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YENi SAFHA 
Balkanlarf/a 
hareketli oe 
müteşebbis ol· 
mak rolü kim
de kalacak? 

Amerikanm ölçüsüz J&r
dımmdan aoma lnıiliz
lerin Balkanlardaki du
rumlannın daha ziyade 
kunet bulmall •e bunun 
Almanlarm müatakbel 
tuanurlan GzeriDde ._. 

Yugoslavya 
kendisine ait 
olan hiçbir 
şeyi kimseye 
vermiyecek 
Yugoslav Başvekil 
Muavini Maçekin ga 
zetecilere beyanab 

Loadra ıs (A.A.)- (B.B.C.) 
Yupslav ıazeteleri Yq•lav 
Blııvekll muaviai tloktor Ma· 
plüa .. lklerial .... , .. -

Dost lran 
Şahının doğam 

Yıldönümü 

Bu sabah Konsolos
luk binasında me

rasim yapıldı 

Yugoslavya- ı•ı.sup.•••&•I 
DID kayıtsız, VAZIYITI 

şartsız tesli- 1lll1Jlll BiB IWWJ 
mi isteniyor 

fvagollavya derin 
l.1lr 11.uusulü 

lçlade ... _., 

mil olması ibtDnali P
ialmıttar .. 

Yaawlı .. na mltemHJ1ea almakta tlnam ettikleri ltaı,.a - Kendimiu ait obmJn 
h~bir py latuıİJorm. Ken
tlimbe ait elaaa ü kbme1• 
vermiyorm. 

Ordunun ter
his edilmesi
nin istenmesi 
de muhtemel I ealrleria•ea ltir P'll• 

MUSOLINI 
Taarruzuna 
/ ştirak eden 
Beş fırka lJa· 

• 
rı yarıya ım-

h a edildi 

SO• ltaıyaa ••· 
llallD taarraza da 

plllllrtlldl 
Atina 15 (AA.)- B.B.C. Besm! 

teblii: 
İtalyan lnanetlerl din de ta-
.~ •enm etmiflerdu. 
Ba &urrmlar, topçu ·ve ban kav

CDnalm 1 bael laJ iMia> 

AMERiKA, 
Hitler'in deniz 
yıldınm harbini 
karşılamak için 
İngiltereye 99 
harp gemisi 

• 
verıyor 

&tıaauıı geçen ller 
geminin yerine J•· 

Dili lloaacü 
MeY)'ork 15 (AA.)- Vaıinrton

dald nnni menbalardan öirenil-
4iiibae pn, Amerika Bitlerin de

(Denau: 5 lnel -.,fM1a) 

ltöyter oıababirillia lt'an
u ıöre Alınanya. ıimdilik 
Yaıo'ilavyaya kup taleple • 
riııi deiittirmittir. Yuıoslav· 
yanın Alman talepleri hakkın
tla kat'i bir karar vermekte 
ıecikme:ti Bitlerin planlarını 
altüst etmiıtir. 

Benzinlere 
güzde elli nis
betinde ispirto 
karıştırılacak 
Bu suretle kuvveimu
harrike artarak 0/0 25 

tasarruf edilecek 

All Hazreti RUmayaa 
Biza Ban Pehlevi 

Bqlln d•t ve müttefik İrat 
hükumeti Şehinpbı Ala Baue• l 
Hümayun Pehlevi Bazratlerinio 
doğumlaruııa yıldönilmilne mil • 
aadiftir. 

Bu mes'ut yıldönilmil münue
betile sabahleyin saat 11 de Catal
oğhuıdaki Konseloduk binaımda 
meruim yapalmıı ve J!aşkonsoloı 
phrimisdeki hanilerin tebrikle • 
rini kabul etmiıtir. Gece de ıehri
miz konsoloshanesinde ve Ankara 
Sefarethaaesinde biı' laalo verile
cektir. 

• 
Nazırlar henDz 
Almanyaya hare
ket etmedi, dlplo
mat l k yollarla 
müzakerelere 
devam edlllyor 
YUl'Q9laY7anm vuiyett umum! all

kayı celbetmekte berdevamdır. .,,. 
mes> ln Belll'at muhabirinin bildirdi· 
llne ıöre, bütün YuıoslaV7ada hu· 
zumızluk vardır. Yuıoslav Bqvekll 
ve Hariciye Nazın 00.Uulı 'ff1• teca-

\. vüz etmemek paktını imza etmek G· 

Twpday Rarlel1e Nam 
lılarko.t, 

... beni& ... Une "7ahut ...... 
sade'• ptınif delWerdlr. Vllal ... 
nket llulrlıklan 7Çllmlf ... d• .... 
arlar - dak1Juıda pllnlanm dellt
tlnnlllenUr. Bu 197ahatin Wdrl bü· 
kında ileri s0ı1Uen MtbepMrdm biri 
de. Yuıoslav hWd\metlnln, 'l'OrklJe
llbı niyetlerine dair Hukbe Veldll 
Şilkril Saracotlunwı au\kundaD M.a 
~ler 61rerunek istemeli arzu ..,.ı.
mesidir. Bununla beraber, ~ 
nıetln battı hareketi dolayısi7le, Bit-
lerin taleplerln.ln en teblDselilerlDe 
brp YuıoalaV7MUD muka.....t 8119-

(Dft.- I .... _,..) 

ORT AKÖYDE FECi BiR KAZA 

Bir bekçi beyni 
akarak Oldü ! 

----------------------------.---------
Benzinden daha çok miktarda 

tnr•s ~ ~e tet -
klkler yapmak için Ziraat Vekili 
B. Muhlis Erkmenbı reialiğinde 
bir komisyon kurulmuftvr. 

Moda Deni~ 
Klübünde geni 
bir hadise oldu .. ~ ........... .,. 
m lllracıaı A•a
ıar bllal .... , ... 

Zavallı adamın fabrikaya sokmak 
istediği araba da parçalandı 

Ortllll67de dtln Mpm tMI '* 1rua 
olmu.ıur. Ortak67de ıtanmı .... 
landa denıl.r 917a fatuikaanda pce 
bekciıd Abduullalı eva nakline mala
... araba7J içine bbılp fabrlka78 alı.
._yer~ oWıatı•....,. ...._ bD-

aeyez1ttll d• yeni iki meydan açllıyor 

Ktımiayoıı benzine ispirto bnf
tınlmaaı için yeni bir kanun il . 
)'ih'81 Jıaurlıyacaktır. Kan,tarma 
ni9eti yüzde elliye kadar olab!le
eek ve bu suretle elde edil• mah
hlt claha kuvvet 'ftn!Celinden ben· 
zbı urliyatanda yüzde 25 tasarruf 
temin olunacak yam 20 kilometre
lik yere dört litre benzin arfedi· 
lirken bu RNtle üç litre ariolu. 
.nacUW. 

· Eski Adliye Veklll 
bu sabah geldl 

bıtilif yüzünden bu 
gece verilecek 

balo da tehir edildi 

ParaşDtcD- Yeni ve 
lere karşı Esaslı bir 
korunma Tedbir 

y ARIN BAŞLIYORUZ 

· r:~.ekr!:ı 
L!,!lsti!!!J 

Yazan: 

oımaa Ce•al •. , •... 
lılalaudr O-n Cemal Kanıh 

....---YENi . 
. Tef rikamızı Mutlaka Takıp 

EDiNiZ 

Mi Adliye Vekili Fethi Okyar 
bu sabah Aakara trenine ltatlanan 
husua vagonla tehrimize ıelmlf, 
Haydarpapda Müddeh;mumt Hik
met Onat, Baş Muavin Sabri, İcra 

1 
Reisi, Tapu MQdürü ve eski Adliye 
Vekilerinden Necmettia Molla ta· 
rafından tarşılanmıetır. 

.. Duls IUlltbfln tefekldll 
pyelerl Jaaricbuleki iflule ...,_ 
mak n üresidik, kumu oynat
mak ytbtlndea laatta, acb •uly• 
tiae diltttlitl, alacaklılan tarafıa· 
dan ewyalanna laacb kon•• , .. 
:ıaJmqtL 

Halter •erlldllin• ....., •• bre 
lfo«la Denis Klllbbde 1eal •• 
pyuı tewlr 1tir ı.M1ae .... ol
.mufhu': 

Yann Sanyerde 200 
Paraşütcünün İftira• 
ıuıe tecrübe yapılacak 

Bnelee •• .. ._ venlltlinls 11-
ltl 1uuı Vilayet Pasif Konuama 
Komi11oaa tarafından Sanyene 
paratUtle atlama n parqtltçiller
den konmma tecrübeleri yapala
caktır. Tecrübede Vıliyet namına 

lthalit Birlikleri ihti
kira karp perakende 
aabf mafzalan açacak 

Haber aldııunıza pe, Ticanı& 
Veklleti lhtiklra mbl olmak ~ 
yeni bir tedbir diifünmek'9cür. 

Almanya 
geni teklif /er

de bulunda 
Belgrat 15 (A.A.) - Bitaraf me

hafılde zannedilciljine göre, Al -
manya Yugoslavya hilktlmeU. 
Jeal tetlif.ll(de bulımmuttur. 

Fe*hi Okyar, otomobille Ye araba 
vapY.rile 1staııbula ıeçml§ ve Şif
lideki evine gitmiştir. Taruiyonu 
yirmi bete çıktığı için vazifesinden 
lltifa eden Fethi Okyar bir müc:L 
det Şiflide oturacak ve aonra Ada
daki evtne giderek istirahate çe
Jdlecektir. 1'ethi Okyara tifalar te
menni ederiz. 

JlleHtr •llMa ilk nrhlıilıle
rlndea " ... , llemhalsia llblde 

(Denlaa: 1 lıld ..,,., 

Vali Maavinl Ahmet Knuk ltal• 
50 milyonluk istikraz nacaktır. Tecıtilte1e mt 11 .. 

tahvili çıkanlıyor 'bqlanacak Ye zs •akib l8reftlt-
tir. Tecrübede llU•tiltle atlayaa-

K d 
• k 8uJaına "1erl " .ulannWD lllahı lan yerde ltalanan pasif konuıma 

e D 1 1 Z 
Jlalrk•nda 7eııi kbun lAylhuı Blliük 1D1 llillet Mecllaine verllmJttlr. Hilk4met tefkilib memuplan sararan 'bir 
bu )'ıl bu ife 50 mıı7on lira arfedecek hale sekmata pbpcaklardır. lm-kirJeteD İgrenç •• 60 mıt7on Urabk '8biJI ~ .. t uı,ıer1 ne zoo paraft1tpa ... 
tahvili çıkaracaktır. .... .. nsU. almJtlaNar. 

Hariçten memleketiımbe gel ... 
mallardanu mühun bir kısmı ltba
lit Birliklerinıa açacakları ma • 
zalarda perakende olarak halka 
satılacaktır. Buaua iÇia tetkikler 
yapılmaktadır. 

Bu suretle dığer ı6coarlar eıı. 
rlndeki mallan daha fazla fiatla 
.. tamıyacaklardır. Anca Wıallt 
mallarından bir lnmunın da Yerli 
Mallar Pazarlarina verilmett .,. 

(Deftm ..... ..,.... 

bir baba ------• • 
C •••.1.c.1.) Kuma•çıl rın Zavalh kızı bir senedir Y 

metres gibi kullanmış ~;_a . .!!u:.:n;_ gu··zel bı·r hareket•ı 
'Oskldar Mihlde1umumiliti, 11 .......... _ 

,aılarmclakl ıüzel kızını kirletea - Al p;dladea- ..,_ al79 ..._ 
alcak ltir uba hakluada takilaata 
.. şlamlfhr. llWile padur: 

Bojuda, Anadelafeaerln.. e
taraa Mehmet Çorbacı lsmlade 
'bir ..... ıeçen sene ıs 1qıa•a 
olan kısı Semihayı ltlr ıece ba
mmlf •• ltaba aevıill maskn al
tm•a av.lluua nam111ana teca • 
.as etmltllr. Bundan...,. Mı 
... uwalla bs ltab...,. usıa ......... ........, 

Jer? • 
J)Ml.GfllerW, 

-Ba•ı•----~ 
..... derler .. 

CevalNllı ""1m. O, ...... etti: 
- ......,.., 8eterdam, Bn • 

mea, S..den, Bodoatald -Pmd.11• 
War misil ıörOlmemlp tandald 
91h" rpkh celaeruaemt lana bom
ltardımanme ....... Düa •ar H ...... . . 

JteraP•'•• l•llllJaada 111111 dlll• ,.., .. 
lerla aDelerlae 800 Ura topJad•ar 

Penpalutakl lnm•k llWilell • 
ala tahkikatına Mil.Wehmnnnillk· 
p •ewam ol.....ırta•sr. Ola -
.. h ilen Perapalas eten puaport 

mem111'11 BU..1lndea ..... 8 -
1UUD 1eal ~::.& )'oktur. Diler 
............. Jlalıl ....... 

lan •aa Salllt Kepdala ....... 
.... toplaurak IMa _...., ... 

....... lalt ..... YUlfe lnarbua 
"-J polislmlsia aUelerine lledl19 
JDak isen ualanatla • lila 
toplaımtlanbr. 



DENİZ FENERl 

TAPUSU 

Bazı deniz fenerlerinin, ta
pu idaresinde kayıdı yok
muş. Eğer, bu deniz fenerle
rine önümüzdeki günlerde 
bir sahip çıkmazsa, Limanlar 
Umum Müdürlüğü namına, 
tapuda kayıtları yapılacak

mıı I 
Garip ıey, acaba, timdiye 

kadar, bu fenerlerin tapu se
netleri neden çıkarılmamıı. 
İster misiniz, timdi, bu fener 
lere tesahup iddiaaiyle bazı 
açıkgözler ortaya çıksın?. 

PLAiIN 

HlKAYESl 

Florya plajları, erkenden, 
evet, geçen seneden tam bq 
ay daha erken kiraya verildi. 
Hatırlarımız, geçen yıl kira
landığı vakit, Sonbahar yağ
murları baılamııtı. 

Bu defa, 3 ıeneliği 69 bin 
liraya verilmif.. Seneliği 23 
bin lira demek. Yani, üç aylı
iı 23 bin lira.. 

lnıamn, bol bol plajı olsa 
da kiraya verse.. Amma, 
plajci, bu parayı naaıl çıka

rır, sonra, nasıl kir eder, bize 
ne?. 

10 FRANK 

MÜKAFAT 

Arnavutlukta, Yunanlıla
rın ele geçirdikleri bazı ·vesi
kalara göre, İtalyan askeri 
makamları, esir edilecek her 
Yunanlı nefer için on frank 
mükafat vadetmiş! 

Bu müki.iat vaadi, hayli 
zamaıa evvel olmasına rağ· 

men, aon günlere kadar, İtal
yanlar değil, boyuna Yunan
lılar esir awıa.kta devam edi
yor. 

Acaba, 10 frank mükafab 
az mı görmüşler, dersiniz?. 

NOHUTÇU ---- -
VE KAHVECi 

Nohut satan 4 kuru kahve
ci cürmü meşhut halinde ya
kalanmış ve haklarında taki
bata başlanmış! 

Nohut satmanın suç olduğıı 
da yeni işitiliyor. Nohut, va
tandaşların &ıhbatine muzir 
bir madde midir ki, satılması 
auç addediliyor?. 

Ben, bu nohutçulann ye
rinde olsam derim ki: 

«- Kuru kahv~i olduğıım 
halde nohut ıatmamı çok gö
rüyorsunuz; pek alil, peyni
rin beyazını ortaya çıkarma
dığı için, İstanbullulara kara 
bağlatan toptancılara neden 
bir §ey demiyorsunuz?.a 

AHMET RAUF 

Mensucat 
imalatı 

Yerli fabrikalarımız

da çalışma 
bir buçuk misli arttı 

Sümer Bank tarafından yapılan 
tetkiklerde, yerli mensucat fab -
rikaları.ınızın eskisine nisbetle bu 
yıl 1,5 misli fazla bir randunanla 
çalışmakta oldukları görülmüştür. 
Bütün istihsalat memleketin yüzde 
yetmiş ihtiyacını karşılıyacak nis
bettedir. Fabrikalar geceli gün -
düzlü çalışmaktadırlar. İstihsaıa • 
tın gittikçe artmakta olduğu mü
şahede edlimektedir. 

KOÇOK HABERLER 

MAARiF, UNIVERSITE: 

* Şehrimiz ilk mekteplerinde 
badema çarşamba günleri öğleden 
sonra tatli yapılmıyarak saat 15,15 e 
kadar terbiyevi eğlenceler, tatbikat 
ve konferanslarla vakit geçirilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Yazma ve dokuma koopera -
tifi senelik toplantısını dün Ticare~ 
Odasında yapacaktı. Fakat umumi 
heyet ve Mıntaka Ticaret Müdür

lüğünce tayin edilen komiserler 
'geldiği halde idare heyeti toplan -

tıya gelmediğinden içtima yapıla
mamıştır. 

* Bugünlerde Bandırmadan şeh
rimize külliyetli miktarda peynir 
gelecektir. Bunlardan 500 teneke 
beyaz ve 100 çuval kaşar peynirinin 
yola çıkarılmak için hazırlandığı 
öğrenilmiştir. Mürakabe Bürosu bu 
peynirlerin satışlarını ve kimlere 
tevzi edildiğini kontrol edecektir. * Dün muhtelif memleketlere 
257 bin liralık ihracat rnuamelesı 
kaydedilmiş ve bu meyanda Al • 
manyaya 89 bin liralık zeytinyağ., 

Yugoslavyaya tiftik, Slovakyaya 
kuru kayısı, Yunanistan ve Bulga
ristana balık gönderilmiştir. * Almanyaya yapılacak deri ve 
barsak ihracatına ait tev,iat his -
seleri üzerinde son çalışmalar ce
reyan etmektedir. Bu maksdtla ev
velki gün Mıntaka Ticaret Müdür
lüğünde dericiler, dün de barsak. 
cılar toplanmışlardır. 

MÜTEFERRiK: 

* Hava gedikli yuvasına kabul 
şartlarını öğrenmek üzere daha 
şimdiden Hava Kurumu Şubeleri
ne binlerce genç müracaa: etmek
tedir. Bu sene Hava Gedfali Ha -
zırlama Yuvasının muhteli! ihti -
sas şubelerine 15 ile 25 yaş ara -
ı;ında bulunan Orta okul .ıı:ı~zunlan 
alınacaktır. * Alemdarda Yerebatanda Ha. 
cıbeşir medresesinde oturan Erkin 
ismindeki kadının cdasın.:laki maa
galdan yangın çıkmışsa da söndü
rülınüştür. * Büyük Millet Meclisi dün 
toplanarak ruznamesindeki bazı 
maddeleri müzakere etmi.ş•ir. Mec
lis çarşamba günü toplanacaktır. * Beyoğlunda Yenişehirde Tat
lıbadem sokağında oturan İsmailin 
dört yaşındaki oğlu İhsan, dün 
mutfakta oynarken mercimek ten
ceresini devirmiş, muhtelif yerle • 
rinden tehlikeli surette yarala -
narak Şişli Çocuk hastanesine kal
dırılmıştır. 

Son Telgrafın Edebi Tefrikası: 57 

BILLÜR KÖŞK 
BÜYÜK AŞK ROıvIANI 

SELAMİ 
Afifeyi tutup kaldırdı, koluna al

dı, kendi kolunu Afifenin beline 
attı. Ve konuşmadan, ses çıkar -
madan, biribirlerine sokularak yü
rüdüler. 

Pertev köskün bahçe kapısı ö
nünde Afifenin elini sıktı: 

- Yarın akşam görüşürüz. 

-11-
Ertesi ı;ünü Afife heyecan irindz 

geçirdL Yerinde duramıyordu. Er
kenden kalktı, öğleye ka~ar bah. 
çivanla tahçede oalıştı, çicekleri 
suladı, çitleri kırptı, fidanları bu
dadı. 

Öğleden sonra vakit geçirebilme-k 
için yattı, fakat uyuyamadı. Akşa
mı dar etti. Akşam üstü yine bağ-

İZZET 
çeye çıktı, kapılarile köşk arasın

daki yollarda bir aşağı bir yukarı 

dolaşmağa başladı. Fakat kapıdan 

fazla uzaklaşamıyor, köşke kadar 

gidemiyor, yarı yolda dönüyor ve 

mütemadiyen kulak kabartıyordu. 
En ufak pıtırdı duyunca kapıya ko

şuyor, sağa sola bakıyordu. 
Güneş battı, gün karardı. Orta

lıktan el ayak çekildi, ses duyulmaz 
oldu. 

Pertev nerede kalmıstı? Neden 
gecikmişti? Neden gelmemişti? 

Afifenin kulağı kirişte idi, fakat 
balk-0nda gezinen cValide hanım
efendi• nin ayak sesslerinden başka 
bir sey duyulmuyordu. Zehra ha -

IUA'til.ıı•I 
İki şıktan biri 

Ben, İstanbuldaki fiat müraka
be komisyonunun halini iki nok -
tadan mütalea ediyornnı: 

-Bu komisyon, ya, meşgul olduğu 
mevzuların kompetanı değildir; o
nun için işler, lazım geldiği sür -
atle başarılamıyor .Yahut da, ko
misyon azasının o kadar meşga
lesi vardır ki •fiat murakabe ko
misyonu. nun sebepi teşekkül ve 
hiluneti vücudünden kastedilea 
randımanı vermesine maddeten 
imkan ve vakit yoktur. 

Üçüncü bir manzara tasavvur 
edemiyorum. Birinci şık varit ise, 
yapılacak iş şudur: 

Komisyon toplanır, aza ,miiş -
terek bir rapor yapar, bağlı bu -
lunduğu yük>ek makama der ki: 
•- Bu, daha fazla bir ihtisas 

meselesidir. Biz, bu vazifeyi gö
remiyeceğiz. İstifa ediyoruz, af 
buyurnuz.• 
Eğer, ikinci şık varit ise, yapı· 

lacak hareket yine basittir, ayni 
yük>ek makama yine bir rapor ve
rilir ve şu nokta ıı.rzedilir: 
•- İstanbulda müteşekkil fiat 

mürakabe komisyonu azası, ye -
giiıı yegfın, başka vazifelerle o de
rece meşguldür ki, komisyonun iş
lerile daha fazla alakadar olma· 
mız, maddeten imkansızılıf •• 

Zannetmiyorum ki, bu kadar 
açık, bu kadar makul ve bu derece 
samimi teklifler karşısında, hli -
kômet, bu meseleye bir hal çaresi 
düşünmesin. 

REŞAT FEYZi 

Denizcilerin terıa 
l(ID imtihan 

Nisan başında, Ortaköydeki De

niz Ticaret mektebinde denizcilerin 
terfii için bir imtihan yapılacak

tır. Pazartesi gününden itibaren 

Mıntaka Liman Reisliği tarafından 
imtihana girmek istiyen kaptan, 

çarkçı ve diğer denizcilerin kayıt
larına başlanacaktır. İmtihanda 
Münakalat Vekaleti tarafından 

gönderilecek bir mümeyyiz heyeti 
de bulun.ıcaktır. 

Brezilyadan gele
cek yeni kahveler 
Ali.kadarlara gelen malumata 

göre, İstanbul ve İzmir ithalat bir
likleri tarafından sipariş edilen 

mühim miktarda kahveden bir 
kısmının Brezilyadan yola ç:ka

:rıl<lığı. öğrenilmiştir. Bu mallar 
bir aya kadar memleketimize gel

miş olacaklardır. Bu suretle mem

leketimizin uzun müddet kahve 
ihtiyacı karşılanmış olacakt..r. 

Buz llatlan 
yökseıtııecek ı::ai? 
Hariçten, elektrikle işliyen oo

ğu tına makineleri gelmediğinden 
bu yaz şehrimizde fazla buz istih
J.ak edıleceği tahmin edilmekte -
dir. Belediye, Karaağaçtaki -buz 

fabrikasında acele tedbirler al -
maktadır. Fabrikanın iııtih&alatı 

arttırılacak ve şehrin muhtelif 
yerlerindeki 1)'lUattal buz imal e
den tesisatından da mifade edile
cektir. Belediye, yak.nda yeni buz 
fiatlar~ tesbit edecektir. Tesisat 
masrafının artması yüzünden buz 
fiatlarının da biraz yükseleceği 
söylenmektedir. 

nım, terliklerini sürüyerek dolaşı
yordu. 

Nihayet bahçe kapısı açıldı, A -
fife koştu : 

- Nerede kaldınız, öyle merak 
ettim ki.. 

- Neden merak ettiniz?. Merak 
edecek ne var?. 

El sıkı~tılar. Afife gülümsiyor. 
du: 

- Bilir miyim .. Şeytan insanın 
aklına öyle şeyler getiriyor ki.. 

- Aklınıza fena şeyler getiren 
şeytanı öldürmeli !.. 

Durdu, Afifenin iki elini tuttu 
ve gene kızın gözlerin, baktı: 

- Demek karar verdiniz?. De -
mek simdi evleneceksiniz? .. 

- Bunu tekrar sormağa hacet 
var mı Pertev bev? .. 

Bu sırada, balkonda siyah bir 
baya! belirdi, parmaklıklara daya
narak bahçeye doğru sarktı ve ters 
bir ses çınladı: 

- Siz misiniz Pertev Bey? 
- Benim hanımefendi? 
- Orada ne fıskos ediyorsunuz? 
- Şimdi anlatırım efendim. 

Üsküdar meyda
nının tanzimi işi 
Üç caminin etrafı açılıp iki 

güzel park yapılacak 
Üsküdar meydanının tanzim 

planının bir an evvel mevkii tat
bike konulması Belediyeden iste
nilmiştir. 

de büyük park vücude getiımekte 
Üsküdardaki büyük üç camiin et
raflan açılarak iskeleden görüle
bilecek bir hale sokulmaktadır. 

Mütehassıs, araba vapur iskPlesini 
Şemsipaşa istikametine naklet -
mektedir. Üsküdar iskelesi yanın
daki sahil doldurulmıyacak eski 

Belediye, planı Nafıa Vekale -
tinin tasdikini müteakip tatbll<. e
decek ise de şimdiden 'buradaki 
bordürları ve kaldırımları yaptır. 
mağa karar vermiş ve 11,000 lira 
bedeli keşifle burasını arttırmaya girinti ve çıkıntıları muhafaza e-
koymuştur. dilecek, bu girintilerde kayıklara 

Şehircilik mütehassısı Prostun mahsus ufak limanlar vücude ge
hazırladığı bu plana.tevfikan mey- tirilecektir. Yalnız bu sahile ayni 
danın Beylerbeyi istikametindeki şekli muhafaza etmek üzere rıh-
ik.ısmmda bir otomobil park.ile bir tunlar inşa edilecektir. -Yeni Pamuk İpliği Tevziatı 

Halk Bankası Umum Müdürü 
Ata Evcim Ankaradan şehrimize 
gelmiş ve pamuk ipliği meselesi 
üzerinde tetkiklere başlamıştır. 

Halk Bankası şımdilik yalnız 
İstanbul ve Denizli mıntakasında 
el dokuma tezgahı olanlara pamuk 
ipliği tevziatı yapmaktad.r. Fakat 
hazırlanan esaslara göre el tez -
g8hları olan yerlerde bu vazifeyi 
kamilen Halk Bankasının şu:beleri 
mahiyetinde olan sandıklar üze

rine alacaktır. Sandık bulunnu -
yan mahallerde ise ajanlıklar ku
rulacakt.r. Bu ajanlıkların teşek
külü için bir proje hazırlanmıştır. 

Ticaret ve iplik tevziatile allı.ka

dar bulunan İktısat Vekfiletine hu 
proje verilmiştir. 

Ata Evcim de dün bu hu=ta 
demiştir ki: 

•- Şimdilik Halk sandıkları va
s>tasile muayyen mıntakalarda ip
lik tevziatını yapıyoruz. Diğer yer
lerde ~ f:iZiat Ziraat Bankası şube
leri vasıtasile yapılmaktadır. Zi
raat Bankası şubeleri olup da e
hemmiyetli bulnan ve bu banka
nın şubeleri olmıyan yerlerde a
janlıklar tesisi işi hakkında İktı
sa t Vekaletinin kararını :bekliyo
ruz. Biz hazırız.• 
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YakalanıpAdliyeye tevdi edi
len muhtekir esnaf ve tüccar 
4 muhtekir satıcımu dökkAnlarının birer 
baltc1 m&1dcletıe kapatılması kararlaşıırııdı 

Dünkü kontrol esnasında milli ı 
korwı.ma kanununa ay kırı hare
ketleri tesbit edılen muhtelif esnaf 
Cunıhurıyet Müddeııımwnilığ·ine 

· sevkedilmişlerdir. -
Bu meyanda Sırkecide Muradi

ye caddeı.·inde bakkal Avraham ıle 
Taksim Cumhuriyet caddesinde 
yedek otomobil aksamı satan Ya
s<W vardır. Bakkal Avraham peynir 
istiyen bir müşteriye peyniri ol
madığını söylemış, fakat dükka
nında yapılan araştrma sonunda 
sekiz buçuk teneke beyaz peynir 
bulunmuştur. 

Yasef ise daha dört gün evvel 
18 liraya sallan su pompasını 30 
liraya ;atmak isterken su.; ıistün
Çe yakal::nnuşlır. 

hat lVlıiraKaue ·bürosu memur
lar. da, dün Beyoğlunda faturasız 
kundura satan Mariııos, Levi m<ı
ğazalarmda ihtıkfır cürmü tL!;bit 

• etmişle.rdir. Bundan başka Halas
kiirgazi caddesinde sütçü Liimbo 
fazla fiatla tereyağı sattığı !İÇın ya
kalanmıştır. 

MAHKEMEDE.. 

Diğer taraftan İstiklal cadde -
sinde tütüncü Hayik milli korun
ma kanununa muhalif olarak faz
la fiatla mal satmak suçundan 
mahkemeye verilmiştir. 

Dün asliye ikinci ceza mahke-

Merdivenlere doğru yürüyordu 
ve merdiven başında Afüeye dön
dü: 

- Cemal Beyefendi ile annenize 
geldiğimi haber veriniz, gendile • 
rile görüşmek istiyorum. 

Afife yukarı çıkınca annesinin 
odasına doğru yürüdü, Pertev Da. 
yı balkona çıktı. 

Zehra Hanım merakla sordu: 
- Ne var, ne oldu? 

- Size Afife Hanım ile her şeye 
rağmen evlenecek bir adam tanı
tacağımı söylemiştim. İşte o adam 
benim hanımefendi. Buraya Ce
mal Bey ile Leman hanımefendiye 
bunu söylemeğe geldim. 

Zehra hanım biraz duraladı, ça-
tındı: 

- Ya!.. Diye mırıldandı. 
Sonra dudak büktü: 
- Demek böyle şeylere kulak 

asmıyan, eheqımiyet vermiyen in
sanlar varmış! .. Neyse siz iyi, dü
rüst bir erkeksiniz ... Menınun ol. 
dum! .. 

Salonun ışıkları yandı, Afife ka
pıdan seslendi: 

mesinde yapılan duruşması so -
nunda Hay ıkın 20 kuru::J.uk pili 25 
kuruşa sattığı sabit olmuş ve 25 
lira :ı.ğ.r para cezası ödemesine ve 
dükk3nının bir hafta kapatılma
sına karar verılmiştir. Bundan baş
ka yine 25 kuruşa pil satan Kara
köyde kuyumcu Hazarik Karakaş 
da duruşması sonunda 25 lira ağır 
para cezas' ödemiye mahkı'.ım ol
muş ve dükkanının ·bir hafta ka
patılmas.na karar verilmiştir. 

6,5 kur~a. satılması lazım gelen 
kömürü 7 kuruşa satan Pangaltı
da kömürcü Mehmet ile 48 kuruşa 

satılması lazım gelen kokulu sa
bunu 50 kuruşa satan Şişlide A
bideibürr,, \ , caddesinde bakkal 
Riı.niııin de dük.kfuıların;n birer 
hafta kapatılmasına ve 25 er lira 
para cezası ödemelerine karar ve
rılm.iştir. 

Köylerde Cumhuri
yet alanları 

Bütün köylerde Cumhuriyet a
lanla,p açılması kararlaşmıştır. 
Milli bayram günlerinde köylerde 
de merasim yapılacaktır. Vilayeti
mize bağlı 305 köyden 196 suıda 
Cumhuriyet alanı vardır. Diğer
lerinde de kısa bir zamanda mey
danlar açılacaktır. 

- Buyurunuz Pertev Bey. 
Pertev Dayı ile Zehra Hanım içe

ri girdiler. Dayı Cmal ile Lemanııı 

elini sıktıktan sonra: 

- Geç vakit geldiğim için özür 

dilerim dec!L Fakat bugünkü i~l 
yarına bırakma demişler ... Afife 

hanımla evlenmek istiyorum. Eğer 
izin verirseniz evleneceğiz .. 

Leman sevinçten boğulacaktı: 
- Sahi mi Afiıfe? diye sordu. 

Afife koştu, annesinin boynuna 
sarıldı : 

- Sahi anneciğim! 

Bu onlar için bir müjde idi; fa
kat buna rağmen yüreklerinde bir 
sızı duydular. Cemal Pertev Dayı

nın koluna girip onu balkona çekti 

ve yavaş sesle: 

- Afüeyi size memnuniyetle ve

ririz, ancak bir vaziyet var ki, bu. 

nu bilmiyorsunuzdur .. 
Pertev Dayı nezaketle sözü kes

ti: 

- Her şeyi biliyorum dedi. Ben 

Köylerde 
mezbaha 

Vilayetimiz köylerin
de yirmi fenni 

mezbaha yapılıyor 
Vilayet, hudutları içindeki köy

lerde yeni ve fenni mezbahalar in
şa etmeğe karar vermiştir. Geçen 
yıl 16 köyde fenni mezbaha ya -
pılmıştır. Köylerdeki hayvan ke
siminin iyi bir şekilde yapılmadığı 
görüldüğünden bütün köylere kısa 
bir zaman da mezbahalar inşa olu. 
nacaktır. Bu mezbahalar ayni za
manda köy sandıklarına mühim 
varidat temin edecektir. Bu suretle 
bu yıl da Vilayetimiz köylerinde 
yeniden 20 mezbaha daha yapıla -
caktır. 

Geçit kipra.sı 
Haydarpaşa Garında Üsküdarla 

Kadıköy arasındaki geçit köprüsü
nün 400 bin liraya malolacağı an
laşılarak bu masrafın 3 de birine 
Belediyenin de iştiraki kararlaş -
tınlmıı;tır. 

Bu maksatla 1941 mali yılı bütçe
sine 50 bin lira tahsisat konulmuş. 
tur. Fakat inşaat hnkanı buluna
mazsa bu para mahfuz tutulacak
tır. 

Trakyadan yani 
yıl peynirleri 
gelmiye başladı 
Trakyada imal edilen yeni sene 

imalatı beyaz peynirler şehrimize 
gelmeğe başlamışlardır. Yalnız ilk 
mahsul yağsız olduğundan maliyeti 
ucuzdur. Bu yüzden peynir fialları 
değiştirilıniyecektir. 

Diğer taraftan Fiat Mürakabe 
Komisyonu, İzmir ve havalisinden 
getireceği peynirleri bugünkü fiat
lardan ucuza satacağını söyliyen 
bir komisyoncunun teklifini tetkik 
etmektedir. Bu zat bugün 55 kuru
şa satılan peynirleri 45 kuruşa sa
tacağını s4\ylemekte ve İstanbulun 
ihtiyacı kadar da mal getireceğini 
bildirmektedir. 

Taksi numarasile 
işliyen hususi oto
mobiller varmış 
Bazı otomobil sahiplerinin kur. 

nazca bir harekete baş vurdukları 
görülmektedir. Husus! otomobilleri 

garaja çekilmiş olan bu adamlar, 
hurda bir hale gelmiş olan taksi 
arabalarını ucuza satın almakta ve 
bunları bir kenara attıktan sonra 

plakalarını sökerek kendi araba -
larına takmaktadırlar. Böylelikle 
yepyeni hususi arabalar taksi nu
marası takarak işlemektedir. Ala
kadarlar bu vaziyet bakkında tah
kikat... başlamışlardır. 

Gızll çinko lhtlllAn 
yapanları 

Piyasada gizli çinko ihti • 
karı yapılmakta.dır. Yabancı bir 
kimse bütün her tarafı dola~tığı 
halde çinko bulamamakta, fakat 
bazı vasıtalarla ve kilosuna 125 

1kur111Ş veri:lcüği takdirde çinko 
bulmak kahil olmaktador. İddiaya 
göre de bir iki büyük tüccar, sak
ladı.klan malları ela1tından bu şe
kilde yüzde dört yüz, beş yüz kar
la satmaktadırlar. AIA.kadarlar bu 
işe elkoyacaklardır. 

Afifeyi seviyorum, bundan gayrisi 

beni ala-kadar etmez.h Lütfen bu· 

nu Leman hanımefendiye de s6y
leyiniz. 

Tekrar içeri girdiler; Cemal Le
manın kulağına bir şeyler fısıldadı. 

Leman ilerledi, Pertev Dayının e
lini sıktı, gözleri yaşararak: 

- Afife sizinle ütihar edebilir! 

Diye mırıldandı. 

Afüe gene annesinin boynuna 
sarıldı: 

- Ağlama anneciğim! .. 

Ana kız sarmaş dolaş olmuşlardı. 
Pertev Dayı bir köşede put gibi 

duran Zehra Hanımın yanına ııo.. 

kuldu: 

- Şu manzara sizi müteessir et

miyor mu? diye sordu. Haydi şey
tanın ayağını kırınız da oğlununzla 
Leman hanımın evlenmelerine razı 
olunwı ... 

Zehra hanım homurdandı: 
- Buna imkan yok! 

(Arl<ası ..ar). 

""" 

:c·JI-1~ 
Sayının tıstftnli~il 
Yasaıa: ALİ KEMAL SUN~ 
İngilizler yakın bir deniz bııt' 

d. rlal· binin vukuundan bahse ıyo ~ 

Kendi deniz kuvvetlerine 019
1 

emniyet ve itimatlarını bu sure· 
le bir kere daha anlntıyorlat· bb 
Hayatın m~kül safhaları.ııd9 ~ 

millet için tar!hine göz çevir•'' 
1 

düşünmek yeniden bir kuv~'. 
menbaı olduğuna şüphe yok. l 

1
1 

zide büyük işler görmüş adaı•11~ 
vardır. Böylelerine malik olan ba 
millet için ise haldeki müşkii~ 
yenmek hususunda kendinde dl 
bir hareket bulmak imkıinsıJ 
ğildir. 

Şimdi bunun misalini tngill~ 
göstermektedir. Jnkıir edılen> 

1 
ki İngiltere bugün tarihinin ' 
müşkül devirlerındcıı biriui gel; 
riyor. Çok düşilnıııeğe ve pek >" 
çalışmağa ve daba çok yapnıDğ' 
mecbur kala.o İngilterenin )-İl~I; 
lendiği iş ağırdır. Uarp gıbi ıuı . 
meçhullerle dolu bir hal kat§' 
sında İngiltere uğraşıyor, uğraf 
ca.k. 

İngilizlerin bu müskül devr•"' 
hatırından çıkarmad;gı büyük ~ 
damlarından biri de deniz kDb 
ramanı Nelsondur. Nelson B•11~ 
partla boy ölçtü; onu yendi. ı;e 
son, İngilterenin denizlere h~ 
kalma,ında en büyük bir ınuv• 
fakiyet mirası bırakmış bir ~ 
giliz olarak anılmaktadır. Bu ııı~ 
bur adamın elbette kendisiıı0 
sonra gelecekler tarafndan ıııt ' 
metli birer vasiyet sayılan fi1'i" 
!eri de olacak. 

Zaman yü• elli sene evvelki ~ 
man değildir; buna şüphe Y~IJ 
Lakin bugün de İngiltere barr 
başka azim ve sebat nümunel• 
yetiştiriyor. Çünkü büyük ada~ 
lar yalnız meşhur adamlar dd dl 
dir. Büyük müşkülat karşısıJI Jr 
büyük bir azim ve sebat ile s• ti 
şarak yenmek ruhu büyüğiind 

1 
küçüğüne kadar her tabak•! 
mensup fertleri de harekete ge~ 
riyorsa hu fertlerin her biri b•I 1 
kahraman demektir. Nelsorıd•., 
bahsederken İngilizler bu d•~, 
kahramanının şahsiyetini viiCU il' 
getiren iki türlü evsafını batıl' s• 
hyorlar: Son derece cesur o~~ 
gözü pek olman, tereddüt göS1 , 
oıeyi~i. Bu gibi ena! yaradılışıJI_, 
dır .Her ne kadar insan -'>nrad 
çalışarak kendisinde m• : .ut a~ 
ve cesaret hassalarını daha ııu ıll 
vetlendirmeğe muvaffak ols• , 
bütün htidaduı mayası yaradı M 

b.flı• lıştan geliyor. N elsonda te 1 f' 
yi sezmek, mücadeleye nerede er 
rişmek lazı.m geldığini çabuk Iı il' 
tirmek hassaları da varmış. BUııi• 
lar onun iki türlü evsafından ,. 
rincisine dahil olan hasletleri ~il 
yılabilir ve hepsine bir kelim• 

1 J 
cesaret diye tarif etmek 1'Jl 11 

olacak. ~ 
Lakin onun diğer bir baS5 i 

daha var: Hal ve va:ı:iyeti gö~iil~,. 
çok iyi görmek, yani tam hır . lıel 
sap adamı olmak. Bu iki nıeı•Y • 
belki birbirine aykırı göriin•••oı 
Bir insan hem son derece ceS,. 
olsun, gözü bir tehlikeden yı11" ı 
sın, hem de olup olacağı kıh I>ıl~ 
yararcasına hesap edebilsin.. fi f' 
mek ki müstesna adamlar bU ~ 
kırı eörünen her iki hassayı k 
dilerinde tophyabiliyorlar. , 

Nelson bahsinde hatırda tıı1 ~ 
lacak asıl nokta ise bugiin 
görünüyor: Gözü tehlikeden 1.ıf, 
yaıı bu denizci için muhareb• ıll 
bir hesap kaidesi vardı ki O t , 
sayının ehemmiyetini hiç uııll V' 
mayıtıdır, Dünyada çokluk kad ~ 
bilhassa harpte vesaitin bollll dj· 
gibi kıJ'metli ne olabilir?. diye. ·p 
şünürmüıı. Düşmam yenmek 1~. 
uğraşmak, döğüşmek, hiçbir !~ j· 
den yılmamak .. Bunların hcpSl .~ 
yidir .Fakat düşmanı imha etı11'. 
hususunda elzem olan şudur: ~ 
yınm üstünlüğünü temin etııı• P 

Meselô top pek çok imiş. v~rs~I 
bir top daha olsun. Fazla malı.ıı ~I 
çıkarmıyacağı zaman bilhassa b 
zamanıdır. ., ı 

İşte şimdi de İngilizlerin lig~ 
raştığı hep bu sayı üstünlü~Jlp 
her sahada temin etmek, on 'ti 
sonra bugünkü diişmanlarile 1<9 

mücadeleye girişmektir. Şiırıd\;; 
kında l,,ir deniz harbinin vuku ,. 
dan bahsedildiği öğrenilince b 

1 • o. 
tıra N el son da mutlaka gelı~ ,ı 
Denizde adet fa.ikiyeti, key.fı~,. 
ve kemiyet hep Ingilizler !ehıll , 
dir. Münasip göreceği bir ha!.~J1' 
kete geçebilir. Eğer daha ii•tildİ' 
lüğü istediği gibi temin edem•,. 
ği cihetler varsa onun için de .. ç 1, lışıyor. Nelsonun vasiyeti "~,ıı 
imiş: Düşmanı imha edecek ol 
yalnız sayıdır. 



lti@rtı 
:ıubi Afrika •• 
n harpte de cenubi Ahi -
lugiltcre ile beraber oldujll 
.i; bu sefer de öyledir. Ce· 

frikanın İngiltere ile bera· 
myacağına dair Alman ta

' harbin başlangıcında tür· 
<tere kapılmıştı. 
yet bu ümitler boşa çıkmış· 
ırada Alman propagandası 
lvvetli olarak devam ed.i-

iltereye karşı husumeti tt· 
mak için hiçbir gayretten 
ılınıyordu. İngiltereye yar
ınemek için hiç olmazsa Jıi
<ıılmayı teklif edenler de 
Buna rağmeu nihayet cenu

ika da Avrupa harbine ka· 
oldu. Çünkü bu harbin 

harbi olduğunu düşündü. 
imparatorluğunun her ta· 

• müşterek gaye için işbir
urken cenubi Afrika öne 
i bulunuyordu. 
ıbi Afrikada yaşıyan birçok 
alı vardır. Fakat bunların 

de İngiliz kanından gelnıiı 
'.r. Bir zamanlar İngiltere• 

şı silih jekmiş olanların ev· 
da oradadır. Kırk sene ev
lllulıarebeyi hatırlayınca o 
danber; cenubi Afrikada 
tik bir teklıoül hasıl olduğu 
ıyor. Oraya yerleşmiş olaı.ı. 
•ahların torunları bir gün 
~re ile . b' • uzun ve çetın ır mu 
eye girıniş oldular. İngilte -
ok uJi?aştırdılar. Neıicede 
•renin galip geldiği maliıın. 
0 zamanki husumeti bugün 
eliyerek İngiltere aleY hine 
•eket uyandırmak hiç değil· 
Ubi Arrikanın bu harpte bi· 
kalınası için çalışwak Al • 
>ropagandasının başı.ca he· 
1"§kil ediyordu. İşte A}man 
1~ bu mahadına erememiş 
1 _Ingiliz imparatorluğunun 
Ilı daima korumak için ce· 
\irikada ne sağlam bir dil• 
Ve duygu ile hareket eıiil· 
gösternıektedir. Cenubi Af· 

.n gelen kuvvetlerin, orada 

•iş tayyarecilerin Afrika ha· 
nda İtalyanlara karşı ne iş· 
tdüğü anlaşılıyor. Cenubi Af. 
'." gelen kuvvetler bilhassa 
;ıstan ınıntakasında iş görü· 
', Çünkü cenubi AfrikaJ1lO 
'•ti için şarki Afrikanın ta-
1• İtalyanların elinden alın· 
•~enı görülüyordu. Bugün 
•ıı da oluyor demektir. 
lıarp bir kere Afrikaya si -
•!tikten sonra cenubi Afri· 
lakayıt kalmasına ihtimal 

•ne~di. Bugün cenubi Afri· 
n fabrikaları harbe devam i· 
' Yapmak lazımsa bazırlıya· 
lle gelmişlerdir: Bomba ya
arınış, mermilerin çeşitle • 
ıkarıyorlarmış. Fakat bil • 

ı vesaiti nn.kliyeııin temini 
k ileri götürülmüş. Haftada 
rce kamyon yapılabiliyor -
Şu halde cenubi Airiknnın 
llıübimınat yaparak gönder
ile İngillereye ettiği yardı· 
lerecesi gittikçe büyümekte-

ıver devletlerinin dünyayı 
§nıak tasavvurlarına göre Af. 
<ıt'ası da buı:ünkü halinde ka
değildi. Afrilcuda ilerlemek, 

k bir imparatorluk kurmak 
dyaya verilmişti. Fakat ital
ıu bu iş hem pek zordu, hem 

---

Almanyanm bir kere Af. 
rikaya yerleımesi orada 
gittikçe ııeniılemesi de
mektir. Bu harp bütün ln
lfilİZ imparatorluk istik
balini kurtarmak harbi· 
dir •• 

de öyle bir imparatorluğun müda
faası mümkün olınadL Liikiıı Al • 
manya için Afrikada yerleşmek, 
oranın visi servet menbalarmdan 
istifade etmek emeli bir tarafa lıı· 
rakılmış değildir. 

Bugünkü harbin ayni zamanda 
bir Afrika harbi olduğu gözönün· 
dedir. Onun için cenubi Afrikanın 
İngiltere ile beraber olarak mü· 
cadcleye girişmiş olınası Afrika -
nın Alınanlar tarafından istilası 
emellerine karşı oluyor. Geçen 
harpte Almanlardan alınıoış olan 
müstemlekelerden mühim bir kı11-
mı da cenubi Afrika birliğinin 

idaresine verilmiştir. Bunlardan 
bir karış yerin bile tekrar Alınan· 
yaya iade edilemiyeccği daha ev
vel söylenmişti. Çünkü Almanya 
bir kere Afrikaya bu suretle yer
leşirse gitgide orada .genişliyccek 
diye düşünüldü. Sulasa bu_ harp 
b .. tün İııgiliz imparatorlugunun 
i.s~ikbaliııi kurtarmak hariri olu-

yol' • • • 

Piyasada elektrik 
saati de azaJdı 

Elektrik malzemesi ve bilhassa 
elektrik saati piyasada çok aw • 

t Elektrık İdaresi elektrık te· 
mış ır. 1 . atı bulunan fakat cereyan a • 
sıs . ·tesa 
mamış olan evlerdekı tesısa v • 
atlerdcn istifadeyi kararlaştırmış· 
tır. Bu gibi yerlerdeki el~ktri~ sa
atleri sökülerek yeni muşterilere 
ver;lecektir. 

~H:-~LK-' 
-SÜTUNU") 
iş Ve işçi Arıyanlar, 
ıikayetler, temenni· 

ler ve müılrriller 

Genç bir kız iı arıyor 
Lise mezunu genç bir kızım. Resm1 

dare ve hususi n1üesseselerde kaneat
kAr bir ücretle iş ar1yorum. Muhtercın 
Jş sahiplerinin Son Tel&ra! Halk sütu
nu Muallı1'7a müracaatlaıını rica ede
ıım. 

Piyaaayı tanır, kefil verebilir 
bir zat i! arıyor 

Orta derece tahsilim olup c30• ya· 
da ticaretten anlar az çok piyasayı 

::..,,.,., tecrübeli bir gencim. 
Hergün saat dokuzdan ikiye kadar 

i bir müessesede talışmak ilze.. 
herhang . d .. 1 re İi arıYorum. Şahsi kefil e gos ere-
billrim· .Arzu edenler Son Telgraf Halk 

sütununda Tecrübeli rumuzwuı yaz· 
malan rica olunur. 

Gelen Mektuplar 
Ba an En1el 24 Yıldız, 

xatip, Reşat, y k İ T~pedelenli-
Mahzun Kadın, Peka ' . . 
~ıu H H B. Bayan ?.{ ... 'l', Hayrı~e, 

oıs , · · Ut ""•" Şırın, Smepa~ .1'.!ilbecce-1, a~'b .,., c 
İ Güneş 111 Bursalı, ş. T, R. Toy! an, 
:R. R. 27,' S. H. H, V. E. R, Ay nam an~ 
nıı:i gelmiş olan ve mükerreren aldır 

nan ettiğjmlz mcktuı:ııarınu:ı 
manız " saat 
lCı.tfen Pazardan başka her gun 
16 - 19 arasında aldırmanız mercu-

dut. 
ACIK KONUŞMA 

Velik: ~~ektubunuzun cevabı ad 
BaY . 'ti 

resinize gön~~rı(ImıH ş breli. ·ada)' Narnını-
an H o. ey . 

Bayi ~ktop bugün adresinize gön· 
zageenm 
derilmistir-

en de 
]?EBı ROMAN: 82 

- Seveceksin I 
Y cızan : E.TEM iZZET BENİCE 
-

'd' · ı ,adımlarını adımlarıma uy· 
• sözlerine denın etti: 
'.l'akd.iın etiğım ınekiııp bak· 
~ııe düş,ünd~ğnüz.ü dca ede-

• h,ııfı veya musbet ceva· 
h lütieclcrscniz sizl ı·ahatsı:z et· 
1Cn'" 
-ı;ıuı .. 
8~.Ylodikçe ben sinirleniyor

;dl>iliınin ucuna ne geldiise 
... ıın: 

{{uzum . d ı· .. . ? 13; sız e ı mısınız .• 

1~ u ııedeıı icabetii böyle? ... 
\i:,,sordu. Ayni sert dille cevap 

l>e(i oı~· J' az, ~asanıza başııııa be a 
an~ 

naşını~d b • 
l:ıa] a ela mıyım?. 

\Jı1< 1

1
a ile olacaksınız?. 

h a ık y" .. t it s 
1 

uzunıe bakarak, ti • 
ese: 

. . evnıenin, çok sevmenin, 
- Sızı s . bıı kadar hakaret• 

delice sevmenkınb. hareket oldu· 
k !anaca ır 

le arş . ır etıncıniştiın. 
·unu tasavvı . d 
g . t t~savvıır cdinız e, 

- Eh ış e, 
bir dah• benim karşııııaçıkınayı-

nız. . d" 
·ye düşiın u. 

Bir sanı ındaki kana· 
_Mektubum hakk b'r daha 
. . . öğrendiktc" ,onra ı 

atını21 O-ınıa emin o· 
icarşınıza çıkmayaca& 

Jabilirsiniz.. hemen gitsin 
Dedi. Başımdan 

diye: . adım! 
Mektubunuzıı okıını 

-D. cevap verdim. l{eşke: 
ıye ... gülünç 

- Okudum ve s<izlerınızı 

buldum! . . B ·iki lakırdı) ı 1 • 
Dcseymışım. c 

Geçenlerde, bizim g=ete
de bir ıikayet çıktL Gece nö
betçi.İ olan iki ecz.ahane bir 
müracaat aahibine kapılarını 
açmamıf, aranılan ilaçllll' da 
balrınamamıf •• 

Eczahane/erden ıikayet aık 
aık vaki olan bir hadisedir. 
Bu meaelenin iki cephen var: 
Ya, eczahanede adam yoktur, 
kinueyi bulamauınız, yahat 
ta, ecz.ahanede aradığınız ilii
cı balamauınız. 

Bir eczahane mezeci dük· 
kanı mıdır ki, istediğiniz çe§it 
mezeyi bulamadığınız zaman 
•İnirlenmiyeainiz, üzülmiye
ıiniz. Eczacı olan adam, her 
nevi, her cins ilacı mutlaka ve 
her zaman için bulundrırmıya 
mecbur tutulmalıdır. Bu İfİ 

başaramıyan varıa, dükkiin· 
larını kapatmalı, kapatmaz.· 
larsa, cebren kapattırmalulır. 

Nihayet, halkın umumi nh
hatine taalluk eden bir meıe
lede bıı derece vurdum duy. 
mazlıhla hareket eden bir İn
ıanın bu mesleği ve san' ati 
icraya salahiyet ve hakkı ol
mamak lazımdır. 

BlJRHAN CEVAT 

Kanser erkeklerde daha ziyade 
iç uzuvlarda görülür. Binaen.aleyh 
erkeklerde Leşlı.is e~criyt!Ue geç 

...... t y:\ .. d"'n de tedavi n1ü~
killlesir. Halbuki kadınlarda kan

.'.J zı)'uL,C "uctıdü.n dıı; kı~ 
ı •arında görülür ve vaktinde 

tc.,,ı~;s edilebildiğinden tedavisi 
-:.. ha kolay olur . .Erkekleı·de kan

serden kurtulma nisbeti % 35 ol
duğu halde kadınlarda % 70 dir. 

Erkek hastalarda kanser daha 
ziyade baD'nklarda \.C midelerde 
olur. K:ıdınhırda d'a deride, me
melerde hatı5 dudaklarda fazla 
tesadüf edilir. i:rkeklercle 40 ya
~andan evvel kan~er görüldüğü 

halde kadınlarda 40 yar~;ından ev
vel kanser gayet az.dır. 

Bilhassa 40 yaşlarına giren ka
dınlar göğüslerinde ve meme1erin
deki her uru derhal doktora aö~
tcrmekte hiç tereddüt etn1emeli
dirl~1·. Her 1) ş kanser değildir .. fa
kat bunu da ancak doktor t.:ıyin ve 
tesbit eder. Binaenaleyh kanser
den şüphelenen lcr ve kanserliler 
ne kadar evvel doktora ve opera
töre ınü~·aca:ıt ederlerse o kadar 
çabuk ıifa bulurlar. 

ACIK KONUSMA 

Bay Ziyaya: Kollid denilen hay
v:uıcıklar barsaklara yerleşerek 
bild iğimiz oikanh basur> adlı has
~::ılı ı ıneydantı ..._irirler. İlk kan 
ve balgam aHim'-~leri beUrdiği va
kit hekime gösterilemdiği ve te
davi o1unrnadığJ tak.türde oıüz· 

minleşir. Tedavisi güçle~ır. 
Siz ha..o;;talığınızı ihmal etmişsi

niz. Bunun trdavisinde hekimini
zin de malümatına müracaat ede
rek devan-1lı Jstirahat, mide ve 
bnrsaklan sıcak bulundı_ırmok, 

perb.ize riayet etmek ve hekim ta
rafından tatbik olunacak serum 
ve illiçları tavsiyeye: göre kuUan
mak mecburiyeti vardır. KolliUer 
ekseriya .iUlar ve çiğ yenilen seb
zelerle intikal ettfği için tedaviden 
sonra da bu hususa dikkat etme- ı 

ni2 l82ın1dır. ~ _______ J 

sa, keser, başınıclnn defolur, gider·' 
di. Ben öyle söyle3·inc~: 

_ O halde okumanızı ı ckrar ri· 
ca ediyorum! 

Dedi. 
- Okuyamam.. 
- Niçin?. 
_ Okoınak istemediğim için! 
_ Geçen defa okumanızı çok ri-

ca etnı.i~tim. 
_ Okumıyacnğırnı söylemiştim. 

mcf cm fcnı cmfhy lor n ıcmfrılı 
_ O halde ı·icaını tckrarlaıua -

ma müsaade edin. 
_ Okuynınam!. 

_ Çok ricn ederim. 
_ Rica etmenize lüzum yok. 

Söyliyeceğiını söyledin1 .. 
_ Dilcğiınde ısrar edıyorum. 
_Ne kadar ısrar etseniz bey hu· 

de. 
_ BeyhudeLiği falan yok. İşte, 

bu kada«. V c size son defa tekrar
lıyornm. Bir kere daha beni gör
mek teşebbüsiiııde bıılwımayınız. 

_Fakat ... 
{, ~üınlc<ini bitirmeden ben sö-

~uDÜ ke>IİDU 

MAHKEMELERDE: 
Yüz on iki yaşında 
bir kadınla mülakat 

"Dört kere Hacca gittim •. Allah na
sip etse de bir daha gidebilsem .. ,, 

--EYazan: B'OSEYİN BEHÇET 3= 
Yüzü su mahallebisi gibi buru. 

şuk, tirit gibi ihtiyar bir kadındı. 
Beli bükülmüş, iki kat olmuştu. 

Elindeki değneğin ve kolundaki 
abullabut kıyafetli birinin yardı· 
mile, güç halle yürüyordu. Koluna 
girmiş olan abullabut halli adam, 
onu, getirip kanepelerden birine 
oturttu. Göğsü şi§ip inerek bir 
müddet sık sık n<!fes aldıktan son· 
ra birkaç defa: 

- Oh! çekti.. Elini koynuna so
kup bir kağıt çıkardı. İçerisindeki 
kişniş şekerlerinden birkaç tane -
sini ağzına attı. Yanındaki Abul • 
labuda kağıdı uzatarak: 

- Al! dedi. Birkaç tane ağzına 
at!. 

- İstemem anne! dedi abullabu. 
- Al diyorum sana!. 
- İstemem!. 
- Canın isterse ... Dedikten son. 

ra, kağıdı avucu içerisinde buruı
turup tekrar koynuna roktu. 

Yanyana oturdukları kanepeye 
ben de oturdum. Bir fırsatını bu • 
lup konuşacaktrm. 

İhtiyar kısmı geveze olur der -
ler. Bir ağzını açsa, tabü bütün 
derdini dökecekti. 

Yan.ndaki abullabuda: 

- Bak bakalım şuraya .. Çek bek
liyecek miyiz? dedi. 

Abullabut kalkıp ileriye doğru 
yürüdü. Ben bu fırsattan istifade 
ederek: 

- Oğlunuz mu valde? Allah ba
ğışlasın ... dedim. 
Kulağının sayvanına elini koyup 

bana doğru eğilerek: 

- Ha7 dedi. Birşey mi söyledin? 
Anlaşılan, ağır işitiyordu. Buse. 

fer kulağına doğru bağırdım: 
- Oğlunuz mu? Allah bağışla· 

sın ... 
Karadeniz ağzına çalan bir şive 

ile: 
- Yok! dedi. Mahallede su ta· 

şır .. Şunun bunun işini görür bir 
.fıkara .. İhtiyarım .. Yalnız başıma 
tramvaya binip inemem .. Fara ver
dim de beni getirdi, Allatı razı ol
sun .. Koluma girip tramvaya bin
dirip indiriyor. 

Eskiden, galiba hemen her ma. 
hallede meczup dedikleri anormal 
adamlar vardı. Bu onlardan biri o
lacaktı. 

Ağır işittiğini öğrendim ya ... Yi· 
ne kulağına doğru bağırdım: 

- Allah ziyade etsin.. Yaşınız 
nekad~r? 

Bu aralık, muhakemenin zama -
nını öğrenmeğe giden meczup ya
nımıza gelmişti.. Söze karıştı: 

- Yüz elli vardır .. Yüz elliden de 
fazla ... 

İhtiyar kadın meczubu tersledi: 
- Sen sus, şap~al! Her şeye ka. 

rışma .. Otur oraya ... Sonra bana 
dönerek: 

- Yüzü geçtim amma, nekadar 
geçtim bilmem .. dedi. Ben söyli • 
y~ ·im de, sen, bilirsen hesap et... 
Babam Yeniçeri imiş .. Yeniçeri o
cn ı kalktıktan sonra, nizam oca· 
ğına yazılmış .. Nizamı cedit def -

- Eğer, böyle bir tc clıbüste 
bulunursanız hakkınızda polise 
ınüracant cdcceğinı!. 

llırçrn ve asabi yiizünıe baktı: 
- Beni mi polise vereceksiniz?. 
- Evet, sizi!. 
Bir sani)c dü~ündükten sonra: 
- Ha:rret cdcrinı size!. 
Dedi, dik, katı bir sesle ilave et

ti: 
- B ni ı>olise verıneniıı kendini .. 

nizi vc1 mek oldul:unu untttuyor 
mu:;ııı:uz? .. 

- Nedcıı? .. 
- G•yct tabii. benden şikayet 

eden sizsiniz! 
- Olabilir amma, adnızı, adre

sinizi de polise vereceksiniz. 
O. lıöyll' söyleyince bir saniye 

durcl um. Durdıını da değil, şaşır
dım. S<·sin. titriyordu: 

--. Yani, ne dcınek istiyorsunuz? 
Diye sordum. Yüzünrlc dağılan 

hain bir te'1cssiinı vardı: 
- Kocanızın kuJnğıua gider .• di

ye e11djşe ctmiş!in1! 

Deli. ilh c!ti: 
- N ihayct beni ~ikayetiniziıı ka-

terdarı da akrabası imiş .. O yaz • 
dırmış .. Babam Nizam ocağına ya. 
zılclıktan sonra iki sene geçmi§·· 
ben olmusum .. İşte hesapla arık!.. 
Şöyle üstünkörü bir hesap ettim. 

Vak'ayı Hayriye 1242 .. Rumi sene 
1356 .. Tam yül on dört sene ... İki 
sene sonra dünyaya geldiğine göre 
yüz onu aşmış .. Yüz on iki filin 
olacak ... 

- Maşallah!. dedim .. Yüz ODU 

aşmışsınız .. 
- Eh .. Olmuşuz demek .. Dedik

ten sonra tekrar anlatmağa baş • 
!adı. Uzun uzun tercümei halini an· 
!atıyordu. Hani •On para ver söy· 
let.. Susturabilirsen aşkolsun! • der
ler ya .. Babasının nereden gelip 
nereye gittiğini, kendisinin nere • 
!erde bulunduğunu, nasıl evlendi • 
ğini, nerede oturduğunu, kaç evi 
olduğunu, yüz onu aşkın yaşından 
beklenmiyen bir hafıza, bir inli.. 
zam ve insicam ile anlatmıya de
vam ediyordu... Söxün mecrasını 
değiştirip davasını öğrenmek iste
dim. Kulalfına doğru baltırdım: 

- Peki.. Bu davanız nedir? 
- Haaaa! dedi. Bu davı. mı? .. 

Onu da anlatayım: Benim Silivri· 
kapıda dört tane evim var. Kırk 
senedir orada yerleştim. Eskiden 
böyle değildik. Sonradan düştük. 
Kırk yıldır orada oturuyorum. Bir 
gün başıma böyle ş~y gelmedi. 

Ba örlüsünü iki sakağının yanın
dan iki elile tutup bir iki defa sil· 
keleyerek başını havalandırdı. Baş 
örtüsünün altından görünen kenarı 
oyalı siyah yemenisinin üzerindeki 
çatkıyı düzeltti... Yeldirmesinin 
göğsünü ~çarak elini koynuna so· 
kup tekrar kişni§ şekeri kağıdını 
çıkardı, ağzına bir iki tane attı ve 
devam etti: 

- Beni, Hacı Nine diye, mahal· 
lede herkes sever, sayar. 

- Maşallah! .. Hacılığınız da mı 
var? 

- Elbette .. Hem dört kere ... AL 
!ah nasip etse de, bir daha gidebil· 
aem!.. 

- Evet .. Davavı anlatacaktınız ... 
- Ha! Onu anla~ıyordum. Evi· 

min damını aktarttrın .. Damı ak
taran yirmi yaşında bir çocuk ... 
Ben evin içinde gezerken, boynum· 
daki altınları görmüş .. Arkamı kol
lamağa başlamış .. Bir akşam yatsı 
vakti. elimde fenerle komşudan 

gelirken, arkamdan sırtımın üstü. 
ne bir yumruk! .. Yere yuvarlan -
dım. Fener söndü. Kaıanlıkta, gırt· 
lağıma sarıldı. Boynumdaki al • 
tınları koparıp kaçtı. Sonra yaka. 
!adılar. Meğer, o damı aktaran ço
cukmuş. Hem de nişanlı imiş .. Ev. 
lenecekmiş .. Para lazunmış da, bu 
haltı onun için etmiş. Beniın gibi 
ihtiyar kadına hiç öyle yumruk 
vurulur mu? A hain! Gelip bana 
söylesen, karınca kararınca, beş on 

p~ra vermez miyim? Şimdiye ka
dar, kaç mahallede kaç kız gelin 
ettim .. Kaç kişilere, Allah kabul et-

( Devamı 6 ıncı sahifed9) 

nunun tarifi içine giren bir mes
nedi olabilir. O da harfendazlık, 
tasollilt vesaire. Btitün bunlar a• 
ramızda nıevzuubalıs değil. Har· 
fendazlık etmiş değilim. Tasallut as 
la aklıma gelmez. Fili hiçbir ha
rekete başvurmuş değilim. Niha
yet sizi seven, ınasumane seven, 
sizden sevgi istiyen bir uşk dilen
cisi olmaktan başka lıiç bir suçum 
yok. Beni seviniz diyorunı, bunun 
için siı:e yal,·arıyorum. 

Biitün bunları makine gibi bir 
sür'at içinde siiylüyordu. Birden 

yıldırımla vurulmuşa döndüm. Za
ten: 

- Kocanızın kulağına gider! ... 
Demesi, asabımı tedhiş etınek 

için birebirdi, Arkasından böyle 
uzan boylu iznhnte kalklşınası da 
ı;i<ıirlerimi bütün biitün harp etti. 
Kan beyni •ne sıçrayarak gibi iı!J, 

b-0ğulacak ı:ihi oluyordum. 
- Kuzuın ~ok rica ederim, ya

nıından gidiniz! ..• 
Dedim. Bu IUkırdıyı perişan bir 

dille •öylediğiıni hemen sezdi. Ve, 
ilk defa bana: 

3 - SON T 

Başmallarrlrler 

Ne Diyorlar 7 
IK DAM 

B. Abldlıı Daver <Artık milyarlar 
konuşuyor> iaim.ll bu&ünkil Baımak*
l~e: 

cAmerikan.ın İncille.re ile Yunanls· 
tana fülen yapmıya baııladıiı yardım· 
dan bahseden teıcraflarda kullanılan 
tilbirler dilckate llıyıktır. Yardıoun 
&sel> gibi akacağı, cçıi> cibi _aittık.çe 
bily1l3eceğt, sevkiyotın <yıldırım• hı· 
zıyla yapılacaiıı bildiriliyor. Amerikan 
yardım edebiyatında görülen bu csel>, 
cçiğ>, cyıldırım> t.e$bibJeri bile A
merikan yardımmı.n ue &~ mikyas .. 
ta yapılacaiıru göslenni,y~ kifayet e
der,> 

Diye baolamakt ave Amerikan yar
dımının artık bir hayal bir tasavvur 
değil bir hakikat olduğunu kaydettik
ten sonra yazwıu ı<u ıo bitinııekte
dir: 

,İngiltereye dUıen vazife, bu ilkba
har ve yaz .;:ıylarında Altnan taatTUZ
larına dayanmaktır. Ondan sonıra., 

mii.cadele t.eraz.isinin demokrasiler ke
tesi ağır basıruya ba~lı,yacakt.ır. c.Za
n:ıaıu unsuru, bu deta en mühim ro
lü oynıyacaırtır.> 

TAN 
B. Zekeriya Sertel ~erin kana

atine Köre Alınanlaruı Bulgnristana, 
Yunanistana inmek ve burasını daha 
ileri ha.rekat sahası için bir allama ta
fl olarak kulhuımak üzere hazırl.an
dıklarııu kaydetti.kt<>n sonra ıuntan 
söy leınek lecfar: 

cinailtere için Balkanlar meselesi si
yasj ve asker! mftnasında bütün bir 
Şarki Akdeniz ve bütün bir Orta Şark 
ıneselcsidir. Onun jçın İngiltere Bal
kaıııuı·daki haı·eketlere büyük bir e
h.cınmiyet verınektedir. İngihere bu 
davayı bir detaya mahsus olmak üze
re hal kararndadır ve Almruıyauın 
Şarki Akdcnizı tehdit eden bir vaziyet 
kazanmasına mUsaade etrnjyecektir.> 

CUMHURiYET 

B. Yunus Nadi cDemokrasinin Za
feri> isimli bugUnkü Bn~mako.1e::ıinde 

Amerikan yardım kyihasının kanuni
yet ka.zanmasiyJe derhal tatbik mev
kline konulup he.nen ınühın1 miktar
da yaı·clımlara geçilme::;inin bir oldu
ğunu tebarilz cttirdlkten sonra: 

cHarbin makU.s teccllilerile 1'libver 
blokunoı karşı tl:kba~ına kalan İngilte
re, Aınerikan ınw.cı.heretiııe mazhar ol
makla hakikatı..n paha biçilmiyecek 
kadar büyl.ı.k bh· kazanç elde etmiş olu
yor. Yüz otuz milyon nü!uslu idealist 
ve kudretli bir tncmleket mücadelede 
demokrasinin zafr:rini hede1 tutarak 
İngiltere yanında m~vid alınıa bulun ... 
maktadır. 

Yardım lAyihası kanunJ mahiyet a
lır almaz Amerikada harekete gelen 
faaliyetin büyüklüğü bizi tekrar bu 
nıevzu üzerinde durmıya mecbur ettl 
Şimdi daha büyük bir kat'iyetle kani 
olm~ bulunuyoruz ki beyecanlı Ame
rikan alakası bu yeni dünya mücade
Jeslııin istikametini ve h.att~ mukad
der ıik.ıbetlnl tayln etmiş ıı:ibldlr. İnal• 
Uz İmparatorluğuna katılan bu yeni 
kudret bu f,;arbin belki en mUessir un
surunu teşkil etmek llyakatile ileriye 
altılmış veh bu mahiyetini da.ha ilk da
kika hırdan itibaren en ufak şilphe ve 
tereddüde mahal bırnkmıyan çok 16-
mu!IU bir azimle gösterm!ye başlaınıı· 
tır.> demektedir. 

23 Nisan çocuk bay
ramına hazırlık 

Çocuk Esirııeme Kurumu Genel 
Merkezi bu yıl 23 Nlsao Çocuk Balrra· 
mının ge(en yıllardan daha geniş ve 
ıüınuliU olması ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarrnndan yurdun en mü
him meselelerinden olan COCUA dava
sındaki çalışma1an ve alınan neticeler~ 
tebellür ettirecek şekilde kutlanması 

için i!1mdiden bü ün ınerkez ve kolla
ı-ına bir tamimle hazı.rlıklara bqla .. 
malarını bildlrmjştir. 

Ankarada da bayram haft.aımın e
hemmiyetli bir şekilde olmasına ve 
radyoda çoculun slhhf v~ içtimaı du
rt.tmu, çok çocuklu ailelerle ve iyi ha .. 
.kımla çocuk yetiştirilmesi, nfifusumu. 
zun arlıınında çocuğwı elumm.yetı ve 
kıymeti, çocuk vefiyanınm t ılıdidl 1'1-
bi Alim ve mütefekkirleritnizin ilml 
konferanslal'iyle halkımızın çocuk da
vaı.-:ında ilgisinin artınuna çalışılacatı 
ve haftanın her gUnü çocuklar için et· 
lenceler tertip edilmekte olduğu da öl
renllmiştir. 

- Lütfiye .. 

Demek cesaretini kendisinde bu
larak devam etti: 

- Beyhude bir inatla beni harap 
ediyorsunuz. Size yazdığım mek
tupta sevgimin derecesini tahlile 
çalıştım. Buna rağmen inadınız 

devam ediyor. Bu hırçınlığı bırak

manız, emin olun ikimiz için de 
çok hayırlı olacak. Siz de, ben de 
ikimizde ıstıraptan kurtulacağız. 

Belki hayata yeni gelmişlerin ne
şesi içinde yaşamak fırsetını bu
lac:ağı:z. Yaa.i mes'ut oJacaj-ız! 
Bilnıiyorunı nasıl bir hisle, bun• 

his te demiyeceğim, yılgırılıkla 
birden yumuşadım. Ben de tıpkı 
onun bana bitep edişindeki basit
likle: 

- Halil Necip? .• 

Dedim ve.. devam ettim: 
- Benden aşk istiyorsıın. Bane 

ısaqjdet getireceğini sö\vlüyorsun. 

Geniş ümit ve hayallerin var. Fa
kat, niçin benim namus!--' ve i>\·U 

(Arkası VK) 

,; li> .• 'ı~·····LJ . ,;,.)'. 

Mantı tura sakla· 
mak, Peynir sakla
mak,Sır Sd ... lamak .. 

Gazeteler, hazan, ne garip 
haberler veriyor. Rivayeto 
ııöre, yüz bin liralı}ı: manifa. 
tura e§yaaı aaknyan illi iaciı· 
hakkında takibatı kanuniye 
yapılmıya bll§lanınıı 1 

Halbuki, ortada., takibatı 
kanuniye yapıla.caıı: bır hadi· 
ae ııörmüyoruz. Ilır kere, eski 
bir atalar ıözuuür: 

Sakla ıamanı, ııelir zama• 
m •• derler. 

Artık, dütünün; samanın 
bile aaklanınaaı icap eüıgıncı 
ııöre, manifatura eşyasının 
saklanmaaı bir zaruret halino 
gelmez mi?. Saklanan mani
faturanın, elbet e bir zamanı 
ııelecek ve o vakit, iüccar, ko
mali ehemmiyet, cı ·diyet, 
zevk ve hevesle, o manilatu• 
raları çıkarı..cak, le""'"•lle 
hazla aa acaktır ( ! ) ' 

~anıratura ve diiı;er ba.zı 
maddelerin saklanmaunın biı 
auç olduğunu aöyliyerek, bir 
kıaım tücca;·da, i11:u~at ve ta
aarruf fıkrini baltalıyoruz. 
Bu takdırde, tüccar, tama· 
men hovarda meşrep olacak, 
elinde, avcunda her ne varsa, 
hepsini, mey ana koyacak, 
bol bol, ucuz ucuz satacak •• 
Bu suret e vatanı.ıaşıu, d .. uo
vardalıga, miraayedilijle, mua 
ri tige atığac~ .. t .... t'; u...... ~Ör· 
dülderinı almıya k-.ı.kışacak
lar •• 

Demek oluyor ki, mal sak· 
lıyan tüccarın hangi ti.Kirlere 
iıtinaden, bu taı .:ıla hareket 
ettiğini anlıyoı-sunuz. 

ıV{e:,ela, lı~1 .... , Oi ~"',. ...... ta be
yaz peynir yok .. Ti1ccar, hiıla, 
beyaz peyniı·i buı: aıı .. u"ıı çı· 
kartmıyor. Bunun, boy ı.! ya· 
pılmasında elbette bır sebep 
vardır. Sakla sam<mı, gdir 
.zamanı •• Amma, hal' , peynir
ıiz kalıyormuı, ne çı.-ar?. 
Ölmez ya •• Tüccarı, ı.ıü.ema
diyen, piyasaya peynir çı,:al't· 
mıya sevketnıc:k, bizce, do,:ru 
değildir. Z11len, bu uzu ye
rini buluyor mu ki?. Yine, 
tüccar, bildiğıni okuyor, m"§
hur atalar aözünü asla hatır· 
dan çıkarmadığı gibi, peyniri 
de çıkarmıyor. 

Günah &aklamak, sır sak· 
lamak, ayıp aaklamak, aö:ı: 
saklamak, auç mudur?. O 
halde, peynir ıaklamak, ma· 
nifatura ıaklmak neden ıuç 
oluyor?. 

Zaten, meaela, peynir de, 
bir nevi aır değil midir?. Ha· 
kikaten, etrafınıza bakınız •• 
Peynirler aır olmadı mı?. Sır
ra kadem basmadı mı?, 

R. SABiT 

40 IDCI ilk okulda 
İstanbul 40 ıncı ilk mektep bah· 

ç<!sinin genişletilmesi için yanla • 
rındaki arazinin istimlaki karar _ 
laştınlmıştır. Bu maksatla Şehir 
Meclisince bir takdiri kıymet ko
misyonu tekşil olunmuştur. 

Birimizin DERrt
1
-

Bepımızıa. U 

Eyüp -Keresteciler 
hattında eksik bir 
seyrüsefer tedbiri 
OJnıyuculanınucl:uı B. c.....ı 

Çafhyanta.f yazıyor: 
cSeyrüse!cr İdares bundan .. 1> 

ay kadar evvel EminönUnd ıı Ke
restccl1er ve Kantar ıl:ır rafına 

uzanan caddelerin başların ktr-
mızı ve ınavi ışar t c 1 tıı dı. 
Bu karar çok yerinde undan 
dar caddeleı·de h ':il hC"ttıl".n her 

gün arabacı kavgalu ından kurtu
lacağuu sezen ~ nn! ı 't çok e
'·indi. fakat bu sevint; P"k kıs3 

bir zaman sürdü. Çünkü arabacı· 
lnr ve şoförler l§::ıretıeri chen1rnı
yete almıyarak eskt~ı gibi yine 
ıeçmiye başladılar. Bin[lenaleyh 
şimdi işaretlerin yanına ve cvvt>
lA Kantarcılara bir Br.11"di.vf' me
muru koymak suretile bu tPdbirin 
müessir olmasını temin l~ınıdır.> 

SON TELGRAF - Seyı ll ef r 
MüdürlilğOr ... blr An evvel bura~ 
}.:t.. \\\ ttıu. 1 yması sc:yrü rcriıı 
scltıınt'!' anıına l~zımdır.> 
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a da öyle geliye ! 
--f:: Yazan : llUT YESABi -ı--

Büyük bir yelkenli taka alına
c•k. Bütün, günlerdenberi süren 
münakaşası bitmiştir. Gemi, son 
defa görülecek, pazarlık kesiş~ -
cektir. 

Gemi reisi, adamlarını alarak 
geminin l:Ckildiği kalafat yerine 
gidiyor. 
Kızaktaki gemi, uzun uzun mu

ayene ediliyor; kalafatı gözden ge
çiriliyor. 

Asıl söz, gemi sahibinindir. Gemi 
görüldükten sonra, kahveye otu
ruluyor, Reis, gemi hakkındaki 
düşündüklerini söylüyor: 

- Bu geminin teknesi, bana, bi
raz oynak gibi geliye! 
Adamları, hep bir ağızdan tasdik 

ediyorlar; 
- Bana da öyle geliye! 
- Ban3 da öyle geliye! 
- Bana da öyle gcliye! 
Reis, fikirlerini birer birer ortaya 

döküyor; 
- Bu geminin küpeştesi, bana, 

yamuk gibi geliye! 
Ada-ınları, yine hep bir ağızdan 

tekrar ediyorlar: 
- Bana da öyle geliye! Bana da 

öyle ge!iye! 
Reis, düşünüyor: 
- Bu geminin seren direği, ba

na, çarpuk gibi geliye! 
Adam ian, hemen kafa sallayor

lar: 
- B~na da öyle geliye! Bana da 

öyle ırehve: 

Reis, kahveden kalkıyor, tekrar 
reminin yanına gidiyor. Adamları 
da ardında. Yeniden muayene baş
lıyor. 

Kılı kırk yaran reis, kusur bul
makta devam ediyor: 

- Bu geminin ambarı, bana, dar 
fibi geliye! 

Tayfalar da ayni fikiroe: 
- Bana da öyle geliye! Bana da 

iyle geliye! 
Reis, geminin etrafında dört dö

nüyor: 
- Bu geminin su kesimi, bana, 

ez gibi geliye! 
Tayfalar, hep bir ağızdan: 
- Bana da öyle geliye! Bana da 

öyle geliye! 
Reisin gözü kesmiş, gemiyi mu., 

hakkak alacak amma, fiatı kırmak 
için mi nedir, bin dereden su ııe
tiriy<ır: 

- Bu geminin bodoslaması, ba
lla eğri gibi geliye! 

Avene, havan döğücünün bık 
deyicileri: 

- Bana da öyle ııeliye! Bana da 
öyle geliye! 

Reisin gözünden de birşey kaç
mıyor: 

.. - ı;ıu. geminin iğrileri, bana çü
ruk gıbı geliye! 

Tayfalar, boşlarını sallayorlar: 
- Bana da öyle geliye! Bana da 

öyle gcliye! 
Fakat, mal sahibi, çürütülmek is- I 

knen malını, öyle göklere çıka- 1 
nyor, öyle diller döküyor ki, reisin 1 

aklı yatıyor, üç aşağı beş yukarı 
pazarlık başlıyor. 

Reis, itiraz ediyor: 
- Bu fiat, bana, biraz fazla gibi 

celiye! 
Tayfalar da tekrar ediyorlar: 
- Bana da öyle geliye! Bana da 

öyle geliye: 
Mal sa:::bi ne yapmış yapmış 

reisi kanrl:rmıştır. Reis iki arada 
bir durur: 

- Biı hı "o.zarlıkta kazıklana
cağız gibi gellye! 

Ta:dalar da ayni endişededir -
ler: 

- Bana da öyle geliye! Bana da 
öyle geliye! 

En nihayet, mal sahibi davayı 
ltazanmı~tır; pazarlıkta uyuşulu • 
yor; gemi, satın alınıyor. Bütün te
reddütlerine, endişelerine rağmen, 
reis memnundur. Gemiyi, açık de
ni7.dc. bir denemek istiyor: 

- Bu gemiyi, bir denersek ba. 
na, iyi olacak gibi geliye! ' 

Tayfalar, dünden razı: 

- Bana da öyle geliye! Bana da 
öyle geliye! 

Gemi hazırlanıyor, yelkenler fo
ra ediliyor. Firişka rüzgarla denize 
açılıyorlar. 

Gemi, pupa yelken giderken re
is, keyfinden kabına sığınıyor:' 

- Bu gemiyi aldığımıza, bana, 
iyi ettik gibi geliye! 

Tayfalaı· da sevinçte: 
- Bana da öyle geliye! Bana da 

öyle geliye! 
Fakat, çok geçmiyor, rüzgar de

ğişyior, gökyüzü kararıyor, d<ıniz 
katranla~ıyor. 

Reis de, tayfalar da, hepsi deniz 
kurdu; rüzgara, boraya, dalgaya, 
fırtınaya kulak astıkları yok. Yal
nız, bu yeni bindik:eri teknenin 
huyunu suyunu bilmiyorlar . 

Deniz kabaı'dıkça, tekne, beşik 
gibi sallanıyor. Reis, tekneden şüp
heleniyor: 

- Bu tekne, bana, alabora ola. 
cak gibi geliye! 

Tayfalar da vaziyeti pek iyi gör
müyorlar: 

- Bana da öyle geliye! Bana da 
öyle gcliye! 

Rüzgar, gittikçe sertleşiyor. Yel
kenleri güç halle indirip sarıyor
lar. Seren direği çatırdayor. 

Reis, bunu beğenmiyor: 
- Seren direği, bana, çatlayıp 

kırılacak gibi geliye! 
Tayfalar da ayni akıbetten kor

kuyorlar: 

- Bana da öyle geliye! Bana da 
öyle gcliye! 

Korktukları başlarına geliyor. 
Seren direjii, çatlayıp kırılıyor. Bu 
yeti~mi. ormuş gibi tayfalardan bi· 
ri, bagırıyor: 

- Reis, gemi su ediyor! ( cSu et. 
mek~, gemicilikte, genlinin su al
ması, gemiye su sızması manası -
nadır.) 

Reis, nE: yapsın: 
- Bu gemi, bana batacak gibi 

geliye• 
Sağa sola koşU§an ayfalar da 

tekrar ediyorlar: 
- Bana da öyle geliye! Bana da 

öyle geliye! 
Seren direği kırılan, su alan, her 

tarafı ayrı ses çıkararan çatırda
yıp bocalayan gemi, bir tesadüf 
eseri olarak, parçalanmadan bir 
kayalığa oturuvermiştir. 

Reis de, tayfalar da, raha !soluk 
alıyorlar amma, buradan nasıl kur
tulacaklar? Fırtınanın durmasını 
beklemekten ba,ka çare yok. 

Reis, eli şakağında düşünüyor: 
- Bu gemiyi, satanı elime ge -

çirirsem, öldürürüm gibi geliye! 
Tayfalar da kara kara düşün • 

mektelc-r: 
- Bana da öyle geliye! Bana da 

öyle geliye! 
Fırtına geçiyor, imdat geliyor; 

kazaya uğrıyanları kurtarıyor. Can 
kurtaran kumandanı gemiye ba -
kıyar: 

- Artık bu gemiden, bana ha-
yır yok gibi geliyor. 

Reis, başını sallayor: 
- Bana da öyle geliye! 
Tayfalar, reisi tasdik ediyorlar: 

.. - Bana da öyle geliye! Bana da 
oyle geliye! 

Köye dönen reis, gemiyi satanı 
buluyor, uütün hıncını alacaktır. 
Fakat. fırt.nada rc!s, telaş arasında 
k.ama ;nı, tabarıcasını kayb.otmiş
tır. Esl .. ır al ~ahibi, ızbandut gibi 
bir adamdır ve etrafında yüzlerce 
avenesi vardır. 

Reis, kend; :ıdamlarına: 

- Ben, bu herifi yiyeceğim! di
yor .. 

Re.sin arkasında duran tayfa -
!ardan biri, öbürüne yavaşça söy
lüyor: 

- Reis bu herifle dalasa tütü
şursa, bana, herif reisi yer gibi ge. 
liye! 

Bunu duyan reis, tayfaya dönü
yor: 

- Bana da öyle geliye!, 

Sinemasında 
JEA!\. l:.'f'rE lIACDONALD ve NELSÔN EDD' · , • Dlll 

\ urattıkl rı AŞK - MUSİKi ve Gtl'ZELLİK ŞAHESERİ 

Tahmiııiu üstünde bir nıuvaffakiyetle devam edi yor. 

Akdeniz havza.~ını gö;tcrir harita Şarki 

l - Afrika cephelcrlode : Alman ordusu 
Yugoslavyayı 
bertaraf etme
den Selanikten 

ve nasıl müdafaa edecek?. 

Libyada Alman motörfü müf -
rezelerinin - kuvvet tesbit etmek 
maksadile - sahte hareketleri de
vam etmektedir. General Vay,·ıl 
ordusu büyük kısmı başka hare -
kat sahasında kullanmak için İn
&:ilizler icap eden tedbirleri el
bette almıılardır. 

Eritrede Keren - Asmara İtal
Yllll müdafaa mevzii cenup ve şi
mal cen:ıhlarndan kuşatılmak ü
zeredir. Önümüzdeki hafta içinde 
bu cephede tfıbiye sahasında mu
harebeler cereyan edecektir. Çün
kü operatif sahada yapılan kuşat
ma yürüyüşleri bitmiş, İngiliz ce
nah kuvvetleri İtalyan mevziinin 
yan ve eerilerine sokulmuşlardır. 

Habeşistancla Gondar ve Gojam 
mıntakalarıııda İngiliz ileri hare
keti hızını kaybetmemiştir. Go -
jam mıntakasmda Habeş vatan -
perverlerinden mürekkep taarruz 
kolu, Mavinil nehrinin seyriisefe
re miisait olan (Subat) ayağını ha
reket istikameti tutmuş, Adisaba
baya 200 Km. yaklaşmıştır. Bu kol 
şimdi Mavini! nehri kaynakları -
nın hasıl ettiği dağ eeçitlerinc 
doğru ilerlemektedir, 
Habeş imparatoru da bu kolda

dır ve pek yakında beyaz atına bi
nerek rnerasjmle Adisababaya gi
reeektir. 

Kcnyadan girerek göller mınta
kasuıcla yürü~ en kolun hareketi 
ağırdır. Bunun sebebi İtalyan mu
kavemetinden ziyade arazi müş -
külatıdır. Göller mıntakası çok 
taşlı ve imzalıdır ve Adisab:ıbaya 
GGO kilometre mesafe vardır. 

İtalyan Somalisinde İngiliz mo
törlü kuvvetleri 2CO bin kilometre 
murabbaı arazi işgal eltiler ve 21 
binden ziyade esir aldılar. Bu kuv
vetler Şibeli nehrine vardılar; bu 
nehrin şimalinde kalan arazi boz
kırlar halindedir ve taarruLa de
ğer askeri bir hedef yoktur. Bu 
sebeple kuvvetin büyük kısını gar
be, llabcşistan:ı tevcih edilmiştir. 

Şarki Afrikada iki muhasara 
çemberi kurulmuştur. Eritredeki 
İtalyan mevzii her iki cenahtan 
sarılnıı~. Habeşistan çemberi de 
Somalideki km·vcılel'in gıırbc yü
rümeiiilc daralmıştır. Eskiden bü
yük muhasara çemberini deniz ta
mamlı)ordu; şimdi her iki çembe

rin deniz kısımları gittikçe azal
maktadır. Herhalde 200 bin tah
min edilen İtalyan ordusu için va
ziyet gittikçe fenalaşınaktadtr. 

2 - Balkan cephelerinde: 

Arııavutlukta Yunan ordusu, 
kuvvetli bir müdafaa mevzii mey
dana getirmek için mevzii taar -
ruzlarda bulundu ve İtnlyan mu

kabil taarruzlarını da tesirsiz hı· 
raktı. Bu muharebelerde Yunan
lılar 3 İtalyan fırkasını tekrar im
ha ettiler. İtalyan taln iye kuv • 
vetleri ileri hatlarda bulunan ma· 
neviyatı bozuk birliklerle temas 
ettirilmemektedir. tl'ç günde bir 
biraz lıiskü\·illc bir küçük et kon
servesi gören İtalyan askeri har
betınek istemiy,,r, l\lusolininin 
Arnavutluk CC'pl•"siııi teftiş etme- 1 
si ve yeniden iki kı·mandanı de
ğiştirmesi İtalyan ordu;uııda sevk 1 
ve idare, iaşe ve man~\ iyat buh~ 1 

ranının gitti1u;e arhı;:~k!n olc!u
ğunu göstermektedir. 

İTİZAR 
Yazımızın çokluğundan (Tuna Bo

yunda Türk Orduları) tc!rikamızı der
cedem dik. ÖzUr d·leriz. 

daha cenuba 
sarkmayı göze 

alamaz 
Yazan: 

Kurmay Subay 

Yunanlılar, bu cepheden iste • 
dikleri gibi kuvvet tasarruC. ede
bileceklerdir, İtalyan ordusu, mu
kabil taarruzlarla Yunan ordusu
nu tesbitc muktedir değildir. 

Bulgaristanda yayılan Alman 
o~d~ısundn iki mühim lıa1;~ket gö- ı 
ruluyor: Yunan - Bulgar lıududu
ııa doğru yüriiyüş, Roınanyaya ye
ni kuv"etler se\'ki. Alman ileri ha~ 
reketi karşısında iki mühim sual 
hatıra geliyor: 

1- Yunanistan nereyi, nerede 

2--- Yugoslavya ne yapacak?. 
Alman ordusunu Kavala veya 

Selıinik istikametinde taarruzdan 
alıkoyan ı..ebep, askeri hazırlık de
ğil, Yugoslavya meselesidir. Sela
nik 90 kilometre ileride önüııde 
duruyor; Nor,•eç \"e Polonya ha
rekatına iştirak ederek muhare
be tecrübesi kazanınış dağ kıt'ala
rını Bulgaristana getirmiştir. Al
man ordu'u ancak Sdanikten da
ha cenuba sarkmak için hazır de
ğildir. Geri )01larını tamanıile ~ın
niyete aldıktan ;.onı-a hö,v le uzun 
bir teşeblıiiste hnlunnhilir. Geri 
JOllarının emni~·cti ise, Yugoslav
~·:ıı Türki~·c 'c bir dereceye kadar 
So' ~etlerin ,:~1iycti ile al.11..adar· 
dır. 

Alıııaıı ordusuJ l'ugo!)la\lya.ya 
yapılan siyasi tazı·iklcriıı netice
sine intizar ediJor. Bu netice Al
man ordusunuu harekat pl5r.aıı 
değiştirccPk şekilde ehemmiyetli 
olabilir. 

Yugoslavya mihvere iltihak et
tiğine ,·eya etıucdiğine göre Bal
kanlarda sevlmlcey i rnziyet çok 
del:'işiyor; Alman ordusunun ta -
arruz pl8.n1, Yunan ordusunun 

müdafaa planı her iki ilı timale gö
re başka başka olacaktır. Bu baş-

(Devamı: S inci sııyfada) 

SIGRID GURiE'nin 
Büyük tük~ ve ilıtişamı ve teshiı- edici güzelliği ... 

ve BASIL BATiıOONE'DiD 
Kuvvetli dchii san'atkiirancsi 

SÜMER Sinemasında 
Göriilmemiş bir muvaffakiyetle gösterilmekte olan 

Ri o YILDIZI 
Emsalsiz ~şk ve macera filminin kıymetini arttırıyorlar. 

ra••llİBiitıii.t!liiiln;»Şeh« b~.11<.:nın germek istiyeceği bir şaJır,,er. 
~ Bugun saat 1 de tenzilatlı matine ıcız:ıı111m:mmıii 

l!M.O sinemacılık enternasyonal kongresinde taç gıymış mu
azzam, müstesna ve bütün dünyada takdirle seyredilen' film 

1 
Baş Rollerde: KATUE DORSCH ,.c PAUL HÖRBİGER 

Hiçbir rekıilm filmin hürükliiğiinii taS\'ir için kiıfi değildir. 

ş ._R K Sinemasına 
Gidiniz '" te\•lit ettiği heyecanı binat görünüz. 

Bugün T A K S 1 M Sinemasında 
Z büyük filmden miirekkep ınü ,tesna programı görünüz. 

1 - ZANZİBAR 
Senenin en müthiş nıa ccra ve sergüzeşt filmi 

2 - ÇILGIN GENÇLİK 
3 yeni dansın icat edildiğini göreceksin:Z. Bü~'Ük bir aşk filmi 

Bu akşam Şelızadcbaşı T U R A N Sinema, 'fiı'atro•ıında 

SİNEMA-TİYATRO - VARYETE 
San'atldlr N~!)İT ve arkadaşluı ve yeni VARYl:'rE numaraları 

KA r.o~:t ~~$:.'Hr~ ET Koınedi 3 Perde 
Sinemada: 2 film birden 

ı sın TÜ KE OÖ!JİJL V BDİM 
Tiirkçe sözlıi n şarkılı 

2-SOrı SUZ İNTİKAM 
BOB STEELE'in büyük sergüzeşt filmi, ayrıca renkli l\IİKİLER 

AS E 
Yazan: ZİYA 

Tefrika No: 24 

Hiç Olmazsa Burada Q_srıı: 
abat Dur, Be abu'f• 

- Y ctişin, bağ komşuları. Ho
ca, aiaçtan di:ştü, öldü. 

Diye, feryat ediyor. 

• Civardaki bai;larda çalı~anlar, 
bu feryadı işitir işitmiş koşup ge
liyorlar. Kesilmiş 'c yere seril -
miş olan koca dalın üzerinde boy
lu boyuna yatan bocanın başına 
toplanı)'orlar. Büyük bir teessür
le şöylece konuşuyorlar: 

- Nasılsııı hoca?. 
- Fenayım, fena .. Hakkınızı he-

lal ediu. 
- Ah hoca .. Sen akılsız bir a

dam dcfildin. Nasıl oldu da, bas
tığın dalı kestin?. 

- l{azn.. Kader.. Aaaa~, ölü
yorunı .. 

- Bir vasiyetin var mı, boca?. 
- Evet .. Evet .. Aman, beni eski 

bir mezara ı:ömün, 
- Sebep?. 
- Eski mezara korı.anız, sual 

melekleri beni eski ölü zallJleder
ler. İ ticvap etmezler. 

- Başka?. 
- Başka vasiyetim )Ok .. Cüm-

leten ,komşuluk hakkınızı helal 
edin. nenden bıkkınlık getiren ka
rıma da, •işte kocan öldii• diye, 
ıniijde verin , • Hoca, ~clıadct getirerek gözle-
rini kapıyor, Ellerini ayaklarını 
uzatıyorlar. 

İmat ile J..omşular, hocayı elle -
rinden ayaklarından tutuyorlar. 
Kaldırı~·nrlar. E"ine nak.lcdiyor
lnr. • 

JZoça, ••\'İne naJdc-diJe dursun.. 
Bu ha' aı!i~, ~t·hirdc süratl'e in
tişar edi)·or. Herkes, son derece
ıle nıiitcessir oJu:tor. Biitiin şehir 
balkı, hocan111 evinin iiııfü1de top
lanıyor. 

Halkın konu~maları arıısında: 
- Hocanın bu ,·akit iz ölümüne 

karısı sebep olmus. 
- O cadı karıyı ta~lamalı. 
- Şehirden ,sürüp çıkarmalı .. 
- Hayır, hayır .. l'arçalnmalı. 

Gibi bir takım hiddetli konu§· 
maları işitiliyor, 

Hocanın evi. 
Hocanın karısı, ocak başında 

komşu kadınlarilc vturuyor. Ba
şında bir çatkı.. Hem söylüyor, 
hem ağlıyor: 

- Ah, ah .. Kendim ettim, ken
dim buldum .. Hay, dilim tutul • 
saydı. 

Komşu kadınlardan bazıları, sert 
sert aöyleniyorlar: 

- Hakikaten öyle .. Keşki vak
tile dilini tuhaydın da, zavallı 
bocanın ölümüne sebep olmauy
dın. 

Cenaze alayı, kabristana yalcla-
§ıyor. 

Fakat, yol çutaflanıyor. 

Cemaa: arasında: 
- Şu yoldan gidelim. 

- Hayır .. Bu yoldan &:idelim. 
Diye, ihtilaf çıkıyor. Adeta, şid

detli bir münakaşa zuhur ediyor. 
Birdenbire, tabutun kapa~ı açı-

lıyor. 

Hoca, başını tabuttan çıkarıyor. 
Başını, aşağıya uzatıyor: 

- Bunun için, birbirinize gir -
meyin, ynlıu!. Bcıı •ağlıkta, ~u 

yoldan giderdim, 
Diye, bağırıyor. 

Herkes şaşırıyor. Tabut, derhal 
yere indiriliyor. 

Hoca, kalkıı> tabutun orta>uıda 
oturuyor. 

Hayretle kendisine bakanlara 
' mütebessim bir çehre il göz &:ez-

diriyor: 
- Ey cemaat!. Allah, cümleniz

den razı olsun .. Hiç merak etuıe-

1 
.. B f d. ~ 3rını:z. en, ve at etn1c ılll· 

karıma bir ders vermek ıl 
Anla ılıyor ki beni, karın"' 1 
ği gibi, kadılık korkusıle 
dostluk muhabbeti ile sc•iY~ 
sunuz. Hepinize, te~okkül 
rim. Hadi bakalım .. Şirııdi 
evime gölürüıa. 

Diyor. 
Cemaat, son derece nr~ 

. J'Or. Her taraftan, şen k•b 
lar yükseliyor. 

Cemaatten biri, kalıkalıalP 
lerek bağırı) or: > 

- İlahi, hoca .. Çok yaşa .. 
hakikaten ölsen de, kin1se 
mıyacak. 

Hoca, derhal ~c•ar 1·eı·l 
- İyi ya .. Cenazemi kill'" 

dırınaz. Ben c!c. ,1 ,::ıı ada ~ 
.... 

Tabut, tekrnr omuzlar ~ 
de kaldırılıyor. Hoca, tahU 
tasında, bağda,, kurmuş, ~ 
Sağa sola scl5ınlar 'erer<~ 
lece evine dönüyor. .... 

Aradan, zaman geçiyor. 
Her fani insan giLi, ııibll' 

ca da Hakkın rahmetine ~· 
yor. ,.. 
Hocanın türbe>i. 
Türbenin meşhur kilidi. 
Türbedeki kabir taşuııD 

Jf. 
Dünya, süra'tle dönüyor• 

nüyir .. Ve, dönüyor, 
'liıllar ve asırla• gc~iyor' 
Korkunç fırtına bulutlıt' 
Şimşekler çakıyor" Gii~el 

lüyor .. 
Dünya, altüst oluyor. ~ 
Yerler sarsılıyor.. fo9 

yarılıyor. 

l{ıyamet koımyor. • Akşehir mezarlığı ... 
Hocanın türbesi... I' 
Bütün bunlar, biribirint 

na ıyor. ıl 

Sonra, bir an sükun bııl~· 
l\Iezarlar açılıyor. 
Ölüler, mezarlardan ~ 11 

Hocanın tilrbesiniıı kaPıP 
lıyor. ·ıe 

Hoca da, beyaz kcfcnlef1 
, 

benin kapısından çıkıı .ır· ; 
sola bakınıyor. l\lcıarlard•· 
kan ölüler arasında, C:ol# 
başlıyor. 

Fakat birdenbire karısı ili 
ıılaşıyor. 

Karı koca ,bir an dur 
Birbirlerine bakıyorlar. 

Kadın, ellerini açını: s 
- Ah, kocacığım!. çoli r 

seni burada da buldum. rfi 
Diye bağırıycr. Ilocn, ~·C ll 

rünen kefeninin ucunu ıo' 
Bütün kuvvetile, kaçmı~·• 
yor. 

Hoca, kaçıyor .. Kaııın 1<0'~ 
Bir aralık boca, döııüJ) ~~11 

Karısının kcııdisini takip ' 
görür görmez; 

- Burada olsun ralı•I Jıf 
yahu!. 

;nye
1 
bağırarnlr :ıktn alcJ~. 

bul bir semte giden, kefe~ 
ler arasına karışı;> or. 

SON 

\
11

;
1
: 
1 ı~:ı 1,::~~

1~f Şehir t. iyat: 
l,!l·nıl !I :ıı TEPER ~I pi' 
lııi'wlı " ! "j, KIS:'HVIDıl 
'J'l 'Jııııu·:ı .. ı ı 11 .. 1,1. tl , •I , u c-.~am sa .. 

MEŞALELE!l 
fstiklla caddesinde J(OIJ 

kısmmda dl 
Bu akşam saat 20,30 1 

l>A \ H \Z"f""l ı-:f. ,._. ' .._~ ~· ::/. 

Bugün SARAY Sinemasıııd~ 
•Çaın Sakızı. filminın kahrouıaııı. e11 Caıla do~.ıınaklı }'ıldıl' 

ANN SOTHERN 
Bütün rckorlormı, yckıcı ihtiraslarla dolu ve )alııız n•~ 1 

ya~'l!'ttn bir kadının n:ncerasını tasvir eden: 

ÇA Z 
Yeni ve orijinal filminde kmycr. 

fıa,·etcn: WALT niSNEY'in rrnldi 111 i"EY l\1Al S {il•" 
llu&:iln saat 1 de tcnıiliı.tlı matine 

' 



(Bu yaı:u:un metinleri Anacı.olu 
Ajansı bültenlerinden aımn:uıı:ır> 

Telhis eden: Muammer Alatuı: 
Arnavutluk cephesinden gelen 

haberlere göre, Musolininin bizzat 
idare ettiği ve bir hafta fasılasız 
d.evam eden İtalyan mukabil taar· 
ruz~:arı da neticesız kalmış bulun
maktadır. İtalyanlar, bu ~uz
larda çok müthiş zayiat vermışler
dir. Üç İtalyan fırkası bu taarruz
larda erimistir. 
Yunanlıların ·Düçe Taarruzu• 

dedikleri bu taarruzlar esnasında 
İtalyanlar yalnız son 48 saat zar. 
fında 10,000 ölü, yaralı ve.esır_ ver
mişlerdir. Yunan muka~il hucum· 
ları ise büyük bir itina ıle ~azır : 

- lanmıştır. Kış seferinin dogurdugu 
ıztıraplar Yunanllların manevıya
tına dokunmamıştır. İtalyanlar ise 
bilakis zaaf ve maneviyat bozuk· 
luğu gösterr<'ktedir. . . 

Yunan bahriyesi de İngiliz bah
riyesi il~ beraber çok iyi çalış • 
maktadır. 

BÜYÜK BİR HAVA 
MUHAREBESİ OLDU 

Kahireden verilen malllroataı 
göre, Arnavutluk cephesinde, Te
pedelen ile Kilsura mıntakasında 
İngiliz hava kuvvetleri 13 mart 
iilııü llid fazla İtalyan avcı e en il 
ve lıoınbardıman tayyarelerı e 
ikarşılaşmış!ardır. İngiliz ta~ya • 
?eler;, adet faikiyetine ragmuı, 
derhal hücuma geçıni•ler, vu~ua 
gelen şiddetli hava mu~ar.e~esı~d-e,, 
14 İtalyan tayyaresi duşurulınuş 
tur. İngiliz tayyareleri Avlony~ 
tayYare.maydanını da tahrip etmış
lerdir. 

Şinıal.I Afrikada da, Trabh<sgarp 
liınanı şiddetle bombalan.mış, esas_ 

; !Uıtıma bombalar düşmuş, yangın 
lar çıkarılmıştır. Eritrede de de
lniryollar ve köprüler bombalan -
l'.lıı.. B h k'ta iştirak eden ~ ... ır. u are a _ 
•bütün !ngı"liz tayyareleri dönınu~ 
tur. 

BİR FAŞİST ŞEFİ ESİR 
EDİLDİ 

Atinadan bildirildiğine göre, 
n.. snasında fa

< uçe Taarruzları• e . d"l . .. . deesır e ı-
§ıst şeflerinden bırısı . 
llıişt!r. Bu zat, yüksek f~ıst mec
lisi azasından Devlet butçesı ra-

• b' başı Pe-Portörlüğünü yapmış ın 
legrtni'dir ve ağır yaralıİdır.ETLİ 
!iARPTENBERİ EN Ş OD 

HAVA AKINI 
,,.,_ . b" [ikunetinden sonra, ... ~ın nıs ı s ,.., sı 

hava faaliyetinin tekrar ba~ama 
bi!lıassa Amerika gazete ve rad. 
yo neşriyatının başlıca mevzuunu 
,teşkil etmektedir. İngiliz hava kuv· 

Yugosıavyanın ka· 
Jıtsız şartsız tesll· 

mi ls!enlyor 
( 1 inci Sahifeden Devam) 

termiye cesaret edcceıti zannedilmell

tedır. ile y gos 
Şimdiki h<'.1 lde Almanya u -

la rasında müzakerelere mutad 
vya atik yollnrla devam edibnekte

d.ipJoma - 1 şlır 
dir Belgratta eski tı.eyecan aza m1 • 

z~edildiğine göre yugoslaV7•· . /\.l· 
manya ile bir cıosUul< ve ademi ~ 
cavüz beyannamesi neşrebniYe. üna
memleket arasındaki ikt~ her
sebetlere resmi bir şekil rdu: 
hangi bir vesika jmza.sltt& tıazı Ü .. 
Fakat, AJmanlat, Yugo.slavya~ .,ı:: 
çüzlü Pakta glrmesı ıçın tazY 
me:ctedirler. 

ALMANYA BELGRADIJ! 
BOYUN EG.MESİNİ İSTIYOR 

Diğer taraftan müstak.il rransız,,..; 
jansı da ıunkn bildiriyor! Lond ıı' 

. " ~k esrar 
Yugoslavyanın vazıye~ !>'" .b. 

.. .. . Çünkü Kral Naı ı 
gorunemktedir- karar-
Prens Paul, sürprU: uy~nd~a;at ola
lar almayı Adet edinmış bır paul 
rak tanınmakladır. Yanı Prensi edet 
Berlinin taleplerine ınuva!aka ile 
gibi göründükten sonra, Ah;::ıanya b · 
müzakereleri pek mükemmel ke6.e. ı-

ksini yapabilır. 
lir ve yahut bunun a . keyfiyet 

Oldukça emin görünen bır 
anın h~r zaınan

varsa, o da, AlmanY .. -··ktüğü ve 
dau daha ziyade inatçı ~oz~ t'fa et.
bir ademi lecavüz paktı ı1e ık 1 şartsız 
rniyerek, Belgradın k~yıtsız ve_disele
teslim olmasını istedıgıdir. Ha 
!in b" k güne belki de bir kaC sa· 

ır OÇ ' . beklen· 
ate kadar iokişa.f göstermesı 
ınektedir. 

ALMANYA DAHA NELER 
İSTİYEBİLİR7 

cTin1e.u gazetesi, dostluk muahedesi 
irnzalana- imzalanmaz, Almatı.Yan:,n 
Yugoslav orduswıun terhis~i istem=: 
ı:u de muhtemel görmel<tedır. Bu 
ltıal Yugoslav askeri şeflerini düşü.o
dü.ıt'lekte ve mukavemet fikrini. ku;; 
1/eUendirmektedir. Efkfırı umumJYe et 
crdunun Alın.an taleplerine ınuka~eın 
iö3 terilmesi lehindeki tezahürlen k;\lte
rnan dl 1 . . . hiddetlendirme -

P omasıSllll i)çlıl 
dir, Almanlar yugosJavyanın 
Paktı . W.:esı hUsusw:ıda da ısrar 
Cöster=tcdirle!". Atsi takdirde, Yu· 

Arnavutlukta bir hafta 
kadar devam eden ve 
Mwıaolini'nin bi:zzat ida· 
re ettiği «Puçe Taarru· 
:ru» da, ltalyanlara pek 
pahalıya mal olmak üze
re tardedilmiıtir. Bu ta· 
arnızlarda üç İtalyan tü· 
meni imha edilmiJtir. 
Yalnız aon 48 aaat zar. 
fında ltalyanlar 10,000 
ölü, yaralı ve eair ver
mişlerdir .• -vetlerinin Almanyaya yaptığı bu 

en müth:iş taarruzla, İngilizler ar
tık teşebbüsü ele almış bulunmak· 
tadırlar. Almanların İngiltereye 
yaptı.klan taarruz ise ikinci dere
cede kalmıştır. Çünkü İngiliz mü
dafaa sistemi gittikçe kuvvetlen -
mektedir. 

Hamburga yapılan hücum şimdi
ye kadar görülmemiş şiddette ol -
muştur. Roterdamdaki petrol de· 
polannda büyük yangınlar çıka -
rılınıştır. Bremen ve Emden'e kü
çük mikyasta hücumlar yapılmış
tır. Halandada iki tayyare mey • 
danı bombalanmıştır. 

Almanlar, hücuma mani olmak 
için bütün müdafa~ vasıtalarını 
kullanmışlarsa da, Ingiliz tayyare
leri ateş perdeleri arasında geçe
rek, saat 22,30 da Berline varını~ -

!ardır. 
Berlinin muhtelif kısımlarında 
uazzam yangınlar çıkarılmıştır. 

;u yangınlann alevleri 160 kilo • 
etre mesafeden görünüyordu. 

Şehrin merkezinde ed bir hedefe 
bombalar atılmış, hedef berhava 
olmuştur. Alman avcıları İngiliz 
bombardıman tayyarelerinin yolu. 
nu kesmek istemişler, bunun ne
ticesi olarak, birkaç hava muha -
rebesi verilmiştir. 
Evvelkı "gece 13 Alman bombar· 

dıman tayyaresi .riişürülmüştür. 
Bunların il ini avcılar, 2 sini dili 
toplar dlisürmüştür. 

ŞARKİ AFRIKADAKİ 
MUHAREBE VAZİYETİ 

Eritre ve Libyada değişiklik ol
mamıştır. Habeşistan cephesinde 
Habeş Vatanperverleri düşmana 

ağır zayiat verdirerek, Deb.re Mar
kos civarına ııelmişlerdir. Italyan 
Somalisinde de İtalyanlar müte -
madiyen c;ekilmektedir. Bu cephe
de de Yavendo mevkii iş~al edil

mi§tir. 
AMERİKANIN Y MDIMI 

Amerika Harbiye Na=ı Stim
son !ngiltereye verilecek harp mal
zemesinden bir kısmının yola çı
karıldığını bildirmiştir. Fakat Na. 
zır bu hususta fazla tafsilat verme
miştir. 

Ruzvelt de gazeteciler konferan
sında ileride harp gemilerinin de 
ingiltereye devredileceğini telmih 

etmiştir. 

Kumaşclların gü
zel bir hareketi 

(l inci sa.•ıllcden Devam) 

y .. nlü kumaşçıların bu nümu • 
. ~ . 1 Jıııreketi takdirle kar

neı ı.mtı ,a 
•ılanmıştır. . 1 • 
• if ku hanı polıs erın u-Vaz e r . . 

1 d ralarında aılelcrıne 
kadaş arı a a 1 

ılım . · 800 lira toı-lamış a.r-yar ıçın 

dır. 

Moda deniz Klübü 
(1 bıcl Salılfeden Devam) 

simalanndım Zeki Biza Sporel, 
J\foda Deniz Klübünün idare he
yetini teşkil eden zevat tarafın -

dan !<lüpten çıkanlmağa teşebbüs 
olunmuştur. 

B ..... hh~n Zeki Bizanın De-
u -r b" • • K1übü hakkında ır sen ma· 

nkalız azmasının tevlit ettiği hoş-
e y Jd""' nl ıl tsıızJuktan ileri ge ıgı a aş • nu 

1 
.. 

t H albuki meıkur K up men-
ınış ır. · · Z ki R' 

ı "dare heyetının e ı-sup arı ı . 
. ..ı.. .. masını hıç 

zayı sebcpsız yere ,._._.. . 
de doğru buJınamışlar ve ıdare he

. • bu kararını protesto et-
yetinın İ 

• karar vermişlerdir. dare 
mege 
he eti ile azalar arasında çık•.n 

Y. tilaf yü;ıü:nden Moda Deıuz 
bu ih •.. 

.. bünün bu gece verecegıııı ev
KJu .1• ettig" i büyük balosu da 
velce ı an 
tehir edilm.işlll. 

- b un avakibine kaUan-
gosJavyanınrl ~termel<tedirler. 
ıııasını zaru g "'" 

- • nT.A j)()STLUK •u~ 
yuNANL"""~ 

Bı\SLAilll cTiınes> in Alina mu· 
Diğel" taraftan li1l haberi göndermiş· 

ha.biri• gazetesın~eıeri Yunanistan hak
tır: .Alınan.gaz~ tatlı bir dil ıruııan
ıanda fimd.i d~unani<tandalri Alman 
ma1<1.adı.rJar. . ini> gazetesi ta· 

. · cKatııımer · a mah!ıllerı, . mtaben neşredıler • 
rafından f{ıtler\cı;rle karşılama~a(t•. 
çık ~ek~ubu ta )er, -yugoslaV)' ~ a-
Şiındi bil' çok şe1 .. ilnIJlektediı:· 
ıacatı ıı:srarJara ballı ıor 

İta(qan tayya
reci/erinde de 
yürek yok! 
Atina 15 {A.A.)- Atina ajansı 

bildiriyor. Etnos gazeiesinin lıu
sn,i muhabiri Gregwiadis İngıliz 
Hava Mareşali Sir Arthur Long
more ile bir miillı'.kat yapmıştır. 
Mareşal denıiştir ki: 
•Vakti gelinre, Orta Şark İngi

liz hava kuvvetleri İtalyan.lata 
indirdiğinden de dah.a ağu darbe
leri Almanlara indirmekte gccik
miyecektir.• 

İtalyan hava knvvetlerinin mağ
IUbiyetini neye atfetmek lazım ge
leceğine dair Yunan gazetecisinin 
sualine Ma.reşa,l şu cevabı ver • 
miştir: 

cBenim fikrimce, bu mağ!Ubiye. 
tin sebebı, iyi şeflerin olmaması 
ve teşkilatsızlıktır. Bundan başka 
İtalyan tayyarecilerinde yüksek 
maneviyat olmadığı gibi haklı bir 
dava uğrunda harbetmek kanaa -
tinin vereceği cesaret de tabii yok
tur. İtalyan t.ayyarec:leri savaşa 
vücutlerıle iştirak ediyorlarsa da 
yürekleri ve ruhları savaşta hazır 
bulunmuyor.• 
Almanlardan bahsederken de Ma

reşal şöyle demiştir: 

Almanlarla belki i• başka türül
dür. Fakat onlardan da korkumuz 
yoktur. 

Yunan gazetecisinin Yunanistan 
hakkında ne düşündüğünü sualine 
de Mareşal şu cevabı vermiştir: 

c Yunanlıların Arnavutlukta gös
terdikleri taşkın cesaretin ve mu. 
hariplik kabiliyetinin hayranıyım. 
İngilizler, Yunanlılar gibi bir müt
tefike sahip olmakla iftihar duyar
lar. İngiltere, bu müşterek müca
delede, Yunanistana tam bir mü· 
zaheret göstermekten ayrılnuya -
caktır.• 

B. Gregoriadis, Mareşalin por. 
tresinl ciziyor ve onu ·Uçar Ne! -
c:rın• dive tavsif ediyor. 

Habeşistanda 
büyük bir muha
rebe bekleniyor 

Londra 15 (A.A.) ~ (B.B.C.) İn
giliz zabitlerinin kumandasında 

bulunan Habeş kuvvetleri Adisa
baba'da 180 kilometre uzakta bu
lunan Dobra Markos civarına geL 
mişlerdir. Burada İtalyanların 20 
bin askeri vardır. Sav-t ltalvanlar 
burada mukavemete karar verir -
!erse, bu Habe• kuvvetlerinin ya
pacakları ilk büyük muharebe o
lacaktır. 

[ulg'arls!anda bir 
tren soı an (ıkb 
Lon•a 15 (A.A.) - (B.B.C.) 

Soiyaa.ın gelen bir ajansa göre 
Romanyadan gelmekte olan bir 
netrol treni Obenista civarında yol
dan çıkmış 9 ki•i ölmüş. petrol dolu 
23 sarnıç vagonu zayi olmll§tur. 

Suriyeye kaçan katil 
tutuldu, gönqeriliyor 

Beşlklaşta Yıldız caddesinde Meh.
Meh.ınet AH is11ıinde birini boğazın
dan bıçakla keserek 11ld!lren belli ol
muştur. Bürhanettin isminde oJan ka
til Suriyede tutulmuş ve buraya. müte
veccihen 7ola çıkarı.lınış,b.r. 

Fatih Tramvayları 
(1 inci s .. hıteden l>Ham) 

hinde yapılan Hacı Mahmudağa 
çeşmesi de buradan kaldırılacak 
ve İnkıliP Müzesinin sol duvarına 
oturtulacaktır. 

Diğer taraftan Fen ve EC.ebiyat 
Fakültelerinin bulunduğu Zeynep 
hanını konağının .bir duvarı ba<tan 
nihayete kadar çatlamıştır. Burası 
tamir edilmekle beraber Maarif 
Vekaletince yeni bir Edebiyat ve 
Fen Fakültesi binası da yaptırıla
caktır. 

Kızını kirleten 
iğrenç baba 

(1 inci Sa.hıtedeL l>Ham) 

ve iğrenç ihtira'1arından yakası
nı kurt:ıramıımış ve nihavet son 
günlerde bu vaziyete tahammül 
edemiyerck dayısı Aliye işi aolat
nııştır. Ali hu feci hadiseyi öı";>"re
nir öğrenme• derhal jandarmaya 

b umıuş ve azgın baba yakala-
aşv d . ·u 

ak fisküd:ır )lfüd eıumunıı • 
nar T-'·'-"-j:ine teslim olunmuştur. ...........,. 
ta devam olwınıaktadır. 

Fransaya gön
derilecek 

buğday meselesi 
Londra, 15 (A.A.) - Times gaze

tesinin diplomatik muharriri Fransıs 
ticaret gem.ilerini harp filosunun hima
yesinde sevkedeceğine dair Aıniral 
Darlan tarafından yapılan beyanatı 
bahis mevzuu ederek diyor ki: 

İlle nazarda öyleye benziyor il<, Vlşl 
hük.ümeti Almanyarun te:ivik:iyle In
giltereyi ilti bclAçlan birini tercih et
mek ihlannda bırakmak arzusunda
dır: Ya ablokayı kısmen terketmek 
yahut ta Fran~ız donaıımnsiylc ciddt 
ihtilii!lan göze almak. Bu ela A!mllll· 
yanın tuzağına düşmek olur. 

İngilizlerin ablokndan vaz geçmiye 
cekleri bedihidir. Maalesef Frans11 it
halatından Almanların büyük bir his~ 
se aldıklarını gösterir bir çok delil
ler vardır. 

Eğ~r Fransaya gidecek buğdaydan 
Almanların istifade etmeınesini te
mjn edecek bir çare bulunsa idi her
halde İngiltere bir şeyler yapmak is
terdi. Fakat şimdilik bunun nasıl yapı
labileceğini kestirmek: çok kolay değil
dir. 

Köstence limanının 
faallyeti durmamış 
Bükreş, 15 (A.A.) - İl<tısadi Slar-

ma PııHra mecmuası diyor ki: 
Siyasi hadiseler dolayısiyle K!lo

tence limanında UcareUn durduğuna 
dair ecnebi Juı:ynaklardan çık.anlan 
bütün haberelere rağ:Jnen. Karaden.i.z
de. Uca.ret mwuneleleri kal'~yyen nor
mal olarak inkişaf etmekledir. Bugün 
Köstencede alla. Sovyet vapuru vardır. 
Bunlar Rusya için kırmızı Iter .. ıe yük
li.ıyoralr. Bulgar bandı.ralı iki sarnıç 
gemisi de SovyeUer icin petrol almak
tadır. Köstenceye yiyecek maddeleri 
çık.aran dört Türk gemisi de Türkiye
ye Rumen malı yüklemektedir. Mü
teaddit Sovyet vapuru da buiday yük
lü olarak Köstenceye gelmi:,;tir. 

+ Bükre~. 15 CA.A.) - Hükfunet, 
memlek.ettek.J bütün hapishane müdür
lerini değiştirerek yerlerine su.baylar 
lqin etmişlir. .. .,~~ 

Musolini 
(J inci Sahil~en De..-am) 

vetlerinin iştirakile yapı1.ınıştll'. 
Düşman, bütün gayretine rağmen 
hiçbir muvaffak.iye! elde edeme
mişilr. Yunan kuvvetleri mukabil 
taarruza geçerek bir miktar esir 
almışlardır. 

Atina 15 (A.A.)- B.B.C. İta\ -
yan e>irlerinin ifadelerine göre, 
son beş gün zarfında iıalya11 taar
ruzuna i.§tirak eden 5 fırka yarı 
ya.rıya zayiata uıaruz kalmıştır. 
İMHA EDİLEN İTALYAN 

TABURLARI 
Atina 15 (A.A.) - Radyonun bil

dirdiğine göre, Arnavu!lukta 25 
kilometrelik Lir cephe üzerinde, 
düşman taburları tamamen imha 
edilmiştir. İtalyanlar cepheye yeni 
kuvvetle!" göndermekted:r. İlk 1. 
talyan taarruzu son derece şiddetli 
olmuş, fakat neticesiz kalmıştır. 

İtalyanlar taarruz basladıi7ı zaman
ki mevzılerinden daha gerilere püs
kürtülmüşlerdir. 

Amerika 
( l lnci Sa.hifcdea Devam} 

niz yıldırım lıarbini karfılamak 

üzere İngiltcreye 99 harp gcmi•i 
verecektir. Sene nibayetinden ev
vel İngiliz lilosuna iltihc.k etmiş 
bulunacak olan bu gemiler e.k.i 
model 17 muhrip, birkaç sene ev
vel yapılmış 9 denizalh, 55 karakol 
gemi•i ile 18 küçük torpitodan 
mürekkeptir. Bu gemiler o şek.il· 
de tedricen verilecektir ki Atlan· 
tik denizini geçen her geıai.Wn ye
rine Amerikan donanmasına ye
ni bir gemi ilave edilecektir. 
Diğer taraftan İnciltereye gön

derilecek olan ilk harp malzemesi 
meyanında pek çok tüfek, 7,5 lu.k 
top, bomba ve mühinımat bulun· 
duğu bildirilmektedir. 

Nevyork 15 (A.A. )- Nevyork 
Herald Tribüne gazetesinin askeri 
muharriri, seyrüsefain bah•inde 
Amerika Birleşik Devletlerinin İn· 
giltereye daha cür'etkarane yardım 
etmesini tale;ı eylemektedir. 

Nevyork Times diyor ki: 
Amerika Birleşik devletleri, Al

manların deni7.altı harbini fazla • 
!aştırmak tehdidine rağmen, her
hangi yol ile olursa olsun, hiçbir 
tehlikeye maruz kalmadan, harp 
malzemesinh. İngiltereye naklini 
ternJn ed~cektir. 

Plajler Müdürlüğü! 

• YENi SAFHA 
(B34maJra.Jede11 Devam) 

Iadığı yeni nizam, lıayat ve nüfıız 
sahası, üçlü pakta iltihak ve mih
vere sadakat planını tam tatbik 
etmek kararını mahut tabiri ile 
bir kolpasına getirip başarmak 
niyetindedir. Şimdi, Almauyanın 
arzu'u ile l'ugoslavyanın aztni 
gfueşmektedir. Çok sıkıştıkları ve 
istiklallerini feda edecek bir fe
dakarlığa mecbur edildikleri tak
dirde; Yugoslavların İngiltere sa
fın<> iltihak etmeleri ihtimalini 
tazeliyen vazıh noktalar yok de
ğildir. Bu itibarla, henüz Alman 
diplomasisinin luındırması, Yu -

1 go.lav ilıtiyatı nılicadele halin • 
dedir. Alnıanyanın bin dereden 
getirdiği ve getireceği suya rağ -
nıen, l'. ug-oslavya ınihvcre iltihak 
etmez, Alman kıt'alarmın geçişi· 
ne müsaade ıeyleınez, yeni ni~aını 

1 kabul etmemekte ısrar ederse, pek 
muhtemel olarak rol Alman dip
loınasislnden Alınan ordu ,una in· 
tikal edecek ve Balkanlarda belki 
de ltalya - Bulgaristan - Romanya
Macaristanla müşterek bir tehdit 
ve tazyik havası estirilmek iste -
necektir. Bu da müessir olmazsa 
ne olacak ve bu tesiri tecrübe için 
bekleme ve deneme müddeti ne 
kadarlık bir zaman me,afcsl içine 
sığacak, İngiltere veya Almanya
dan hangisinde, Ralkanlarda ha
reketli ve müteşebbis olmak rolü 
kalacak?. Bu noktada bu sual ha
kikaten yerindedir. 

İngiltere; şimdi Arueı ~ yar
dımı n .. geniş nefeı almıştır. Ame
rika dan gelecek ilk yardım selıni 
takiben, İngilizle~in Alma.n.lar 
kaqısındaki vaziyetleri derhal dc
j"işecek ve bu değişme; gerek Al
man, gerek İlalyanları bayiiden 
fıayliye düşündürecektir. Hatta o 
kadar düşündürecektir ki, Alman
lar Balkanlarda Macar - İtalyan -
Rumen - Alman - Bulgar teşriki 
mesaisinin havası 11e teholidi geniş 
ölçüde yayılmak ve yapılınakla 
beraber; Almanları, Bulgaristan
dan bir adım dışarıya atmayı bile 
belki çok tehlikeli bulacak kadar 

düşündürecek, İngilterenin bun -
dan böyle ne yapacağın~ ne yap
mak istiyeceğini öğı'cnmek ve 
görmek endışesini yenememek ve 
Balkanlarda bir cephe açılması • 
nnı vahametini gözönüoe çıkar -

mak derecesinde düşündürecektir. 
Çünkü, Almanya, nihayet gelen 
ve genişlij!ine lıudut olmıynn A
nıerika yardımı karşı.s.ında düşün

mek, çok düşünmek, İngıliz dar
besinin nereden ve nasıl gelece -
&:-ioi end.işe ile Lakip etmc.k devre
sine girmiştir. Bundan başka, Yn
nanistanın, herhangi bir Alman 
ileri hareketine kayıtsız ve şartsız 
karşı koyacağı en kal'i mahiyeti 
ile anlaşıldığı gibi; İngilizlerin de 
Balkanlardaki duruma loüyük e
hemmiyet verdikleri tebarüz et· 
miştir. Binaenaleyh, Amerikanın 
ölçüsüz yardımmdan sonra, İn
gilizlerin Balkanlardaki durumla

rının daha ziyade kuvvet bulması 
ve bunun Almanların müstı.kbel 
tasavvurları üzerinde Boıil olması 
ihtimali çoğalmıştu. Bunun için· 
dir ki; Balkanlardaki vaziyet, ye
ni ve meraka şayan bir safhaya 

girdiği kadar; Balkanlarda ha.re· 
ketli vo ınüteşebbis olmak rolü -
nün kimde ve nasıl kalacağı suali 

de geçen günlere nazaran şimdi 
cevabı kolay ve kestirme verile-

. mez bir ınahlyet ve şümul ifadesi 
içine girmiye bqlawıştır. 

Ba!kanlardaJtl bütün bu meraklı 
sual mevzularının halde ve istik
balde safha satha Türkiyenin si
yaseti iizeri.ıt.deki tesiri ne ola • 

caktır?, Sorusunun cevabına ge
lince; bunun tav:Wı:i pek kısa, iki 
cümleden ibarettir. Türkiye; ken
di milli siyaset, emniyet ve men

faatlerinin icaplarını şimdiye ka· 
dar oldui::'U gibi, şimdiden sonra da 
dalına korumakta fevkalade dik· 
katli olacak ve hıldlselerin ink.işa· 
fını emniyet ve menfaatile müte
rafik yürüyen müvazenet tartı ve 
ölçüsü içinde takip edecektir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Yeni tedbir 
(1 lııcl Sahlfed .. Devam) 

Anadoluda muhtelli şehirlerdeki 
şu bel erde halka satıhnası tasavvur. 
ları vardır. Bu hususlarda yakında 
kat'i kararlar verilecektir. 

Belediye Reisliği FloryaC.aki te- - Dr. İHSAN SAMI -
sisat ve plajların gittikçe genişle- f F O A Ş I S I 
mesini gözön': ne alarak burada 85 T 
lira ücretle çalışmakta olan cplaj Tifo ve paratifo hastalıklarına 
idare müdürü• nün ismini <Plajlar tutulmamak için tesiri lcat't 
Müdürü• ne çevirıneği ve aylık muafivetl pek emin taze aşı-
ücretini hazirandan itibaren 140 ı du. Her eczane.de bulunur. 
liraya çıkarmağı kararlaştırınıştır, ---Kiiiı0uliitusu-İııl4ıii5iıııiikiiuru•stiiuiırii. __ 
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Yüzüme son derece derin bir 
entliş ile öyle bakıyordu ki ..• 
Polonyalı Kont çıkıp gittikten 

sonra bir an içinde bu suretle 
zihnimi toparlamıya ve hareket 
hattımı tay ine çalışırken, henüz 
kulaklar .mdan da Kontwı o müt.
hiş sözü bir türlü silinmiyıordu: 

- Ölciürüleceksiniz!. 
Bu sözü hatırladıkça garip bir 

dehşet hıssediyor, meçhul endişe
lerle ürpermekten kendimi ala -
mıyordum. 

Başımı kaldırınca salonwı kar
şımdaki .büyük aynas.nda kendi 
yüzümü gördüm: 

Sapsarıydı. 

Bu halde, şimdi beni büyük bir 
merak içinde beklemekte olduğu
na şüphe olmıyan Annaya görün
mek müthiş olurdu. 

Onun için kendi kendlıne tebes
süm etmiye, sakin bir tavır almı
ya gayret ederek ağır ağır sa • 
kından ç.ktım. 

Asansöre atladım. 
Doğru kendı katınuza çıktım. 
Tahminımde yanılmamıştım. 

Anna, aç.k tirşe rengi sabahlı-
ğile h.fıla odanın ortasında, ayakta, 
sinirli ve merakll bir halde beni 
beklemekte idi. Benim içeriye gü
lüm"iyerek ve neşel'i bir tavırla 
g.rdiğimi görünce yüzüme son 
derece dıkkatle ve derin bir en
dişeyle .baktı .Sonra müthiş bir 
merak ve heyecanla sordu: 

- Ne oldu? Görüştü.nüz mü?. 
Llkayıt ve alaylı hır gül~le o

muzlarımı silk.erek cevap ver • 
dim: 

- Evet Anna!. 
- E. .. Peki!. Mesele neymiş? 
- Canım!. Hiç mühim bir şey 

değil!. 

- Nasıl mühim değil?. 
- Basbayagı mühim değil!. 
Anna, ıidela heyecanından yü

zü sasarnuş bir halde, yavaş ya • 
vaş bana doğru yürüdü. Gözleri· 
ni yüzüme clı:.<miş, san.ki yüzüm • 
deki en ufak hareketi takip et -
mek, anlamak istiyordu. Birden· 
bire: 

- Mühim değil ne demek ku
zum?. dedi. Evvela, söyle bana ba
kalım, seninle görüşmiye gelen a
dam hakil;.aten kont mu imiş?. 

- Tabii!. 
- Bundan emin misin?. 
- Fakat, Anna, garip kon~-

yorsun?. Bund:ın şüphe etmek i
çin ne gi.bi bir sebep var?. 

-Çünk.ü herşey olabilir. Fevka
Udelikler var ortalıkta dl!., 

- Hiçbir fevkaladelik yok!. 
Sen, tekrar si.rurlenme de!. Üzül
mıye dcgcr hlçbu şey yok. 

- Fakat... 
- Ne fakati acanım?. Hayrete-

diyorum, doğru,u, Anna!. Bütün 
budalalar bizımle mi derde uğra
dılar ncd i<-?. 

- Niçin?. 

- Çünkü bu sizin kontunu.z da 
pek sağlam akıllıya benzemiyor. 

- Neden? 
- Neden olacak?. Bize iş teklif 

edi)or!. 
- 4 mi?. 
- Evet ... İş teklif ediyor!. 
Kendi bürolarında!. Bizim Dan

zigde elektro • fizik.le meşgul ol
duğumuzdan haberdar olınU§!.. 
'l'iirkleri ce pek seviyormuş!. Dan.. 
zigdeki dostları daha oradan ken
disine bizden bahsetmişlennişl. 

-Evet?. 
- O da, kendi atölyelerinde her 

ikimizin de bir iş ka.bul edip et
nıiyeceğimizi sordu. Şayet kabul 
ederseymişiz, pek mes'ut olacak
mış!. Fakat, kuzum, bu muhterem 
konta bizim iş araclığunızı. kiın 
söylem iş!. Bizim kimseden iş iste
diğimiz yok iti! ..• 
Bunları mümkün olduğu kadar 

llikayıt bir tavırla söylerken bir 
taraftan da yan gözlerle Annayı 
te~ etmekteydJ.m. 

Annanın yüzü.nün değjşdginı 

ve yuzlline gayet şuph•lı gouerle 
baktığını. goruyoraum. N.tekim, 
budenbırp yüZLı sapoarı kesildi ve 
tıtriyerek önllıne iırıa,<.ı \'e: 

- Oooh!. Yalan!. Ya on söylü
yorsun!. 

Diye bağırdL 
Aıına, birdenbire kireç gibi ke

silmiş bir yüzle kar~,maa duru -
yor ve debşet clo1u go.:lerle yü -
züıne baluyordu. 
Heyecanından soluduğunu görü

yordum. 
Gülıniyc çalışt.m. 

Mümkün oldugu kadar sük:ı1 -
netle: 

- Yalan mı söyli.ıyorum?. Am
ma yaptın, Anna!. bwıa nereden 
hükmediyorsun?. Niçin yalan söy
liyccekmişim?. 

Dedim. 

Fakat Anna gülmüyordu. Bila
kis sapsarıydı ve incecik, etli du
dakları titriyordu. 

Fırtınalı bir sesle: 

- Oh!. dedi Yalan söy lliyar • 
sun!. Buna emmim!. Senin görüş
tüğün eğer hakikaten Kont ise bu 
adam, Varşovada ismi tanınır, fa
kat kendi görünmez bir adamdır. 
Hiç kiın.se onu ktılay kolay göre-

(Arkuı 'l'U') 

Alman ordusu 
(Döniüncü sa.lı.ifeden devam) 

lı başına ayrı bu mevzudur, bır 
makale ile izah edeceğim. Bura
da şu kadar söyliy4'bilirim, k.i: Yu
goslavya mihvere iltihak etmedi
ği takdirde, Alman ordusu Yu • 
goslavyayı bertaraf etmeden Se
lilnikten daha cenubu sarkmayı 

göze alamaz.. 'll unanistan da, s~ 

liinik şarkında İslromca suyu ile 
göl ınıntakasında bir Alı " ta • 
arnuunu durdurabilir. Sağ cena
hını denize ve sol ceoahım hudut. 
ta Yugoslav ordusuna dayar. Yu· 

goslavya mihvere iltihak ederse, 
Vardar vadisind~o vuku bulacak 
bir almak taarruzuna karşı Sel& .. 
niğin müdafaası güçleşir. O zaman 
Yunan ordusu için Tesalya mın • 
takasında müdafaa ehemmiyet ka· 
zanır. 

3- Amerikanın harp yardımı: 

Bu harpte denizin "8thı, hem 
altından, hem yüzünden ve heın 
de lıavadan hücuma maruzdur. Bu 
sebeple Lıgiltere üç türlü tedbiz 
almak mecburiyetinde.dir: 

A) Ticaret ı:;emisi zayiatını önle
mek, 

B) Ticaret gem! kafilelerinin 
denizden ve ha va dan himaye ve 
müdafaasını takviye etmek, 

C) Deniz hakimiyetini hava 
lıikiıniyetile tamamlamak. 

Almanlar, 500, 750 tonluk dcniz
altlarllla ilaveten seri halinde 250 
tonluk hafif ve süratl'i denizaltı
ları yapmışlardır. Bunların hü • 
cumlarına torpil tayyareleri ve 
seri hücum botları da iştirak ede
cektir. İngiliz gemi zayiatı, geçen 

harbe nisbete daha fazla olauğı 
aşikiirdır. Fakat Amerikanın bü • 
yük harp yardımı sayesinde İn -
giltere bu hayati tehlikeyi de ön

lemeğe muvaffak olacak ve denlıl 
harbinden zafe.rle çıkacaktu. A· 
merikada fimdidcn 500 tonlıık se
ri halinde 200 gemi inşasına baş
lanmıştır. İngilterenin ticaret ge
misine, tayyareye, hücum botuna, 
destroyere ve karakol gemfaiııe ih
tiyacı var. Amerika da bunları 
şimdiden bol bol veruıeğe başla
mıştır. İlk gönderilen lıarp mal
senıesinin kıymeti, 1 ~\)·ar 350 
milyon dolardır. Almanya, Ameri· 
knu yardımından cn·cl İngiltere
yi moğlüp ~dcmcdiğiuden zaferin 
ana prtııa kaybetmiştir. 

İııtanbul Kadastro Hıik.imliğiodeu: 
Kadıköyünde Söğütlüçeşme caddesinde 555 No. lı hanede mukin 

Hayret. 
Eleni vekili avukat Ahmet Sabri İnhan tarafından Kadıköyündı 

Caferağa mahallesinin eski Gül yeni Nazıniefendi sokak eski 21 yeni l 
kapı numaralı haneden dolayı aleyhinize açılan tashihi kayıt davasında 
yapılan müteaddit tobligat ve zabıta raporuna nazaran ikametgfıhınızda 
bulunamayışınız ve yeni ikametgah mızın da meçhul bulunması dolayısi
le H. U. llı1. K. 141 ve müteaddit maddeleri geregince gazete vasıtasile 
tebligat yapılmasına mahkemece k arp. 'ıerilmiş olduğundan mahkeme 
günü olan 11/4~ ~nü saat 11\ a • t. ~dastro mahkemesinde bulun· 
m:ınız, bulunm<-~<gınız takdirde m Kemenin gıyabınızda cereyan ede-
ceği ilan oıunw:. (3639) 
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MAKSIMde 
SAF j Y Eve20kişilikSAZ heyeti 

SATIŞ İLANI 
İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan : 

Yusuf Zahir ve Mehmet Saru tarafından Vııhf Paralar !daresindd 
2311C ikraz No. sile borç alınan paraya mukabil birinci dereccdeJ 
tek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına 
verilen ve tamamına ehlivukuf tara f·ndan (250) lira kıymet takdir~ 

Ye • 4 O k • Ş • l • k b •• •• k miş olan kayden Hasköyde Sütlüce de Mehmedağa mahallesinin HaJ!l~ 
ll 1 1 1 1 Ü y Ü sokağında ve mahallen Haliçde Sütlüce iskelesinin karşısındaki ~ 

Yazan: l•kender J•, SEH.l'l:.LL.l l'lo. 57 ç 
1 

A G R • •• şun üstündeki sathı mailde eski 38 yeni 44 No. lı Beyazıdıveli v ~ 

R dan sağ tarafı Haşim veresesi men zili ve bahçesi sol tarafı mukad~ 
Bir akşam Fransız Tiyatrosu önünde bir ev usu Tosun elyevm Mürteza ve Hasan lcahyaların menzili bahçesi ve ıif 
gürültü koptu. Genç bir kadın, Miloviç'in mukaddema Fazıl veresesi elyevm Ayşe Emine Kaniye ile Abdülke•' 

arsaları arkası kısmen Remziye- ve sairenin menzil ve bahçesi ve ıı!• 

göğsüne atılarak : - Bu pantantif be- Görülmemiş muvaffakiyetler kazanmaktadır. Zengin kostümler !men Derviş veresesi bahÇesi ile mahdut içinde bir kuyusu mevcut b JI b ! nan (1800) metre murabbaı sathındaki arsanın tamamı açık artlı! 
nimdir 1 diye ağırmağa başladı. gözleri kamaştıran dekoılar ya konmuştur. 

Kadın artistlerden bir çoğu her 1 sini makiıs tarafa çevirtecek kadar -===============================-===========! 1 - İşbu gayri menkulün artt1rma şartnamesi 26/3/941 tarihiııdtlljlı 
aece olduğu gibi, toplu bir halde tehlikeli bir eazibe idi Ü itibaren 941/116 No. ile İstanbul ~ inci icra dairesinin muayYen 
;örünmemeğe başladılar. Hatta bir/ ... Marmara ssü Bahri K. Sabnalma Ko- Ytız OD iki yaşında sında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan f~ 
akşam .çardaş• piyesi oynanırken, A ... ti misyonundan: bir kadınla mülakat mallımat almak istiyenler işbu şartnameye ve 941/116 dosya No. 
bizzat Miloviç'in yaşatması icabe- ya gına serve er • • ,,. memuriyetimlıe müracaat etmelidir. 
den role kendisi yarını saat sona serilen kadın.. BENZiN ILANJ (3 üncü sahifeden devam) 2 - Arttırmaya ~tirak için yukarıda yazılı kıymetin,. 7,5 ~ 
geldi. l4iloviçe: .tstanbulun Kloopat· sin, iyi kötü, elimden geldiği ka· tinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektuS.u tevdi 

Harp zenginleriınlı:den birinin 0 1 - lllr kilosuna bhlmn olunan fiat 34 kuruıı olan 37000 ı.ıı~ llalın beııılıı dar yarduô ettim. cektir. (Madde 124) 
ra'sı• wyenler de varch. Bu hiç de dllkme olarak pazarlıkla satın ahııaca.ktır. ( c1J 

akşam yemeğinde kendisine on bin boş ve manasız bir tevcih değildi ı - Pazaruııı 18 Mart 1941 Salı g'1nll oaat J4 de İzmitte yapılacaktır. Bu sırada, abullabut: .a - _İpotek sa~lbi alacakl~arl~ diğ~r alfılı:adarlatın ve İrtif~k b~ 
lira değerinde bir bile:ı.ik verdiği Zira, Miloviç, İstanbulda Kleopat• 3 - Teminatı pa:aarlık cQnll tel<arrür edecelt ihale bedeli üzerinden ır. 15 - Anne! Haydi mahkemeye... &ahıplermm gayrı menkul uzenndekı haklarının hususile faız ve IJ";, 

.. d nisbetinde derhal alınacaktll'. dedi. Eli keleıı~eli bir ııencin jan· rafa dair olan iddialarını işbu iUa tarihinden itibaren on beş .,;;,, iç',;iill" 
haberi şayi oldu ve bunun •ükra- :radan daha muhteşem ve mu ep- • - i.sleltlileruı bu •·ıerıe "'"'" oldul<lanna dair ticaret v-~·-~-ıe lıirlil< d 1 be b · d' • · ahlı: •-• .. _.... ~" arınay a ra er gır ıgı m e- evrakı mOO!ıitelerile birllkte menıuriyetimize lbildirm!!leri icap 
nını Milovir'" ı teahh dep bir hayat yaşıyordu. Hüküm Vt! te belli liiıı ve oaatte koml$yona miiracaaUarı. (1968) 

le ödedi
,.. •. anl,ma;ılardı.mı saa ur- nü.ftuuna gelince .. Onun nüfuzu, meye d!'ll-ru, koluna girip, ihtiyar Aksi halde haklan tapu sicili ile sabit olınadıkça satış bedelinin p11 
6" • inh' kadını sürüklemel!e başladı ... Ka. !<>""'asından •harı·ç kalırlar, dar ve kısa Nil boylarına · ısa:r • • • -.--

Bu bir vıırgun başlangıcıydı. etmiyordu. Miloviç otuz beş mil· Devlet nemı'ryolları ve Limanları lc.ıletme U. l~aresi t1a· Jları =·::~~.önü~ b~~h bir t~eyler 4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şart~ 
Bı..nJan sonra birer birer sönen ha- yonluk bir kütleye hükmeden hü. Y a D h ı ~o: ~· 1 k~ye. · mesini okumuş ve lüzumlu malılmat alınış " bunları tamamen )•"' 
nümanlara, mes'ut aile yuvalarına kümet erkanından bir kımunı a· D- .a. :.ı "°k soy ydaece 

1
enmt va~ .. etmiş ad ve itibar olunurlar, 

bed 1 ""-...: .• .• bil ik . . lm • b 1 .. ur gırıp çı ayım , an a ayım.. ıe ı 
e ....... v.çe çeşı. çeşı. ea • vucunu nıçıne a aga aş aını •• ı. 1/4/1941 \arlhindOA itibaren Anahat ı.tas;,onlarmda Avrupa hattı ıstasyoa· Dedi ve 1,..,lundaki abuilabutla e- 5 - Gayrimenkul 11/4/941 1arlhlnde cuma günü saat H den --~ 

Jer, göz lı:amaştıncı pantantifler, Miloviç'i geceleri paylaşamıyor· larma ve bil.ınukabele Avrupa hattı ıaıa.yonlarında ana bat ista.,onlarma me- lindeki delnıel!e yaslanarak mah· kadar İstanbul Beşinci İcra memurluğunda üç defa bağırıldıktan ~ 
inci ve elmas küpeler ve kucak ku. lardı. oaJer!, seyrlseri ve ıseyrllıafil dotru eşya ııakliialı kabul edAeceklir. kPmeve <'irdi. en çok arttırana ihale edilir. Şukadar iti, arttırma bedeli gayrimenkul~· 

ak -·-"""'tlar •·~~·" b··'·dı Onun peşinden ne harp zengin· Dotnı nalcllyal mtiııasebet.ile ana hatta, Avrupa batımda demiryolu •e Hay- tabnı' dilın' l kı 1. Df. 75 . 1 . t'ı•e c: ..,........... -.-11a - • dal')>ala - Sı.rkecl ara•mda deniz yolu olmak üzere ı.atedilecel< ~ meaa!e lçla -------------- ın e ış o an yme ın en az ıo inı bu mal< ve salı§ ıs ı . 
ıar. ıeri, ne çivi ve teı<er kralları 1to,. bır tek hamule - tamim edtlecek ıse de her mesafede halen a:rn ~ taı- İstanbul 4 i n :::ü ıcra aıacağına rüçhanı oıan nığer aıacak 1ı1ar o gayrimenkul ile temin <) 

Operet artistleri, bizi, maddi ve muyordu. bık edilmekte olao tarıfeler ve diier ahktuıı ve şartlar esklai ı:ibi yine ayrı ayn ıat ıniş ise bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olD..+ 
manevi her iki cephemizden de VU· İşle bir tanesL bil< edilecektir. Hamulerı.lıı Haydarpaıa - Sirkeci arasında :.\bi olacatı bütün n. emurluj'undan: ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını ıcc8 

Umumi harp :ıenginlerinden ameli.Yelen ve deıılı naltll7atına tamı! olmak ve doğru na.kliyatt:ı tatbik edilmelt! etmek şarttır. Şayet böyle bir bedel teklif edilmezııe en çok arttır~ 
ruyorlardı. Operet heyetini tanı· tı.ere bir maktu ücret tarı1esi ihdaa edilmiJt.ir. Bu ıarı1e 1/4/1941 tarihinde mer'· Kadıköy Suawyede Taşlı tarla - teahhüdü baki kalmak üzere arttırma 10 gun" daha temdit edilfl' 
mıyan ve ateşli, heyecanlı bir va· Bayram zade Hakkı Bey, iyeLe ıırecelt H bu tarihteıı ilıbaren denl% .DB.l<lcyatına malıl41S ıimdilti taril• !Al· da m ki 'k hal 'k t ,,_, .,J Yedilecektl1'. u m 1 en en > ame g.... 21/4/941 tarihine tesadüfen pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar IS" 
tanperver geçinen herhangi bir Hakkı Bey de birçok kimseler Hanı:i neYI ve mahiyette ve mlktarlardald -anın doğru nakliyata kabul meçhul Asker namile maruf Azize'e bul Beşinci İcra memurluğunda arttırma bedeli satış istiyenin alac;ıı'a~ 
gencin, Miloviçi tarudıkan sonra gı"bı· u1·ıovı"ç'in tutkunlanndandt. edil~e" akt ü t tarı1-' ahk'- rıı ~-""·-ııa •·•·"' İstanbul Belediyesinin Kadıköy ·· h ı 1 akl l d razı 1 k b d •>< .- .. ve m u ere ~ ~• ve ı• arı.......... ........ı ıçin lstas· . . . . ruç anı o an a ac ı arın mecmuun an a oma ve un an ' 
bu ateş ve heyecanının bir anda Hakkı Bey ilk defa bir karanfil bü· yoıı.lara mliraeaat edilmelidir. c1033• (1179) Bırın.cı .sulh Hu_k~k mahkemesı~. paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını tecavüz etmek ş;ırtilt 
söndüğüne esefle, teessürle §ahit ketinin sapını beş yüz liralık bank. + den ıstıhsal etlıği 14/ 81939 tar.ı~ çok arttırana ihale edilir. Böyle fazla bir bedelle alıcı çıkmazsa ihale 1' 
oluyorduk. d . Muhammen bedeli 1009 lira olaıı muhtelif Jııalmlık .,.. ewafta 752 l<iloıram si· ve 939/94 esas 269 karar No. lu ıla- pılmaz ve satış talebı' d;;•er. 

notla sararak Miloviçe gön erıruş cim açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. -. 
Çok sevdiği karısını, çocuklarını ve 0 gece temsilden sonra kendisıni M:üruıkasa 24 Mart 941 Pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9. İşletme bina- mile zimmetinizde alacağı olan 24 6 - Gayri menkul kenwsine ihale olunan kimse derhal vey• ~ 

ve nihayet mes'ut yuvasını terke- Tokatliyanda çaya davet etmişse ımda A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. isteklilerin aynı gün ve saatte lira 51 kuruşun 1293 masarifi mu· rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı festıolunarak keıı:;; 
derek postu tiyatroya seren ve evi. 120,68 lira teminat ve kanuni vesaikle komisyona milracaatlan JA.zımdır. hakeme % 10 ücreti vekalet yüzde be'' 

de, Miloviç bu davete icabet etmf'· Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmeltledir. tıso2 ı beş faiz ve masarifi icraivenin tah- sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu ~~ 
nin semtine uğramayan erkeklerin ' il 1 1 ı b ı dl 8~. dikten başka kendisine teşekkür + s:Ii için dairemizin 94011439 No. lu e a mıya razı o ursa ona razı o maz veya u unmazsa hemen ye . ~ 
sayısı tüyler ürpertecek bir rad • bile etmemişti. Muhammen bedeli (121,000J Yüz yirmi bir bln lira olaıı Beş bin bq yüz metre dosyasile alacaklı Belediyenin yap- müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ıb İ 
deye gelmişti. Nereye· gı'tseniz Mi· mikap iravuslilt çam tomruğun 31/3/1941 Pazartesi günü saat 15 de kapalı arasındakı' fark ve g"'""n gu··nıe · ı'n % 5 d hes 1 na ak f ·z ve • ki d k l · tığı takibde berayı tebliğ tarafınıza -r r ıç en ap o u c aı .. ı loviçten, kime rastlasanız Viyana Miloviç'in aşı an arasın a a ı • zarf usulü Ue Erzurum 10 Işletme Müdürlüğü bınasında ibalesi yapuacaktır. ğ 1 h .. ,_ h t kal ak . t' . ııcı<I"" 

Bu işe girmek lst.iyenlerin (7300) liralık muvakltat teminatıariyle kanunun gönderilen icra emri bila tebliğ er zarar ar aynca Ul'•me ace m sızın memurıye ımızce a 
operetinden ve oradaki sevimli çi· lan durduran bir takım rakabeUer tayin ettiği ve bu işi becerebileceklerine dair olan bir belıeyl ve teklif mektuplan Posta İdaresi tarafından iade edil. tahsil olunur. (Madde 133) .9 
çeklerden bahsedildiğini görüyor· başlamıştı. Hakkı Beyle: nı ayru gün aaat 14 de kadar tomlsyGn reisliğine vermeleri lhundır. 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ hare_:. 

miş ve ikamegahınız da meçhul eı 
dunuz. O ne müthiş, ı.e korkun~ - Sen onu elde edemezsin! 5500 metre miklp tomruk; Orman Mildür!Oğ(lnce ~ıcımemize tahsis edilen yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını verııı 
bir cazibe idil edi 1 dı. ve Sankamı:ın Köroğlu ormanlarından letrik edilen 16a ve 211a Aumaralı malr.· bulunmuş olduğundan icra emrinin mecburdur. 

Diye alay yor ar talanndnn kat edilecektir. bir ay müddetle ilanen tebliğine &el 
Bu, günün birinde harbin ibre- (Arkası Var) Teslim yeri Sarıkamıt Hızar Fabrikasıdır, karar verilmiştir. Müt~raklm "".'ergll~, t=vtrat ~e tanzifat ve teilaliye resmi_~~ 

Şartnameler; Hoyoorpaşada I. el Anltarada ı. el Erzunmıda 10. eu İşletme İşbu bir ay içinde bu borcu öde- mütevellıt beledıye rusumu ve mu terakim vakıf icaresi alıcıya aıt /1 

SA TlŞ İLANI 
lstanbul Beşinci icra Memurluğundan : 

Patma KAmile tarafından Vakıf Pualar İdresinden 25187 lkrao. numaraslyle 
borç alınan para.ya mukabil birinci derecede lotpek ıösterllm.iş olup borcun 
6denmemeslııden dola11 satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf ta
rafından (714) lira 00 lrunı:ı 1tı)'met ıakdlr edilmlıı olan Davutpaııada Kasap b
y~ mahalleo.1 Şimendifer ookal< ..ı.t ve yeni 13 kapı oayılı .. tı Fal.k Paı;a bah
cesi arkası Zekiye hanunın hane ve bahçesi sol tarafı tariki ha&, cephesi Şimen
difer ndd .. ı ile mahdut 119 ar;ın ıınllttarında evkafa mülhak Davutpaşa iskelesi 
nezdinde Çelebi Sllle)'man Et<Ildl vakfmdaa alıpp evlıı e-..af ve ı:nesaı.a.ı aşağı
da yaaılıdır. 

Sokak kapısmdan clrlldJ!tte zemin! pplı çimento lılr antre .. e bunım yanm· 
da bir nuktar •emmi malta taşlı boflult Ye içinde adi bir ocakla bir 1ulumbası 
bulunan hir mulfal< ve merdiveııin yanında gayri muntaxam bir cıısuitıane. 

Blrlacl !la&: Tahta merdivenle cıltılır ufak bir oofa üzerinde ll<l oda bir 
beJ4. 

İltlnel KM: Tıne tıahla merdiftnle CJkı1ıc bir oofa lberlncle blr oda bir 
heladan ibarettir. 

Bah~: Antreden clrDen ~ b~ bir incir atacı olup 99 tarafı yll· 

nm adi lal duvarla ~vrllldlr, 
Enafı: Evin o.mı adi 7erli lllremltle &rtllla heyeti umuml71Si itlbarl;Jle 

muhtacı tamirdir. 
M-1ıau: Tamamı 18,5 metre murabbaı elup 38,5 metre murabbaı bina ye 

mlltebak.iol bahçedir. 
Yukarıda hudul, evsaf ve meııahaııı yazıla p,yrimenlrul!ln tamamı •çık arttı· 

maya konmua:tur. 
1-İabu ıa:rrlmenlrulftıı arttırma prtnamesl 28.3.941 tarlhindo itibaren 940/ 

4112 No. ile iatanbul Betine! İcra dairesinlıı muayyen ııwnarasında herlte
ıin aörebilmesi için açıktır. İlA..nda 7azıh olanlarcl.an faz.la mahlmat almak isti
yenler, ifbu ııartnameye ve H0/4112 doqa No. 1l7le meıaurlyetiınlııe müracaal 
etmelidır. 

2 - Arttırmaya iftlralt için yult-anda ya..ıt ltJ:ymetln % 1,5 ıılıbetlnde pey 

akçesi veya mıill bır bankanın lem.inal mektubu tevdi edileceatlr. (Madde 124) 
3 - İpotek sahibi alacaklılarla d1ğer aliltadarlann ve irtifak bakltı ııahiple· 

rtnın ıayrimenlnıl llzerlııdeki haltlannı, husı .. ue faiz ve murafa dair olan lddl
lannı libu illn tarUı.inden it.ibaren 15 gün içinde evr:ıkı müsbiteıer;yıe bir
llltte memurıyelııruze bildirmeleri icelıeder. Akai halde lıakları ta'u llcili ile 
oaJılt elmadiltça salıf bedelinin paylalmasınılan hariç kalırlar. 

f _ c;.'lslttilOD tıllnde arttırmaya iştirak edenler arlbrma ııartnamealnl o
ltumUI ve liizwnlu maJQmab alınış ve h unlan tamamen kabul elmil ad ve it.ibar 

olu..'1urlar. 
5 _ Gap:l menkul ll/4/19U tarihinde Cuma iUnü saat 14 den 18 ya k.a· 

dar İstanbul Beşi.nc.i Jcra memurluğunda üç defa bal.ırJldıktan sonra en çok art
tırma Dıale edilir. Ancak arttırma bedeli muhamme?. kıymetin ;rüzde 75 ini 
bulmaz veya satış istiyenin alacatına rüçhanı olan dıger alacaklılar bulunup ta 
bedel bwıların bu ıayrl men.kul Ue temin edilmiş alacaklarının mecmuıından 
ıaz.ıa1a çılunaua en çok artlırannın taahUdil baki kalmak üzere arttırma ıo gtiıı 

daha temdit edilerek 21/4/1941 tarihinde Pazartesi gQnU saat 14 den 10 ya kadar 
İJtanbul Beşinci icra Memurluğu odasında, arttırma bedeli ıatıı lsli7enin alaca· 
itna rllçharu olan diler alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmjı _aıa~
ıan mecmuundan fazlaya çıkmak: ıartiyle1 en çok arttırana ihale edilir. Boyle bir 
bedel elde edHmezse ihale 7apılmaz. Ve satı~ talebi düşer. 

e - Gayrlmenlrul kendisine ihale olunan kimse derhal veya Verllen müh
let ıçlnde para7ı vermase ihale ir.aranfesholunaralı: kendlııU.den evvel en :rıll<· 
oelt teklifte bulunan 1t1mse .,...tını, oldu 0'U bedelle alında razı olursa ona, nm 
oJmu vt'J'• bulunmaz.sa bemm yedi liln müddeUe arthrm•ya Cıkanlıp en Çok 
artıırana ihale edilir. lı.ı llıale ııruındalıl fark ve ceçen eünler için % 5 den he-

otwıacalt faiz ve diler u.r•rlar aynca hükme hacet kalmak•wn memwiye--sap • 
Umioce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 _ Alıcı ırttırma bedeli lıartc!nde olaralı: yalnız tapu fent haranı ,.ırmı 
elll< vakıf tAvlz bedelini ve ihale kanr pullannı vennefe mecburdur. Mil• 

:;'akim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellaUye resminden mütevellit bele
diy rtıııumu ..., müterakim vakıf karesi alıcıya ait 0Jma1ıp arttırma bedellndea 
tıeıız11 olunur. 

!,bu pyr1meclnıl )'Ulranda g&terılen larlhte lıtanbul Beşine; İcra Memur
!lltu odasında ı,bu ilin ve &&derilen artıuma ııartııamesi dairesinde aaı.ıaca.ıı 
11"1 oıımur. (1914) 

:::ı~:d:u::. s~:~· Kan, Trabzon lata.o;yoıılaruıdan 8 lira mulıa·I meniz lazımdır. Bu müddet içinde ~ayıp_ arttını:a bedelinde~ ten~ll. o~unur. İşbu g~yri menkul ~ukB~J61 
borcu ödemez, tetkik merciinden gösterılen tarıhde İstanbu. Beşmcı ıcrıı memurlugu odasında ışbu 
veyahut iadei muhakeme yolu ile ve gösterilen arttırma şartnamesi dalrıısinde satı!acıağı ilan oluıı\11'· 

500 Adet çızgj lafı 
150 Kilo Raınazlt 
350 Jlletre itana~ 

l&oO Kilo ot 
25 Kilo parafin 

sı!O Adet buranda lpHI t ve 10 No. 
1 Adet eğer 

Yukarıda cins ve mllrtarlan yazılı 
Mart Hl Çarpmba C(lıoll aaal 15 den 
tır. 
~ lıelli 

efY& ve mabemenln her bir lıaleml 19 
itibaren ayn ayn pazarlıkla alımıcak· 

ait olduğu mahk<'meden icranın (1985) 
geri bırakılması hakkında bir ka· 
rar getirilmedikçe cebri icraya de
vam edileceği ve yine bu müddet 
içinde mal beyanında bulunmanız 
bulunmadığınız takdirde hapisle 
tazyik cılunacağınız ve hakikate 
muhalif beyanda bulunursanız ha· 
pisle cezalandınlacal!ınız mallı • 
munuz olmak ve tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet il~nen 
tebliğ olunur, 940/1439 

1 EMNiYET SANDIGI ILANLARI ] 

Taksitli Emlak Satışı sekiz sene" 
de yüzde 8,5 faizle ödenir 

CiM )fail'/ 
Semrt kı~ 

--------------lsütlücede Abdüsselam Sütlüce mahallesi Abdüsselbı Arsa fıl 
atleri. •1912> 

* l - Tahmin edilen bedeli cf3.000> lira olan .so.ooe> metre erat yazlık eJ.. 
blselik kuma111t 19 Mart Hl Çarpmba ıronn saat H,31 da paz.arlılıla eltsiltmeal 
yapılacruı:tır. 1 

2 - Ilk temiııatı •32211> lira olup tarlnamesl her cttn lumı15"ondaıı •215• lıu-• 
ruı mukabilinde alınabilir. - \ 

B - İsteklllerin beW Cl1lı Ye oaatteİslanbulda bulıman tomlı;;renda 1ııwr 
bul-lan. (!BU) 

I 

* 

DllVREDİLl!CEK iH'liıtA BERATI sokağında eski 25,27 yeni 25 ve 27 No. lı 
cTahla işbaına ınüteaılik Fluorid ta- Kadıköy Hasanpaşa mahallesinde eı. ki Adalet yeni İki ev ~ 

haffuz emlAh.ı hatitaları imali usulib Hürriyet sokağında eski 7 mü. yeni 1/1, 1/2, 8 No. 1ı .• J 
l·ııkkındakl lhU.a için alımıılf olan ıs 1 - Arttırma 19 mart 941 tarihine dü§en çarşamba fÜllÜ ;yapı.JB<"" 
Mart 1939 tarih >e li41 numaralı ihll· ve 13 ten 15 şe kadar devam edecek tir. 
ra beratının lhU\ a ettiği h\U'.Ult bu 
lterre ba~asına devir veyahut mev· İhale arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılır. . /J 
;ıı fiile konmak l•;ıu ıcara venleblle- 2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 15 i ııisbetiJl 

Behıır kD0111111an .,.._ beüll <eti tekli( edilmekle olmakla bu hu· pey akçesi yatırmak !Azımdır. 
Kr. Sa. ıruola faz'a mnlOl'lot •dinmek t.tlyen- ad-e/J 
-- -- leria G•..ıtada ,\sl~n Han 5 inci kal 1 3 - Arttırıma bedelinin dörtte biri peşin geri kalanı sekiz 

201,380 Kilo sıfır ev. 38 oo 1 _ 3 numaralara mliraeaat eylemeleri sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler '1 8,5 faize tab'.dir. , 
105,123 Kilo kuzu eli 37 oo llh olunur. 4 - Taksitler ödeninciye kadar gayriırıeıılcul Saaôığa birinri def' 
H8,442 Kilo k01UJ1 eti. 40 70 c d . ot kl' k l" 
1 - 28 Şubat 941 tarih!ndeld kapalı sarf eksiltmesinde teklif edilen fiatlan • İ . e e ıp e . ı a ır, . . tff' 

gali ıörülen yukanda cins ve miktarlan yazılı Uç kalem etin 18 Mart 941 Salı Adapazarı Aslıye kın• 5 - Bınalarm fotoğraflan Sandık bmasındaki satı~ salonund_a 
günü saat 14,30 da pazarlıltla eksiltmesi yapılacaktır ı • k k HA k• 

1
. w. hir ~lunmaktadır. Fazla tafsilat almak için salona müracaat edilil'· 

2 - Beher tiloıarının tahmin becleııeri :rukanda htza1annda göslerilmtı cı Hu u a ım ıgın-
::.?uj~amesı her ,an komisyondan c92b ~ bedel muk•blllnde alı- ' den: Emlak almak ve satmak isti yenlere 

3 - İlk teminatı c10480> lira ,14> kuruı olup isteklilerin İstanı:ıulda bulu· . ti 
ııan tomı.,onda belli gün ve saatte hazır bulunmaları. (1841) Müddeialeyh: Adapazannm Bu İstanbulun her semtinde her çeşit eııılAk almak ve satmak içlJJ 

1------ı IST ANBUL BELEDİYESi iLANLARI I 
Ôlçü~erin 941 senelik muayeneleri hakkında 

Ölç(ller nizamnamesinin 11 lncl maddesi mucibince sahiplerine İkincikanun 
941 ayı zarfında müracaat k~ğıdı verilmi3 olan senelik muayenelerine 18/3/941 
tarihinde, Fatih, Eminnöü1 Beyoğlu, Kadıköy, ı:rup merkez.l ayar memurlukla-\ 
nnda başlanacaktır. 

Jt-fu:.y~neye GetlrlJeeelr: Ölçüler: } 
J) 939 ilk veya aeneUk muayene damgasını taJıyan bütün ölçüler, 
11) Senelık muayene damıası silinmiş veya okunulamıyacak l<adar bozulmUI 

bllt11.n ölıçüler, 

111) Sahipleri larafndan ayarından veya damgasından ııüphe edilen ölçüler, 
Ölçü sahiplerinin mOskülAta maruz kalmamaları ve işlerini çabuk yaptırma

ları içjn ellerindeki müracaat k5:iıdında yazılı olan "Uç maddeye dikkat etmele
r! ve ölçülerlııl bizzat muayeneye getirmeleri ehemmiyetle !!An olunur. (2003) 

Askeri f a)ri~alar Satınal.na Yom'.syonu İlanları 

300 metre mikabı Karaağaç kalası 
Tahmlıı edUen bedeli cl8000• lira o

lan 300 metre mikibı karaajiaç kalası 
Aokert Fabrilı:alar Umum Müd!trtüğil 
merkeo salm alma !tomlo:J.onunca 17.3. 

941 Pazartesi gtlnü saat 15 de pazarlık· 
1a ihale edilecektir. Şartname parasız
dır. Muvakkat teminat c.1350> liradır, 

(1830) 

daklar köyünden Cebeci Oğulların· kısa yol satış salonumuzu ziyarettir. 
dan KSarı Hasa~ oğlu Aarif~:. İstenildiği takdirde satılığa konan emlak mukabilinde ne ırıiJı1~ 

arınız Zelıhanın aleyhınızdeld borç verileceği tayin edilerek alakadarlara tiildirilir. Bunun için ikl Jı 
boşanma davasında ilanen yapılan ücret alınır. 
teblıg~tta muayye~.o~an 12/3/941 Teşhir ücreti: Bir liradan aşaltı olmamak üzere üç ay için bin 1ir3~ 
celsesınde gelmedıg:ınızden gıyabı· on iki buçuk kuruştur, Ne satıcıdan ne de alıcıdaıı. başb bir ü&'' 
nızda. muhakeme icra ve şahit din· alıruxııız. 1515 
lenmış ve muhakeme de 28/3/941 
cuma günü saat 14 de bırakılmış· 
tır. 

İşbu gıyap kararına karşı tebll. 
ğinden itibaren beş gün içinde. iti· 
raz etmediğiniz ve harcını da ver· 
mediğiniz takdirde muhakemeye 
kabul olunmıyacağınız tebliğ olu. 
nur. •1981> 

DEVREDİLECEK İHTİllA BERATI 

cMütearicllt tekerlok İdarelı Mutörlü 
Vesaiti Nal<llye> hakkındaki icat için 
alınmıı olan 15 Şubat 1931 tarih ve 
2330 numaralı ihtira beratının ihtiva 
etti hukuk bu lterre başkasına devir 
veyahut mevkii fiile korunak it;ln icara 
dahi verUebllecetı teklif edilmekte oı. 
makla bu hususta fazla malQmat edin
mek lstiyenlerin Galatada Aslan Han 
5 inci kat 1 - 3 DUm8ralaıa mllraı:aat 
117lemelerl llAn oluııur. 

İstanbul Asliye Dördüncü 
Mahkemesinden: 

Ticaret 
940/539 

Devlet Demiryolları ve Limll!'llan İşletme Umlla'I Müdürlüğü "llf~ 
ll avukat Hamdi Halim Mayatürk tarafından Uzanköprüde J!sl °' 
Hatun mahallesi 285 numaralı hanede mukim ve Uzunköprü istasY el' 
büvet ve kahvehanesi müsteciri Hüsnü Taşeri aleyhine açılan akdıll f 
hi ve mecurun tahliyesi davasının icra lı:ıl;nan muhakemesinde: ı 

Müddeaaleyhe gönderilen davetiye ikametgahını terkettiği ve lıj, 
hazır ikametgahının da meçhul bulunduğundan bahisle bilatebliğ ı~ 11 
edildiğinden yirmi gün müddetle ilanen tebligat ifasına ve muhakefll ,1 
nin 7/4/941 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de talikine le~~ 
verilmiş olmakla keyfiyet tebllğ makamına kaim olmak üzere 
olunur. 3632) 

Sahip ve Baımuharriri: ETEM iZZET BENiCE 
Nepiyat Direktörü: CEVDET KARABILGIN 
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