sonsuz saygı ve I Ruznamede mü-
şükranları!Jl1%1 bildiririm. hi 

21 yıl evvel meatleketin ı:e· m maddeler var 
tin ölüm ve dirim ııavaş esna- 1 
sırula ümit ve halıisın remzi o- Fiyat mürakahe komisyonu, 
!arak doğ&n "Ye~,, lstikHU I yanıı.lti Pazarieısi gilnü toplıı.na· 
sava.'ll tarilıimizle birlikte bü- caktır. 
yüyor, ilk zaman fımtazik bir Bu toplantının ruznamesi hıL
hareket gibi telakki edilen içki zırlanmıştır. Ruznamede mühim 
düşmanlığı mücadelesi şimdi maddeler tıulıınduğu söylenmek
millet davam. haline gelmiştir. ie(lir. 
Artık kimse içkiyi mLldllfaa etr 
miyor, Yeşilayın dıLha şümullü Hıı:ber verildiğine göre bu 
çalı§l"amm istiyor,., toplantıda komisyonun göm-

Bunu miitca.klp CemiyeUn !ekten sonra Kravat ~atışlanruı 
geçe:ı eenelıi faaliyotiı>den hah- da. meşru kiır yüzdeleri koyma.-
seden !ıatip; sı mulıtemefdir. Zira, fiyat mü-

Allco b.rıı> miieııdııle rakabc b;irosunca bu hususta 
Dav:.ı.wn memleket d&v851 1Ja,. yapıliı.n tetkiklerin hayli ilcrle

line geldiğ:iııin e.n büyük iı;areti diği söylenmektedir. 
olmak üzere Milli Şefin, Mreli • 
sin açılışında fenni ve ilmi m<>
saiyi taJulir eden süzleriyltt Türk 
genı;liğinin milli terbiye bakı -
mmda.n nasıl yetiştirilmesi nak
Jruıdaki işaretleriyle Maarif Ve
kili Hasan Ali Yücelin nesil düş 

1 mani alkole k&ıl<ı yapılan savaş 
hakkındaki takdirli sözlerini · 
nakletmiştir. 

Hatip sözlerine de; .ıa d&-

1 
miştir ki: 

Ordu ve Alkol 
" - Dünyanın her yerinde al- J 

kole karşı mücadele bilhassa 
ortlulardıL giddet!enıniştlr. Bu 
hususta İsviçre erk8.nılıarbiyei 
umumiye rcls:i "alkole karşı mü 
cadele bir idare ve şeref mesie
lesidir." demiştir. Fransanın yı
kılışında alkoliın büyük ~ 
si vardır. 

Nasıl olmasın ki Fransa da
hilinde altı yüz bin meyhane bu
luruuakta ve 70 kişiye bir mey
hane düşmekte idi. Bu ise Fran
say:ı, yaptlan h!'Sllplar neticesin 
de senede bir milyar sekiz yüz 
bin frank zarara malolmakta 
idi. Şimdi Fran.-1.a da bu hu
susta ciddt tedbirler alınmakta
dır. 

Hatip aözJerini şöyle bitiı-
mistir: 

''- Velilt ve hayatiyet dolu 
Türk kadınının asil kanına alkol 
zehirinin kanl}tırılması kRtiyen 

- er: tara!taıı. komisyonun 
tek tip lrumaş faaliyeti ile de l 
m ;rul olmaaı beklenmektedir. 
Şimdiye karlar yalnız e.-lıek ku
maı;la:rı için tek tip nümuııeler 
Mzırlannınsına çahşılmuıtı. 

laııe nıUsteşarı Şefik Soyer, 
şehtiınooe bulunduğu nıücY.!Qt 1 
zarfında halk ayakkabı! rı ile 
meşgul olduğu gibi tele tip ku· ı 
maş üzerinde de alılkadarlardan 
izahat almıştır. Zannedildiğine f 
.,.öre komisyon bu toplantıda 
lı:adın elbiseleri iç-in de standart 
niimuueler lıazırlarunasına ka
rar verecektir. Kadın ellıiscleri 
için tek tip kumaş imalinin nis
peten zor olduğu tahmin edil
mektedir. 

Şapka fiyatları · 
Mevsim dolayısile erkek şap-! 

kBSl fiatlannda normalden de 
aı;ağı bir tenezzül kaydedilme
ğe başlıLnmıştJr. Bu cümleden 
olarak iyamda. bi l.h'.assll. yerli 
şapka fiatlannın çok dü ·tüğü 
görülmektedir. Şapka. ticaretlıa 
neleri arasındaki mevcut reka
bet de, mevsim &miline inzimam 
edince şapka fia.t!arınclaki dü • 
şilk!U,;tin sebebi kendiliğinden 
meydana çıkar. 

namııı ve Yeşilay gı-nçlik §Ubetıİ 
miı1.ik kQJu şefi 'l'uğsuy kenıan 
la bir kaç parça çalınış ve Yeşil 
ay gençlerinin zeybek oyunun
dan sonra sahneye M\iııir Nu
reddin gelerek dakikalarca alkış 
!anan şarkılarını okumuştur. 
Münir Nureddind<'n sonra Ile • 
şiktaş Ha!kevi temsil kolu genç
leri tarafından (Hissel Şayia) 
piyesi oynanarak temsile niha
yet verilmiştir. 

Çöp 
fırın rı 
in Si 

inşaat üç ayda 
ta1namla11acah 
İstanbul belediyesi, şeJırin 

çöoler'.ni yakmak için çöp fırın
ları iruıası için tef;Cbbüslere gi· 
riştiğinl yazmıştık. Malüm ol· 
dutu üaere çöp fırınları inşMI 
belediyeye mütl'ıebbis bir zat 
ta.rafından teklif olunınuş ve bu 
zat Edirnekapı dıqıııda küçük 
bir ntimune çöp fırını yapmış

tı. Belediye t.arafınd~n yapı· 
lan müteaddit teerübcler bu 
fırınların iyi neticcleır verdiği.ni j 
göstermi4 ve ıimiZde şimdi-, 
lik 2 fırın in.:;aaı karar~! 
ınıştı. Bunlardan bir tanesi E
dimekapıda olac:ıktır. 

hayli artmıştır. Dıracatı artan · Mektebin Şartları nıey:ı.ııııı· 
her maddenin iç ..Vyasadaki fi- d& böyle bir kayıt yuı..·ıvr-

_,... Ve bütiin nehari~ aylık 
yatlarırun muayyen bir niı;bet verir. Binaenaleyh imtih J3" 
dalülinde yükselmesi ise gay~ b~ 
tabii telakki edilmektedir. Hal- :~rabıı 00~~~~ğu ını· 
buki, zeytinyağı fiyatlarında· maklarca makul bir sureti~ 
mutad hililfıı:ıa, tereffü kayda- _..,, 
d ım ktodi B"lakis fi t . halli icap etmektedir. çur_..-
1 

ı .em! e rd-.. tı __ ğü_ ' bilyagö-j çocnklarunızm imtilı;ı.nlıı!• 
arın cı.smcn uş u e k. b - - .... 
rülınektedir. Aliika_darl~, buna ; ı:st~. edilmemesı meyzuu.,.. 
sebep olarak, zeytinyagı stoku- · B - h · 
nun mebzuliyetini ileri sürmek • il u _ rıcamın m;ı terem ·. 
tedirler. J ııetenızde neşnnı saygı ılc rı 

İç piyasada, son günlerde y~ ca ederun. 
meklik iki asit 7.eytinyağının Bh- okayuonn~ 
perakende kilosu 66 kuruş, bir 
asit ekstra ekstra zeytinyağı
nın perakende kilosu iııe 72 ku
ruştur. Bu mallar, Ayvalık mab
sulatında<lır. 1 

ev 

--11 - -
Halbuki, bir müddet evvel, 

yemeklik iki asit 7,eytinya.ı-.Tının 
fiyatı 7o - 12, bir ssit zeytinya- Mağazas1nda • 
ğının kilosu ise 78 kuruş idi. ! k . ~ l e 

Zcytinyağ1 fiyatlaruun böyle! er o/au 'Jlll JUI 
normal olmasına mukabil zeytin · f i. ~ 
?:?-fit k<;l-Pla;ıııın biraz )'Ükaeldi· Isa . ŞB Ç'.nar 
gı görlilnı ,tilr. Bu cihnleden Bir kaç guı ıılle?i eU.: 
olarak, 5 kiloluk ekstra ekı;tra şeker olduğu h. ı ie eaUŞB < 

• :.eyfmyağının teneke fiyatı ı.; zt>tıııeyen bııkkelıyc m ığa-• 
kuruş iken . .on günlerde bu ra- lıclınıd ~ ii:ıbatı ıizeriııe 
kam __ 10 kuruşa çı~ıştı;. 

1 
makta olan teftiJ}leı:- ve kon 

Dıger tarafta~ zel'tlnyagı sa- !ere deV;\m cdilmcl<kdı -. JI 
tı~l•rında fevkaliı.de ihtıyaç hıs- Bu mcyı:..n<la evvelkı gl!n 
sedller iı:ı.ldon, ithalatı için to- Ga:.ıw Balı.kfıazaı·ınd.ı 1 
şel:>hiblere geç.ilm'stir. laı· Mo :aı;ı 16 m ın;ı ·dil lıv 

----a--- liye maı?azıwı sa.' "bi t · 
dıil-.-k:lr.ında ifi kilodan 
şeker bulundu.,tı ·' 'c:~ 
çıknrnıadığı \$bit edile 
Uyercı \'erilıılli; ve derhal te' 
olunmıı,tur. 

Fıruıların het" biri lıir günde 
iO ton çöp yak,-;cak gen ~likte; 
olacaktır. Fırınlıınn ill>jıuıı i~in 1 
belediye ve müteşebbis' tarafın- - u ----·- --O-- ----

~~~~-şartnameler ha- Zengi~ bl ihtigr rıl 
İnşaatına yakllliliı başlanacak evin e / !t ofurok 

olan bu fınnlar 3 ay zarfında 
faaliyete g1>çebilecektir. b ili il '4l 

Kasunpaşaçl~ şüpheli bir ö
ltim h!ldiscsi olmuş ve polia ile 

Meyva ho ja_ 11m .. ,ııiye şiddcl·c t1lıldkata bn.ı;.a· 
" ~!ardır. Bu vak'a Kasnnpaşa-

-~--o--~-

İstaDbııl sokaklarmcta va:~ ve· da 3amzncı meydRnında 35 
mjşJerinin tam bir holluİ<la İıa- say,Jı evde oturan lbrahim a· 
tıldığı göriilmektedir. dındaki zengin bir ihtiyarm J 

Bir hıütadanberi görülmeğe evinde ölü olarak bulunması • ı 
başlayan Çilek, birdeublre piya- dır. 
saya o kadar çok gelıniı;tlr ki İbrahim b~ gllndenberi nr-1 
fiyatlar 250 kuı-uştan 90 - 100 tıul:ın ksybolmuş, eve de giı ip 
kuruşa inmiştir. Bu çilekler E- cU..aa..ığı göıiilcrck derhal 1 
reğU mahsulleridir. Ercğliden knlltEıılnrı tarafından ruhe ' 
cıilek müvaredatı devam ettiı;i maHimat verilmiştir. Cell>edi · 
için fiyat!ar daha dil.,'mlüş ve len ~ingir deh ktlyle kapuıı a· 
50 - 70 kuruş arasında çilek sa- çılarak eve girilmiş ve llırabi
tıldığı gör.Ulrn'iştilr. ınin yerıl<ı ölü olarak yattığı 
Çağla bademin.fon eser kal- ~örüİıııüştür. Cesedin muaye -

maııuştır. Buna mukabil Malta ııesını yaP1_1n :l.<.llıy_e dc,~toı_ı-ı En
eriği boldur ve fıyatı 30 ıruruıı vor Kaı-a.ıı ollımıı şııphoo gorcrek 
etrafındadır. Yeşil erikl~r ise :ı~:-ırr ~ 1.aklırı!m,.ıı:na l_llzur.:! 
50 kunıştan 20 kuruŞa düşmüş- g:ınnu,!Jiir. _ Yapıları tahmınlere 
tür. Yeııi mahsul kiraz da idrak g'1re. l_bı:ulıı_ı_u_u,ı parasıı_ıa tama· 
edilmiştir. ~'iyatı 30 kuru§lur. ~ uldw-uldııgu zannedilmekte • 

Yaz meyvalanııdan başka, dır · 
yaz sebzeleri de bol ve uew.ôur. ~--0------

n.·· B •· t:ı uun e r ,._ o._ 
yapı! aa a_a ı:ıt 

tecrübe. e ~ 
(Bas t:?;afı 1 ınc~ ıı>'f 

bombaları düı;tügıi ha~· 
go!n ... kte idi. 

Be ~ktaşla malzcmei ir.~' 
deposuna, Akaretlerde t 
hatlaı1 üzcriııe, trarnvııY ı:' 
su iizı:rine kııvvetli t hriP" ' 
baları düı:tüğü ihbaıı UZ'. 
alakalı eicipler fa-ı.liyeto _, 
rok ıne~uubahis mıı""' 
gitmişle-r•I:r. 

B\; esnada Aka..ctl~r<· ı _ 
H- g:ı.z booıl~lıu-ı d;i,ıtf ı: r. 
verilmiş \'e gaz l Aırizlt''1l' t 
!eti bu mınUı.ka<ia faaliyet 
miBtir. Raat 11 ele ıılar ' 

- Onu so aynı siz'.. dedi. 
Ben görüyorum ijl ndl önilmde!. 

kim~· tekrar işitilnriyecelc ka-1 
dar derinlcııınişti. O kadar sinir _,_~..!!~-~-!'!-!"' .. !!!!!!!"'!';'!!!!!!""!!!!~-"""'-!!!" Fiatlann böyle düşiik l}lma- tedir. Buna mukabil kadın şap- 1 iik meselesi 

ti Sona ermiştir. F kııt . 
saat ı .03 ue Zin» rli ~ 5rV 
ha\"a j?'Ö7Jeme nöbe~isı kıl . 
li lıir ctÜşm:ın tayyare fi1 ,. r 
Balı~eköy civarıı>a 40 J,n~' 
rasüt~ü inclirdi;;iııl ihbS (.1 
mi~tir. Bunun \iZ('ri:1<· CP" 
imha ekipl<·ri) BM p_k_Ö;/ 
\ıLl,:as!na ce\ kolım-nıı •,,nll· 
ha ki.Jleri yctic:ıii~Cİ.) C' ıt<ı 
raşÜl•'ül!'I-le .i:ı.Jllıı.r'l'~ r._1 ~ 
si m:1ca<lclc etmi ve ırD 

-- H~ .• Ameliyat ... Amt-ilyat 
odaııında.sın:z her h~1t1~•. Oh! .. 
Çocuk .. vah zavallı ~ocıık ! .. Fa • 
lt&t, hanım e endi .. Ben daha de 
min, matbaaya gelmerl~ evvel, 
hastahaneden &ırm1111tum. Hiç 
bir tciılike olmadltını !liiylemiş.. 
!erdi. Nasıl oluyor'> Çocukcağız 

r y ni 

leomiştim ki, ııes kaybolacak 
korhtsile makineyi sarsmağa 
ba.,Jadım. 

- !şit.emlyormn hanımefen
di' .. (0) ctiyoı-sımu? .. Kim o? .. 

1 Rica ederim. hızlı söyleyiniz! .. 
O dedığiniz kim?. 

- o .. Calibe ... 
TiL·cdim; 
- Calibe mi?. 
Fakat telefonda ses. maki.'1e 

tıkanmış gibi hafif bir nefes ha 
linrle ~ıkıyor, birşey işitilmiyor-

AEO. 1-~ BEDF..Lİ • du. 

81!'.NELIK 
6 A'ILIK 
3 AYLIK 
1 AVLIK 

Türkfye EcnetH 

1400 ı<rı. 2700 Krt-
750 • 1480 • 
400 • 800 • 

t&o • aoo • 
5 lll•Y•• 1941 PAZARTESi 

8 RebiülAhl' 1360 j 
22 Nisan 1357 ı 

lGün 124, Ay 5, Yıl:S41 . Kasım 171 

• • C n•ı öıııo lkiftdi 

1 

9.44 5,01 8,:;.! Ezani 

1.53 12,11 16,04 VasaU l 
Al..:pm Yataı ırn .. k 

12,00 1,45 7,.a'l €zanf 

10,09 20,5"> 5.56 Vantlf 

Dt KI<AT 
cYenı Sabah» a gllındnHen }'Htlır 

ve evrek notredltsJn eaıım_, n iilftfo 
olunmaz v• banla"'" kay!).., masın
dan do1ayı h. ç b'r rnesul YM k•bul 

edllmez. 

Maki.nevi tekrar şiddetle 8aT· 
saladım, lrulaklanma inananıı-
yordıım. 

Yahut, yruılış iıitti~e hük 1 

mediyor, zihnimin gayet meş -
gul olduğu bu ismin bana tele -
fonda söylenmiş gibi geldiğin
den şüphe ediyor, kadının söy
lediği ismi tekrar_ ve sarih. r,u. 
rette işitimek, onırn olmak ıı;tı
yordum. Fakat telefönun i'bür 
t.-ırafıııda kad• tı müteınadiy0n 
bir y!cr söylcclifi halde hafif 
ve acayip bir cızırtıdan başka 
bi~v duyamıyordum. 

-- Oh!. Ri .n edeıim, diye ba 
ğırdın! .. Hız!ı lıomıııunuz! Birı 
f!eY işitmiyoruııı !.. ' 

- Ben sizi i ·ıı oram!. 
~ Falnt ne g İ" ki lıeıı =i 

kRll kulağıım kiıid~ t>:ıW, ı. 
- -gibi, k'tl 1'a lvbnh:!roa 

kilometre uzal:t<ı im' 'niz gibi 

duyuyorum! .. Hızb konwıunıa ama rağm şapka satış.lan ka fi.ıtları ol<lul<ça viikselttir 
liılfen!.. Belaya bak ki telefo - durgun bir manzara arz-etmek . ve satışlar da l:ıarıu•ttli~ir. 
nun da sanki illeti tutacağı gel· -------------------------
di ! .. Hanımefendi, rica ederim, A 1 
bı!ni işitiyor musunuz?. s 

1 - Evet, evet?. ,~-- --.. '\-
- Peki! Bahtasor ve beni .. 

Evet bizi kim öldürecek dedi-
•• nız ... 
- Bilmiyorum!. 
Ilavretle durdmn. 

Karşı geldiği babasını az 

katil de edec_ ti 

kalsın 
- ·Bilmiyor musunuz? Fakat 

demin bana Calibe dediniz gibi. 
geldi?.. 1 

- Evet, evet, o!_ 
- o kim? İşte onu eoruyo- Galata taraflarında uluan bu tav~ı h 1<:kctuıc ııer nse Si· 

rum! .. Calibe mi?.. ' Ahmet Tılay ötedenberi 15 nlrlen , ogul ıi.;,bniıi:-e pna 
_ Evet! yaşla oıda bulunıııı oğlu Sabri kaı-şı !W.)'1IlllŞ ve i.yaıık_.r h.ı-
Tekrar t.epedeıı tırnağa ka - 'l\layı kahvelere, şura)AA bura- rekeLler .,.,steı-mi,t'.r. ' 

aar titredim. va cıkm..ınıa..'1 için sıkıştırmak- Ahmet 'l'ılav "~: nun bu l<•- ı 
Fakat telefondaki ses kiıh la-. ta ve oğlunun böyle yerlere git- dar asılif\iııe artı!. t,ırwmm._, .,. 

sılıp kah netl~tiği icin ceııap mesıııi is!t'memcktedir. denıiyerek derh:ıl a :ıınakt:ı. 
her dakik:uıında karışıyordu. Halbuki Sabri de hemen he- olduğu bı•·:~:nı •'Cl:i,ı k~cdi oğ 
Bu kadın sesi bana mı cevap men her gün k: hve'erde dolruj- !unu, kendi eli ile t~nı J ırt _;e-
veriyor, yoksa benim sözlerimi 1 maf,a · le.-ıı.rn etme Ül~llr. rind •-ı ve ağır surette yarala- ı 
işittiğini göstermek için mi bu Ewelki gün Ahmet 'fılay mı.ıtır. 
ismi tekrar ediyordu?. J Arap0 omiiru:len geçerken ca.d· Yaralı ifaJe veremiyecek kar 

Tamamile emin olrnak için de üzeriuJe!;i 3 numaralı Naz- dar ai;ır :ıı, !ıalde dcrbai imda-
ttkmr sordunı: 1 minin Jt.nhvesinde oğlu S3l;ri- dı sı11hi o: ·mnlıi!i il~ Beyuı;lu 

·--' ·ı A nin oturdugu-nu görünce bir- hsstııbuı •. -" · kalctın'~·0ıır. _ Han ......... encli. nlıyaınıyo .-,.. 1 
nun!. Yahut brışıynr!. Siı.e deııbire tepesi atnııştır. Evliid kat n olmıı.$1na ramak [ 
bi,a öldiirecek ol:ının Calibe mi Derhal Sabriyi kahvenin dı- kalan ı·e L 'l..i de böyle olıııe- f 
oldui;u,nu eoruyorum ?. ljllldan çağırmış ve ona tel-rar sı muhtemel bulıman sucu AJ, 

1 

Kadının P.CSı ·inı> derinlerden; sükünetıe bazı nasihat -de r:'?t 'l'ılay da kaıili lııç •. ğı ila ya 
_gcli.~o_ rdu. r~k._ t onun ka•ışıkl bulunar0 k b0rabcrce alıp (;VC kıU •nn.r;ılı müdiiıiyet<: tı.>sliın e- t 

götürt!'ck istemiştir. Babasıwu diL " •, 1 '1ealrıı n :ı-rosuıcuı. ' (A.rka~r -.ı ,., ,,, ________________________ / 

istıuıbul yazma ve dokumacı· kip:cri yetişti1'ten ~oorr ı"I' 
!ar kooı,c11'.tifi, el tcz~.Wı:arı ile sl\tı:iikrle ,..-hııl ı, :n~ 
ı:-.ıl:şınakta olan ve maiŞetini tireLnmirtir. P ~ rt fl(ı, 
tanıamcn bu ;;;e bıığlamış bu .' at 12 de imha veya ~·- · / 
lunım dokumacJara bundan iki !erdir. _,,,
ay evvel t.ayi,1 , -iiıcıı iplik mil< ---------
Uı!"lnı» daba fıt:~a k~ilmes•n - PO L / S T E 
den c-J<&yct zımmnd:ı iktı~at 

vcitil tine ınfu"acat etmişlerdir. Bili' 1~ıra--a lhane 
Kooperatifin yaptığı şikayete 

&. d tczgiihlan içın o ı.nman hilıi d ?ye}'C 
t.ı~ - olunan t zgli.h ba~ına iki 
ptı.kcıL iplikten yUzde otuzu şim 
di yeniden kesıı112~ı.ter.:ir_ 

i miiddet r.vvel şelı rim z; le 
l l tetkikleri csnıısı~cla İktimt 
'Vekili Hi!;;:, 1 Çakır. iplik t:; • • 
atı ı ile <l~ c. gul olnı ... t. ru 
cıh tlc, do~{ı 'lıl<'J!~ı·, dilek (r~
;ıin Ll:;:ı;t Vclaittiı''"° hü,·nıı 1 

t. JAlltci oo:!Lc ti umi l • :J Jr·ı 
ler 

• • 
veıı_ 

S n verilen emre gore 
deki egleııce y tr•.1i:ı 
suat 24 de lcap tıırıı <1 

ncJmekte ve bu lıtı! q •( 
bir k ııtro l y '1llm • k!Jld· 
't'elki r.ece \'erilen on1re 
2 ! •k n 90nra Iıiila ıLcık b~ 
<'u "ıirillcn F" ihtı: J 1 h b ~· J.>RŞ<• catl·'csiıı.ıe ı 13 

• ırlF ler " c ;;j'- l'cl:. füll ahibi HUSi' ıı 
ı l:ın<-rak & l!iycy~ t ' tll <' 

Ticaret V klJAtince, Birlik- tir. _ "'-"""'"""'""°'""'" 
!:·ını•uş taı·ihindcıı b· ==~~,,, 

.'!ar • ettikleri m ımi- de mul'.ayese!i ol.ar:.k 
;,1 -~'."lWr:.üL mu .... ~nff·ıkı· i ir . 
·ı ~ -;~ bir br ışiir ha- Fr<ıŞ;İr h • rL!nıp ıı ~ 

;ir'· ~ ııı2l ffi' r. dikten _' b~ abocl 
r 'J~rı ı ınc r.trP- bu tro. sanın t. hı te!<-fi edile 

:..clccu bi lıklı;rbı te:Asi . lenmt kt dir 
illdcn c . r: ttilıleri r .. 1 B broilrün 

f li • ·n ba.hiR !ıary-aca.k, .\ . .,,, 
1
. 

z m biı ' k!;::r ıı knruh:ııı.' 
ıı:ı L am c en son iki ırene-ı 
<1·• iktısadi, tic:ıri vaziyet'mizi 

t. 
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Kaş yapayım der-

:an: JIURAD SERTOGLU ken CÖZ çıkaran Birleşik Amerika devletıerile A . k 
propaganda japonya arasında bir harp çı· m er 1 a n 

QI Cevdet bodrumda yalnız 
• her tarafı dikkatle araştırdı. 
~ açabilmeğe imkan yoktu. 
b biç bir tarafta da bil' 

• karsa acaba ne olur?. 

1 taıyan propa.gar.dası Bal· Bu ihtimal tahakkuk eönce 1 
kanlardadaki iman muvaf- B~rleş~ Amerikanın ~ıarbe bil· ı!J a p o n 

fakıyetlel'inden b hsetlerken bu yük Britar-yanın müttefiki safa. 
muvaf fakıyetlerden İtalyanla- tile girec.-e.";.ne göre l~1erikan h b • 
ra da bir pay ayırmayı asla ih· be:hriy~~in,, her bakımdan pek a r 1 
mal etmivor. m~tekamıl bır deniz üssü olan. 

Balka.ıi çarpışmalarının Yu· (Smgapoor) d:uı istifade ede .. 

sayı Şarllta. elde bulundurduğu 
sevkulceyş! noktalar bakımın
dan olan ıiichana. rağmen An· 
glo:;akscnlann, bilhassa Çinli-

t lerle teşriki mesat suretile ta
amızi hücum hareketlerine ge
t;ebilmelerl çok muhtemel ve 
mümkündür. 

Tedafüi bakımdan va-ziyet 

menfez aıevcut değildi nan - İtalyan harbı·ne aı·t ı"lk saf· ceği muhakkaktır. Bu lizımdır • ...... . · Anı "k ' N ti ı ~losaksonlann yani mütte-hasını yakından takip etmi.ş O· zıra e.·ı anın japonyayn Ci· 1 ~ e ne ce '3 r fik Amerikan-İngiliz kuvvetleri-
1 

Tefrika No. 9 lan bütün Cihan efkin umunıi· I var ve yakın bir de:.iz Ussü yok· ,._- nin bilhassa tedafüi bakımdan 
yeei bu safhaya ait maceı aları tur. . ve re b · ı · ? vaziyetlerine gelince bu vaziyet 

du. Zira tevakkuf eder etmez a· pek iyi bilir ve bunun için mu- 1 Amerıkamn müttefikleri 1 1 r yalru?. kuwetli değil, hatta 
ya.klan derhal UYUfDl&ğa ~1-ı 1 v.affakıyetlerden pay alıp hisse Diğer taraftan 12 J.w! kru • - pek kuvvetlidir. Sağ cenahını 
yordu. ~ 1 verme meselesiııl yalnız iki .müt· n.zör l5 mnh · . . ar • .. ( Somatra ) dan ( Fili pin ) e 

Tam ~ ~ada hu}agına bh' t t~i alakadar eden boş bir ö- 4e1ı;~ıtı gem~ 'e ~?da~ ıKl tarafın kazan• kadar uzayıp giden ve Çin deni-
~. geld! . . Dikkat etti; katının vünme.aa.yıp geçer. Zira, daha Hollanda A~em ece. zini teşkil eyliyen adalar silsi· 
onune bin gelm~ti. A7. ~ra düne ait bir takım hakikatler Zel,mda a 0 -. lya v_e Yeoı ma şansları neden lesi, sol cenahını da Malezya y:ı. 
~i~ anaht.ı.nn kilit içinde dt>ndü "? .bedahetler henüz ortada dip ' rikan deni: ~~v1!,~~\N!1:k .b • ? nıtiladası ile koruyacak mUtte
ğüntl ve kapınuı sarnılarak>ilçıl- din dururken kuru bir iddianın : edeceklerdir K ıne 1 1 

ak 1 arettır sonun• fik Amerikan-İngiliz donanmas\ 
dığını his.'ietti. Dışardaki kvın hiç bir kıymet ve ehemmiyeti 1 ta.kalanbı. · u;~ıazam~ ~ıc d ha • f (Sint;apoor) da birleşip lngilte-
akisleri içerisini hafif bir aydın ' olamıyacağı a.şiknrdır. ~~~ ol bış go~ek ıçırı ya a ngı tara re ve Fclmenk Hindietanının, 
lıkla doldurdu. Cevdetin gizle.'1 · Ancak, kendi yalanına kendl !neri:an :na:m gemıleroon ~- al b d kt• ? Avust.ralyanm ve şimali ve ce-
karanlığa a.Jışmış olduğu için de inanan meşhur Marsilynh ' tif ad. ed &8l oldukça ıs- g e e e ece tr nubi Amerikanın bitiD tüken • 
dı.,.'W1smı az çok görüyordu. gibi, İtalyan prop~~dası da el :1': y; • mek bilme,; menbalanndan isti-
Ha.ydutlar her halde k!l"l.rlarl· bu çeşit boş iddialarla kendisini ngıhz yardımı r •Z•ll • l fade ettikçe japonyanın cenu-
nı değiştirm~ olacaklardı. Ken-1 kandırmış olacak ki, son günler· . 1 F B k bi Çindeki ve Hincliçinideki va-
disini sabahı beklemeden istic- de Yunanistnnın İngilizler ta· . Aynı zamanda Avrupa har· • roo e ziyetini son derecede t~hlikeye 
~P edecekler ve öldU!"eCi!kler- rafından tahliyesir.:ien bahse- bınde zırhlı g~.il~nin ~epsini el ·ürrcek bir korsan haıbini 
dı. Fakat her halde bava tını derken ''Tommi'ler (tngı·liz Me!ı- kullanamıyan Büytik Brıtanya . , ·1 il · .:ı-pahalıya satacaktı. fceriye ilk metçikleri) adece kaçmakta donan~ın Aksayı Şark su· de bulunan J~pon ~t.~annın <>- ~~n ~~;'.:W,~ti~~rod:~t!u t~ 
girecek kimsenin Uzeİ-ine atıl- pek m&birdiler,, kabilinden ke- ların~ ~ort veya. beş gemi gön· rada ~v~udıyetlennı ıdame et- korsan harbine devam ederken 
mağa ve lıiç olmaz.sa onu hak- 1 lime oyunları yapmakta ve bunu derebılır ye f~ (Neleon) Si· melerıne ımkiıı yoktur. di~er taraftan da. AIYlerikan 
Jamağa kat'i surette karar ver- · yapmakla da gfiya İngilizleri nıfır:ıat:;ın ~Kuin Elizabct) Amerikan hava kuvvetleri fabrikalarının durup dinlenme-
:mi~i. İnsiyakı bir hareketle istihfaf ve istihkar ettiğini sım· ::nnı zıh ar Japon bayrağı B ' d Am ' kau 1 - den yıncakları yeni malzemeye 
'-ieri ar-.ıcıur·,·. Elı'""" b: .. QIV\a ' maktadır. ~.~uyan em .ayarlarına bariz ıııu: .a. .. erı ın. ıa. va ,,,_ ~~ _., u.ı .. ., u -r b tte f-:1- kuvveUenn v zd rel ve yeni vahidi lıaılılC'lrc keınu.li 
gE!Çtl. Yerden kıtldınnca bunWl l Halbuki bise kalı ttaly ır sure iMA bnluııdtıkların- , . ı aO en ~~ı ım: •yetı . ti ed b·ı· 
hir kürek olduğunu anladı. Ken propa andası bilik~a. her :e~ dan harp terazislıı!n kefesini (Aleou.tiennes), (Wı.ke)_. Gu· emnı e ın mr e ı ır. Bu 
<Ustne mllkemmel bir ~l&h va- ı sil.....ı,,. g :~r .:3- ·ı 1n 'li • ~gl~sonlar fohme meylet- am), (Mıclylay) V? (FiUpın) .a·. müddet zarfuıda ise d1i9nı.a.n 
·-..: .,,··-'L'J L :="'"'n ıow a.__ ı e ~ z .,eca tirebilirler. dalarındakı Amenkan lıava ila yani japonya ister istemez yıp-
aıı~ "oı.-cut .~:.~. • • a~den, Anglo - Sakson besa· ~ . • lerlndeıı (Saııde) ve Folm'ffik ranacak ve ezilecektir. 

Fakat ıçenye kimse gırmıyorl letinden, Tommil.,rin hamaset . Dlger b~r mesel~ dana vaı-dır ada.Sile (S. 0 ) daJ( dost emniyetle intfaar edebilir. Bun· 
d~. Ve kapının önünde bulunan ve atılsranlığından sıksık ba.h - ki bU öa._Japonyanın elan Çin~d ve m\ittefi~0:)

00

~ ı 
1 

lan Japonyanm tedafüi bır karaltı anahtarı \ 'erinden setmeyi asla ihmal etmemelidir. harp halinde. bulunmasıdır. Çin cak kudı-eUi As er ·T:1 ı~a ba a 
çıkardıktan sonra :3iiratle orta-ıi Zira İngilizlerin, farzımuhal ka- de bulunuı Japon kıtaatı deniz dıman tayyareı1:':". an m kl{. 
dan kaybolmuştu. bitinden bir an için, askerlikten Y~~u~la gelen erzak, malume. atına lıatti. ·8 n Jf Pon na 

Yoksa bir tu~k. mı huırJa- ~lamaz, ancak. kaçmaktawma· ~ühunmat ve takviye. ~u,;·eUe- ha ve 'şehirle~in~~U~~~o~('t,~ 
mışlardı. KUreğı elınde rukı sıkı 1 hır, tabansız kışiler oldugunu r~ne 1!1ulıtaç~r. Atiebi ıhtinıal · lirler 
tutarak ya~ yava.ı, kapıya ! kabul edecek olursak bu daima ı t1r. kı,(::ınerikalılar ~ve İngiliz-l Heİe Çimle General (Çan-K y yaklaştı. İki tarafta kimsenin kaçmıya. nlışmış olanların ö- er~ <;>rrn<>ae) boiazuıın şi-1 Şek) e a ıacak hava vard a 

vaziyet ----

. --· ------
Şimdilik ===
--Bu kadar! 

Eroine lıarş ı Gün g~mez ki gazeteleri ka·j 
.. nşbnrkcn zabıt& habcrleri1 
sutwıunda birkaç eroin satıcı~ 
sının yakalıuıdığına dair satırla' 
ra göz.üm ilişmesin. Hafızanızı' 
yok~ıyacak olursanız Bir. de btJ 
nevı havadislere sık sak tesadüf! 
edegeldiğinizi hatırlıyacaksı~ 
m~ , 

Eroin satıcılığı çok karlı birİ 
iştir. Günde beş on gnuıı beyas 
zehir sa.tan bir kimse gündeliğini, 
çıkarabileceği için serseriler a•1 

rasında bu mesleğe ( ! ) rağbet 
edeu çok oluyor. " 

' l 

Hazin bir hakikat \. . 
Ancak, Türk zabıtası bu pe.' 

rakende satıcılan mehareUe suç ı 
üstü yakalayabildiği halde asıl 
eroin imillerini ve asıl büyük 
toptancı Eroin kaçakçılarını yok 1 
edememektedir. Bu memlekete ı 
aehir sokan, yahut bu zehiri bu· 
rada imal eden asıl suçlular :ma• 1 
alesef daima gizli kalmaktadır • 
l~ ) 

Eroin memlekete nasıl , 

sokuluyor 
Eroin denilen beyaz zehir 

memleketinme hariçten ve 1 

bilhassa Bulgari&tanda.n kaçak
çılık suretiyle ithal edilmekte • 
dir. Bir rivıa.yete göre Bulga~ ' 
ristanda hükfımetin maliimatJ 
tahtında igliyen beş tane eroin 
fabrikası mevcuttur. Bu fahri. 
ı~aıan mahsulatı bütün dünya· 
ya ka~.&kçıhk suretiyle ihraç" e. 
dıiznelrte ve bu aNıda Türkiye de 
bulW\Dlaktadır. Ttlrlli yollarla 
memleketimize sokulan eroin 
burada depo edilmekte ve ikinci, 
üçüncü ve dördüncü eller va· 
sıtasiyle satışa çıkanlınaktadır. 

l§te zabıtanın yakaladığı sa· 
tıcılar, bu üsilncü ve dördüncü 
ellerdir. , . 

Asıl şetbeke buluna· . 

mazmt? ' gizl~cıiş olup olmadığına bak- 1 nünde Libyada kaçmış olanla- I ınalındeki muhtemel hareketleri 1 lan ve ~rr a oodcrilceck ;:1: 
~· Kımae yoktu. O ıaman sil • ra, Somalide dikiş tutturamı - pek za~ıf ?lac&ktır ve bu itibar 1 yareler Çin)l~inin gidişini t~ 
zillerek dışarı çıktı. Etrafı dio 1 yanlara ve Habefistanda hila 1 la ~1 Çin denizindeki japon il d w.trt.i bT · Vakı1 ~ 
ledi. En ufak bir ses bile duyul 1 mı bili kaçmakta JSl'3l' edenlere nakliyatı~ ve muvasala hatları - b::· :g~~r \'e mil.Ş· 
muyordu. \ acaba nasıl bir isim vermek icap bu hım?kettan pek de müteessir k:nı 1 k 1. b'l ' , d b 

B .. ld -'·--·u -..1 '·ti ., ohnıvs.ca.h"'br Fak t b k ~ere arşı aşa ı ı1 ~~ e un u ı~u m ve ne m....- a ""ece.. r · . . . · .. a un~ m~ a lar.ın kolaylıkla iktiham edil . ya~~? Bu m~hul . cl?Jııs : . Gör~üy~r ki, d~:ını zemde bil}~iı;ıın Cebeluttarıkı dz~·ebi}e- bileceğinde şüphe voktur. e 
kendısını k~rtA"!'ak mı ıstıyor bile gosterılecek itidal ve insa.t regımız <J!on~ • Kon~.\ .c·~~~- .Japonların bugün Cin sahille· 
du, yokaa yme bır tuzak ka~- basım öz nefsine de faydaJar te-1 den cenubı Çınde ve Hmdu;mı- rine kadar tatbik ttikl · · 

Şimdi bir kere de japonyanın 
tedafili vuiyetini tetkik ede -1 
)im : llk bıı.kışta japonb.nn mU
dnfa. bakımından vaziyetleri de' 
oldukça safl:ı.m görünmekte -1 
<lir. Ancak biraz tetkik edilince 

1 
bu vaziyetin sadece yalnız to- Vuiyet bu merke:t.de iken ve 
pografi bakımından kuvvetli ol yüzlerce satıcı yakalnadığı hal· 
duğu göriilUr. Likin iktisadi ı de aaıl mücrimler niçin bır tür· 
bakımdan japonya zayıftır. lü bulunup meydana çıkanlnmı· 

Japonyıi.da yaşıyan ] 00 mil- . yor? İnsanın aklına, bir satıcı 
yvn nüfus milli menabiile geçin ' yakalandığı zaman kendisinden 
mekten icizdir. Son zamanlarda 1 bu beyu zehiri kimden tclari1c 
z.'Lpt ve istila cdil~n Çin mınta· ı ettiğinin sorulup öğrenilebilece-o 
kalarından jnpon:;aya iptidai ği ve bu suretle kademe kademe 
maddeler sevkedilmekle ben.- çıkılarak asıl mel'un şebekenin 
ber bu memleketlerin de yaban 1 ele geçirilebileceği geliyor. Fa· 
cı ihracata. mulıta~ okkık1an dü kat bu baait uau1ilıı zal>ltamıx 
tünülecek olursa japonyruun ik· tarafından da düşünülüp ta.tbik 
tisadi vaziyetinin ne kadar çil- edllmit olduğu muhakkaktır. 

mnda mı bulunuyord · od bir h--ı e crı gayrı 
B·...:ı-1..: • u. mm en GB&ettir. Aksi ' r"y gt':i·"ekten 1 Zi . müessir abluka hattını yarıp 

. ın .. eu~re bır aee . duyarak takdirde ·hB,Hmı zemmedeyiın tihd~ ~ttuderi ı:~ r:au::: geçen kaçakçı gemileri pek çok 
s~tlı: dö!1dti. ~ındeki kil, derken insan kendini batınn14 o- miyle zıddını elde etmektedirler. tur. Amerika, j

1

aponyaya kar,ı 
regı ııddetde havaya lur _ .... _r.ih :1.;.. da _ ... __ .._ '--- h&ı·be girdi'7i takdirde bu ab-
kaklırdı. ftoı:Qa. nıır:lyommun edrekli di· .-wu.u .,. -- a.....- luka ~"tÜn fi ide 

Fakat görrJUğU ~Y karşısın· a,ili Türkçe spikerleri başta bu· dilerhil mikad&r etmeai lbıril yok olur u zayı ar, ta 
kendisi- da hayretinden dondu -bldı. lunmak ~yle, ~yan1:8rın .. bir uıeseledir. Bmc ne? Bütün ·bunlar gömnünde bu-

~~-eci~ri·.u bir ttlr _ (Ark••• vı'"' propaganda ıçın sarfettiklen pa A. C. SARAÇOÔL'fi lundurulwıea japonyanın J\k- (So'1u sayfa 4 •Otun 4 ~•) 1 Buna rağmen mlk-;:imlerin orta• 
ya çıkanlıp bu zehir ticaretinin 
önüne geçilememiş olmasına na· 
zaran netice her halde müsbet 
çıkmamıştır. 

' ' . • ~ • ~ • • •• !......... • ... . ... • \. ."'ı • ~.~ - · .Jllindea fa •• 
;:-~ zaman birçok 
~ "1*U~~HU ve O devir zarfında garpte içine .. 

llal6ttr;d= ~.:: ~t~~:~dür.:tl ~k~rü D u N' v-A H A R B ,. ~:il~U~l~~ s~f~~~!OJ~~ 
f-& . Bunu Y&ll! • ı hareket tarzı mevcuttu. İkisi sanırım. 

bakıflndan pekili ı de düşmanın iki cenahını tutan K. ...:.~ bu kapaJı denizlere hAkim olmaya. Harbiye nezareti o sırada ha 
aı.,. \rade. elinden ta- dayanıyordu. İkisi de bize m\it- • rekete geçemedi. Fakat bu 
~it adın t:ekrv mil- terıkimiz Rusya ile doğrudan 1 ( y EN j SA B AH) iN B O YOK S I Y AS .. 1 ı• hareketsizliğinden dolayı veri· 

,.,..;:.,e Ufak bir müna- doğruya temas imkinmı temJn T E F R 1 ·"AS 1 len kara:-ı tenkit etmivonım. 
'illa....~ ~dlsini öldür- etmek ve prktaki müttefiki· • Çünkü ordu çok mc-şgÜl idi. 
'-a~ Oiiı.n buraya tık· mizi öldürilcU tecerrüt vaziye· 1914 senesi sonunda böyle bir 
, ~bu kararların- ' tinden kurtarmak h~efini kol- Balkan ve Çanakkale hezı"'metlerı· hareketi iıforeye ki.fi ordu ha· \~~ imil, ~phe luyordu. Bu iki hareket tarzı zırlamamış olmaktan dolayı 

·~ ne .. aözleri olmuş • bitaraf lıükfunetler gnıpu U· kimse tabtic edilemez. Biz an-
'bıi -..:yı~u ! Niçin zerinde kat'i bir tesir icra et- TOrkiyenin bertaraf Va zan. - r General Calnol Yunan ordu· cak 8 ilkkimmda Falkland 
1-Qftu '> l C?l~rmelerine meli idi. İkisi de eğer muvaffak r • l sunun kullanılması mevzuu harbini yapmıştık \ 'C henüz 8· 
._.., · Nıçtn hayatnıı olunm Alman ve A\-ıısturya edilmesi fikri 1 bahsolunca her biıi otuz bin miral Iı'on Speeı1in filosunu 
~ 1 kuvvet menbalanm kemirecek- -- v ço·. rç ·ı ı kişiden mürekkep altmt'i bin tahrip etmeden lizını olduğu 
~ ılbel gözlU kızın ti. Hakikat hAlde bu ikinci de· I • kişilik bir kuvvetin iki partide kadar deniz kuvvetini Akdeni-
~ ~ ka"1 bir Hollanda, Norveç, Danimarka recede ehemmiyeti haiz bir hn- ihracını lleri sürdü. Son teşrinin ze toplayamazdık. 
·:cı. olmuftu? 1 veya 1.tveçe mi girecektik'! Yok rekettı. Bununla beraber ce- 102 sonunda iki Avustralya fırkası VA.kıa o deniz harbi bize 
~ lı~ n bu kadar • sa Ywıanrstatı. Bulgaristan veya nupta cerey~n .edece~ bu mu- İşte Ağustosun sonunda hi· Mısıra gelmişti. Orada bir fır- geniş bir nefes aldırnuııtı. Fa-t:ii:. ıı.ld ? Bu canavar Rumanyaya mı! Belt boğaz· harebeler mühım neticeler tev- zim siyasetimizin Tlirkiveyi ka askeıim.i::: daha vardı. Bu kat kuvvetlerimiz bütün dün-
~ ~ 't'tlıe .ii bir kadının lanndoııı Baltık sahillerine mi lit etmekten de hııli kn.lmıya- dü~man saflarına iltihaktan a· kuvveti ister Gellboluda, ister ya denizlerine yayılmış, dilşma· 

ti, iJ'l ı;...;.lc'!t ~ydi? hücüm etmeli idik, yoksa Ça- bilirdi. Türkiyenin bertaraf c- hkoyamıyacağını anladığım !Akenderundn isabet ve sür'atle nı kovalıyor, ticaret gemilerine S: ı..a':..dliı. det'mlka nakkaleden 1atanbula öradan dilmesi harpte bir amil olabile- zaman harbiye nezaretinde kullanılmak üzere hazırlana- refakat ediyor ; beynelmilel ti-
l • ?J'b.~~1 0 

da Karadcnize mi v~rmalı i· ceği gibi bir Balkan bloku teır böyle bir hareketin muvaffa- cak ordunun bir temeli gibi te· caret yollarını kolluyordu. Bun 
11.~!'l-~cı:t ıtatt. ·~? kili de Ahnanya ve Avustur- kıyet şanslarını tetkik ettirme· likki ettik. dan dolııyı sonkinunun so-
·~,. •ına .... ~~·uQ t · .:...ı.~. reıc',""· kİ'-·eye denizden yaya karşı mühim bir hadise ye ba.s}adım. Yunanistnnın bi- 30 Sonteşrind<: erkanı harp n~ndan. evvel ~.d~~Wle . yeni ~ oaı sa.ıı:~~.lllrıÜfJerdi. ı le~ ~~4...:'..=>Hift'ı darbesi teşkil etmekle beraber Baltık• zim davam17.a iltihakını ümit reisi amiral Oliver aramızda hır denız tahaşşudu kabıl ola· 
b;:!kt.ı Jnp·~he·ıfkenceıeı; pl :-··"'lf'loüwec.= denizine hakim olmak veya ederek 1 eylUI 1914 de o za. uzun münakaşalar cereyan et- m~~ı. . . . ~1l1. ~ tel'eddUt Yok .k.i bir -derpiş ebnek biÇ millet· U.uslann şimali Almanyayı is- man erkanıhaı-p reisi olan ge- tikten sonra bana şu notu gön Bır h~mlc<le 40.000 kışılik 

ı.~ :ıı etınıye ·/ ve ayıı · İki Pli.n da ayn~ F~ tilisı gibi kat'i neticeler tev· neral Douglas'a bizden yardım derdi: o~uyu ıhraca müsait gemile· ıu• u ~ ve he ! ~ istinat ediyord •·• .. ejemezdi. görecek bir Yun:ın ordusWlun Birinci Lord, ~n topl~mas10:ı teklif etmiş-
~ ~ ~ u..:.·· ~u. ih. tiın.aı 

0
_ / henin r ılriai. de ~ıutsadaJc:i cc u c1ah ~~. hedef ne kadar fay· ihracına ait plan hazırlamasmı Münakalat servisine, Mısırda t~,. o tarihte bız bu113: ı;ı ukte-

~~~;::_~Şıındi böyl ırıan i ;ra~ ~uaYYen olr p. kill.iı. bJ ";-' ilfr .da uzaktı, m~ yazdım. bir seferi kuvvet için lizım 0 • di~~k. Fak~ .bu . teklıfım 7'ed 
~ :--sııJ ramı~ıçbır değişikliğe ~- hafif te~~be-~ YesenıezZeBı Maalesef, o sıralarda Han· lacak gemileri muhafaza etmek edılince pro~yı bır tara.fa bı· 
t~8 İflediğja fuıahıı%/ .YOrdu )l kanaatine day ug. ~ ço.ktanesı Yok gibiydi ciye nezareti Yunanistanuı bi- üzere talimat verilmesini tek- raktım ve bır m.üddet düşiin-
ne ~~ 

0 
.. ~ı/ cenaıı; abat dOşınanın azı.1• nııştik .ki beri şunu ~Ja· ze ordu '·cnnek ılmlifini red· lif ederim. Acaba münakalit meye kara verdım. 

~ Jr -:4'Qar ~ -.w. Yardıın nı . ç~elr, Rus a bır girel'lle eğet TUrkiye harı ':>e detmek mecburiyetinde Jcal· servisine, bütün sililıla::'l bir Bun!1~ beraber, Ha~iyc 
~'&dar ı~ ~? elim US&tıibUmeıcJ, ya .ket, kiti °bh, kaı-eı en iyi bat ı rtı~ ve biz beyhude yere o;.du a· tek fırkanın n~line yarayacak n~tinin Şarki ~d~nizd.e 
~ S ~ KÖdü • D~marun §imaJdek· CeıiGQlu. ~}:;urrn~ .. . ,_ ... başladık. derecede nakliye gemisini Mı, b!r ~8!'ekete geçmesı ıh~mali· 
~L~~u da bu bfr na hücum etmek ı oenaJıı. nıek k 4ıgaı 1-lnı)lS-ııda .... _~-sı hareket sırda muhafaza etmesini cm· lll dilşilnerek Lord Fischcr, 
>a~~!.o1~~1 Jc-~/ edilirse le nıuJrayese cum.'ecıaradazı ve denizde he~- Türkıy "fnkıyetıe ~ retmek kafi midir? İskendeıiyeye fırsat düştük· 
.. ~:~~ - .. , -r .ba az 'ü~~Ptaki harekat da. Joyu s zreıc Marnıaraya bi t· -- eye AA\ ~y _Pm~, .__ H. F. o ~ naklive gemileri gönderınc-

u '! Y&Juıı. . m •"'"1 ve tesadüf: _ 0 ınaktı. r I• •ı-rnı~ ve l • ~ • ge başlamışb. 
&o&. • .!!. I bir §eydi. Fakat e bagh Geliboluy hazırbfı .Bu not~ . şu. ılave ile Lord 1914 sonunda. runiralhk iki 

• .&ıı- hj~-'-fid. bizim hayati m . bu harekat k~t. Suriye ~eYf:ıcılacak hare. Tür . - Alagı Kıçnere bıldirdım : . büyUk projeyi birden tatbUc 
~ette illa~ uııeje 1 baJarunı7.<1an h~~~eki men. b.ı~~~ine, hatta ~erun sa. ilJrt ..... ~~~e bize 1914 se . • z oı-, rd K 
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Sonte@nn 

1911 
etmek iizerc tetkiklere~-

t1 doaıtbiı-..~~.}ra ye Jco ıçuanıu tehlike- ~~k miüıim . kar§I ya. et ~~ sonunda har !J~ı ptet- '° ıçner, . . . . dı. Cenuptaki hareket oi'du 
~ ~f~.~- ru.de ~ Olacaktı. Ne de nrıe Öl'tillebiJinti setir. h~ketıe. dal ~ti 'Ve derhal SO.vei. ıJan ;.,.,de <tba, 40 ~ ki~ıy~ nakle yoksuzlıığwıdan dolayı ikinci 

"""'4Q -ta ne de karada Alman • Türle salıiU . Cünku bütün k J aa etnıek mecburi Şı .ınu. 1 du1,tcek gemileri bir araya teşrinden itibaren tehir olun-
~IU'ıııı la&t. nın o nıUtlıi§ muk Ya • ~ Ve r mildafaadan k a ~k. 25 ikinclteşrind ye~nde Acu liği: mı, yahut kısa bir muştu Şimaldeki harekete ge-

Ciftı-_ ~~ ettirdi. kar,&1afmayaca.1cu avemeti ile deniayoJuyJa hbı:ktasından s~ınıt~inde verdiğiın i:aha arp kiti geJt vuv.'.:~J~k üzere bu lince bu tetkik edildikçe müş-
""'~· 8lı det& a- ID&hiyeti haiz h r ye ka.t'i du. Fak&t, dfll.izde ınarua • J i vey§ı .nıildafaa etınenı tta topJaınaıc ce Li't"telif no~talara kWi.tın ne nıiithiş olduğu teza· 

~at ~&lla fa. cenup sah Jç h•r harp Ja yolu açacaıc il .fstanw. .%na <;~ı Gelibolu Yanm. n en zaınanc:ıa ti'(' t ı daha dogrudur'! hilr ediyor, her nokta.i nıı.zar-
~~ «"'~.!!_r UUtda cereyan ede- !~daamın ~ Ck~u ~ucum olduğunu eö ııt ge!?ıiJeri m iımaıı V. C. dan aylar geçmeden buna te-

.~ ... ~ ıçın .kat'f bir darbe Tülidye .kuvv ti!akat "Bunun bU:wc dağlt:ınak zıi. sah il iıi11D : .. .. &ebl>Us edilemlyeceği nnlaflh· 
Côtti. tetıdl ede. lıarek~ daY&nan gUç . huwb=? eden butun yordu. 

~~~~--~~~~~~~~~~~~.~~ı~O:~:~::U~da~:J:~:~~r~~h~~~~~~~i~-~u~W~~~ (A~~. ~ H1Ve AnıJra ~---------------... nıal"~ Jhfa ica ...>.ıx..v.ı;....L.Jl.L.Aı..\.LZW.:WWW.,...• 
lllllatı ı;ı yıuıguı 

r" ~ 
P sa1ınma, 

Niçin? 
Bunun yegane r..i"behi yakala . 
nan satıcılann hahikati sakla· 

1 dıklan şeklinde i7.ah olunabilir. 
Bu satıcılar, hapisten çıktıktan 
sonra bu karlı işlerini tekrar ko· 
laylıkla ele geÇi::-ebilmek için 
kendilerine zehir verenlerin isim 
lerini polise vermemektedirler. 

Kanuni mQeyyidelerim~ 

kati değil 

DiğN'. taraftan zelµr kaçak • 
çalarma ve satı~ılarına k.ıırşı 
mevcut kanuni müeyyidelerimi:ı 
de çok hafiftir. Satı<:ıla- ekseri

ı yetle eroin kullanıcısı rolünü 
yapmakta ve hapse bile girme• 
den, sadece Bakırköy hastaıha· 
nMin::le bir kaç ay misafir edil· 
dikten sonra serbest bırakılmak 
tadırlar. Bu latif ceza tarzı i9' 
satıcıları büsbütün teşvik et· 
mekten geri kalmamaktadır. 

!örfi idare Komutanhgı 
1 --

işe karışmah ....._ 

Bu vaziyet ka:-şı~ında yegiae 
en <.:ıka.r yol, lıu işi örfi idare ko· 
mutanlığının ele almasıdır. U· 
nutmamak lazımdır ki böyle 
fevkalade anlarda memleketo 
zehir sokan ellerin mes'uliyeti 
bü.shtitün artar. Zira, bunb.nn 

• işledikleri suç, doğrudan doğru· 
ya memlekete suikasttir; en ağu 
bir ihanettir. Bu alçaklar da en 
tehlikeli casuslar gibi takip o
lunmalı ve yakalandıkları inler· 
de yılan kafalaı-ı ezilmelidir . 

MURAD 3ERTOGLU 

Anadolu ya 
gidenler 

ln®olu, 4 (a.a.) -- lstanbul· 
dıın devlet hesabına AD•dohl.Ya 
geçmek istiyenlerden ikicin ka· 
fileyi himil bulunan Ankara va 
punı dün buraila gelmi• ve 
yolcularını çıkarar&k tekrar İSf 
tanbula dönm~ür. Yolcular ge 
rek vapurda ve gerek limanı· 
ıımda tabliye esnasında gôrdü.lc 
lerl kolaylıklardan ve yardım. 
!ardan memnuniyetle bahıtet • 
~flktedirl"r .. 

\ 
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M la ~.ı t ll u 

ok, kt lutusa· 
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1y•nı ~tL I~t ı 
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140 
Moll ~ 

va.: _ı. 

naz:ır.ın <!. L'.t 

Faka' k. ıı 

l -.l! lValll, f,. ..ı \'O 

ı.}· unfü ;; MoI.;_ı. !! l•ılc.,.n 
deı fi bir oy-..__ almak is
tedı. Mol! , bile;,iııi iı::;ı,1Illllı.~ c-
ıind 1 olaylıkıa söküvi'rdı 

r 1 lı:ı ·ret etmisti. 'l"eı 
ııu· M cilanın sol lıil f;indt-ıı lınp
• ""- J:o' ul· altınıı girme.it iı;.. 

t L 
Iolla, tekr:ır hilegini 

kobı ·ıılıl \'C' güçlilk el·moorn 
bı:mwın elinden nJıv<'nlı. 1 

h ta.lo~, ı;:ı.şıı1nı1tı. Lakin, 
chcmiyct wrmiyOl'Ck UÇiUlCÜ 
• .,,.·ni y:ıııtı \"O te!Irar Mol· 
!:uun . ğln~' ~·a.pııı;.tı ~ 

lşt , bu ııcfcr !o!Llnın ne do 
ı· oldu~ı lıır l:aınkıdo mey

dana < ı enli. Mollıı, bıl~i 
lı. 1dan lrnı·tarır kurtar
rıaz. onı sıığ bUeğiı» yapıştı 
V t' so .lo·"nı s::.vuııu ak hasını 

ıı.rlmı.I· 'l bi,. ~apra,; girıli. 
h.atı!Ofl, ., o!dııgunu \l'U)il' - ı 

mı<tı 111-pl:ı.dı sıı·rudı Mollanın 
• ı 1 k• '1.ulmak ist lı. ll'akat 
foll- hıu ı ı, l>ir on bud:ı ı a ;- 1 

le kol:l\'e eık alta :ıb\'t'rdi . 
l ta~os ,ıı.ı. düser dtlıımcz 1 

k 1urdu. r 1C \ ı,. \Lh ıl~ kcrı'lı ! 
• ·tı· kor • t 1. \"e, 

r. 
1
?ün'..i K~t.~ 3muj 

kı t <'' • ııa, ı ~ 
1 b lırn \ c ıstı •::ı.do 

n ine 
hrnıl:lr 

T.ıı.. llJs.J. 

lıul tl 
! int u ... 
l li? 

ı .. rırmı tl. 
lf!, U( 1• 

•. ı.u1 lü~tirmiı. -
1

• t'erı T?• -
indf' bı!ı.>..lr'nıt !ı. 

• .ı. t ı<;indcv-Lkr. 
olmuşt ? o~ ucia 

,, h !Je Mr!fonı, hi·, 
olııp da ,~ c tC'dl'llle· 

ı 
R 
l 
lire' 

t l wı hunlara ragml'n 1 
, hat ':J~t .. n • ındi!or .. 

• r h """ na~tl yen bı· ı 

Kat.ılo., b( ıfo.kik.ı· 
·e k:ır ısın ki h:ıs

... llll' r..., olduğmııı nnlc.nıJt;;tı. 
H ı,c·I kııvvelli w GİVİ gibi 
bir r·l=clı. Jlill'gini km-tar· 
r.:.ık için hamle cttiğı 7.aman A- 1 
detn bilci:ı mengfn ye -girmi~ 
gıbi cJmuııtu. Scnra v.ın • bilt' -
ğindcıı tutup s::.vurduğu ve lıf'
liııd· n td;:p '!tına ald'.ı'\'t za -
man 1.ıcl.iııı.'1. koparr-.Kını hi.ıset
rnis i. 

Tüı kı• nle, Rııınl:ır.h p_ı:: sa· 
da y ktu. Hep&! heyccw.ı icınıle 
idiler .. Bir iki haml~dt. n :-;onra 
Mola hıısının:ı sıkı bır el CJıi!Cj 
''C"" i-~ tırpan\ \'\trdu. 

nWorı rı;wauıula ooyle bir 
OJlln• bıl(' phit olnuını..u. Ko 
ca Kııtalıo< ,.J enııc il' tırpanını 1 yiylDce bır ıı.ncb bıınıu yere 
\'Urdıt. 

Mntl" oe.ı-hal lıa.'<mlllın iiw
rine atıldı. Do 'n.ıJun ker,.arkm 
belinden h"Jlııııclecti. \'.:ı.talos 
kıska<'a ıııkıı;.mıştı. iki tarafa 
zoı ladı. Mollnnın dl~ni •'.İi.z -ı 
m ..... ,. AA\' ~tı. Fakat, muvaff k 
olanıadı. 

(Arkıw \ar) 

........... ............... ~ .. -.ı 
• -- ıı 
~. 

••c•~~• ~••••~~~ ...... ••••~! 

~- 1 

i 1 

ı 

!Nasıl bir teşkilatla çalışıyor? - Kaçakçılık n 
f Baı;. t.Jrafı =: i.inc.ü aa 

r.ık c 1c .rn< V "' çık 
J _ıı •en la karnınt 

p •· 'ı . ~:c k f.-ı.fı nef cd • 
bır "" _r Bu i ibarla jııp 

tl .. tin ' ı:~a u 1iln·..,, t<~t.. 
t.ıL. y İT" ü.n ~ ol<tıır. z; on· 
lar r Jh =anında da l'll Slk 
bir l hli,L nefislerini tübı LUt-

kt.ı< ruu-. Bin:u:-ncleylı fiiıııa-, 
lı hl ccm:;bi Amerlk . · .,iliz 
miıs.<1nkkc ,. ıkıniolyonları YO 

ı·~f lmcnh. t istaınerc ı rinİn mc. 
lıaları· c!:ın ı.ıahruın kala · , -
poı. a o•.,-eç bqğulmnya ,. w 
lill"• ~ıli.iı:: ree<·bu1<l,ır. 

Muazzam Amerikan 

planları 

llirleşii: Ame.rika pM' • nuı 
toıcu diinyanııı en a=noUi bal 
ri ın,o;:ı."\t pm.,rr.Imnı k<ıbul ctt 
Bu p o~"T~"lln 1;öre Anıerikau 
bahri\'roi Hl'.) senesindt' ~ ırnıi 
si ( 3500 ı tu:tluk<lan büyllk ol· 
mak şarlıle t:l5J s:ıffılı:ı.ı zn·b 
Jı• 1a, (20) tayyare :um gemi
sine (88) knıvazLrc \'C son sis
tem ı378 ı des+..rovrı.,. '"' rısoı 
dcnimltı ;,-emisin~ m~'ik Jıu:·ı 
nacaktır. 

rJaha şinıü:cte!1 Birl~ik J:ütrlı 
ınetlcı:- balırı F tıezal't'Li inşa lı .. 
!imle hulunaıı ( t mı.:azzrun •.at
fıharıı zıılılısın<f:ın ııı:ıad" 17) l 
dedisa uı blı, (8) t;ıy -::ıre znıı 
gcrnisi, (27) kruv •"'r, ı 115 
d stroycr ve ( 43 ı deuiznltı g, 
mis-mi d ha imdiden sipariş et
miştir. Vakıa bn yeni g<"IDi eı 
~ncak 19!2·43 Yıl~n?'mda haıı· 
olup l•imıetc ·,.;rcceklerst' ık 
kruvazör w destro}"et· gibi hr fil 
gemilerin inşal:ımın hu ,~ı.-~ 
ı 1: bunlaıın ciız'i bir mıidck-t 
zarfında hizm, te girrceklı·rin 
~tlphe yoktur. 

Amer kalılar isterlerse ... 
Zira um:traıı.mak laıam<tır kı 

gt'('Qll Uıhan .arbiıu:ı sonwııu. 
llogru, y ni ı '11 yılında Ame'
rikan tcrr.:uıc ve lıR riye U-z.g8.l 

ı i:ç ayd.-ın az bır nıiid<le: 
=rfıııda mük mel de.;,t yer 
!er in~ı:ıııa ıuuv.rrruı: olm ş -
kırdı. Ayni tip gE> ıl ı in•,aıı 

bir işti ? - Y utu an "Je sonra çıkarılan eroiııle 
Taşıyıcıl r, · rta.lcçılar, ahbaplar ne iş yaparla 

(Diiıık · : ' ı so u} 

glUibnSOt .• '\ 
hum l:ı rycrlc la" c -ı ·ormur 1-

1i, gt.:.l< uu l:.ı.\arl ... btt, ht.1ra 
dikUkı a, uluyıı::ı bir ko· 
!-.ek ı;ıhi, ık koık nr:Ja•tı. 

- F.ili,,t biı: <!o ıua!"'b.· • 
b:ısn;ı cak lıada KlL"UU İli 
ı;~ıılımz<lır. r.umrllk rıı• <;:ı 
lu, .. çtkarUTu Nt~ g!:e~. D!· tl7 

f:ı.y_Ja =raf .ıtuyor .. mrıı::. w
ra.. vok ! J:o>·oin masrafa miiti'-ı 
n:uıımildir. Rıl':-·ın ı:.ı ı.oıayını 
buldıık. ı:'.ocuk':ı.rın <yı.ıaılıkla~ 
bfJoı.lar >ardır. Bu balonları 
par1:'11ar.ı lı3.'Uük b .h :-ine viı•
mı lıcııcı· gram f"'lli ,ı koydu!<. 
lyı hiı· ııakliyc ru~m. ıı;ümı il 
ı;c yaklaı;tıgı zaınıın, buularclıu 
bır J.ilo ruiktıır<..ıu pek ctizt-1 yu 
tabilir. Onlaı da öyle ya}ltJt" 
ık Hududu ~ rk n her tn-

r.ıfı 'jfJ" F; · l ınid Sİ i!

r:>..'Ueak <l<'ğil ya ... Heı-kes gibi 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

YAZAN; 

ı __ -·---------
1 e tirır !vice ıır tıktcn 
sonra, y:ı.nın.i:uı gl" , ı eı , lnı-
1 r-, dibın<1" nıol•'.ım ' lan pa -
la) ı fısıl !ar. Talir d•' nıur..fık 
C' "\7 , \ erebiliı-sc. ~1 :- \ ( ri• \il• i 
pı!ıı .•. 

... .\.ı lt' us:n ı.-tu. \~ ~ ·u 
buc 
~ Bunları ıı.ul imr.k i"t ez. 
i anımı .. senin iyi r dost 1 

oldıı;:-ım11 oil<:.ı;:j•n· ı~ın ! .. 
Tler . 

·ı u, blit.. a:ıclıı • ı 
rı:crdi. 'fu!ıki.r w te:ı-.liJ eı.lildigi
mi anlıyo.ı:luru. Şık l:ıyaf.,_ .•. ı 1 

iluxind· • bir ı. k" gibı durnn ha- ı 

bis yıi tine baktın ... ' 
JCaşl;ı -ım r'.ltılmı.;,tı: • 
-- Yalnız, decf -· 'i' 

• o , k('!imesi ıı J:> ıl' b 
ı.;m .• ı 

Hayr~ l ı. ı mııJ: 
:-m ' = ıılısıı: 

J :Jhı U.Uf :':,i lJU •'C. 
n.. · r 1=tca !1'111 "* 

diyor hı. O ::U muhitte . .,. 
1. 'iy lıır •• a m ruz 

Yet r: kc.s' diye 
\ • bry ~tun tltriym'dUJll · 

.,.. hır sc:·l·: 
lli!mcnı, dedim. 

l'ıf't • •I mem irR p ediyor: 
Ne olurc· ini lik lı!r 

huluııs.ıydı ! gönüllii IJiı: 
lıır, fakat mııkaddt!:l bit 
vaµmrn oh:rdıım. Pcrd 
uh·i \·::.zlfe lııı .:ehirli 
Uİ!' h yat \'tq~ncın(•l;tİt• 
ne<Jen y 1 yorlar '1 

-.ON"-

o ~eı·_ Gümrükten , y11lır ı-
,;ıyrı z. kuvvMI\ bır mw h • ı, 
yanı hındyagı ır-l'r..... 1'-------- at olan bir masal 

I'ral, lıu diilıkc .. l~i takilir ~ı,. 
m~ i ""i~ J .. du. Ben de RÖEiinu 
·.aı.wreem ıçın 

- Aşkolaın IG·al, :ımnu b ·
lı.ıı; ha: 

Drdi!l'~ 
F.roiııter• 'ult!.n'ttlnk, ıa 

ınıisbil ile ... Ot i ımtl m... A-1 

' ' 
'' 

ra bur-• ü - mek miintelit-1 
ların'll miotit rini hııl<ın:!İ.~a~ ~ 
Jl}j "i\ 1 "il; ihayet meydana çıl{arıldı 

C• .,;:Q 1 1 

"- ~ ~~ ~ dı •k. P~Jil·· 
lt>r t.'Uldell ~ıı.: nb.ıı. balon tıı· 
lumlı.r :;.~ıhı-. nı ! b t\in sa.fi~-,~ 
tile, t=ız1%ile n • !:m:ı çıt·~r • 
hayc'.i ı;Wµ ... 

Yin gilldu: 

·- l - ' 1 h:o~.1J nıi· ı :ı birik 
Kor:ı lar t rafında. ;wli uiı· tığı mü; kül \ ~ cı.ıgclıcı" 

~·<'ro ;::<bıiUUp a.ıJ.\anan S<ml'\'İ rıka l•Ut.iurı ti tarafıll 
ıl' mel 0 r \' dl·f'ınel€rı Pl W'<'İr· l r> ı;j<ldl"tli talıdiU(>r ıJZ 
mcl: hulyıısı pc mdc k ;ı>:n iıı
~~ınl.ır . rıtı asırların \(' rü
lıt'Jcrtn IJi? turl!i pp-ıma~a mıı
"ıı.ffok < l;uıı·. lı6ı b r .it dıin 
y 

ti Dün ü serbest , ıcım 110...-.nal rda iki r.e· 

P .. ~n ~ :-: sa ~irun \'t rt'alik.l 
lmfalar bil f zli •lefın• hulmak 
lıul~ ·ın kııpılm:~lnl"C."ır • est'
lii Diri 'k Anıcrlka de •letlPıi 
('ü, ı_.urrcisı 13~y • l ı '. Roose
n:lt'; bu Hll'yan<J ~ sııy l:iiliriz. 
Pcmd< olnycı- kJ, ir>.sanbı::- ."J<iyi" 
..,,rorlı ~ ·tıere dalma ı·apı.a
gt:imt~P.!'"clir. l1inaenakyh. ~Ti. 
7.~~"l~lJ 1 · rJ.a. ınru.: ·ı·1.cıl.t• uır.. i 
J .o:ı Ang<"1e~·•!'kı Kü!Stıt;ıı.ı. lıô,ı 
80lvt:.J.ı minin:!:-i hfil.U:mflti t~ 
buasınm mili müz i r:ıiidiıı ·i· 
ğilndcr ' · t -.. ı.fı ... l.ld1,ğı zaman 
gL.li ılcliııe nıcrı.ltlıl&r. \"CD:d~ıı 
lıint1r üın · -ıc k pıldıl~ •-. li: 

~ 

oı---- I güreşleı· 
ci, A kara ikinci, r.~ersinlı A'ı~ıet!e Tekir· btanbul • • 

ın 

1 

B l • •• 
esır 

•• ç 
ı " F.ta-c d ' 

2 

3 

200 m tre: 
1 

tıcıi:ı.w ... b:ı.Jta-
Lıltıım ~J

iller Aıı-
' e D ik r ,~ 
va. ıldı. 

ffer ı I , nl'u' 
( t t.<mhul ı :n ::' 
karı:.J. 

t (1 t nbul> 
) 2 3 

lô 

l 

!'l rrı tıladm 

ı; ı n cı' llelıı 
I'. nbuleyor \'e ı , o;,ııı CJen{.-

.. 'l .. .. ra Gerr.h1:ı.. J· lti l ..., 
r. ..ta lıu: lif fi" :ı 1 m laı ı 
vn ılt.-' Be•ıkca ·J.ı • t tr,nbul· I 
~-pr. ta> mi ı ıa .ı nı~ 
çn ıl ! d<'VI'C • t.er ıki t '11.lın 
1< ı ıl.ı'·I· , ... n< •c 17. 2.kınl:ır1yl' 
r ' ll<ım devrede tir z da-

a .li. ıiıı yuayau t-' ı!:J • -
spc •·!J r G mcı dııl< ·, vh ka-
za '":kl'"ı-ı j"" ı!e ; u-

1 .l:ı •: 1 
Jo t..c· 

-· 

CÜ oldular dag!ı Hüseyın yeni-
şemediler 

1 - Raş.ıt (Anlrern) 59,7, 
:.! Fatl.ı: l>~.nbu!J ?,G, u - 1 
l"erıt ıt-• ı~hrl). 

ff llc ;ı...mu: ı 

ı - At rıatdllb•ıll 131111 
ır..tn' ~ - ıeıımet O tıuıbul) 
11, ı metr•', 3 - B:ı.Jrı !An· 
k<Lm). 

Cır.ı' ntn. a 
l - I\unal (! !.n.. bul), 52,113 

ıı, tre 'ıwket ; ılıkcı<ır, 
50,7'l mc• . 3 H t (A 
kaı:a 

U r. .ıUarıı.ı: 1 
1 - , ·- i (k°"u;·.l..ul) 1 iO 

metr . 2 Mehme t r.tanbul) 
1 70 rırt 3 - - Tıı mı ı An· 
kar:ı l 

Çe rı nıa: 

1 B- d \ .ilıkr..ı-a) 3~. 4.0 

bul). 
( 

1 

hn laı 

İL~ 

2 - l=t (İı.1.anbu') 
c• 3 At.eş (lr.tı:n 

&IJ/a" , u 1 ı 

ııı,h Y"-ı>ıldı. Oy-.ı 
ue ren 'l'J.ki in11 ,"'crn: 
ile ge<'tı. Fil.kat nk 
il )o~lu C:cr·dik ka 
·c :ı. • · . ıyort!u. Ni

. ı ('" n~ı!klH r 32 -

J. :ıı·i 1 .t 
" >I ıçlamm btr 
1it -"Men )!aptı .. 

< ':.} l ılc 1 
{- ı •e · \ 
l:i k ıi: bittı. 

- O ga' :ı var. :v~to 
hıriu ı do\'{'1} .i7. 

ı l'i ı T< cd< ıkt oklu O
:. :a-ı !', 3ırmi da ik=ıd bil
t:n .,'?yT<'tlc:rım narfe<len bl\) -
o • porl:ılar bir çok fır• t r 
ka ı al:uınıhn bıı· tıırlu l:~, · 
, erli~"" ut:. ~ adılra. 

~L bundan onraki za-
J.rı hı'T !ki Lı •:ı do g.,• 

:~ ' i. ..... 10 ;..., oyt1nl.ıı ly1
::.- güt",.-

1.i. \"' n tıt. ~ d~r en bu t"C... 
ıİc.., -•ı rrı.k 1 1 re C'h( '1~ 
h b ı.t... .. 

J,Jr ... s Şeref tadında 
J ek kal:."- F bir sevi ci ktitle 
on<iml sı:ı l:ıcst ~ilreş müsaba· 
ır -, yap!dl. Hıırnnı· çok sı· 
e i olmag1 n rağmen trıbün . 
leıin lıınc:a.wnç dolı:ı.ıa;;ı halkı -
rr ~ giı cıı:ı.n ragbc. 
n• a!ak. · ını bızc bir k re daha 
gö,.;tcrınillÜ " 

"''ltiı.;t 1tr: 

1 - fü:ınk" ·•· C.e 1 hmır
li khmcclı 4 d.ı.kiknda. 

..! - Ç.ı.taicalı ıu:~ı naınis
L Niyaziyi 12 c!:ı.l:ikada. 

3 .Meri li Hclımet l.lt'şıktaş-
lı Fcth'\; 18 clııkık< ua. 

ndik biı· miiddet lxklemek lıı· 
lll ıgeld:gi lıes:ıp tdilecek o
Jurs:ı Amerikan denizcil rinin 
Jste<likleri takdirde insaat işi€ 
rmc nelredar hız \'ermcğ<• ınu
vaff U-. olabil.x:ekl ri tr hil e- ı 
ıl r. 

Netict: 

rl-"..ı m:_ mÜEesi mil.Jilrl':Iiin 
l;c.nJolc~~ cektiı;ı t.Jı:;ıufmm ·ı 

k ·imelcri i'.'iva od ·cıreıı. 
"! r..ı' • kı ıl,fin ~·i blil.ıtık 

' izU de{·inel~rin şa.hı 

' 
t 



Daha o zam•a&ar Mister 
Churchill•in büyük bir itimadla 
y ntı !ı. kıebane 'erle köriesmiş 
Norveç hülrfuaeil, kıendi top
ra:ldannm ın,un. - i'raulS isti
lası fikrine ü08iy.et peyda. etme 
ğe t:ıaıladı. 

Türkiye idar'ecilwinin realı.t 
kararlan eqeainde illtikl&l ııa.. 
rekcfJal muha.taza etmektedir. 
Yugoslavya lbgllis entrika1az1. 
il& 1mdMm lff-ifHr.,, 

Hltler Alman Jmuu• vec ı.. 
~nın gi~ ~ 
söyJemit VfJ SÖZ'"'rtni UıHJrlııaJe 
ait ~ni TI> :ıritJU* IJia. 
t;inpjptr. 

c Bat ,.,..,, 1 ıncı nyfnal 
kasında motörHl kuwetlet"imiz 
muvaffakıyetle tetcvvüç eden 
yeni bir akın yapmış, düşmana 
kayıplar .kaydettirmiş ve esirier 
almıştır. 

HabeşiBtanda-Amba - Alagı ü
zerine ilerleyen kıtalaı ım z di
ğer mühim b'r noUayı zaptet
mişlerdlr. Cenup bölgelcıinde ı 
harekat devam etmektedir. 

ltalyu reami ~ 
Roma, 4 (a.a.) - İtalyan or

duları umumi kar argi.hımn 333 
numaralı tebliği. 

Garbt .kkdenitde tiornbarrdı
mu teseltldtller iz bir düşman 
bavazörüne büyük ~pta bom
balar isabet ettirmi le dir. Si· 
rsaifde Tobrulia karsı yapılan 
tauruz muvafı'.1lkiyetle d 
etmektedir. Tankların htJnaye 
sinde diişnıanın. yaptığı iki mu. 

, ... tlH'a.fı 1 llltCI •'ffadal 
bombaları da vardı. 

Ha.len Brest"de bulunmakta o
lan Aiman fcbarnht>tat ve G ıei
SM&ll 7.ll'hlılanR& ağır bomba· 
la.~: atıhnış ve Bre.~ tera<uıesin
~ b'"~ük yangmlar çık'lrllmış· 
ttr. tngıli7. b ıba u v ri 
Boula.gne ve Clı ılhr u tl 
}arına, Touquet tan are m y a 
nma. Rotterd 1 ~ ol hazin~ 
Jetine ve ke-ıa c e • uı • N ~ 
tc-ki petrol hazınc:I e bir taJ 
yar,. meydanına. da. taarnızfaı 
da bulunmuşlardıı. 

t ~liz b<,mba tayyar ler1 Ee 
se ı \ , D.. ıo;eldorf üz nne d• 
rl 1 a ı "ıri'k akıRJa.r ya.pmı 8.1' 

dl'". 
Jn:~Tz lı \!, iye ....,... natlP 

Lontlta, 4 ( •. a.) - Bahriyw 
nazırı A!eksandre bugün bb 
nutuJ aöylevcrelr dem· ki 

- Yunanıst. n hare tındu 
evvel Dwmk~que hidisea 
sinhı a s k e r · tarhm en hü.. 
yük tsbliye hareketi oldugu ne 
ttccaine van'mıru. Fakat Yuna 
nisl:ıu<ia Yat'ıhn tahliJO b relii
tı t"'J\n~ında don: ıııa piJııe öomo 
bal' lıRUW t.ayyar erine ırann 
lieıncn hemen hima !;Ulu 
nan 45' bln ~ bir kuvveti 
kurtarmıf;ftır. 'ftMt•nkctandald 
ln vveUc bbl.tt8 ecDDrken yat. 
ııız 'lft Uıırpide mlılhrfbi Jl&y • 
be- obnek ğin11 aı bir mucı. 
tetAkkl .:ıd&rım. 
Şimdi 1n iltere Harti?tı bir 
~ idrik etmiş bulıınu • 
yor. Cünkü .\:t tDtte. ~ • 
Dizde, hatt.A Bum nde 
bir çok meeeleler Jcs.rşısmda bu 
hmmaktadlr Ame "Kcuı yardı· 
mının artmaın niliat net ceye 
olan Jruw«18 r • 
mk 



Sayfa : • YENi 
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~~~ ı:n;r;T l'iKÜ J.ROG!!AM KIZ Lil1

' CEMiYETi 
Umumi f~erkezinden: 

Harp Okuluna Havacı Subay yetişti·,. 
rilmek üzere sivil liseden mezun 
olanların kayıt ve kabul f&rilan 

BİR KON 
e oo Pro~:un 18.30 
8.03 HaJerler 19.30 
8.18 l.1üzik 19.45 
8.45 Ev kadını 19.50 

Konu,.cmıa 
1 Haberler 

Kon1J~ma 

1 1\.füzik 

1 - Lı.e olpnlulr. bntlhanmı v.....w. ıı.ııunmııı.. 

2 - Aldıkları mezani,.et dipl.omalanndalı:! kanaat - ı:ıoı - -
l:ri bulunmak, 

3 - 01cunh&I< diplora.o twllUnden bir - - ....,... .. ..-.: 

' 

Ra•:yo 
12.30 Program gazetesi Nakleden : Oktay AKBAL. * 20.15 miş bulunmak. 

4 - Sai!lılt durumu pi.lotlulc biawlln• - ...... 
5 - Yaşlan eıa )"Ulcan ll .ı.a. 

lfeşhur tenorlardan Artiir 
Mrampe, sargılarla kaplı bulu
aan sol elini ihtimamla tutarak, 
Nela.ton hastahanesinin baş dok 
toru Bufenin karşısına çıktı: 

- Bonjur doktor, dostunuz 
Gutambid belli buraya gönder
.ı.. 

- Ha .. Ha ... AJdz dostum Gas 
tambid nasıl iyi mi ?Çolrt&nberi 

ctırüşm~tik. l 
- Çok iyi doktor, ııiııe 91! • 

llmlarını söylememi bende.n ri-ı 
ca etti. Hem de parmaklarımın 
bu berbat halini görünce ban& 1 
"Git dostum doktor Gaııtambi
di gör seni ancak o iyi eder,, 
dedi. 

- Şunu bir görelim. 
Artür bir iğne ile tutturul 

mu.~ olduğu bağı çözdü: 
- İşte doktor ııe dersiniz 

buna. 
- Düşündüğüm gibi... Bir 

Panaris... Ve en fena bir va.zi-ı 
yette .. 

- Neler diyorsunuz dok • , 
t.or .. 

- Tehlikeli bir şeydir .. 
- Vay canına.. İşte bu par-

maklarla ne de güzel şarkı öy 
!enir ... 

- Ah ... s:z şarkı da •öylilyor 
sıınuz il<:ğil mi ... Sabi Tenor ol
duğunu.~u unutmu.ştum. 

- F.vet doktor, h·0 m de "ly· 
rique,, sc•·eı,atlar söylerim. 

- Mutlaka güzel bir ;;esiniz 
varJ.:r. 

- B'ıı; lııç di,,leınediniz mi? 
- lir '•sef hayır. 
- Ya•.ıl:.. Sesim oldukça 

gli1.eldir. 

Dünkü bisr laf yarışı ··--
Birinciliği lstanbul 
bölgesinden Halit 

lıazandı 
İstanbul bölgesi bisiklet ajan 

bğı tarafından tertip olunan se- J 
ri yarışiarın b~~:inci ve so:ıun-ı 
cus11 dün sabah Top kapı ile Si
livri ka.s:ı.bası arasında ve ı;,o 
kilometrelik bir mesafe dahi
linde yapılmıştır. 

Ankara, Bursa ve fRtanbul 
bölv,eleri bisikletrilerinin işti -
r3.k ettikleri bu ko~u cok mun 
tazam ve o nisbette de heyecan 
lı geçmiştir. 

Eskişehir ve Kocneli bölgele
ri koşu~uları son d:ıkil:ada GI· 
kan maniler ılo!.a;~•ile ynrışa i~
tirfık e<lcmerrıiş'crdir. 

Umumi tasnif itibarile tstan· 
bul bölgesinden Halit Oflaz 5 
saat 43 dnkikar1a birinci, 13 ila
kika far la Bıırsa bölgesinden 
Hiland Altunta.5 ikiııri ve ts
taııbul bi:\lgrsindMı $qhri Do;ıt
da.l!ı. ücürır·ii gf'1mişlerd1r. 

lsta~bııl höl;r"i itihnrile 'J'oo 
kanı kıı ii!ıi;Pckn Halit Ofla• hi
rinci. avni kuliintPn Rabri ncr 
ğuda~ ikinri. ,·itı~ avni knHip. 
ten , ftı--ıffrr f'irl'd ü.;üncü ol· 
mu•lardır. 

Bu yarışa Ankara bö'r-esin
dcn l, Bursa b5l~esi,deıı 4, !s
tanlıu~ bölg0s n<lı"n f) olmak ü
zere 10 bisiklet~i iştirak etmiş
tir. 

Dünkü 
Alletizm 

nıüsabaka !arı 
(Baş far;afı 4 üncü aayfada\ 

Sınkla al ama: 
1 - Halil • İstanbul) 3,22 

metre, 2 - Celal (Ankara) 
2,90 metre, 3 - İzzet. 

400 metre: 
1 - Ahmet (İstanbul) 53 59 

2 - Ancos (İstanbul) 3 - Ga-' 
li p (Ankara) • 

1500 metre: 
1 - Rıza maksut C!stanbul) 

4,27, 2 - Veli Demir (tt15tan
bul) 3 - Sabahaddin (Ankara) 

5000 metre: 
1 - MusWa (Ankara) 16,6 

2 - Artan (İstanbul) 3 - Eş-, 
ref (İstanbul). ' 

4X100: 
1 - İstanbul 45,5 saniye, 

2 - Ankara 46,4,3, 3 - Bali
kesir. 

4X400: 
l - Ankara 3,39.4, 2 - ı. 

Doktor siyah aa.kalını oynata 12•33 Müzık 20.40 Müzik 
_,_ gül. dU·. 12-~0 Habel'ler 21.01' Müzik 
•,... 13.05 Müzik 2' : ,1 1'.lüzlk 

- Görec~0"' bakalım dedi. * _ .,. ,, Jl'· 1- ..... ler 
Sonra eliyle yaralı parmkk- 18.00 Program 22.bt Müzik ı 

lıı.rı biraz ı;,kıştmlı. . • _..,, la.dl 18.03 Müı:k :l.> • .:.;> J: .. .ı.t)anl;l 
.dnur zıp : ~~ 

1 - Azami (250) liraya kadar ayhk \icret 
mesk~ t.azmiııAtı \'erilınek ürıen, KWll,A, Y 
UmU1DJ Merkezi 

Ye aynca 
Cemiyeti 

Jl.JUIJASEBE 
Si NE 

KONTROL SERVi
BiR ŞEF 

- Vay ... Vay ... Aman dok- { 
tor ... Rica ederim. .• Çok .. Çokl kinci kat p2ncere· alınacaktır. T:ıliplerin aşsğıda yanlı ev..afl haiz olması 
acıyor.. • d d •• ı liı=ııdır • 

- Böyle bağırmayınız dos· ı;ın en uşen A - Yüı.sek mektep meıunu olmak, 
tum, yandaki bastaları ayağa k '.8 - A~kerlikle ilişiği bulunmamak, 
kaldıracaksınız. ÇOCU C - Devlet devair veya müMSeSatında veya bımkala.-.ıtı. 

- Pardon, affedersiniz dok- Kasımpaşada Kışla çıkma • uzun müddet muhasebe ve muamelat ııerviı;leriıaGe şeflik 
tor .. Ama ne yapayım, bu elim- zında 6 sayılı evde oturan Aki- veya müdürlük gibi vazifeler gönnöş olmak, 
de değildi ki .. Lakin 1aha fazla fin 3 yaşındaki oğlu Rıdvan, e- Ç - Sıhhati tam olmak. 
i>Mtırmayuı .. Ay ... Ay ... Aman .. 

1 

vin ikinci katındaki penceresirt • 2 - Talip olacakların, bir mektupla., mernııt mektep 
Aman... . Offf.. Off.. Yeter den bakarken birdenbire müva- diploması, çalıştıkla.rı yerlerden aldıldan Boll9erVisleri "" 
Yeter Artık yetişir ... Amanı zcııesını kaybederek sokağa vesaiki müsbitelaıi ve iki kıt'a fotognEıleri ve bir nüsha ter--
ne eziyet ..•. Yetişir doktor .. Ye-

1 

diişmü.~ ve muhtelif yerlerinden cümeilıal varakalariyle birlikte, 10 l\lııyıs 1941 tarihine ıu.. 
ter. ağır surette yaralanmıştır. Ya· dar, Ankarada Kıııılay Cemiyeti Merkezi Sicil Müdürlüğii-

Doktor kızdı: ralı çocuk sür'ı.tle Şişli Etfal ne mliıııaıa.t elmeleıi ve müracaat mektubunda keadi bak-
- Ama çok oldunuz artık. hastahanesine kaldırılmıştır. · laruıda uınlfuna.t verebilecek tanınmış üç zata isim w .,.._ 

Çocuk gibi ne bağırıyorsunuz. 1 y d vazzah adreslerini derceylemeleri 18.zmıdır. 
Dnlrtor yandaki etajerdcn rbiı angın a yanan Talı.sil dereceleri aamrı dikkat.e alınarak, ~ mal:lfı-

kıskaç aldı. Artür onu görünce! Dora ..:Ja o" Jdu" ooli haiz oldııldan anla.şılan taliplerin iuddüdtt h-'trıde 
bir adım geri kaçımstı. ,. . aralannda. bir mUsııholıa açılac&ktu. • 

- Bu ne bu Omınla ne ya- Evvelki gün Tahtakalede iiiııııı•ıı::i••~a•ıcıııllEllomllllm•••ıııııı•••••••-pacaksınız .. Merhamet doktor ... 
1 

Krem fabrikasında ola.n yangın ıD 
Hayır yeter. Vazgeçtim.. ile bu yangında ölen 14 yaşın-ı 

Ellerinin bir men~nede gibi daki Hüseyin ve 28 yaşındaki 1 
sıkı~tırıldığını zannetti. Göz•M"i Doranın muhtelif yerlerind:ın ı Devlet 
ni yumdu. Fııkat acı o kadar yanmış olduğunu yazmıştık . 
müthişti.ki korkunç uluma.larla Haseki hastahanesine kaldı . 
havkırmaya ba.111~dı. tki hasta- rılmış olan Dora da evvelki ge
bakıcı ve bir d"l:tor lrn~ue\u - ce yanık yaralarının tesiriyle 
lar. Doktor Bufe onlara temi-

1 

ölmüş bulunmaktadır. 

Demiryolları İlanları 1 

nat verdi: 
- Bir~y vok canım .. Mös- · Kidırıma çıkan 

yö Artür S<>hhar • 0 siyle bir k 
serenat söylüyordu da.. amyon 

• • • İnhisarlar idaresine ait bu-
Yarını saat sonra Artür çek· lunan 269 plfLca sayılı kamyon 

tiği acıları unutarak ve biraz şoförü Kadri Babayurdun ida
da içmek için bir gazinoya giri- resinde olan Eminönünden ge
yordu. çerken gelen tramvaya çarpma-
Bağıra bağıra sesi kısıhnı~tı. mak için direksiyon kırmış ve 

Yarın bu sesle nasıl konser ve- yaya kaldırımına kadar çıkmış-
recekti. ı tır. Bu sırada Rus mağazası • 

• • • nın da güneşliğini kırmıştır. Suç 
Ertesi r;ihıkii gazetelerin en 1u şoför hakkında takibat ya· 

giY& ~aman yerinde ..öyle bir pılmaktadır. 

Muhammen bedeli (2585) lira olan muhtelif bhnlıkta 2lli0 Jdlo :ıem. 
amyant, 200 kilo örülmüş kordamyan\ ve 100 kUo cratıtli yağh 4 lı:öte sal
mastra taahhüdünü ita edem.iyen müteahhirl.i nam ve hesabına (18/5/141) 
cuma günü saat (J0.45) c;nu kırk beşte Haydacpaşadıı Gar blnul doıhilin
deki komisyon tarafından par.arlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i.stiyenlerin (387) lira (75) kuruJlulı: lı:ıt't teminat "" 
kanununun tayin e:ttil}i ve:saikle birlikte pazarlık günü saatine kad8f' ko
misyona müracaatları liz.undır. 

Bu işe ait ı;arlnameler lıomisyondaa - olanlt d&ıııtılmııktador. 
(3385) 

••• 
Takriben 3298 ton pilı:in Zonguldaktan ve 2000 ton pik1n Haydarpaşa. 

dan Köstenceye ve Köstencede bulwı.an takriben 1136 ton bandajın 1s
lanbuıa nakli 8/5/941 lanhmde perşembe günil saat 15 de pazarbkla ihale 
edilecek.Ur. Beher ton hamuJenin nakil ücreti yedi lira tahmin edilmiştir. 

Taliplttin ayni gün ve stıatte: kanuni sevi.kalarile birli.k!e: Ankarada 
umumi müdürlük binasınd.-ı malzeme dairesinde toplanacak koınuyooe. mil
racRat e:tmeleri !A.zımdır. 

Şartn3meler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde ve ~-
paşada tesellüm ve sevk şefllğinde dağıtılmaktadır. (3333) yazı vardı: !=========================== 

"Meşhur Tenor Artür La- ,,..,.,,-:~r-• --------~..,..., 
rampe. haber aldıihmıza göre ~!!! U"' _. rtJ ================================ 
dün Nelaton hastahanesinde ~"J' IPI A 11'.".- .... 'f.. · İ 
hastalar için bir konser vermiş, ~-ııia-ıiiiİİiııriİıım: stanhul hava mıntıka depo 
en son şarkıları teganni etmiş- 1 2 3 4 5 6 7 8 .:. JJı. • ı· v • -' 

tir Gü1,el ıw-sli tenorün bıı ha· r--·--~~~!'--~J-. amir ıgın~ en 
!'('keti .. ilii.h.. Y:ızı. tenoru 1 J J J r.ı; 1 1 - c!OOOO> cam m•traya kılıf ve te!....nlatı yapılacaktır. 
metherliyordu. Artür memnun l--:ili1=1-.:.....-'--+I =:1=-'-+-1 2 - Kılıflar hava rengi kaim kıı.lık elbise kumaşından olı<:aktır. 
m~mnnn gö?iJP-n ge<;irirke11 ken 21 ____ ._J _.J_.__.:11::.,.' -'-·I 3 - cl500• liralık kttt'l teminatın cBakırköy mal müdürlüğüne> yatırı-
ili kendine gülüyor, yan ~özüv- 3

1
_ 1;--'--'--'l-f)B=''=..:.l=,_l _

1 
!arak makbuzlarilc birlikte 8/5/941 perşrmbe günü saat 14 de YeşUköy ha-

}(lı de kıskı:1.r1n izi kal"ln sol e?i- 1 D l va ınınt.aka depo an1irLli S2t.ın aıma komtsyonund<ı buıunmaiarı. C34ıs> 

nin parmaklıırına bn.kıyorilu.. 4 1-..,L,,----!......:._~::.;..::I =-ı 
Ne ivi şeydir şu şöhret 5 t-f-'='--=..:......ıl_!..-.ı._...ı.l_ı l _____ a_ını_z_L_er_az_ım __ s_aıı_na_ım_a_k_om_is_ys_nu_n1_in __ ___.I 

Not: 

1 

BilAhare: hava ınuayeae heyet\ tarabadaa 7aprteıtılk sa ıdt ... 
lık durumları pilotluk sınılıaa JnOsait ı~ iısteıtuw a.z.s, oJOI"' 
lunun diğer sınıflanna vertJmek gibi hiçbir me:cbırQıete ttbi. tatulmadlll'• 
Wn scrbestl!r1er. x-dll.erinta anulanH lllr'e ~ Wtı ~· 

Okul tedrisatı 15 MOJ"ıa IDH de ba:ılıyecatından talip olanlar , bU'" 
lundukları askerllk şubelerine ınüraCRat ~lır:lwıdtı. ..Mkerl!k ~, 
yaptıracakları sıhht muayelMde: müılOeıt Mtlee alMılar eıvnk1an ile 1brf 
okuluna sevkedlleceklerdir. (Un) 

Ustanbul ltJazım amirli(i s2tınahııa kımisyonua1an 
As.l:erl matbaada mevwt SOi çtft ltlillae - ...,..,..kiır. Pazarlı!LI• 

arıtumw 6/5/9'1 salı günü - 15.30 da T<>pb red" ı:.... lmirllti aalm al
ma ltomUyoaunda yapü:acakhr. J'otinlerin matbaada aıı!lırü:lınesi prttır. T;;a .. 
lıplerln 76 lira ııu'1I bedeli}o bell.i Yekltkt kcw Is; = ı b • 

1 (1119 _ ~) 
••• 

Ku~ Askeri ı.ı-lnde ,......,..\ 4& ~ ı-xı fotin, 1678 ~ dahlll fo
tin, 324 çift terlik, lOI çift 1W1k ~ 12 çift irop.ı ayakkabısı, ı ı;ifl 
.W-~ totini., zn çift .. lı>mdunıoı _.,-b.kla -.ıc1ır. Jalekllle<m kölı•• 
1otiıı v ... ~ olwlda likm~ şarttır. ll..ıeoi. S/5/941 Alı günü sııo$ 
l.u-0 da Top'ı a= fllle Lor. lımiryti aatın ahM ıı-lla,yonunc:lo. yaJ>llacai<lıf· 
Hepsinin tahmin bedeh *°8 ıı.. 50 kunıflur. Tallplerin ı,,,ru vakitte mııl 
bedeli ile k• ' .,...,. ı ı ı'eri. .'1110 - 3304) 

• • • 20 nuwala mıiic•llfd dWdt tıeltnden 40 ldlo alwaktır. ~Hl "·efe""' 

cekJerj tel - ve luıt't -inallarilo l/5111Kl perşembe eö•lı sııll 
14.30 da TuphaneoM LN. lııairllli - alma koıni1110muuı ıelınelerl. 

(1122 • 3431) 

• • • 
Beher - H kunq 56 oantimdsı • .,. döküm hoıllnde benun aU

....,.kw:. Puarlıkla eksiltmesi 3/5/141 perşembe günti saat u ..ıe Toph•n4· 
de Lv. -illi atan - ~unda yapılacakbr Mevzuatı bidon ol•· 
re1t Oto Pmc Md. ce veriHcektir. Taliplerin Alurkapıda Oto Park Müdôr
lüğönde me-tı ıarm.ı.orı şarltı.r. lsloeklllorin 1554 ltrn 75 kuruş kafi ı.-
ıninatlarlle belli 1'8kiU.. koonisyona ırolmelerl. (1123 _ S'31) 

• • • 
KüÇ(llt mlk7- koalrollu marul marltalac ve kom1Syorı0' 

mevcut nümunesinden aşalı olmamak Ozere blr adet he~ap n1aldne~i aJ1111l .. 
cakbr. Puarlılı:1a eksilbMtıı 7/5/JIMI çarfamba ı:ünü saat 15 de Topıı;Jll 
de J .. v. lmirlifi satın aln..a konlisyonunda yapılacaktır. Tiıthmin bedeli ı10 
lira kat't te:nıinatı 25 lira 50 kuruştur. Tali.p]etiıı belli vakitte komi.qyorıf 
ıeimeleri. (Jll8 • 34211) 

" . . 
18.500 ~det Harison marita 72 lik çorap ltılf>Si alınııcııkbr. Paz.ırh~11 

eksiltm.esi 7/5/1941 çarşamba günü saat 14 de Tophanede Lv. ~mirligi ~ .. 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1295 lira kat'i uı111rl 11 .. 
tı 194 lırııdı.r. T.dlplerin belli vakitte komisyona ıelm•leıi. (1121-3429) 

• •• 
Kordon.ile birlikte 100 adet avcı borusu aJuınctktır. Pazarlıkla ~sihJl'eJI 

'7/5/1941 çarşamba günü saat 14.30 da Tophanede Lv. Bmirliji satın al•111 

komisyonw1da yapılııcaktıı-, Beherinin tahınio bedeli 14 lir:ı K.;ıfi 1c.-nuıı:ıtf 
210 lira.dı.r. NümUDtii komisyonda görülür. Taliple;u belli va.lıcrtte- ko01il'" 
yona gelmeleri. (Jll6 - 1424) 

Adet 

~ 

J 
J 

1 

••• 

ilik makinesi. 
Dört delikti düğme makin«;!. 
Pontarlz n1akine9.i. 
Cı!t itJıe makinesi. 

2 Stopsuz motör. f 
Yukanda yazılı n111ltine:ler alınacaktır. Paza.rlıkla eksittmP.Si 7/5/1~ 

çarşamba günü saat 15.30 da Tophanede Lv. A:nirliği satın alrrıa korıJl!)'~ 
nundn yapllacaktır. Taliplerin kataloğ, ve kat"i teminatlari\t ~rıı v'1_µt 
komi;o:;yona gelmeleri. (1117 - 3425) 

• • • 
Ve meşhur olmak.. :~ı=,_..:.=..ı._..:.l_ı, =11:...11__:., _..ı.I r;._1 
ADLiYEDE 111 .111 l 

Arkadaşının ::--.... ............. 1 
.... ı .W 

1 - Tahmın edılcn bedel~ .:700(b lira olan c5000> nıelre erat yazlık 1 ıd· 
elbiselik kumaşının 7 mayıs 1941 çarşamba günü saat 14 de pazarlıkla ek- J.lüteahhit nam ve hesabına 388,000 adet ınadent dURm.e ahnncıı.1' ı.i• 
siltme8i yapılacaktır. Pu.arlıkla eksıltmesi 12/5/941 pazartesi giıntl. $a<lt 14 de Tophancdt' '6' 

2 _ tik teminatı <37~ lira olup :>al'tnamesi her gün komi J"ftft(lan _ Am.irhğı satınalma komisyonunda yapılacakbr. Numunec;ı komisyond:t,,oıt' 
elbiselerini çalan 

tevkif edildi 
Maçkada oturan tüccar Süp

hinin Anadoluya bir iş için git
mesinden istifade ederek evin
deki üç kat elb,sesini çalmakla 
~uçlu; arkadru;larından Kemal, 
evvelki gün yakalanrak adliye
ye verilmiştir. Birinr.i sulh 
ceza mahkemesinde yapılan du
ruşmasında: 

- · Ben çalmadım. Suplıinin 
eski kansı benim halime acıdı. 
E biselerimi çok berbat gördü. 
Apartmanın anahtannı verer~k 
bıı·'ları almamı söyleilı. Ben de 
gidip aldım. Benim bir suçum 1 
yoktur. 

Soldan Sağa 

1 - Bir balık ismi • Ağacın bir 
lasmı. 

2- Yardım maksadile verilen 
şey . Bir rabıt edatı. 

3 - Sol elle çalışan • Kuşlarda 
vardır. 

4 - Mükafatlandırma. 
5-0nur. 
6 - Bir deniz ismi. 
7 - Bağışlama • Bir nehir ismi. 
8 -Takım . Fransızca "hayır,,. 
9 - Padatmak. 

Yukandan aşağıya: 
1- tyi olmayu.n - Bir gıda mad

desi. 
2 - Ba~ tarafına "B, gelse bir 

yılan is!Ilİ olur - ı;:ıbise ası
lan yer. 

3 - Halit • Memleket. 

rasız olarak alınabilir. 8 
pa 'I rUlur. 1lk teminatı 104 lira 11 kuruıtur. Taliplerin belli vakilt.c konus. 

3 - isteklilerin belli gün ve saatte kanwıun istechli v-eGaik.le bil'.ttktıe ıs- ~~f"Ti. ( 1125-24~ 

tanbuldaki komi•yon• müracaatları. (3448) -, -İstanbul Beledı· yası· 
1
. ı.;nları j 

İnhisarlar İstanbul Baçmüdüı·- ...._ • 
lüğünden: Beyavtta Camcıall mahallesinin Haçeği sokağında 14/16 nwnar311 ~ 

tçki ve totön sabcıt::ınnın ellerindeki satış 1.czk.erel~inin müddeiı 31 enka7.ının satışı açlk arttırmaya konulmuştur. Tahmin bedeli 534 bf3 f' 
mayıs 941 akşamı sona erec.-ektir. ille teı:rıinatı _4~. lira. 5 kuruştur. Şartname Zabıt ve MuameIAt Müdlırl~, 

Satıcıların yeni tezkerelerini kolaylLkla alabilmeleri için ıruntaka iü- k.alemınde ıöruleb.lir. thale 12/5/941 pazartesi günil saat 14 de Dfliıtli rJ'I 
berile aşa(.'lda gö:;terilen günlerde dükkAna ait konturatları ve eski tczke- climendc yapılacaktır. T!iliplerin ilk teminat makbuz .,.·eya mt"ktuV1;;ı 
releri ve iki adet fotograflarile Kabataştaki BaşmüdU.rlüğümüze mürcıcaat ihale günü muayyen ~aatte Daimi Encünıende bulunmaları. (3269)? 
etmeleri ve 5 haziran 941 akş.ımı saat 17 den sonra yapılacak kontroldaı========:::-::.-:::--:::.::-'__ - - - - -·- _.:~ 
tezkerelerin; alrnıyanlar hakkında kanuni muamele yaoılacağı ilATI olunur. İstanbul P. 1'. T. Müdürlit~ÜndeıJ JY 

(3396) ~ ~~ 
15-16-17-20 mayıs 9-il [{inleri, Byoğlu, Galata, Pangaltı, Sişli ve Ka- Chin1an.iye telsiz binası tamiratı işi kcşıfnamesi mucibince ;ıı;-ık e ef 

~up:ışa mıntakasındakl b:ıtıler. meye konulmuştur. Eksilbne 20/5/941 salı &ünü s~at 15 de Bıiyük p~t . 
21-22-33 mayıs 941 ~ünleri Sirke-..::i ve Beyazıt mıntakasındak:J bayiler. ne k;u·şıs1nda Valde han ikinci katta 23 numarada Umumi depo nııı~r;;: 
24-26-27 mayıs günleri Aks~ray, Fatih, Dalat, Bakırköy mıntakaların- liği odasında toplanacak müdürlük alım satım komisyonunda yapıJal· ~ 

d.:ıki bayiler. K~if bedeli 1731 lira 51 kuruş, muvakkat. temin:ıt 129 lira 87 }<.tJ f1 Diye müdafaada bulunmu~ -
tur F'ıı.kat mahkeme riyaseti bu 
müCafaayı isab •.ti ve muhik 
hÖ!'P'e:Jiğinden suçlunun tevki
fine karar vern"iştir. 

23-29 mayıs 941 günleri Bt:$i.~, Rumeli Boğaziçi ve Anadolu Boğa- tur. Taliplerin keşif , .. e şartnamelerini görmek ve: muvakkat t'?"lnın:ıtlil ' 
ye-tttPği, ı.içi bayileri. :atı:ınak. üzere çalışma günlerinde Büyük Postahane binaAı biri11rl ~ 1 

5- Büyiiınek. 2 3 
idarı kalem levazım kısmına., e:kc;ıltıne ITTin ve sa~.tinde en "Z bir teıı:ıll 

4 - Vakti bildiren alet • Hasta 

6 
"' k. b. F ·d ı· b" ı 30-31 mayıs 941 ve - haziran 941 günleri tlsküdar, Kadıköy, Eren- ~.... ~ ~ı -- r~s ı ır serpuş - aı e ı ır 1000 liralık bu ise benzer ı.:: yaptığına dair idarelerinden a!rno,· oJc.h0•- ı 

köy mıntakasındaki bayiler. ~ ------
Ankara milli kü;na 

macları 

su. 
4

_5 haziran 941 günleri Adalardaki bayileı-. sikal:"ra istinaden rstanbul vilciyetine: müracaatla ek.o;iltme tarihi,.,lf·ı· ~ t 

8 - Diri olınayan - Bir kadın ============================================= ~ünleri hariç üç g:ün evvel ehliyet 9'42 yılına ait Ticaret. Odnsı ,·c!'iı)i. 
iRmi. 

1 
k k ile muvakkat teminat makbuzu ile birlikte koın.isyona mürac.•a;:ıd~•11 ') 

9- Neıı'e - Tersi bir u:r.uv. ' Sfanbu} tle tri , tramvay Ve tünel _ .,.. . < 34~~ 1j 

' 
(Evvelki hulmacantn halll) e l t l O M d M ı •• "" •• d r •• 
1 2 3 4 u; e me erı umum mu ur u ;un en I • • . .. J"Je 

1 - Muhtelli evsa[ta mücerrit şerit, band, kitle ve lehim macunu T ıcaret O fısı ne Musa baka Ankara, 4 (Hususi) - Bu- ·ı 
gün buraJa yapılan milli küme 1 
maçlarında Gal~ tasaray Mas- 1 r 

kcsporla 4-4 berabere kalmış, ı 4 ~W~~~ 
~'enerb:ı h~e Harbiyeyi 4--1 mağ ! 
lfıp etmiştir. 1-'"-,-'=-;-=.,,-~,,_--""'-'-"-':;.:.t 

tanbul 3,41,5. 
Disk atma: 
1 - Ateş (İstanbul) 36,59 

metre, 2 - Yavru (İstanbul) 1 
34,31 metre, 3 - Balcı (Anka· 
ra). 

U:r;un atlama: 
1 - Ömer (İstanbul) 6,54, ::::.=-=-====-

2 - Çaroğlu (İstanbul) 6,39,5 r.&- O O K T L; ' ıı:: WSı 
3 - Melih (Ankara), 14 ' · " 

üç adım a.tısma: r evfik Aktf , . , yışık 
1 - Yavru (İstanbul) 13,55 Dahlll Ha .... hklar Mliteh .. •a• 

2 - Ömer (İstanbul) 12,90 
3 - Cemal (Ankara). . 

Beyoı)lu Par-m•kkapı imam so-

Neticede İstanbul ekipi 148 Mat 14 • 18 e kadar. 
puvanla birinci, Ankara 100 pu- Gece mUracaatları d• kabul 
vanla ikinci Balıkesir de 177 up- edlllr. Telefon: 43~05. 
vanla üçüncü oldular. l•ııiıiiııiıiııimıiiiiiııiiiiıııiıiıııiıiıiım•m .. 

mekt"pla teklif istemek suretiıe sabn ahnacakbr. ı 

~ = ~::;~~:i~ ~:~~~~1!!~0 p:::;·t.darik edile<:ek şartnamesindeki MEMUR ALINACAKTIR 
tarifata uygun olarak 16/6/941 pazartesi günü saat 17 ye kadar Metro' 
hanının 4 üncü katındaki levazım müdürlüğüne: im7..a mukabilinde veril-
miş olma:u lfizımdır. (3366) 

r"y nffibahJn,,"'ı.-- DOKTOR_.,, 
- HAFIZ CEMAL 

ilan fiyatları Lokman Hekim 
Kr. 

Daşhk maJrtu ola.rak 750 
Birinci ııayfada santimi 500 
ikinci ,, ,, S50 

I Vçüncii ., ,, 300 
Dördiincl .. " 100 

l Beşin • .. .. 75 

,~;:~:~~~·~·-~-.:·~·- 50 

Dalıillye llfüteh.asaısı 

Divan yolu 

========::::::ı::==---~ 
Sahibi: A. Cemalettin .SaraçoOlu 
Neşriyat Müdürü: h1acrt Çetin 

BastldıOı yer. (H. Bckfr GOraoylar ve 
A. Ceınalettfn 6.ara.;Of}lıı ·matbaaıu) 

Ofisimize, Yükse:k me:ktep me?:un1arı ile Lise: ve Orta ınckteP 1~ 
zunları arasında müsabaka ile memur alınacakbr. Müsab~ka jrrıt.ıll·ıt .. 
ları tahriri ve şi.fahi olmak üzere iki kısımdır, Tahrirt itntiha:n J5 

111 rı 
yıs 041 perşembe günü .:.a<.'t 15 de Bahçekapı 4. üncü ·vakıf hand:ı ı~t.~, .. 
bul Ticaret ve Sanayi odası içtima salonunda yapılacakbr. Qüııl1~r
rıca tayin edtlCCf'k olan şifahi imtihana girebilme:k için tahriri irotı ı>I'" 
da muvaffak olmak şarttır. İmtihana talip olanların me:murin ~811 1tı' 
le: 3659 num~ıralı kanunda yaz.ıh vasıfları haiz ohnaları ve bunları 11 

jf11 
• tJtf 

~~~ ve:aikin ~sıl v~ya mtaaddak ıure:Uerini askerlik hiıfllc ~ ffı'.~ 
bıtırdıklerıne dair ve:>ikalarını kısa bir f.tt<'ümeihal ile hak1orı~d· ... ti~· 
~ılmat alınabllecek kimsele:rin muve7-Zah isim ve: adreslerini bır ı;l,. '1" 
ı1" 10 Mayıs 1941 cumartesi günü öğleye kadar Bah.çekapı ı<utııı 
da Ti ... are:t Ofisine tevdi e:tmcleri ıazundır. 

. ~/ 
Jrhisabakada kazanacak me:murlar 6 aylık bir tecrübe d~vre51 tJ"Y. 

l"C('ekler ve ehliyetleri sabit olmıyanların hiç bir iddia haklan oll'T
111 

üzere v.u:i!elerine nihayet verilecektir. 

• 

e 
tıiA: ... 
liıt .. , 
''• 
ı;. 

"·· ı.,e 


