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erd 
'-ı\d:fE~b, 'Ji.x"-ı.nal<-f" , • 

r oophe ru.~lur mıdır, dı
ye tlnı:;immiye nrbli haoot kal
madı. B u oophe a ılm)şhr; 

l knvvetlerile değil, 
w lmV\ ıert !,"Ün geçtik-

~ şicl ~ulii 
arfurot;ında artık JdnH.;enin 
t:öı•h ~ oomya.o bu hii
euınlan V~lııgton imalat 
ııroı.,rmmı tamamı1e mtı k etli
lip Alın ~a ı;-öM-eri üzorind~ 
oo binlert'D tayyare gooeli 
gumllizhi bomba l • ğclımnye. 
tıQHlad)Jdan zaman cc te .. ir 
'ha.Sıl ede,eeftdir? _ _ _J 

Yazan : HOseyln Cahid YALÇIN 
ımdiyc kn~ r proı a.g.an
ya sahasında tcscbbüsü 
:Mfüvercılere bırakmış 

gi · göriinen l\füttefıkler son 
~nlerde birçok sa.halaı da ken
di lc·hlerlnde bir havn yaratnu
y.a.ı muvaffa:k olru-ak pıı pagruı
,1a ı.,ıahsında da dü~ma.nlarından 
gerı kalınıyacak bir kabiliyette 

.'lıulundul laı mı isbat ettiler. 
Doğuda mt>~Ur b.ıhaı· taar
ızunun baslamaısmı herkes me

ra.kin belrlc:rken, tam bu sırada 
Milttcfi:k k.a\nakları Alm.ınlnrm 
~.aafı, fönıt..-Ozı;kleıri ve manevi 

uvvctl !.'inin diışüldi.iğü hak
nıda o ilidd.ar n<."fjıi) atta bulun
ula .. , c bilhas..:a. İlal~ arnıı h:ı; 
ım <• kadar b.t.kin YC pcnı;..m 

·tc1miye mm·affnk uldular Jd 
))(>ğu t::ı.arnızu adet.."I. lczıet ve 
fırını krı!f betti gibi göı Unüyor. 

Alman taanıızw1daıı korka.bilc
ook olanlar muh:ıJA--kak ki şimdi 
~ın boğusmala1 ı daha itimat 

beklentıye basıM.ılar. 
Müttc.fikler diinya efkanumu· 

mıyc:iliıiıı, harıbin neticeai hak-
ındaki kanaat ve telakkisi ii

aerinde kendi lehlerine bu kadar 
geniş b:r tesir yap:tbilmck i~in 
yalnı,z lfı.f a dayruımadılaı'. De-

zciük ve !bilha....::sa hawcilik sa
~mda. gösterdıkleri mll\ affa

lkıyutlerin bunda büyük blı· rolü 
vıardır. 

Vaaingtont.lan geJeu ha.beıler 
Birleşik Amerıka Devletleri de
ıAiz in.,aat tezgahlarının günde 

i yük gı;ımisi indirmiy başla
dıklarını t min cdorkcn bunun 
et"ne sonunda üçe varacağını ela 
ilave ediyorlar. Biı dmlıiic kim
senin inanamaz gibi görünmüş 
elduğu bu S<'ri gemi mşaatııun 
tık hakikat haline geçeceğin

de pek az şüphe kalmıştır. Bir ı 
Amerıkan hoyııteltr.ı•.ının Tok
yoyu ilk bombardınınn edct;€k 

arp gemisine konulmak iızere 
şnndidcn bir deniz topcusuı;un 
b oykelini yapmıya başladıgmı 
da. oğreniyunız. 1nbiµz ~azctde
rin in denizcilik ınutehassısları 
Akdeniz<lcki dm'l ,,,dan çok 
memnwı görünüyoı lar ve Müt
tefik ku\'Vctlcıinin A.kdenizdcdd 
faaliyetle1 i netice.5inde İtalyan 
~mnlarınm daha sıkı bir ncza-

• rot altmda tutulduklaıını ve 1-
ya ılc Libya arasın.daılri .~le.:ıiz 

nakliyatının ı.orla§ması yuzun
m Şimali Afrik:!daki Mihver 

ıımvvctlerinin. darda kaldıklarını 
mcmnwııyctlı> kaydediyorlar. 

makat denizler<lc M ı.lttefikle
c n en ibüyük ha.rclietlerinden 
~ı:i Amerikan gemilerinin Ak
d.enize rircrdlc l ngilizlerle bır-r,. • •• 
likte :hareket etnıelcn ve uç ı;e-
11eye yn~nn bir zamandıanbcri 
haı ikalı faaliyetleri neticesinde 

1 

yorulan 1ngıli.z gemilerııtln yü
k ünü ha~ifletmcleıidir. Almıın
lamı Libyuy.a a.-,kcr ve l:ıattil 
kumandan yollama:k suretiyle 
l aı-dımlarııu labii bulan ltalynn 
gnzetel-eri Amerika~ .gaınil<:r_inin 
Akdenize gclmclerını İngilızle
Fin ltnlyan donanması karşısm
d a acıı 1.almaları suretince tef-
sir cdı~orlar. . . 

Yalnız bunun bangı deıuz 
muhareb~leri neticesinde vı.ıkua 
gcldı0-inı' bilmediği~~iz. i~iıı _bu 
Q:>a.pta. ne duşlınece<JHD1Zı bile
miyoruz.Acaba ttalyanlar :Mata· 
ban mulıarebcsindmı mi, yok~ 
Tnranto muharebesinden mı 
l:ıa!bsediyorlar? 

li'akaıt M üttıefiklerin en hay
ran ıka.lınıacak ve hiç itiraz ve 
munak~a .kabul etmiyecek m~
va.ff akıyetlerlı havalarda k~ndı
aini gfü;tcriyor. Bır AmerıkU;_n 
gazetesinin Ortaşnrılro. yolladıgı 
mı.ıhaırir, muharebe meydan
larını gördükten sonra, göklerin 
:A.nlCl'ilmn t::ıyyarclerinden mli
rekkep bir bulut ile kaplı hale 
geldiğim memnuniyet ve gmur 
ıle yazı) or. Bır sene vvel nn~ 1ı 

•• •• uçu n ar 
akında Büyük Mil et Meclisinde 

müzakere edilecek lan· li ·hanı 
im esas arını bildiriyoruz: 

.. -----------------=------------

•• u 
Küçük sanat erbabı kimlerdir? - Ustalık, kalfalık ve çıraklık şartları -

Kayıt. ve tescil işleri - Ev ve el sanatları - Küçük 
anatkarlar için kurulacak teşkilat ve birlikler - Cezai hükümler 

1 d =-ı Küçük sanat b b h r z an a üzerin aeğiştirdikçe ::u~ı '·ve efes~:,r Türkiye v 
·de ·ıık hava yaptırmıya mecbur ıuıuıuyor Sur·ıye sahı·ııerı· 

Ankn.ra, 3 (Yeni Sabah muhabirinden) - Yakında Meclis
te mü.zakere eclilecek miihim kanunlarıll\lzdan b iri de küçü san'· 

m U ha rebes I•. atlar kanun layihasulır. ırnçiik san'n.ıt lar tkantın layihası mucip h rıcı· nde 
sebepler layihasında hiikfımet, takip edilen es:aa gaye ve hc-
d~r!eri şöyle izah etmekkilir: ---o-- 1 - Az ::ıNınaye \'C fazla bil

gi ile çalısan miistak:il ibir san'
atıkfu· ziimresi yetiştirmek . 

bir san'atk8.rlar yetiştirnı~k. ----00--

• r y 

mübayaasında 
ha kı olaca 

00 

a 
,. 

• 

i r an ve lr 't apon Amir 
ödüuç verme a- içi ver'"I 

nunundan istif ' e ziyafett L val d 
edecekler b u u du 

J...ondı:ı, 3 (A.A.) - Vaşing
tondan bildirildiğine göre Am"'
rika harp imalatı bürosu şefi 
M. Nelson, TüııJôye hiikiimeti
nin malzeme müba.yaasında hak 
tercihi olan memleketler me
yanında bulunduğunu bH<liınıl15-
tir. 

İl'lall Vıp I rak Jiiib\.faa..-;ı 
Vaşington, 3 (A.A.) - Ruz

velt, lr:ınln lra.kı mlidafaa et
menin, Birle · Amerika.mu mii-

( Sonıı: a. 3; ..,ii. 6 tla) 

. 
Vidıy, 3 (A.A.) - fi~ 

askeri kuvv tleri ~komuıt 
Anniral Da.rla.n, Berlin ve Ro:maı 
dalkıi Uçlü pakt muhtelit -kon • 
leri, Japon heyetleri b. tLrn.n 
Amiral Nmnura ile A , nl A 
yi ı-eı:;me"n kabul ctınıstir. 

Japon Amirall :ı · fine J 
pon büyük el~füğind" bir og 
yemeği venlmi. \::c Amır l al" 

Jan He M. Pie-r La\. 1 yPm 
hazır bulunmuf'l ırdır. 

( mı: S.ı. 3: Siı. 6 ıla.) r ..................... ~~._..._ ...... ~~""'·~ 
Bazı Alman 

tayya eleri ada 
üzerinde uçtular 

2 - Meanlc-ketimizin an'ıanevi 
mahiyet ve hususiyet gösteren 
~n'atlannı konnnak ve in:ki~ 
ettirmek. 

5 - Sanayi sahasuıda çalı· 
şanlann bilgi, istihsal ~ çalış
ma d<abiliyeıt ve imkilnla.rını ıart
tırmak. 

6 - Himaye ve yetiştirme 
t edbirleriyle l üçük san'atlar ü
zerinde çalışan vatandaşların 
mali ve iktısu.di wziyeıtk'rini 
y iikseltmek. 

Mihver denizalb 
la ı için tedbir er 

alındı 

~ 20 Seneli ütareke - ıe Sonrası 
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! Norveç tayyareleri ile 
yapılan savaş sis 
içinde neticelendi 

Reykjavik, 3 (A.A.) - Röy
ter: Birl~ık Amerika ordusu 

(Sonıı Sa. 3 Si! 5 te) 

hirlooç hava :tiiİosuna malik olan 
lngnizler şimdi daha hızlı ve 
daha modern tayynrelerle bol 
bol silahlı bulunuyorlar. 

Avrupa kıtasmda Almanya. Ü· 
zerinde yar,tıltlan tahripler ise 
ya:kın bir istikbalde hava bom
bardımanlarının kesbedeceği 
şiddet ve de'.hşct hakkında tüy
leır ürpertic:i kanaatler telkin e
diyor. İngilizler bilhassa kUtle 
halinde Ye topyekfın bir t{lhrip 
tabiye::>i tatbik etmiye ba~ln
mışl1rchr iti Bunun e.ıı kor'lrnnç 
öıııe<rini Lobette, Rostokta ve 
Kolonynda göriiyonız. İngili~
ler İtalyayı ziyarette de (kusur 
etmiyorlar. Tarafsız diplnnıasi 
kaynaklarından gelen malumat, 
'l'orino a$keri inuılftthancleıiııi 
tamamen haraı> lbir halde göste
riyoı lar. Fakat en ağır darbeler 
Alman şoh:rıeri, tersaneleri, li
manları ''e fabıikalan üzeriııo 

3 - Umumi tcımevvüclcrdrn 
mümkün olduğu kadar az nııiı
t eeasir olan •kuvvetli bir orta. 
aan'at tabaknsını memle}<etin 
her tarafına ~~yılını§ olaı · 
yaşatmak. 

4 - Kurulmakfa olan büyük 
sa-nayi.in tamamlayıcısı olan mar 

7 - lfoçük saıı'at m<"~'1supla
;rmı memlelcetin iktısadi, sınai 
>ransip ve disiplinlerine uygun 
ir şekilde .> etiştirmek. 

( Somı. Sa • .;, Sü. S) 

• ilkbahar at yarı ları 

r 
Ankara mııhabirimlz, yapılan beş 
koşunun n eticelerini l1i ldirigor 
.Anl'§.lra, 3 (YeJli Saba'lı muJınbiri tel 

Haftalardanberi merakla beklenen Ani, 
}arının bir.incisine bugiin Hipciihwnda • 
lesi ön.ünde ba~lanınıştır. 

ililiıiyor) 
nr At Yanş
meraklı küt-

P ASIFIK'TEI 
Ya.ııı:-ı'f • az \,\'\'el Reisi-

cumhuruw~- .Jılli Şef !smeıt.1n
ooü, halkın sürekli ve coşkun te
zahüratı arasmdaı Hi~'"omu iniyor. !""-" · 

ı~in Almanya. hesa:bına ne ka- M "f t f. 1 ha re ket teşrif buyurmuşlar ve alkışlan-
dar .. feci bir mahıyet aı-zettiği u e 1 er e mışlardır. 
Alman hava siliı.hlannın muka- G • J Bugün yapılan koşulıaırla alı-

~ . k 1 d or ar ·nan neticeleri bildiriyorum: 
beleden adet a acız aım.ı .:u ın a eçıy Bir.inci lk.oşud'a Men.evi.., •birin-
kendisini göster.iyor ... Bir araiık ";/' 
lnailtere üzerinde yüzlerce ve , d, Qkten ıikinci; Bilfiloğlan 
yü~lerce u~ klarla ateş ve felfı- üçüncü; ikinci ko~'Uda Sümer bi-
ket sa.can Alman hava kuvvet- Birmanya 'da rinci, Can ikinci, Mihrace iiçiin-
lerı şm;di çok i<.larc .ve t~.~.r Petrol havzas cü; üçüncil wşuda Tomurcuk 
ile hareket etmektedirler. J(uçuK birinci, Sava ikinci, Bozkurt ü-
1.uvvctleı le küçük şehirlere te- tamamen tahriw çünoü; dördüncü ko~ıda Alişah 
cavüz ederek sadece evleri, t.-ı- r birinci, Heybeli ikinci, Karnbi-
rihi binalan ve ab~deleri yık- edildi her üçüncü; Beşinci koşuda da 
makla. intikam almıya çalışıyor- Şehnaz birinci, Şekban ikinci, 
lar. Bu türlü hücumların lngi- ___ (_Y_a_z_ıe_ı_3_u_··_nc_t·_ı _8't_tY_f_tıda __ J _ _ Y:_.a._v_uz_u_·· ç_Un_· _c_ü_ge;:.._lmiş_· ;;...ı_erru_·r_. _ _ 
lizleri kıaibcn çok mütet.'ssir e
deceğinde şüphe yoktur. Fakat 
aı:;kerlik bakımından lıiçbir e
hemmiyet ve tesir~ olmıyan bu 
niimayişlerm bi?"lCİ!ı{ faydası hn.
\'a muhaı·ebelcrinin bütün büti.in 
inıkiı.nsız ve son derecıe müthiş 
bir mahiyet almasına mcyd·an 
açmakt.'Ul ibaret olacakt ır. 

... İngilizlerin hissiyata kapıl
ınıyarak ellerindeki silahın \'C 

üstünlüğün tekmil mantıki ne
ticelerini ıaimak için di.işma ı ıın 
istihsal merkezleri üzerine top
yekun ateş açmaları V.! birkaç 
def alık hücum ile en işlek fab
rilm ve tezgahları birer lıarnbe 
haline getirmeleıi, yüz binlerce 
nüfusu Almanya içine muhacir 
hıalinde dağılmıya moobw· bı
ra'kmaları kendileri için büyük 
bir üstünlük vücuda getiıiyor. 

Maç 

Beşiktaş ~apid ile 
2-2 berabere kaldı 

Beriki tarafın sürekli gayretile devam 
eden oyun çok zevkli oldu 

RUSYA'DA 

mevzii taarruzlar 
OLUYOR 

[.A.d. telgroflantMlo 
1ml&Ja edilmiştir.] 

Müttefikler Avıııpada ikinci 
bir cephe açacaklar mıdır, diye 
düşünmiye aı'tık hacet kalma· 
dı. Bu cephe ıaçılmıştır; yalnız, 
kara kuvvetleriyle değil, hava 
IJnıvvetlerile. GUıı geçtilc~ şidde. 
ti, şümulU ve devamı artacağın
da artık kimsenin şüphesi olını
yan bu hava hücumları VS§ing
toıı imalat progroını tamamiy- Alman orduları başkom.utruı
le tatıbik edilip Almanya gakluri hğmm tebliğine göre, Rusya.da 
üzerinde on binlerce tayyare ge- Alman tanrnızlan muvıruffnıkı
celi gündüzlü omba ynğdırnııya. yetle devam ediyor. Ruakımı bir 
başlndıldan zaman ne tesir h8sı1 90~. ~zil taarruzları pUs'kürtill-
edecektir? müştur. Murnıansk'de Savyetl&-

Uiiseyin Vahid YALÇIN <Honu &. 3, BU. '1) 

Romanya şampiyonu Rapid 
tıaJnmı dün ikinci marını atanbul 
~ .mpiyonu Beşiktaş. iJe Şe.ref 
stadında ya.pnu.~ ve Fcnerbahçe
ye ıkarşı çıkardığı birinci maçla 
k a.'bili ~ıyas olmıyacak derecede 
giliwl ve deplasmanlı bir oyun
daıı sonra 2 - 2 berabere kal
ımştır. 

Romen fütboı~·1---· b" · · çu.ı.ca.nıu, ır.ıncı 

maçta yorgun w mütereddit 
bulmuş ve asıl !kuvvetlerini Be
§?ktaş ma.çmdaı göstereceklerini 
ilfıve etmiştik. Nitekim bu tah
minlerimiz dünkü kar§ılaşnında 
1ıabhuflt etııniş, bilhassa. A'VI'Upa 
muhtelitine sağ a.çtk olaı·ak se
çilen Şipoş'un oyunu büyük bir 
tıakdir otplamıştır. Beşiktaş mü .. 
dafücri 'bu acar ve teknik ika· 

fSo m ~a. 3. Sil. 1 <le) 

lngiliz Amirallığı Akdeniz 
harekatına başlam"ak üze 

re yeni kararlar verdi 
Londr~ 3 {.A . .A.) - RUytcr 1 

ajansının 1Rkcnderiyedeki bir 
muhabirinin bildirdiğine göre, 
A~{llenizde Türlkıiye ve Suriye 
sahilleri hnricinıle lngiliz Am i
ralliği tarafmct.ın; Mil1wııfo de
nizaltı barekatıımı karşı te<lbir J 
alınmaktadır. 

ı•ortcl<i.ı At.ıklannda 

Lizbon, 3 (A.A.) - Portekiz' 
sahillerinden 4G mil açıkta blr 
İngiliz karakol gemisi ile bir 
Alman bomba UC}a.ğ1 nrosındıa. 
ibir ç~rpışma olmuştur. Ild va
pur muhtemel imza.zedeleri a.ı"a.• 
mak üzere denize eqılnuş ise d 1 
im ana kadar denizde kimseyi 
bulo.nıamıştı r. 

Büyük Alman 
taarruzu pek 

yakı nda başlıyor 

Seriinin hükmü 
Rusya harbi k ıştan evvel 

bitirilemiyecekmiş ! 
Stokholm, 3 (A.A.) - A~ke

ıi mahfiller, Alman taarruzu
mın pek yakınd:l başhyneağı 
mütaleasında. bulunuyorlar. 

1 

R(lstof bölgesinde hnva faa -
liyetinin arttığı ve Alman v 
Rus kuv\'etleriniıı toplanmakta ı 
olduğu kaydedilmektedir. 

Kırın1 ve Ukı aynada aı rud · 
tamamen kurumustur. Fnkat 
cephe hattına muvazi giden llC· 

hirlcr, •knrların erimesi netice. 
sinde büyiik birer mani olmak
ta. devam ediyorl :ır. 

Don ve Douetz nehirleri bazı 
bölgelerde 50 kilometre gtnişli
ğinde bir sahayı kap~~mak su -

1 (Soıııt S"·· 3 :sıı. 3 td 
ISZIB .. lımlDlmı'i::mlıı:mt-.ıllElı:31 .. ~ 

Yazan : Charles Petrie, Bt. 

Çeviren: Hüseyin Cahid Yalçın ( 

al Pek yakında ''Yeni Sabah,, 
ibre le takip eceksin · z 

ik · ve hulas eden: 
fJJHA l SArA 

)~ar dolu HindIBtanı.n Fakir
leri, Brehmenleıi, Rnca.ları, 
saı~·lan arasında yaşıyacak, 

'Hrndin biııbir oora1ını 
öğrenec~"'h'İniz. • 

'.ARŞAMB YA 
}TENİ SABAH'da 

YAZAN: 
. 1uharrem 7A.>k i Knrgnnal 

\c: itm tarih inde Hk nifak clev
rini ~ıı 11. zreti Ali H' l\lna
, i~ c rekabetini m ndm 
bu td rika:n lw:l eeanr f 

t•tle(•t>ks!niz. 

YAK/1\ 71 A 
YEN} , A BAH'da 

ahal e erde 1 ıe ve tevz·at 
mınd n her. bin nüfus için bir 

u ulması takarrür e i 

ş·ıepl rimizin tamirlerine başlanıyor 
\"Yeni Sabah,, ın Ankara muhabir inden:! 

Hükümet tarafından halka dağıtılacak muhletif mcva
dın miisavi ve muntazam bir şekilde verilebilmesi için ma
halleleı tlc kunılması karar altına alınan (Halk Dağıtma Bir

l Iiklcr. l teşkili işi ileıfomel.."'tedir. Parti teşkilatı bütün kaza
larda bu birliklerin hazırlanması işiyle meşguldür. 

Mahnllelcrdc biner kişilik nüfus gumpları için beşer kişi
den müte.cşekkil biı t'l' birlik ayrılacak ve bunlar 1000 ki~inin 
iaşt' mes'uliyetini Üzerlerine almış olacaklardır. 

Gi 
H r semtin büttin aileleri bilaistisna bu birliklere gire

cekler; ekınelt vesaiı· gıda maddeleıile büUin ihtivaçlarını 
(Halk Dağıtma Birliklen) nden temin edeceklerdir. Her şahıs 
kendi semti birliğine fız.-ı olnl>ilerek ve başka birliğe girmeme· 
si temin edilecektir. · 

1 j Bu ay ic:indc Halk Dnğıtma Birlilderi hazırlıkları tamamen 

1
. bitnuş ola~alc ve ay sonunda faaliyete geçecektir. 

Bomba tayyareleri 
Alman sularına 
mayın döktüler 

• • 
• 

la üç, 
1 ~•er iki 
hı tırdıkiaı•ı ı 

1 i'" ed roı•Ja 
[ A.A. te1graı1armdmı 
hul<i&1 edilmiştir.] 

Kopenbagdnn bildirildiğine ve 
resmen teyit edildiğine göre, 
dtin gece, Danimarka arazisi Ü· 

So .. u: Sa. 3: Sü. 6 da 

1 • • 

s~alli il aş · d··rü 
* Ankaraya gelen İstanbul İaşe MUdürü Mümtaz Rck, ye

ni kunı.lacak ia~e te~kilatı üzerinde Ticaret Vekfı.Jctile temas
larda bulunacaktır. 

stnnbı.ılun yeni teşkilfıb, tahmin edildiğine göre, 130 ki
şilik olacaktır. Ayrıca bir de istihbarat bürosu kunılmnsı d ü
şüniifüyor. 

Thtihilr vak'alarmın bu bUroya bildirilmesi ve milli ko
rumna kanununa aykın hareketlerde takibatı bu büronun 
yapması lmvvetli bi-r ihtimal dahilindedir. 

e 1 r ·zın aı .. ,., şl mı .. o * Devlet Dcnizyollarının elinde bulunan vnpur ve gemi
lerin umumi bir tamire tübi tutulması mukarrerdir. Bunun i
çin bir program hazırlanmıştır. Bu programa göre, vapurla
rın tekne ve kazanları muayeneden geçirilecek ve tamir i~
Ieri kısa bir zamanda bitirilecektir. Tamirlerde kullanılacak 
malzeme, Karabükten temin olunacak, bazı malzeme de dı-

: şarıdnn getirilecektir. Verilen malümata. göre, tamir ma..cu-nf
j ~arı, hüktlmctin vereceği yarım milyon liralık tahsisatla k<tr
~ılanacnktır. 



Y1'Nl 8ABAh 

----Ne eT gördüm?---
... 

.Bir ...... _ , .... eslr.I lahyor: -26-
ikinci vapur 15 

Piy ....... aya çıkacak 
G a maddeleri 

kuyucu 
·--11iyor 
Şirketihayriye 

ki: 

yumuzu 
gaz tenek nı ı Ko .t ı p tayf yı ı:op ar 
lık şöyle uzandmı. H r tarafım dıgmuz v herifler pek fazla 
rWw:. :""-Anudi. v.....,,nına!ktan U• 
c--- ·~ .. ~ yoı:gun o duklarını soyliy.erek 
:vmnı inikim y&tu ki.. Bugtin daha ileriye gitn:iek ic>temcdik
bile o m.ilthiJ ...ge.ceyi ve ferdası !erini bildirdiler. Zaten evlerin
günkü rahıt:.sızlıklarınıı hatırla- deıı,,barklanndan bir hayli u
diqa tüylerim diken diken oluT. .za.klılşmışlam :ve daha f~ * uzaklaşmak :isteıniyor1a.mıış. 

B u ~_.nnemi seyahat ta- Ben, kendılerine. 
mam dört giın süı'dil ve ~- ı..ır· __ ..___ ı.. bes .:ı--~- - İyi amma, dedim, ~ git_. 

~-- ,Si ~' UUll ti azı kaklı. Yuz mil uzakta. .~ 
cinde, yakı ı bir gün altında ıaday.a gid eğız ve biz o~ 
.iM wxniz bı:ıreirotsiz Jaıldı Be- vapura bincce1tiz. Ancak oraya 
-ı..J. V ... ""°""' ki :ı... - •-~'"ta bir ., ~ """"..,,... ·J.lül:' '"'"'cu vardıgmuz zamandır i size .üc-
Car& pa:rça.<>ı göninlıyordo He- retinizi ~. Burada. bcn-
ıııerı Filipin ada:ları haritamı ac;- den pam. &bnıa.7.suıız. 
tim.. Bu müddet zarfında hı m Heriflor sonuna kndar bizim
Şarihrg de yeniden hay ta av- le gelmezieı e pa...'"a ko
dıet emıiş gibi yan cani nmış, 
..w.n ... M-mism ba.§lam~. Kendi- para.mıyacakJarını an1ıa.yınca is-
;;r-J--r ~ '.J - • temez b<;>yun Qğınek nooc-
e1ne_: ~g. dedim, karşımız- buri etinde :kaldJia.r. Binaena
cWd toprak parçası Sarangnni leyh gece saat .on bire doğru 
.ctahrmdan biri olsa ger(ik. Va- Tuma.no koyundan a~drk. 

May1& eket 
e cek 

Mersin denı posta.lanna ye • 
niden ~lnnmasına karar veril
mış ve bu husustaki emir 'Da -
nizyollan · etmel ... nne bililirll
mişt;Ir. 

Cuma günü M rsin hattına 
i posta hareket etmiştir. 1-
kınci pos• 1 ı • rek t 
edecektir. '\ ı r y· ı: ve yol
cu almakta ve 1zmırdcn sonrn 
biltün iskelelere uğrarnnktadır. 
Diğer taraf tan r nradcniz hat 

tı postalarında da ilkbahar ta
rif inin tatbiki takarrür etmiş
tir. Bunn. göre, postalar tstan -
buldan salı ve cuma günleri 
hareket edecektir. ------· 
Yarm rşi li Halkevinde 

erzak dağıtılacak 
Dört aydnnb rı ş· li mınta

kusıntıakı 400 fak r aileye 
Halk Partisi tarafından erzak 
dağıtılmaktadıı. 
Mayıs aY,Ina ait tevziat ya

rın saat 10 da yapılacaktır. Bu 
defa iki ton fasulye ile bin ka-
lıp sabun verilecektir. 

elinde bulu
nan yiyece elen nrtihsnJ 
mıntakal ın akı ekstra ci~sl ... 
rinden ,.E> p ya üzerinden mü
bayaa eci"ler k satın alınmış ol
duğundan . ehrimız piyasasına 
çıkartılan gerek fasulye ve ge
rekse pirine ve bulgur normal 
zrunruılarda bile ender bulunan 
ncvilerdendir. Buna mukabıl, 
Toprak Ofisi bu yiyecek mad
delerini hiç bir kiır hatüı. ardi
ye ücreti d :hi alnıatiruı maliyet 
fiyatları üzerind n halka dağıt
makta.dır. 

Bundan dolayıdır ki geçen ay 

ğ r 

Amacvutköyünde kömtil"CUlilk 

Btr kaHhnb:den fU metttuhu lil· 
dJk: 

"Beylerbeyinde o rurum. Ada
da ôlnn bir akrabamın Jıaleti ne-
zi'de old ~ telgrafını der-
hal ~ bir kere için 
tarifeye lxıktun. Mükemmel, saat 
15,43 de Beylerbeyinden vapur 
'Var • .Bu vapur 16 16 de Köp üye 
vapyor. köprüden de Adaya 16,25 
te vapur var. HaStnnu örmek ka
bil olacak ve getj doneceğim. 

İki dal, len ~-ar -.:Uycrelt kantcr 
!\ l ldı Vap r 

yapan Hüs"yin ve Bedros adın· nına kQ um: "Bunu sız ısk 
aa ild ortak, kilosu 15 kuruş • yevml 1 aporuııda nu:sıl go tcrir-

1:a.n 9 çuval i~inde 300 kü.sUr u ",. dcdıın. Ce\abcn: ".işte ba-ı 
kilo köI'lür satarken yakalan- kıruz m lahauıt hanesine bir (T) 

nuşlardır. 1 keyanz,, dedi ve .hakik en im 
o8uçlulann yapılan duruşma - yaıwuda 16 5 yauırak bır {T) h -

lan SO}Ulllda. 7 ,gün müddetle fi koydu. t tc bfttun muamel 
dükkanlarının k:ıpatılınasına, 3 bundan ib et. 
er lira para ceza.sile ınahkllmi- :Ben ae tabiı o vapurla Köpru
yetıerinc ka.rax verilmi.'1tir. Ay- ye gclırkl'.'n Atla vnpunle 6 my
:nca 300 küsfır kiJo «ömür do bumu nçıgında karşılaştık ve vn-
müsadcre edilecektir. pur K p üye 16,35 tc vnfdı 

Mndcm ki aktarın dır. Bu hu-

' lDa buna pek ihtumı.l vc·rmıyo- İsti\' iJdımıne mah s kosko
nmı.. Zim, şqyet bu ada .S an- CMllrm wr ay etrafı gumüş ışık
gani adalanna ıalt hır ada a laruıa :boğ u,ştu. Bir.az sonra 
be§ günde bu küçüı~· lı: tekn" le da .Ma.kkoy'un ,köşk Un Un ış.ılda-
altl yıız milLk bir m e k t- n boldu. 
m;ş Ola.cağız ;o, bun.ı. evet dıye- Ha: ra mükemmeldi. Şonberg 

Bir amele yaralandı 
Topkupı sarayının tamiratın- f 

da çnlışan Horen, dün iskele
den sırtüstü yere düşmiiş ve 
muhtelif y rlerinden y.mıl n
nu~tır. Haren, Ccrrahpa.c~a has· 
tan ·ne kaldıriln t.ır. 

Davacı :kahkahayı koy.uverdi ~ "Kapıda gör.dOgü 
adam bendim. Karımı yola getirmeğe 

çalışıyordum,, rl.eöi 

sus nauın itibara nlınnrak tnnfc
nln tanzımı ncal>a kabil d~il mı
dir k herkes de ona re • ni 
ynpsııı. Ondon 'SOD'raki A n vapu
riyle Ad:ıyn gittığimde henüz olen 
aknıbanun afla ::ın ailesinın fer
yaUanle kal'jllıı.ştım. V purun 
geç gclmcsıle çok sevdiğim bir 
akı:ab:ımı son b"r ker.e g e
dun. 16,25 ile gjdıp 18 de Adaya 
ve h:ıstaını görüp 10,'42 le • 
ederek gece \azıfeme gclecekl m 
bu da knbıl olamadı. Hem maddt 

bilmiye dilim varmıyor. ve ı lalezy..tlı gemiciler horul ho- ll-J dirhem b :irdclt denecek 
Yeniden haritayı tetkik ettım rul uyurlarken ben dümcnı ida- Bir genç gayri meşru kadar .§ık • Mendil ce-

ft gördüm ki, gerçekten ran- -ı-e ed\Y<>r ' ıic köşe yüzgeçle- münasebette bulunan binden go: 1 kmdı, ltendUi-
gilere gel · . Bu müşahede rinı de:ruzuı }iizlinde Iarkott.i- ni bckliyenl e .acltım sar-
beni büehiltün sevmdirdı. T ~- ğim .kQpck balıklarının teknenin kıttıktan onr. c ncele mahk:c-
falanmız küreğe ~ti~r. biraz peşı.nı bırakmadıklarını ;faılk~ u· vey f!:lnasını lı teye ko,,tu. 
80Dl'IL da hafif !bir rnizgar ycl- diyordum. ıu; bnkışta hey~ 
kealeri:mW Pıinli- iP.tal y ıWa- Şonbeı:g kendisini mtubetten ~ldu•• __ ...11

11
.. candan g:.Iilı ıi gorememtŞU. 

n. birer yudum yerli rakısı ile muhafaza ıçın ıçme girdiği kılı- ~I .~ra Bır dalı , b r a .ı brıktı. ve guyrl 
birer sıgıaa:-a. dağıttım. Ilenfl •rin fm inde iri bir sucuk .:gdbı u~ ihtlynıl b ğırdı. ·Sabiha - Raif. 
birer"8ig'a.Nv ~ .Hwü- .ır.anmıs y tıy niu. ~yalılar Kown, (Yeni sabah) - Şeb- Tnmam 15 imi sıradayız..., Adeta 
mn :v.ır..kuW1eUeriylekül'.ck <» ular.ın <;ine erilnuşler, borlu- l'imiz ..köylerinden birinde bun- sek r gıbi kırıta kırıta dostıannın 
kerlmken ayni zam da. siga- yorl rdı. dan birkaç gtin vvel :feci bir yanına dondil. 
~'--· :H'Tn"ı--: .w;..;a ... ,..ı.- ır· ı:;.. • n.- B Bunlardan ı....:_, ... .._,__ :&Aı;_ .-~.MU ·l!ıl'"··~~ 6"~"' ... , cmııyet Oıuıuştul'. 11 genç Ü- uuım ......_ ~ 
manzara idi. Milıd n vcy ana::;ını sopa U vura vura koridorlarıncUı tes..">düf ettiğımiz 

N'.ı:hayct, gccel~yiu il oyuna öldürdlllrten sonra cettedini ır- tiplerd neli. M him btr ı. ~ 
de ''Tııman ô" yuna gin 1 g Artık Amerikm toprak- mağa atmıştır. ~ gıbı dn il ınııı yanına yakı.-
tahtadan ya.pıkrıı.ş bu isk ..:y lannn v muş bulunuyorduk. Bu korkunç cin yet u şekil- tı ve soze b ladı· 

!Kapı 8tlllki duvar. VÇiiııCüşü vur
c!uiu zaman pencere açıldı, hm1fin 
kafaa budur diJJe . yukandan bir 
koN su fiıms mL '? Ark*stmiım 
bir uabe be,Yllk lfıflar. -ııle edepw 
aizl1li kaldı, ne ıyümüilil!ll kildı, 
De de na~ .. içimden ulan 
di7ordurn. Dclikanlılı.ia yaıtıeznıız 
bu haller. Şimdi çıngar çıkacak, 

/leCe yar.ısı mahalleJi aya a •allca
cak, beni de belld hırsız diye yaka
~klar. 

1len, bU ıbil)yüır içinde Agobun 
kam gibi d6Şönüp dururken bir d 

1 
hmı mn l uı ımd n 
mes'ul'> .. 

Dünkü 
yang n. 

bağladtc. "Tumanao ' Koyu Sa- de işlenmi~ır: - Hem ış er:ırsin hem de ne 
nmgmtl a.Halarmm liman Sanı Amcanın ffimayesi Ko 1nmn Sokuta köyünde o- oldugunu merak etmez mictn. dol- Beya.zıtta Yeniceriler cadde-
lanndan b diT. ve berg Altuıda... turan Musa Güzel adında.ki rusu.nu istersen senuı gibisini gör-

De ..,,:im? Zbe nıım ırnoıe ... 
1ııımıaz mı? Aman akşam neler, ne
ler ... O kadar sapmalı aflar, ımnki 
heekası için söylenmiş libl herif 
~ perdeden lAı etmi7e koyul
du: 

!layazıtta hir ev 
ve 2 dükkan 
ısmen ~andı 

~-- p..ı~k ve .1n1·rsnım G b dan b · dd t 1 medlm valliUi,i.. Dun akşam l'KüçQk ''Elmasım, :ruhuın, senin bir kıs- sinde Nurinin oturdugu 18 nu-
~u.,- "m.u Tan limanına gı"rip tekneyı" genç, un ır mu e evve :iaetin betıiın para ile oı..n ... , ola- maralı \ ô dlln lm 
Jıen ıki kil ~erli kt:H1>toıtn üvey anası Ay e Gilzelin bazı oyasofyayı r,ııiladım aurawn Ge- "....... e' e yangın çı mı-
ru ilerl.00 K 1 len birinin . tik Lqk 1 ye bağlar erkeklerle ~yrimemu müna.ee· cenin tnmaın iklıııne :.kadar. Evin maz. Fena sözlerini de hoş göıQ- tır. Ate.c; evın albnıJaki kundu-
ka.puıı bnünde ıyi gi;> inmnş btr ba.ğl::ı.m z Yi!T r ili ta et- bette bulunduğunu haber al- karşısındaki kuçiı.k çayıra uzan- tüm ve: "AŞkın gibi küfilrlin de racı ve beı ber dükkanlanna da 
u-..ı = ·'·adın y tıta duru~or iu. ti. Llrnruıda bir Aıınerikan )an- A dun, dfkizlcdim dikizledim. ne ııe- ~ senin . .,, der g~lm. s~et ettikten sonra itfaiye 
Jcnı"'" d..,.....,,, kn .... "olu da v-..,ıı. l'aı"- "JIU,tır. Musa, üvey anası yşe· Y.a""""a, gel bu ,. . tta ' taraf da .. d. ··ıın··şt•• Kendi.<dni selamladık 'VC gıliz ""'~·~ .......... UC\.l ~ ...,... • b" h l" tak" · len var ne giden.. :Palaı.t kurdUD ... M m .. nasn Jn:I n j uı n son uru u ur. k lun cmılitanı bir Amerikan yı ır ay 1 zaman ıp etnuş- ~. beDi 1mabvettin beri kendi-
diliyle: zah . di Ef Fili . r eli tir. Nihayet ıvak'.a ğilnü AYfle- elinden iş ka r nu hiç. Ulan de- I Yangın ı2.30 sırala:nnda baı;ı-

Affedersimz yan, dedim. ıti 1 
• Tat ıta pm •Y • yi ırmak kenarında tanımaifığı film bu c-ıriI yal 'Berbalde ne ,acı,.,, lamış ve bir saat kadar demm 

Maııiliaya gıtmök ti aruz. A- lleı Ben ve ~g gun· eşten, bir erkekle yakalamıştır. 111 ark ıriır. Bastık gü.- l>Bha fazla duramadım, bu. kadar etmi tir. Neticede evin tavan 
caba. bır vapur bulabilir miyız? ~ tııc nrk cndbne söyll- :1ü:z:süz bir dam gôrmcınWim val- ve dam lnımıı iaı.ııamen yanmış 

Yerli dın-temiz b"r ingilizce tuzlu denız suyundan o kadar Musa, eline geçiniıği sopa i- tı 1 saat lld7e bet lahi .• Hani çileden C'lkmak işten tır. 
Yanını Jk ki Anıerikaıı ;ı:abiti le Ayşenin üzerine hücum et- '-"- A...M• +----

ile: • uzun boylu, sen --= ..._..... . .LlilWll kadındım :ziyade ~anan "''", "'"skü"da.rda Yalı-bızı. · ev:velaA yerli .. ,, ..... atti "e bı"z ,,..,.;., e 'YU?'8. "''um öldürdijlrten --..._ · 1 .ı. ...,. u 
- Evvel2 ıçmye tekneyı bağlayıp ka~y.a • çık- ;;;;ra cesedini ırmağa 1tt:m~ır 97arda bir ppc kapıya ~ .....-ue ıçerliyor.. ~ m ele böyle.. boyunda Tayyar paşa konağın-
~ lstira:bı t .e{ 111 tıkt.all 80Jlra yanmmıa yaklaşıp Ay.şenin cesecıini ırmakta gö- maı: mı? Uzun etme Bahmi dedla Bu umıı hikiyeyf dtnijyen da- da oturan Şerafettıne ait ve si-
~aı- ibizı ~~H ...... ,..,~ edince 'renler, derhal vaziyetten z.ı.bı - l$ler yolunda ffiyor. -ııerJf kapımn ~ birden kiıhkalıayı koyverdi tal d E · 1 erıye ..,..-uı,"' ıil nh .,.~ ---.,--.- -Onüııe "'eldi, o .kattan :vuı:maia h.- 'Ye; gor ı ır. Yın altındaki kun-

fi.U'\.6.L.n h · a.ti anladı: • tayı haberdar etroiSlerdir. ~uç- "' duracı dı-ikkarunA ı Abd ıı b be aalond be!nb&ua.z sa.kalı ,,.,.;.;.,,.,.__ ladı. Zuppcllk fena Ci83' doğrum. -.. ....._., dem U tı • r-
:.T ~ - Ayol, siz yıerli dı>ğilsiniz, lu Mu1a GUzel yakalanmıs ve - ·~ ek .koca b1r geceyi be d""kk" d y 

gın adar ın.anan ihtıya.r brr Aval kapJ.vı vurmuyvr, adeta m-~ ıge""rdin. o ı,.,,~·c1a or- r u anını a erasinıis tut-beyaz .ırka rnoosııpmnuz. yapılan sorgusu esnasında "" ~ aktad Dük" k:.-1 
adamın hır koltuk aturd Ö 1 ,,.;.,.,ı.;.,. k' · · f vazlıyor. Bir vurdu olmadı, iki :vur- dftğ(in adam bendim, karımı yola m ır. cuuardan yalnız 
IÖJ'dük. Bu ai:bm funı: "eli n - Ye_,..-......· va ayı v.e suçunu aynen ıtıra .ııu olmadı, ne ;ses var ne srıda. getirmeğe çub yoıiillru!!., Abdullahınki 2000 lirnya sigor-
kendisuıı der.nal t ( rkul var) etmiştir. talıdır. 
Uza.kşa.rkı wlenler uitd:llllll~ ~~~wse~~~~!!!!!!~*~'==:ı==:~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l~l!'lmD!ll~~~~~~~~~~~~!!'!I!!!!!!!!!!!!!!!;!!!!!!!! 
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FIKRA 

Affedersiniz, ben 
zatınızı kus 
sanöım da.. 

Taz6'• t AKA GlJNDOZ 

Hastahaneden kaçan 
suçlu 

n 
de-

. Ankara - Bir hayır cemiye
tinde arkad~larilc beı~er 45 
.hin Hralık bir .suiistimal yiiz ın
d u ağır ceza mahkemesi taı a
.fmdan 14 sene h~is ve ağır pa-
ra cezasına mahkfım edilen m z 
ikfır cemivetin muhasebe ne
"lllurlannclaıı Ş msettiıı K 
mızrak, dişlerinden rnur.tariP 
olduğunu :ve hususi doktonına 
gide ~i söyliyer.ek bi aç 
de a hastaneye gidip gemi. tır. 

Birkaç gün evvel de yine be
raberinde bir jandarma bulun· 
duğu halde hastaneye gittıği 
sırada kacmıştır. 1Jandarma 
te\ kıf cdilmir,tir. Zabıta S n
settini arnmnktadır. 

Eskişehirde bir 
M ·>Y minde bu· A.mcnkaJı F.ı§ikte, tekrar selamlamak 

cu ve va.kti.lc Cenuı e- üzere durdu. 
,._._ "Yeni Sa'ba.h" m Edebi Bonrnm::CX :E • • * JCE a • s • s= 9 e a a; • a ... -Chr - yilldenmiş oldukları hal - iabrika yandı 

dE: Nagazaki'den l\ioji'ye, Ki- Eskiş hir (Yeni Sabah) • etip yerli 'hiiktimdar- Jıacldz iYorValla bili kırnıl-
Uıil Qe Elm.ım'ı'mn tcı. danmamıştı. 
• evlu.'.'diğini ~ Dımdik. anlaşılmaz, ha1ledil-

f ardı mez bır halde. tepeden tırnağa 

( rall ~ aslen PoH- .kadar bir Aşyalı, iistündeki 
n ·alı olup Y.wi Giıı&- Garplı pırtıllan görünmiyccek 

de :otı.mır Cenup :deniz- derecede Asyalı halinde dunı-
krinin en ym-li&i olmak- yordu. 1pck kaplı duvar oııa 
la k ar :b:ıilk e A br çerçeve hizmetini görüyor 
Jel · de ,ıu;..,.;ı;ı. ve bu çerçevenin ortasında o 

er uzer,n ~l.LA Jtir'.lıüfuza ımdi buyük, b'"''nk, büyu"k gö-da. ı::!lb pt.1,r. Bııyiik \ifit.liklem. .... , ... 
'VUS a1li ıilikiııelore ıl18.!hiı> o1aıı riınUyordu ... 
bu kadın, aynı ımmwda.ı yahaaı- • • • 
-cıJara lcarşı lriİ8a.flı:perverliği ile 
de meışhutd.ur. 

1ş.tc hen >'le Şoabq feııknda 
-olma.dan bu §C)lu?etli llrıa&mn 
k: yinbiraderinin köşküne geJ
mi§ük. Ba.,Ymı Maıkke>y, Dea.ı
ına feda.karlık.ta ~m.n, iıütiia 
varlığını oruı. hasreden oesw- vıe 
saygıya değer b.r kadındı. Xo
m.si.Yle birlikte :SUraııgi'ae yer
i g oipr, ıa:razı Ye :çi1ltlik ulin
mişler, buylı.t bir servet kazan
mıŞiardı. ~tel Sımaııgi Diın b&
,.az mim mensup bit dik 'Çiftçisi 
bı kör Amerikalı ıcll. 

»Utaa nczaJcet Jlııemnelerini 
teMl. «tikten sonra: 

- Acaba, dedim, ..Mam1Jıa 'ya 
~ edecek bir .v~ur b~ 
IDB% mıyız? 

Makkoy, fersız otlarinı be
nım bUluntluğum ıtantfa Ç0\1re
rek cevap verdi: 

- ~..er dor.t rutfta 

0-SUva :m&bediRin üstünde, 
Nifi tepesinin küçük parkında, 
a.sırdıde ağsçlann, akça ıığaç • 
larınm, muhtelem dallı budaklı 
Glisinlerin anııanda Jean Fran
çois Felze, bir saattenberi ser
-fle!'Jyruıe dolaşıyordu. 

LevJekler t.epesindeki villirun 
kapısı, bir mezarın kapısı me
zarcının ÜlltÜlle kapandığı gibi · 
kapanarak oradan çıktıktan 
sonra da dığı hülya onu 'bir 
sevkiUii:ıü ile bura.ya Bilrükl~ 
mişti. Birdenbire yalnızlığa. 
gölgeye ve sükCına ihtiyaç duy
muşbı. "Bir -maJrine gni lıtir mil 
<>teôek1 bu küçük -park kadar 
yunımüştil. 

Sık ağaçlar, derin ormauı.r 
onu sarmıştı. Şarktaki yoldm 
tepeye kadar çıktı. ~ 
garpta i yoldan tekrar . ındi. 

olun bir nôktasmda ~cııl Vfl
ı ı, elık renkli fiyord kena

rı~ l i si i hri eyre.tm 
i in dur<lu. B ·ı arını büyü 

dm bah el rine dikti. 
w larının muntazam di

lduiht cenup sathında. do-

• ~ ·S VA 
\~ Yum: Olaude ~ • • • • ••IIc • Çeviren: tıhaıııi Sefa aıEiEtlll" 

\7 e 'lter yerde gözlerinin önU
?re yayılan manzara yerine, gös 
kapaklarının altına :h8.kkedil
miş, ayakta bir duvara da.yalı 
bir kadın hayali gördü. .. 

Şimdi küçük parktan uzak:. 
ia.5JllıŞtı. Çok yo?"g'Uildu. ..şehre 
-varmak, Yeenlt ıyatma ~kmak, 
ve nıbayet bu çok uzun ve 
meş'um bir surette nihayetle
nen "Seyahatten kamuamna dön 
mele istiyoı"clu. FlMEat earareıı· 
giz bir fikir, onu yobnıdan aıı. 
ko~yordu. Sola sapamk yerde 
sağa saptı ve leylekler tepesi • 
nin eteğine, matem içlııaeki e
l'in yüz adim öt.esme ~ •• 

IBirdenbiııe durdu. ~ohmu 
ke9tirecekti. .AoeJe Jtopıı Ku
rumayalar ona başını çevirtti. 
'lsıninın çqml~m &ıymı: 

Fnmçois, siz misiniz? 
Ok kadar Jrurum&, ~ renJl.. 

li ve Orside caketti tll"ftletJer 
taşıyarak bimi~ artı:asındım 
koşuyordu. Başlarında Mlstıed 
Hokley olcktğu Jwiliie tıılittin A
merika Naga&aki'si oradaydı. 
Mis+ers Hokley, her mmankin
d güzel, Feme'iıı bira: 

friz Yarisaka lııfitsuko 
örd~ elbisenin eşi, 

r ·zenne pembe işJenmit 
üslin rop giymişti. 
MistCl'S Hokley'in kurumam 

birdenbire duruverince onu ta.
kip ed n ö ki ku lar bir -

-57-
biri üstüne d~ttller. Mister& 
Hokley: 

- François, dedi. Sahiden 
döndünuz mü? 'Bizi görd4o."1iın
den dolayı çok !bahtty.armı. Bi
zimle beraber geliniz. :Hep bir
lilcte Prens Algero'mın bil<Uği 
bir ormana pik:nı"k ya.pmıya gi
djyoruz. Şimdi buraai&n 1Var1tis 
Yorisaka'yı da '81~ 

Felze: 
- Önce beni diıllemek ister 

.JDİ8iniz? .dedi. 
Misters Hokley yere inmişti. 

l'elze ona yaklaştı :ve her :fii.l'tl 
mı:lkaddemeyi bırakarak: 

- Ben, şimdi 1nrkizi :gir
dim ve size d al haber 'Ver&
)'İm ki: Markiz dtin Çu - S~ 
..da ölmüştür. Misters fiokl~: 

- ..Ah! .Diye i>i:r ba.yret -...ı 
gakan:lı. 

O kadar hızlı bağırmı§b lq, 
bütün piknik yolcuları bir anda 

:Jrurumalardan ~ iırililer. Ve 
bir anda hepsi ımeeeleyi anıı,a.. 
Tak muhtelif dilleröe acmHMMh
lar: 

- Zavallı, mıniJh, avalh 
ktiçilk kadın!.. Watıa ptt,'!.. 
"Mitsuko darling! .• O pcıcı'it&!. 

lriisters Ho~: 
- Bence hemm omı teselli

ye gitmek 18.zmıdrr! 'Ben, lifar
itizle hususi bir snmtte sami-

miyeti olan -Prens .AJgero'yu 
da götür.ürüm. Soma eli he-
piniai 'bulurum. g P 
Kapıya kadar yürüdü. Kapı

YJ. çaldı. Fakat ilk defa olarak 
kap cı M.e-San kapıyı açıp LZiya
r.etçinin önünde -yere kapan
madı. lıfisters Hôkl&y çaldı, da
ha hızlı çaldı.. İki yumruğiyle 
iulpıya vurdu. li'illa.t llçl a-
9ilmadı. 

'Jllisters Bollley, lkurumaJo.ra 
Jwia.r geri döndü ve orada bu
lnnaniara hfıd.iseyi anlattı. 
. .- Bu . vöe 7k.i:mserıin k:çıyı 
~c.mesı ve oova,p ıvennemesi 
inanılacak şey değil. Hiç şüphe 
)'Ok 'ki MRrkize ha.her 'Verme
mWlenf r. Çiinkü bici§ijphe yok 
ki ..Bu dakik dostlannı etra.
tnı.da. ,görmek l mın için tatlı 
Ye kuvvet verici olacaktır. Ona 
lır- haber-~ diililnü-
JIW''"' .• 

..fJelze birdenbire: 
-'iF~ wok! ..Dedi, bakı

nu. 
Artık kimsenin çalmadığı ka

,pı, aç.ılıyordu. Or.adan garip 
bir al~ çilrtı. 
Uş klar, hiznretçiler 

-.yahat elbieeıleiile, h 
Jmtlanmış paketleri, iyi 
miş gii2el ktitubırl, 
me.z Jaiğıttan ö. 

bmılar ki J~r.~~ .. J~-"'uı 
f;ant;: rı. 

yoto;ya ve Tokyo'y.a. gıden şi - Şehrimizdeki en büyük un f b
mendıfer ista yonuna çıkacak rlkalann'da.n biri olan Ya n 
garp yoluna doğru yollanıyor - Çnkır fabrika ında çıkan bite 

·~~·birdenbire hizmetçilerin yangın ncticeslnde fabr-ika ta
v~ uşak}arın arkasından, başka mamcn yanm1t~tır. 
hızmctçıler ve u aklar tn.mfın-
dan takip edilen bir kuruma r '\ 
knpıyı aştı: istasyona gıde.ıı yo- Ven 1- s~b-..rl. 
la çıktı ... Bu kurumayı iki a- 1 ~ U G:l.I 
dam çel,iyordu. Bu pek ?.arif ~ ~..,....,,......,,""""'"""·~ 
mükellef bir kurumaydı ... Yas~ ABONE BEE>ELI 
tıkların üstürrde beyaz bir şe
kil oturmuştu ... 

Bçyaz bır şekil... Eski moda.. HNlllK "1400 Kl'f. '2700 t<rı. 
· 8 AVLIK 710 f'BO 

ya gorc, an'anenin dullar için .a llWLIK " 
~yin ettiği kenarsız y~kpflrc 1 M"'l' IK '400 " "1IOO 

bır kumaş giyinmiş -matemde cı-------1·ao-·"--•-oo_;;,"-1 
Dir kadın. T A K V 1 M 

Başı dik ve gözlcrı sa.bıt gi -
den TUban1 ve sert bir kadın. 
:Markiz Yorisaka ... 
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~S5S G çti. Prens Algera'nın ya . 
nından ona bir defa bile bak
ma.dan geçti. Bir kelime bil 
söylemeden Mısters Hokley'i 
yanından geçti. Jean Franco s 

Mayıs Nisan 

l942 21 Felw'nin yanmfian geÇti. ~-----
Etnıfı da.ima maiyct"le iha- PAZ~RT€Sf 

ta edliıniş olarak süratlc uzak 
l~tı ... 

.Jean 'Francois Fl\lz 
metçiyi durdurarak 
ca sordu. :Adam şu 
ai: 

- (Yorisaka Ko 
cen) bu Markiz o 
mlkodur. Kocası füın 
öldü. Kiyotoya Maimi k 
nın Buda mabedinde yrı · 
:ve ar.ada silis tak n 1. 

le ölntjye gidiyor. 
-SON-

00.-ıee OJl• 
9:46 s.02 
S.54 13.11 
Akpm :v.

,J2.Cı0 7.45 
.a~.c B ..21.53 

lkındJ 

8.55 
17.0fl. 
hmak 

7.oo 

..l:u.rı 

V:uatl.I 
Ezsr.t 
v u 

~DIKK~T-
Gazetemize ibderfhıaı '78nle.r 

.,,. ;rcdllalıı ı:e('?'edibnsin iade 
ol nmax ve :dy:undan me. ~yet 
kal>Ul ed!..lmez. 



YENi SA:ISAa 

DÜNKÜ MAÇ 
. . . . . ... . .w 1 • • • 

Haberle • 
1 

Beş.ktaş Rapid ile 2 - 2 
berabere kaldı 

Devre 

İ!k:incl devreye Romenler çak 
süt'nilc başladılar w !bu siır'nt
lerı BJ;yesinde de o bir ha
bmiyet kurdular. 

im ru 
e 

\ 
k . :mı 

ıtm ni1 i 
i a m. ll ti i · d -

• 

"' RUZVE T 
Amerika Cümhurreisi 

yakında--

• • • 
mad. n kazanwı:rı p lak mu
:'affakıy tlerden d l yı duyd:.ı
guın memnuniyeti de bu vesile 
ile bild"rmek isterim. \ aqingto • 3 (A..A.) -

ftt"f k Diın, gaz cıler toplantısında 
31 

incı" ......._,.e. '-da . ı a ·ıınıır, ve yeni bir dünya R 1 anym~• nızamı kurmak yolundaki va- re s ~uzve le u ~ual sorul-
31 ınci dakilt da Romenler zifenin gerçekleştirilmesi içiıı muştur. 

ldnn tehlikeli liü" iniş yapWar. taşıdığım kat'i azim bizi gittik- · Birmaııyadakı durumwı va-
Bc ş müd ıknııi atlayan çe sıkıla.san bır · birliğine sev- himl"!i \C Japonların B"r-
bu hucum santrforlarının sıkı ked kt' manya yo u iızerind il rle-ece ır.,, . . · A 
bir \ uruşuylaı ikinci defu olarak ,------------ mesı uzenn , merika Birle-
B 'kt:i.lş kalesine gu'di. Alman a rruzu ık Devletleri ödünç verme 

M l oıyet d gru giden i- v kiralam kammu gereğin-
yah bc:>- uzlıl ı bu golden sonra ec Çine malzeme yollnrnağa 
canlandılaı da muavinler ile - R.-ı~ 1 raf1 l inci sal falla. _ d n.m ede k midir? 
muhacmıler ınd esaslı bir rnt'le akı) orlar. Bcrlinde har . Reis Ruzvelt şu cevabı ver-
rab ta tem.in edilen ediği için bin önünuizdeki kıştan evvel mi tir: 
yaptıkln.n hiıcumlar müessir o-' bitirilemiyeceğine hükmedil- Bu hu usta size tafsıl • t ve-
Iamıyordu. m k dir. mem. Fakat bu m sele ün 
Oyumuı so::ıl doğru Be- Aynı muhabire göre Alman _ memnuniX verici bir tarz-

şikt n tazyıki fazlalaştı. Bu- Iar Arkangelsk _ Astrahan ha.t- d~ ge1ıstigıne emın olabılirsi-
tün h tl i} le hu uma geçtiler. tına varacaklarını limit ediyor. 1. nız. 1 
Bu ahlwma K rşısmcla Romen lar. Bu suretle Rus) anın bütün I ' -' 
m~ 1,!>°calr~nuy~ b ~~~~ iaşe yoll~ı kcsilm'ş ol~caktır. PAS 1 FIK'TE 

N t 40 mcı dakikada sağ- * V şmgton - Bugtaı 15 er 
d ınkişa.f e Pn y~ bir Beşik- daıkikn ara ıle 4 Amerıka muhı · -
taş b · cwn d Sahrinin ikaler bi denize indirilmiştir. 
v ç kti ı i.ı ti Rom n müda- * Vichy - Amiral Nomura 
hi \le k m k mwburiyeUnde öurayat gelmiştir. 
kaldı. \ enlen penaltıdan Şükrü. ·~~~~~~~~~~~ 
bom gib b ı liUe takunınm edilecektir. 
berdberlik yısını •aptı. . Yüksek Mühentlis Mekte 

Takımlı beı ab&e vazıycte b. . d . b 
g 1 n · oyı.m te.kl'ar sür'atlendi ının enız ayr amı 

e çal ar netioo)i de- Yüksek Mülıondis mektebi u 
ı. Ve :müsabaka bu rafından tertip edil deniz bay-

2 - 2 bE>raberlikle sona nınu dün Galatasaray klübiınün 
Bebekteki lokali önünde } aı>ıl
mıştır. Kal halık ve kıymettar 
bir seyirci kütlesi t.a.rafından a
li' ka ile takip edilen mevsimin 
bu ilk deniz müsabakaları çdk 
güzel olmıns ve gUnün ilk kürek 
yansı rı Mühendis takımı ile 
Galatasaray klübünün yeni kü
rekçileri arasında yapılmıştır. 
Bu } !arda. iki çüte ve dbrt 
etek ın abakalarırn kazanan 
G 1 t urayırt mavi takımı b,- ı 
rinci olmuştur. 

Miihendis mektebi t.alobeleri 
arasında \kırmızı - mavi iki ta
kım halinde yapılan bayrak ya
rısında da mavi takım Qırinci 
gelın\ ve ma.ıvi tu~ımda yeni 

Mütf efikf ur harekete 
geçi arlar 

[A.A. telflraflmında.n 
huliisa edilmi~tir. 1 

Birmanyada büyük petrol 
ha\ zası tamamen tahrip edil
mistir. Japonlar bu suretle 1 
milyon ton petrol kaybetmiş
lerdır. 

Tokyo, Mandalayın sukutun
dan sonra halka bol bol yiyf>
cek dagıtıld1i;ını söyliiyorsa da 
sukut hab rıni Londra henüz 
teyit etmomcktedir. 

Çin tebliğine göre, Mandnlay 
civarında c rpışmalıtr devam e
diyor. Şehir cuma sabahı bo:
şaltılmışt1r. 

Japon sözc""sü demiştir kı: 
Ma.ndalayın sukutile Birrna11ya 1 

yolu artık tu amen ke ilmis, 
Çun - Ki • amen tecrit e-
dilmiştir. 

MVTTEP 
LIYACA 

ili YEN/ BAŞ 
flliREKETl 

Salzburg 
mülal<:atı ve 

İtalya 
G y a diy r k·: 

--o-

lzlanda üzerinde 
- Baş ta.rlıfı l inci ) fada -
ma.krunl n Jzlaııda tlzerınde ce
reyaıı eden iki ha :vaşını bu~ 
giın haber ~ ıyorlar '.Mürott.c
bn.tı Norveçli lın bır ta.yya.ı-c, 
geniş hareket ahalı bir Alman 
bomba tayyaıresme 1ı.!arruz et
ıni tir. Alnınn tayyaresi ka.çmı
ya va!kit bul am191lr. 

Bir Norv ıtayyaı esi üzerin
re bir .Alman bomba tayyura,; 
gör.mili, te: çm.ı.s \eikinci sal
\ oda hcdefı tuttur.muştur. Bı.r 
Almru1 bom'b:ı tayyaresi, korun
malç üzere bir is tabakası ıçi
ne dalmış, denız seviyesinden 
tr ıben 30 ıınet.ı e yük kl.en bir 

orvcç La.)yarcsıne ateş açmış
tır. Sa\ sis oıi:as da n tice
lenınış, Alman tayyart:.S· h ara 
uğı dıgı saıulm • bcr ber, 
sis yesinde çını} muv :f>ak 
olmw tur. Norv W.yyaros1 hiç 
bir hasara ugran amı.ştır. MU-

SalRhi) · . ah itler, A vus- _re_t_te_b_a_tı_s_a_ğ_,_·u __ l~im_dir_·_. __ 
·;:;wz;:a::;:::ıı::!!lllZl!!'a•m••••••m••.,. kürekçilerden Ertuğrul, Adnan, 

~:l:ıl';;c:l r:ı ~ Nejad temayiiz et.mi le.rdir. • • yeni ·· ı·k omanla ı erısı Bisiklet yarışı 

-----
Neşn<l Nuri' nin şa eseri: • 

traly:ıyu do ıtı ıntittcfik malze- keti olacagmı bıld'rmektedir
me ve ia e yollarının geçtiği Icr. 
Havay adaları cenup doğusun - Rl'A'DI. T Al\ DA ç TE 
da.ki adalarda pek yaknıda ge- MEKTEBi 
mş ölçüde kara ve deniz hare- Hindi tanın en yaşlı liderle-

Her tarafta büyük bir rağbet ·kazanmıştır Seri bisiklet yan larının be-
şincisi dün sabah Topkapı ile 

lnoiliz bomba 
tayyareleri 

- Baş tnra.fı 1 inci sayfru'la -
zerinde ibazı İngiliz tayyareleri 
uçmuştur. Kopenhagda tehlike 
işareti verilmiştir. B ç bom-
ba atıhnışbr. M e±e§i çok 
'ddctli olmuştur. StO olm ile 

Kopenhag arasın · teletlon ko-
nuşmnıan knsümiştir. 

İngiliz teb re, bom-
bardıman tayarelerl, Alman su
larına ma.ym dökm" rdir. Bazı 
av tayyareleri Alınan gCIIlirerine 
hiicum etmis., bll' anııç gemi-
si ya b:rlmlnnş., ort.tı. bü-
y.illtl bir malzeme · 
de tutuşturulmuştur. !ki t.a 
re uslerine dönmemjştir. 

Yme Londra::">& gô simali 
Fran ti ılan kın! a 

İngiliz 
ntaarru rd · 
resuu dtişlırm rdir. 

Alm:ın Tebliğine Göre 
Alman tebli ~inde ltaydedildi

digıne göre, Alman ta)') eleri 
İngılOCI'enın şaı k sahilinde • 35 
bın tonluk iki gemi batırmışlar, 
bir ıtııca~t gemısını ha.sam uğ
ratmışlardır. Bır pet:rol gemisi 
de batınla.nla.r arosındadır. Bar. 
lıne gore, 21 dan 30 n a
na &< ch.ır İllgilizlerm tayyare 
kayıbı 209 dur. Alm~mlar 45 tay
yare kaybetmişlerdir. 

ür iye 
-1 tarafı J inci 

dafa.aSı bakımınd n h )ati cme
mi bulundugunu sö~ lem 

Vaşington. 3 (A.A.) - İroıı 
ve Irak, ödunç ve kiralama mı..
nunundan istifade hakkına, si
lilhların, mühimmat \:e diğer 
mahemenm ~ t dışına çı
lmnlınııyacagı tem:in.a.tıru ver
mek y olacaklar
dır. 

a 
- Ba tnrafı 1 facide -

Amiral Nonııu bugün ögle
den sonra Başvekı1 M. La~ al ta
rafından ;kabul edilecektir. Baş
:vokil her iki r uıe bır 
akşam yc.msgı ' r 

Lls \ 
Vichy, 3 (A.A.) - Fas umu

mi valisi General Nogues, dün, 
M. Laval ta.rafından kabal edil
miştir. 

DÜGÜN 
Silmer B k Beykoz deri v 

kundura fabrikası tneınurlann
dan Burhan Dıh.-ınen kızı Nccl • 
Dikm n ile Manı rafınd ıı 
Mehmet J<~"cinin oğ u Ahmet 
Ekicinin duğun töı nl ri dun 
akşam Orduevi salonlannda 
yapılmı tır. Genç evlilere saa
detler temcnnı ed riz. 

(HER SABAH) 
Siyasi haber ml, yoksa 
çocuk bilmece mi 1 

r y ru 
m k yakınd 
yecanlı bır hacnseııın 

etm k e bulundu 
dırıyorlar. Bundn.ıı b 
çok hey anlı h~ıseıtun 

cephe.sile alakadaı b umadı
ğını da tasnh ediya:r r 

Bu çok heyecanlı ha ıs 
olabılır Demokrat 
b ta Portc1az gelmek 
A vrup ya hır ihraç h 
mı yapacakla'r? Yoksa 
ler - iusohni bulu m 

RUSYA'DA 

L 
TE G CESI 

Silivri arasında ve 125 kilom.ft
re üzerinde yapılmıştır. Yarış 
sonund Topkapıdnn Muzaffer 
4 s 47 d ikada bırinci. Kad
ri ikınci, Hayreddin, Alaettin iı
çünciı olmı stur. Yarıştan sonra! 
derece al~ara mUkafatlar ve-

ketlerinin görüleceği t.ahınin rindcıı Dr. Maızi hra muh re
etmekte, bu münakale yollarına besi ıçin talim ôgr en bir c:ete 
karşı bir Japon taarruzunun mckt hı tesi etmı. tir. Diğer 
gecikıniyeceğini izah ile bunu taraftan Hmtrı r her müt:eca- Yedinci basımı da çıktı. Ciltli o a ·ak 150 kcruş 
takip edecek hareketin, hic i.in vize karşı mul le etmeyi ka-

Çıktı. lı.~ yatı ıoo ku uşt ır 

nin 3 U.nciı bası ,.c li inci bin nüsha neş dildi. 
l ı~alt: 100 kuru§. 

cm M AK 
2 ın ı bası 10 ncu bin. Fıyatı: 50 kuruş. 

K L 
R fı Ceva.t Uhmay'ın escrıdir. Fıya.tı: 100 kuruş. 

COCUK AD 
~ 

Orh n Seyfi'nin romanıdır. Fiyatı: 75 kuruş.. 

Yaban GlYDlY 

• 
1 

Giizide Sabı n·n p k çok okunan bu e imli eserinin 
Fiyntı : 50 kuruş. 

BEN VURMADIM 
Giızidc sannfüar Peride Ccliil'in eseıidir. 

Fıyatı: 50 kurUŞtur. 

1 N u AR 
Mükcrı m K.8.mıl Su'nun çok rağbet görmü§ bir eseridir. 

Fiya.tı : 75 ktll'llŞ. 

SEMİH LÜTFi K TABEVI 

rilmiştir. ı - -Sebebi herkesçe biliıuniyen 
hakikatler bile insanları kandır
mak maksadiyle kulla.mrlarsa 
sihir sayılırlar. 

. S hirba.zlığ1 meslek edinmiş 
kimseler, imansızlık ile ahlaksız
lığı nefislerinde toplamış olan 
kimselerdir. Bunlar, halkı a.kbt
mn:k için ellerinden gelen her şe
yi yaparlar. İlimden, sanattan, 
edebiyattan, felsefeden fa?Jasiy
le istif nde otmeyi bilirler. Gök
yüzünden, yıldızlardan ha:ber a
lırlaı , cinlerle, perilerle lkonuşur
lar. Gözleri ıbağlarlar, lmlbleri u
yuştururlar, · zi'ıinleri altüst e
derler. Bu ka.ıbil Jdmselerden sa
Jmınıalk, bu gibilerin kötü mak
satla gös erdikleri hünerlere 
kıvmet vermemek icabeder. 

Sihrin nevileri tayin edHeıım
yecek kadar çoktur. Nemmam
lık, gı:ı.mmazhk denilen sihir, a
lktl ve hayale gelmez tezvirlerle; 
vasıtalı, vasıtasız tahriklerle, 
ald:.ıtmalarla doludur .ki insan
lax ara.smda en çok yayılan bu
dur. "Ne silrirdir ne keramet, 
el çabukluğu marifet" takerle
mes"yle anlatılan ibir sihir daha 
vardır iki buna. "'J.'a:hayyiilat" is
mi verilir. Hokkabazlıgın ti. 
kendisidir. Esası, hissi yanılt
ma:ktır. Vapurda giderken sahi
li yliclir gibi; yol alan ~ 
penoercs.ind otururken daglan, 
ovalan dbner gibi; telgraf di
reklerini i i · :::unetc d-O~'l'U 
uçar g'bi görmek cyfiycti, bu 
sıhrin c nı te kil eder. Hal
bu · aıkıkattc yürüyen onlar 
değ l v pur v y tr ndir. Hissi
miz aldandığı için biz, vapurun 

hesiz, harbin en önemli hare - raılaştırmış bulunmaktadırlar. ·---- h et a . t 

YAZAN: 
~1. ZEI(, 

KORGUNAL 
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mıya ve herkesin hayranlığını 
ıkazammya muvaffak oluı. Di
ğ"r sihirler, bu nevi sihirden 
yardım görürler. Bu nevi sihir, 
diğ.ır nevi mirlerin ana ve ba
bası sayılır. Dolazıdıncılar, :mıa
nita"ılar bıle :farkında. olma.d~.m 
bu sihirden ıstifad ederler. Pa
rasını alma!k istedikleri za.wı.llı
Jn.r:ı evveli doldururlar, sonra i
şe başla)':ıp ''Ne sihirdir ne '1 era.
met, el çaı?uklu~ marifet' di
yerek yapacaklarını )Uparlar. 
Cephelerd ki b:>ğuşnın.lan tür ü 
türliı ruıla.tara.k dimağları .. t 
eden, sağlıım fkaJ.nuQ mun viya.t
ları boı.:mıya çalış..<uı l"adyo spi
kerleri de az şarlatan değiller
dir. Yalnız bunlar, kendilfilini 
sihltbaz diye tanıtmazlar. Fakat 
mnksatlan, gay leri bır ihırba
zın maksat ve gaye;indcn daha 
tehlikeli, daha korkunçtur. Al
lah hepimizı bunların .şerrinden 
mum.faza buyursun, amin! 

dermişti. O zaman Gildaniler a
rasında pek rağbet k ı zan :ıı bir 
sihir vardı. GöK .kuvv ileri ile 
yer kuV\etlerini birleştirmek su
retiyle meydana g tirilcn bu 
silır.a ıtılısım namı verilirdi. Gil
daru sihlı'1>a2.lan, tılısmı saye
sinde herkesi hayrette bıraka
cak hiıner ler gösteril lcr, hatır 
ve hı yal s !nıaz şeyler yapar
lardı. BugUn tılısnn denilen Gil
dani sKıriue ancak ba.Y.J koca
karı mnsalla.rllıda. r.astlıyoruz. 
Tılısımlı l 'h , tılısımlı yüzük 
Wısnnlı kılıç, tılısımlı ev 1•es · -
re gtbi... Nihayet m :larda yer 
al.ar yıı.şıyaaı. Gikla.ni silll'inden 
zarar gon ıüyoruz; fakat bu 
sihrin :ımydana getitdiği acayip 
şeyleri uinliyerek zevk G.lıyo-

-
lir, bence sihirlerin :n atı-

CJ ı. en tchlikelısi ve en ta.lmp
k rıdır. Medyum vası -
rıln.n ruh yıne 1111 ~ 
oıı.<U:>4ıv l l ışur ve çıv ız ta:ru 
be lllaf- etra.ünda topJ.a.m.nla. 
nn ~ ı ı ruhları, muhak ne
leri, hislerı üzerinde daımo. men· 
fı tesir ıbıro.kır. Onlan f hal

e •Jmrkotur, ürıkek yapar. Böy
le bir ~crübe masasına bulun
mayı bıttıassa zayıf iradsli oku
yucularıma ka:tiyen ta.\sye et
mem. 

Hulasa sihir, umumısotlc 'i)i 
şey degildir. şeran ve ıkı.uıuncn 
batıldır. B tıl olduğu içın t:ıuııu 
ılmi, gayrı ılrnI diye mütnleaı &

derek ilmi sıhri kabul, ga.yn ~ 
mı sehn redd ylemek hata. olur. 
Eıı doğrusu, sihri topydklln. nd 
dctmektir. 

* 
Firavun, Hazretli Musa.ya ye

ruldikten sonra mfuılün1a:nlığı 
kabul eden siJıi.ııbazla:l"ıııı astı~ 
mak mecburiyeıtıinde Ck:aldığm
d.ın dolayı pek mütcessirdi. J3&-. 

d ra geldikçe onla.rdan yor
dun goriıyordu. Şimdi koca Mı
sır üll\:esinde h~ndisine yardım 
edecek silılı1baz kalmalll.ijJtı. Hal
il> 1 hfila sihırbaa: mnnottijj 

veyn trenin yerinde sayıp onla
rın hareket halinde olduğunu 
11annederiz. Bir sfhir daha vaı·
dır ki, bunun SllTl1ll san'at hi
lesinde araırna:k lfı.zımdır. Hazre
ti Musa ile imtihan olan F'ı.ravu
nun sihir.ba?la.n, toplandıkları 
sa.hrad(l. bu sihirden istifade e
derek içlerine civa doldurdukları 
ipleri, deynclderl nanf.rete gc
tirmiş)er, sonra da hisleri ya
nıltmak suretiyle onla.n yıla.ıı 
şeklinde göstermişlerdır. Bugün 
ayni cereye sin cılar, filmci
ler baş vurm · dır. Beyaz 
perdede sonsuz b hayratilıkla 
seyrettiğimiz, be ~nip alkışla
dıf;'unız şahc lcrııı hissi ya
ıultmak ıçın ne şeytanı hileler 
sayesinde meydma getirildiğini 
az ço'k hepimiz biliriz. Bundan 
sonra hatıra. platanb'k gelir. 
Kendisinı halka sihirbaz diye 
takdım eden şarıata.n, bütün ma
haretini çen~ine borçludur. 
Mütemadiyen söyler. D;ııliy nle
rin · bini korku ile doldurup 
kendisine bağlar; görüı ·i d" ü
nfü:ü., duyuşu aldatır; gost re
cegı hüneri ayni sakilde görmi
ye, dUşUnmi.)16, duymıya. ha.zır-

Çok eski bir lra'\ im o nn Gil
daniler, 'yıldızlarn ta.parlaı, ka- • 
inaıtuı yıldızlar taraf ınd · dare 
edildiğınc i rlardı. Onların 

- buyük di.ışman.ı Musa. ıle si.hir-
ibru. olınıynn insanl ya.rdlall 

lar ... 
Nihayet hiinerini göstererek 

beklediği allm~ı. parsayı ıtopla.-

:inancına n n, hnyır ve §<'r 
lı p yıldızlardı l"rd'. Cenabı· 
hait, Hazreti İb Al ) h · c-
liı.m1, Gild 1 tı1 l 
dına~tvc 

go m dele c1 pek 
u zoıJu. Mu nın ic u d:ı kor-

h:a ob , Fi-
çdk orkut-

(A ) 
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OskOdar Halkevinde 
gOzel bir konser 

'Osküdnr musiki ~ 
mensaplan dtfn sa.at 14 te Cs
Jrilda.r halkoVi salonunda ala
turka bir konser vermi.slerdir. 

Konser, dinleylrulcr tnn.fm... 
dan çok beğenilmi§ ve uzun 
mftddet alkışlanmı§br. 

----o-<r:~--

Denlze dOşen kız KAŞELER 1 

LE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
lmc;ilkpazarda Hamam sotm.. 

fmda 8 numaralı evde oturan 9 
)'&§Dldıaki Gülseren dün &nm
önü n~ gezinirk:m bir
denbire m~esini ka)'bede. 
rek denize ~<ı.milştilr. 

BAŞ, Diş, NEZLE, GRİP ROM.ATlZM.A 
Her yemekten sonra gOr.de 3 deia muntazaman cfişlerinizi tırçatayımz, 

Ve bOton ağrdan derhal • 
Slhh1Je VekiletbDD nhaatmı hal»llr,,. Sca!maa gQnde 8 b19 tdlrı:ablli:ı\ 

Nakil ve iktibas hakkı 

Kel Memiş, o derece hıza gel
ınıştiv.ki, yilzde yüz ihasın.mı ye-
11 egm kanaat hHml dmişti. 
llcy gıdi, K<>J hey! .. .BilmiyonJu 
ki macıa:ı elindeydi. 

Çalık, harur Çazgn- 9ledem. Çl}t 
ınışlardı. Hani o, Yöriiğüıı yan 
İIXı.'jl:m, hani çapraz myırmala-
n , hani maniaları, bani kılç.ıık
Ja.n .. Ne ohnuştu bunlar! 

."eyirciler bile ümidi km:m.işti. 
ı~ Mustafa seviniyordu. Kendi 

ye-nıldiğ1 gibi Yörük Alinin da 
ycmHmcsini istiyordu. Hatta ya.
mnda:kilerle şöyle konuşuyordu: 

- B<!'D, demedim mi size? Ye
ııecek I<eL. 

- Sahih .. Sustıırdu Yörtiğü. .. 
- Nerede ilk ellert'ldti han»-

relori ? .. 
- Va.y ıkfıfır Kel w.y! .. !Kavi 

herif! 
-=- Ne söylüyorsunuz? Ben bi
güç tasıdmı erın ! .. 
- Yörük, hiç bir mıık.abe1ede 
lı:mamıyor. . BütOn oyU:nlıan 
~Ü. 

- Ye:nccek. .. 
- Ola.ca:k bu • • Xmtuıamaz 

Yörtık .. 
Çahıt da.: 
- Ustı:ı.? .. Fena bu işL 
- Ulvet, öyle göl"ftn.üJ."OI' .. Hic; 

tutmuyor Yörtik .. 
- Yôrilğün mulk:abelekri 11&

r00c ?.. Herif t.oparladığı gibi 
sfudti ~ bastırdı-- ..... - ..... 

Her ikisi de susmuşlardı. Çün-
ü görünüşte w.ziyet ciddi idi. 

Kel Memiş, hmmunı mtma alır 
Wm.az darhal mnnaladı, ve, kün
ıteledi . .Aııtık oyunhazl.ık ~-

Yörük, 6Ö1.ıde müddaatla 
:kll. Kel Mcmiş, Jciintcyi aş:ırmıya 

vrtşıyordu. FMra.t Yôrüğün 
!hasmına .karşı oynadığı oyun 
tdıruiooe malfun ~. Ve1, hiç 
idlnRO de ne kadar pdılivan <>
hırsa 9lsun ~ 

Fakat Kcl Memişi de ancak 
Yörlrk ro'kfınında bulunan bir 
pehlivan. yola getirebilirdi Ya.. 
pılacak başka çare de yoktu. Xo 

değil, dipdiri, dev gibi 
herif ın- oyun veriyor, ne oyuna 
giriyordu. Bununla aruıtleree uğ
~ k<>lay değı' cli. Altına 
rumıı ols1 bir şe~ 'ermiyor, a
Jr-aı.,i-a kalkmı.ş o a. biı şc.y ya,r 

"' yor .. E! .. Ne olacaktı. 
Okuyucularıma şum.da tuhaf 

bır hil,:ıyedcn bahsedeyim. J{en
dilen de bclki bHirler ... Hani Ka.-
1ıa0özdc bir oyun vardır. Şöyle
dir : 

Ka.rag07. pehlivan olw·. He.!"
li<~ rtıaydan okur .. Derlreaı or
bıy.a bir Arnavut ~r, bir A
rap çııktır, bir kfu.t çıkar, .bir 
Çerkes çıkar, bir Boşn ç ar .. 
Çıkar .oğlu çıkıar ve, Kanı.göze 

endi Jiiveleriyle meydana ge
lip mctcJt>.nen pahlivenla.r ilo 

irer birer boğuşur, ve, galip 
gelır ... 

J)('r.kcn davul zurnalar pehli
van havasım vururken ortaı}Ca 
bir Yahudi pehliwın gelir... O 
~endi şivesiyle Karagözün evi
nın önünde meydan o:kumı.ya 
,ş)ar, 

K~ragözc karmı boğınr: 
- Ayol!.. Babana, bi:r ba

ıngiı.n gelmiş söylenir durur .. 
Kal\'lgÖZ, pencereye çıkar, 

~ıplak ve, ~a kispet giymiş 
yağlı Yahu<liyi görünce: 

- Ulan bazirgfuı ne istiyor-
mıu! 

·y-Diye onınca, Y.a!hudi 
, gurcşeceğini söyler .. 
Bunu işiten Karagöz dem.al 

kispetini ayağına giyer, ya.ğla
mp meydana çıkar .. 

Yahudiyle kapışırlar.. Daha 
ılk tutuşta y ah udi OOğınr: 

- Aman, aman! .. Dur be! U
ğumuz oğlu uğun>uz. .. 

füır.agöz gürelji bırakır, du-
11.lT.. ve, sorar: 

- Ulan, ne var çıfıtoğhı .. 
Yi udi, söyler: 
- Ensemden tntma.~ .. 
Karagöz: 
- Peki .• 
Der. Tcıknu' güreşe başlal'lar. 

Bu, eef'. r yine zora gelca Yahu
. bağırır: 

- Aman, e.man! .. 
Karagöz, dunır. Yahudiye so-

' 

- Bi1cğimden tutma! .• 
-r- Peki .. 
Der. Tekror güreşe başlarlar. 

HulAsa Yahudi, zoru gö.rdü!:tçe: 
- Aman, aman! Elimden tlıt

ma.!.. 
- .Anmıı, anımı!. Belimk1en 

tutmııı! .. 
- Aman, aman!... Başımdan 
tutma! .. 
Dedik~ Karagöz de tuUn.a2: 

olur .. Fakat, Yıalıudide de tutu
lacak ~ k.a1ma.z.. E.'n oon ıka
lan yerinin de tutulmamasmı ri
ca eden Yahudiye, Karagöz: 

- U1a.n çıfıt .. Peka.Ifi., anlıadl'k 
emma. Bundan ba.Şka tutacak 
yerin ıka1madı, ~'lll güreşeccğiz 
öyleyse. .. 

Deyinoo, Yahudi c.:vap venr: 
- Başımdan bir mnş yuka

ndan! .. 
Gili'.el değil mi? Xüçihklüğüm

de bu, Karagöz oyunmıu seyret
miştim. Qı.nlı habraw daha hfila 
~yalim:de ya..,ar. IUı.ragöz;lln Jce
mrui safiyetle: 

- U1a.n, tutulacak ywin kal
madı. Nerenc:lcn tlıtu.p gt"ireşe
ceğiz? 

Dooıesi şa.hesenti.J'. l~te Yö
rilk Ali, Kel Memiş gilr~ de 
buna dönmliştü. Kel Mem.iş, kü
çük hasmının fendine d" şmemek 
için ne oyıuı veriyor, ne oyun 
alıyor, ne oyuna gi.riyor,ıu. Bu
na Gmrşı Yörük AH ne yıa.pabi~ 
lirdi? 

Yörü':I Ali, iha.sımna enıniyet 
vermek için en son manevrnsı
m daı oynadıktan sonra. Kel Me
m.işı, mükemmelen güreşe gi
rer bir hale getirmişti. Kel Me
miş, salıyor, üst.üste em:nlyetli 
ve ~ bir suretıte Yörük Ali
ye ginyordu. YÖJ"'iM Ali de ina
dına duralamış bir ~yet al
mıştı. 

Bu hal ke.rşu;ındn kim olsa 
§Öyle diyeeekti: 

- Yörük Ali, kesildi. Yöriiık 
Ali, durdu. 

En usta pehlivanlal" bile bun
dan 'başka mütalea. dcnneydll e
demezlerdi. Güreşin .ilk devre
lerinde güreşe korlunadan giren 
Yörü:k Aliye: 

- Korl:ıt.u .. 
Diyemezlerdi. Olsa olsa h&

silm1şti. Bu da Yörük Ali için en 
fena bir şeydi. 

- Kesılmck .. 
Yöı üg mulı:tlrum:kdır ki J{el 

Mem:iş gibi kuvvc'Lli ve zarplı 
bir pch livan !kat'§L<Ullda mağlfı
biyete süri.Utle'I"di. 

Çalık, üzülüyordu. Olduğu 
yerde kıvranıyordu. Çarl;guo da 
şaşkın bir halde idi. Yörüğü 
sevdiğıi için gözü önıünde yenil
mreirü h:.1.emiyordu. Fakat yo
nileceği ortada idi. YüOOe yüz
dü. 

Seyirciler, ara.sıra ooğınyoır
kır, Yörüğe hız ,ı,e :kuvvet; ver
mek istiyorla.rdı: 

H ,,,,:ı.; v .. ··kı - a,,.""' ı oru ... 
- Açıl Yörük! .. 
- Topla kendini Yörük! .. 
Seyırc.iler, Yörüğü teşvik için 

bağırırlark.l:n Kel Memi~ de i
nadına hasmına. tı Ü<'urolan.nı 
arttınyoı·lnrdı. Yörüğü aeven
Jıer: 

- Kesildi .. 
- Balk şu ıtıale .. Hiç kesilmoo-

di bu çocuk .. 
- Ne oklu acabı.? 
Çalık da: 
- Oğlana bir şey oldu usta.! .. 
- Ne oldu aca.;ba.? •• 
- Sancılandı mı dersin! 
Çazgır da· 
- Bilmem ki, kesildi desem 

olamaz.. ldw..aru ycrınde.. Bir 
gün evvel yapıt.ığı ve, bugün 
yaptığı güreşler ortıada.. :Eğer 
böyle •bir şey olm~ olsa idi, ön
ce belli olurdu. Anlıyamıyorum .. 
Yoksa bir .kıınıazlığı nu var? 

- Yok carum ! Ne dcunıav.lıık 
olacalc bunda? 

- E! .. Yörük bu.. Kimb4Ur 
ıne diişilnüy-Or? .. 

- Her halde oğlanın bir ta
mda ağrı var .. Geçs.tn diye 

güreşi idnre ediyor. 
- VQ:llah bilmem! .. 
- Deli olaaağım.. Elimden 

ı;:e gi.ırcşi durdurup somca.
. Pısipisine mağlfıp olacak ... 

- İnşallah ol:ına.z. Dur ba:ka
lmı, sabırlı ol! .. 

GUree uzadıkça uzuyordll. U-

Küçük Sanatlar 1 Yazlığa gideceklere' 
- :eaş tarafı ı hKi sayfada_ Hasır Koltuk 

Uyihruun '&aslan ve mobilyanazı 
Lltyihaya göre, bir ustanın her yerd .3n ucuz 

tac başına veya ondan az çıra!k 
ve kalfa kullanarak çarşı, pazar i lstanbuJda. !h2ıa:p:ışa 
veya hususi imalfıthnnelerde ve- yokuşunda 66 No. 
sair yerlerde cl emeğini ve ıhti- AI-~r FEV7..l'nin 
sasını kullaıwıra:k işlE..'<liği san'a- ~Rl :nonU .. YA 
ta (küçi.tk san'a.t) dcmnektediı. .. M~azasından alınız. 

-~~~--~~--

AKDA Kitabevı 
Danblllr Cadaell 

A.NKA.BA. 
Her dllden kitaı;, mecmua, ga... 
zete ve Jurtasl,ye satıl yeri. Her 
l1sanda kitap siparlfl ve abone 
kabul edillr. Şubesi ,-ohtu!'. 
Telefm:S3'l'1 

Evlu-de , aile efra<liyle yapılan==================================== 
sa.n'atlar cl ve tv sa.n'aiı telik-
ki edilmekte l"e hiç ıbir kayda 
tabi tutulm.ıma!itadır. . 

istanhul Def terdarlığındaıı: 
Ustalık şartlarını haiz olan-

lar belediyeye müracaatla tevsik Dosya No. Nev'ı 

eden her vatandaJ} 'kendi san'a
tında: usta. ınf a.tjy le ça.lış3 caktır. 
Belediyeler , kf'ndi hudutları i
çindeki usta, kalfa ve çırakların 
sicillerini tutacaklardır. Bu si
cillerin 8ttreti, belediyelen'.C ma
hallin iş bulma bürosuna. veri
looek, şahadetnnme ve clizdan
lann tescilinde <;ıraıklardan 10, 
kalfa ve ustalardan yirmi beş 
kuı'UŞ ücreıt alına.ca.ktn'. Başlraı 
yere giden san'aUdlrlar, giıt.t:ilk
leri yerlerde kayıtlarını yaptır
mıya. meclrur tutulal:aklardır. 

Ç:ırnkbk Şarttan 
Herhangi bir s.'l.ll'ata t<ırnk

bkla girebilmek için on bır ya.. 
§llll bıtirmi.ş olmak, bulaşık ha.~
talıklarda.n birine tutulmamış 
ibuhmacağı şart olacaktır. Çı
raklar ve çırak mclttebi veyn 
lkurslannı, :ıkşam san'at okul
la.nnı ikmal edenler kalfalık im
tihanına girebilccekl<>.rdir. 

Kalf'3lıa:r nizamname ile ta.yin 
olunan müddetleri bitıroikleri 
zaman ustalık imıt.ihnnına dahil 
olabilecekler, ustalrlr dizdaıuru 
alnuyanlar, ıbaşlı b<ışına kii<;iik 
san':ı.tl:ir üzerinde ~m:ıya
caklardır. 

.,. abo.nm bir memlekette ka'tfıaı 
veya ustalık şahadetruunesiyle 
gelen vatandaşlara, t~~t v.~ 
lkaletinin kabul edeoegı bır mu
esseseden verilmiş olmaik şarti
Jc kalfa veya u.crtalrk ciizda.nı 
verile<·ektir. 

51217/lll4/.2al Mec.ıdıyckoyunde 12 

i69 

270 

2711 

2?1 

ll'lf tn, 82 ada, 1 pcrsel 
:No. lu (2760\ ~tı-e 

murabbaı arsmıın fa-
mamı. 

.MeddJyt•lıüyıindc 12 
pafta, 8.'> :ıda, l parst'l 
224 No. hı ( 1120) met
re murabbaı arsanın 

t.'\llı aın ı. 

lldecidiyekiiyund 12 
p;;ı!ta, 86 ada, t p:ırsel 

No. lu (7:.ulO) mel.le 
murablıaı arsanın t:ı-

ınamı. 

Mecidiycköyündc 12 
pafta, 86 ndn, :A p.<rte\. 
No. hı {4880) . met
re ınu bbm aı-sanın 

tamamı, 

Meddiyckôyünde lJ. 
p.:ıfta, 89 ad;ı, G ı1>arwl 
No. lu (6-i66) nıetr• 
murabbaı arsanın ta-
manıı. 

Mcdcllyeki.>yunde 12 
patta, 90 ada, ı parse\ 
No. ıu (1480) mctr• 
murabbaı :mmnın \n-
tnamı. 

itilyekol'• rwle ı.ı 

pa!ta, 91 ada, 1 pnrscl 
No. lu (11760) metre 
ınurabbaı arsanın ta-
nıamı, 

MecldiyeköyiJnde 12 
• pafta, 92 adn, 2 pru-ı;el 

No. ıu (2720) met· 
re murabbm m-e•İmı\ 
tnmnını. 

Mecidlycldiyuncle 12 
pafta, 88 ada, 3 ı;:ırooı' 
No, lu (0011) metı·e 

murnbbaı :ıraanın 'ta-. 
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\ıraklık veya lroH\ılık 19uJm.
velesi yazılı olmak şırt:tır. Bu 
nıukavclclerdc ısimler, çırağın 
veya kalfanın öğroııooeği san'a.t 
çırak veya kçı.lfalığın t.aşla.ngıcı 
ve müdd~ti. ücret. karşılıklı hu
b'tl.'>i ah(.dim bulunacaık, muka-
veleler belediyelerce hazırlana- mnmı. GOl.M t{) 

cak birer nüsha okırnk :pıla- Yukı:ınd;ı v ~ııı gayıimenku11tt 19/5/942 rıazartesf gönii t ııı de 
caktır. Mlitt Emllk ' ı lü~ lniltc,.eTckU Komisycında ~ı a7n ve açık 

Bundan sonraki :maddeler arttırma [t,. t r: Teminatın aynı günde sa1l& 14 de kadar ttrıı-

,~ 

~ , __ 

30 YAŞINDA ..,,su"&.""•11 ~· 
ip Ollnfl .. ltdaft lh1ıfewe IJd Çttgl we 
rue•t.ı..ıc6M. ıot,ıtl•mrı • .,.,...,.. 

Cild hüceyrelenndcn ~tıtı.'U>I 
·ecttk-n bu loymeUı Vt' y.eru ctvhcr 
baJJ tıbhaıu bir 1ıtnç kızm cn
dl&dt'ltl tabU unsurlarına mu ıı-
blbtır Viya.na Umversn.esi Pro· da ~uu u lııJru~ı:l<Jukhı.rım 
fe:!OI'~~ Dr K SLcJSksıl t .. ra- urdı Henıen hrmcn (')lı yaşıma 

11ınôan lleşf ve dtlOCE.Lı t.aoır e- yaltla~nuşa benzıyordurn n ugun 
dllm U ee•her, cilcl r.ıduı olan b ULWl arlt:tda.şlanm bar genç kı-
J)embe retJk&eki ToltaJon luemın- :7.nt.J r.ı oı açık ve ıa:u tenime g ıp-
~ mevcuLhır On1.1 her kş:ım la n .. z:ırıy:e l.ıakı) orlar Brn 1~ 
)'a'm~n ev"Vel kuJlanını:ı: Sıı h~psme bt·niın yaptığım cıb l hc.t 
tıyurun, clldJ.nls, bu kıymf'th ceY- , lli:l 'ToıcAlon krt"mlf'rınl kullanma-
ben rtıJı~der. Her Sabah uyan· lo.rını ~oyicdım. 
dl~.ruzda clldlruz daha taz~. d:ıhn 1 Bu basıl cunluk ted:ıvı sayc-
bt-yas, daha yuınuşak n DJ\Hı\ sınde, her Jmdın tılr çok sene 
GMÇ olducunu a:orürııunuı G~n- t:t>nç.f'şeblhr ve h<ır genç kızın 
dıWerl için beyaz renk~ ı <ya~- mufwhır c catı şayanı hayret. 
tııJ T~kalon kremınl kufü.nınn: Bir bir lene malik. olabıllr. Bur,ur.cl~n 
lııaı. tun zarfında en sttt 't en do- ıUbaren cıld 'ıdal.•rı olan hrr jl l 
rıuk t>ir cildi yunmııntıp be~azla&ır Tokalon krpnl.crındeıı blr• r \'azo 

Bayan M. D. nin fU mektı bu- l'eya bırer hlp .alınız. tYac ız} 
n · okuyunuz: •Ze\'clm toılerlne beyazı uunduz ıçtn "t' penbcs l r.ecc 
buın:ım:ıyor ve bu adeta bir mu- içındır 'Pokn1on kremınden mu•
C'l :?edır. c:lıyordu. Yuzıımde, alnım- pıır ııetlceıer car;ıntılıdır. AJt~l 
dA ve tozlerımle ağ%ınun ~&rafın- Uıkdırdc paranız iade olunur. 

PAR.\BIZ GUZELLİK KUTUSU - Dl'nmunda ı beyaz ve pembe) 
reııklerdE:~ Tokalon kremlen ıle m1Jbtellf renklt'rde ToJı'..a.lon pud· 
rn~'UUn numunelerınl hnvldır Ambaliıj ve ııevk masrafı ol:ı.rai 
tt1 kuruşluk bir pulu EıfAlğJdtsk:i ııdre~ı· l!Onderlııız . 1'okıılon Servi.sı 

11 - 1) P~&a kutu.su 622 ısı:rnbul. 

~-Kaçırılmaz -y··k ırsat en: .. 

Y Ll A Si 
taların çıraklara karşı vecife- m:ısı mukt F la ilrıhnt itin rnezkUr müdürlüle 1Jlürflcaa1. 
leri ile c;ıraklann usroılnr.ı irnr- =====~=:-::======================= Buyukdert Beyaz Pa rk K.ır• 18'ında Ded" Yu• ı! n. mil m.ıruf Y· 1 ile ıttl~ılıodck.i Y• lın•n tıro.ı,ılaı ı tC\h dl".TI t ıtı::nbuı Dôrd lncu tcı . D ırn 
şı yazifeleri yazılıdır. Belediyeler :tarafından ltüçük tanıfından a~·ık nrttılm.ı ile " M'!Y~ 1942 P.Jzartesj gtinıı saat 14 d<'r. 

:~·:!ı;:~:a v~!~~: Dev Jet Demiryollan ilanları ===] ==) .==k=ad=a=r=ı<;a=t=ıl=a=c;ı=~=· =ıl:=::.,=. =o=lu=':r.=~l~=~=~=~=n='.:"="o=94=2=/6=2=9.=M=es<=ah=~=·sı=: =23=1=0,=r.c.;::; 

lu~~mu~cl&HB~l~~•••••••••••a•a~---~••••••••~~------------ ·----------~~ terleri lktisaı Vekalct1 ta.rafın- Muhammen betMi (4250) llrrı olan muhtelif numaı:ıılarda 5000 kutu ı B "/ ır k fl -/)/ ı. •• • Ü ·ı· 1 
dan tiı.bettiıildilrten sonra ihti- ecw.1.ane. kasesi (~~.5.1~2} Pa:ıartesi gum.i saat (11) on birde Bnydarpıq;ada egog U t' /i I ar TenlOF/Uğ 1 an lfl 
yaçları nisbetinde parasız ola.- Gar buuısı dahılindcki kom•syon truafmJan açık eıksiHme uauliff! satın alı- •_..

19111 
.. --=--------... 

mk belediyelere dağıtılacaktır. nacaktır, ~A TJLJ K O'}' 
Küçük san'tatla.r erbabı.na ait ~u iı girmek i tlyPnlt'rin (318) JJra ('16) .kuraıııluk nnmııkk.ot tenli:ant 

teşkilat mahalli küçük san'at ve kanunun t:ıyin el.tiıı;i veoolkle birli~ ekalHme gönü MiıDe keıbır ıro
grupu veya şubesi için lrnsa.:ba ınisyona müracaı:ıU:ırı 1~.ı:ımdır. 
merkw.lerinde birer &tüçilk san' - Bu ışe alt uartnnmeltT komibJ'ondal\ J)QJ'88l% olar 
atlar blı-liği kurulacak, lst.'Ullbtıl. 
Ankaııa birer ikaza sayılae&Rt, 
büti.in küçült saniatlnr erbo.bı ================================ 
bu birliklere girmek mooburıye- Ankara ValillMnden 
tinde olacaklardır. 11• 

Her döıt yılda btr umumt kü
çük san'atlar lko~aresi toplaıııaı

1. - Ank;wa - Kır~ehlr yolu iltısnkının o+oo&-ı+oee r.ı Klm, smdc 
7apıla<:ak blokajlı şose ile a+20G-6-f 200 cu klınJeri arasında yapılacak 
parlı:e kaldırım i{ıinin ihalesi 7 Mayıs 942 tıu·lhlne ~U"YaD Peı9ernbe tü
nü saat 15 ie VHayct Daiml Encumer.ındc yapllmak üzere lmpah zari uım
lile eksiltmeye kunulmu~tur. 

ca:ktır. 
İkt.ısa! Vdtaleti küçük 63ll'a.t 

erbabının muhtaç olrluklan mo
del ve desenleri teknik bir biir-0 
vasıtasiyle temin edecek ve bun
ların gan'a.Uarımn inkişafı için 
neşriyatta bulwıa.ca.ktır. 

Küçük san'at erba:bınm kredi 
ihtiyaçları Halk Bruıııcı.sı vası
ıtıasiyle temin cdileook, iMa1iye ve 
1ktısa.t Vekfiletleri mliştereken 
lüzum görd~eri takdirde ser
mayelerinin yüzde ell:isinden 
fazlası devlete ait olan diğer 
bankalar daı ıküçük san'at erba
bına kredi aça.bileoek'lir. 

2. - Keşif bedeli (1&815) linı 41 lcuruş ve muv,ı'kkat ttllllinau Hll 
lira 16 kuruştur, 

3. - isteklilerin muv<lkkat temir.at mektup ,.e:ra makhtula~ ile Ti
caret Odası yesık~ılarını ve ihale tarihinden en aıı üs ıün evvtfl vilAyete 
istida ile müracaat ederek bu i.ıı için alacakları h."l'Ull ehliyet vesikalarını 

b.Amilen yukarda adı geçen c\lnde sıı;ıt Hı e ka®c Daim! EnoUmetı Rels
liiiae vermeleri. 

4. - Bu işe ait ~f ve p:rincı"1C7.i bet' ıü:n Hafi:ı Müdürliij?ilnde #Ö\·e-
bileceklerl. (28G7-4735) 

İnhisarlar U.Müdürlüğünden 1 
l - 28/4/942 tnrihlnde sarı.name rami n:ı.uclbJnce kapalı :ı.aına 

Layihada, kalfalar, ustalar ve 
çıraklar için ~ynoaı ce?Ai bü
lldimler de teSbit olunmuştur. 

ihale3i ynpılacai!ı illin edilen (80) ~et alttan sürme arabmwı ekı>iltmcsl 
za<lıkça da, Kel Me.mişin hücum- törillen lüıwn fuerine 15/5/942 Cuma güni\ saat 10 da Ka.OOt&şta Levazın 
1a.rı artıyor, Yörüğün yo:rgunln- p.ıbesindeki Merkez MUbayn:ı komisyonunda yapılacaktır. 
ğu ~oğalıyordu. Yalnız müdafaa 2 - Sif muhammen bedeli (18.000) liTil %7,5 muvakkat tcmiıMıtı. (1350) 
giifeS.i yapan yörij.Jk ha&<iınm lh'adlr, Yerli malı olnrak teklif edUd1ti takdirde gümrük resmi vesaır 
en çetin oyunlarını beıtaraf e- ınasraflar ni.sbcünde bedeli artnceğından teminat alteem de bu mikl<ır tııe-
d&biliy-0rdu. rinden wrilecekür. 

Bir Qıl'lah'k YörUk, yine~ 3 - Şartruun9 ve rWın bor Cün olkdcn sıonra adı ceçeu iUbede görü-

n. takıldı. Ve, ,brumıının önilnde lcb11ir. 
doludi:zgıin bocalıyarak uçtu.. 4ı - Münakıısa.7a girecekler r,1iihürlU teklif mektuplannı knnunt ve
Kel Mom.iş, hasmının. öylo sürU- saikle % 'J,6 güvenme p:ırosı makbuzu veya banka teminat mcldubunu ihti
}'ordu ki, herkes Yörllğiln yeni- l'a edecek Olan kapalı zarflarını ilınl~ gunü eksiltme sanünden bir sam ev
leceğine biikmctti.. Oldukları. veline kadar mczkCir komisyon bıı3knnlığ1nn makbuz mukabilinde vcır-
yerlerden ayağa ilmlkanla.r, na- melen ıazımdıT. (5084) 

(Ar vwl 

sıl yeııll.eceğini gömıek için te-1-------------------...:.....__:. __ 
kışlamyorla.rdı;.. A, Ceır. eddJn r~lu t-lqrlyat MDdOril: M, Sami Kı:ırayel 

~ (M. 8ckf.r GOnıoylar ve A. een,jfeddln 8araço61u tnatbu ı) 

Munıtı.,ııwıı K. 
Linı 

100 Mt.-cklıyt·ktıt l'<cıt\d('f;I dı P..rrı ' j Jt..ntolik Siı pcı op meımrlıgmdll 
y~il ot 

5-0 Şışlı<le klin Kf.ğıthnrıf1 ~fi d~udtı t.Tçhornft E:rmeni meznrlıgıncl~ 
y~il ot. 

Yukı.nW. :mc.-vkile-ri ~~ık·n tt !2.fırlıkfarın Yt'l>il otlan G/5/&42 çı.r· 

Ş<thibri €.mu sa:ıt 11 de m.ıhrulindc bllmiızııyede tılncaiından iste)dtlf'" 
rit <ı snutte m.ıhnlliod bulunu.alnn ıı~n ıilunur. {4'169) 

-----------~-------------T 0 R K l YE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Banlluş 1ıuilü.: 1888 • Serma;>~: 100.000.000 

Şube w Ajans adet·: 26.5 

Zirai v icari heı· türlli banma muarne 'c·ri 
Para Wiktirenlere ~ 1i:mı ikramiye · ·criyo:r 

Zıı .ı•\ B<u.kıısında kttru~.rnlı ve kuınbar.ısız. tn:arru! hcs plııruıctB 
en ,,z. 50 lirası bulunanlara ııcı.ede • defa çt'k~ok kur'a ıle aşağıd:ılı i 
pl.~n gore ıkramıyo dagıtıh ktlr. 

• • 
t 
4.000 

~. ~ 100 

• il 1 

• • 
• • • • 

DiKKAT: H plarmda ı ı .. ınr bır &ene içinde 50 llradan aş: 
cltı~lycnlere ikrnmiye çıkt.ı t i;ı rd<' % 20 fazlru:iylc ver lleccktir . 

ur' dört df'fa 11 Mut., ll ilıu.iran, 11 Ey .. 
ll Elrincilcl.uu ı:arııı ı-inde çeki!eooktir. 

' 


