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2 - SON TELGRAF 

35 KURUŞA 

ARPA 

Piyasaya, yalnız arpadan 
çekilmi§, kiloıu 35 klll"Uf& 
kahve çıkarılmıf. Yalnız ar• 
patlan mamul kahve pek iç
tiğimiz fey değildir. Filvaki, 
bizim kahvecinin getirdiği 
kahveler ıırf Yemen kahveai 
değil amma, her halde yalnız 
arpadan da ibaret değil •• 

Ya, nedir, diyeceksiniz?. 
Arpadan gayri, bütün za· 

hire nevilerinden birer avuç 
ihtiva ediyor! 

NAMUSLU 

YANKESiCi 

Bir yankeaici, bir n.tanda· 
fm para cüzdanını atırmıt, 
bakmıt kı, içinde biı; takım 
evrak ta var. Mal sahibinin 
adreaine, bu evrakı gel'i gön· 
dermİf-

Cazeteler, namualu yanke
ıici ıerlavhaaiyle, bu hadise

den baluediyorlar. 
Halbuki, evrakı muhafaza 

edip, parayı geri göndermeli 
idi. Çünkü, timdi, kağıt çok 
daha nadir ve kıymetli bir 
meta halin~ gelmedi mi7 

PEYNiRDEN 

ZEHiRLENDi 

Bir gazinocu, yedigi beyaz 
peynirden zehirlenmif!. Al· 
lah Allah, insan beyaz pey
nirden nasıl zehirlenir, diye 

tatıyorsunuz, değil mi?. 
Hayır, ben buna f8fllllYO

rum: Bu vatandq, bu zaman

da beyaz peyniri nuıl 't'C ne
reden bulabilmif. dive, f&fl• 
yorum. 

YUVA 

KURAM it-ANLAR 

Cazetelet", bilmem hangi 
Amerikalı kadın artistten 
ıöyle bahsediyorlar: Yuva 
kurmıya muvaffak olan yega
ne artisti. 

Demek ki. sinema yıldız~ 
rı, ev bark, yuva kuramıyan 
veyahut kurmak iıtemiyen 
garip mahliiklardır. 

Haydi, diyelim ki, bu hal
leri kendilerine aittir. Fakat. 
dütüoce, telakki, ve hayat 
tarzları seyircilere de sirayet 
ediyor. Bu, fena.. 

KADINLARI 

MÜDAFAA 

Nizamettin Nazif, d(adm
ları müdafaa ediyorum• aer

lahalı bir yazı yazmlf.. Ben, 
kadınların yerinde olsam, 

bunu, bir izzeti nefis meaeleıi 

yaparım. Çünkü, sayın ha· 
yanlarımızın bir erkek mu
harrir tarafından müdafaaya 
ihtiyaçları var mı?. 

Olsa olsa, biz erkekler, bi· 
ribirimizi muhterem bayanla· 
rın hücumlarından kurtar· 
mak için müıterek müdafaa· 
tertipleri almıya muhtacız! 

AHMET RAUF -

9· MART t!Mt 

ir yılan· 
hikayesi. 

Avakkab! fiatlanna , 
bu hafta nihayet 

fiat konabiliyori. 
Aylard!~ bir türlü. fiat konula • 

mıyan ayakl<abılara nihayet önü· 
müzdeki hafta içinde bat tesbit e. 
dilerek bu işin kat'! surette halle
dileceı;i öğrenilmiştir. 

Sümerbank Beykoz fabrikası 

ile Ayakkabıcılar Cemiyeti ço • 
cuk, erkek ve k.ıdın ayakkabılann
dan üçer nümune hazırlamıştır. 

Hususi ayakkabıcılar da bu fi!" 
kilde numuneler yapmaktadırlar. 
Komisyon bu niimuneleri ve ma • 
liyetlerini tetkik edecek ve sınıf
lara ayırarak hepsine ayn ayrı 
fiatlar koyacaktır. Lüks olmıyan 
ayakkabılar 5 • 10 lira arasında 
satılacaktır. ----
Ticaret kimyaha· 
nesi genişletiliyor 
Değirmenler Ofisi tarafından iri· 

ralandığı için, Ticaret Vekaleti de. 
ğirmenlcrdeki istihsalltın sıla bir 
kontrolden geçirilmesini bllrlir • 
miştir. Bu hususta şehrimizde bu
lunan Tıcaret Vekaleti kimyahane
inden istifade edilecek ve tahlil. 

ler burada yapılacaktır. 
Kimyahanenin genişletilmest iç-n 

hazırlıkl-ır yapılmaktadır. Bundan 
sonra değırmenler ve fırınlardaki 
unlar Ofıs memurları tarafından da 
kontrol edileoektir. 

t)çCB. BPEBLEB 
-

VILAYE:T ve BELEDiYE: 

+ İstanbul Beled.l:resl Memurin ıı:o
operatiliıtin ya& leı:ıekelerındek.l eti
ketlerde <İ tanbul Belediyesi> kelıme
Jeru>.n büyOJc harflerle :rıwlmuı yat 
imaJAtında Bel~ın de iıtira.ld bu
lunduğu hiulııi ve<di&inden badema 
bunların da küçült harfle yıwlmaoı Be
lediye Rt>i•liP>d- Kooperatife bildi
ri!miştlr. 

+ Şehir ~troııunuıı Şifbaoe bolı
çesirun bulunduğu yerde yapılm

düşünülmekledı.r. Bu tasavvur kat'! 
bir ,ekil almamakla beraber bu bu
"""taki teUtikler devam etmeldeclir. 

TiCARET uc SANAYi: 

+ Dün yabancı memleketlere 180 
bin liralık :rerl.I mahaulüınüZ ihraç e
dilmiştir. Bu ihracatla Alamnyaya ka-
71111 çekirdeti, diğer memleketlere tü
tün, bal.ık ıııbl maddeler gönde~ 
ür. 

+ Fi;rat Mürak be Koınloyonu aüt 
ve yoğurt fiyatlarına narh koymak ıl
zece esaslı tetkik.ler yapt.J.tl öirenil
pıiJtır. 

+ ikt.aat Vekalet; dün bir tebllt 
neared rek çimentolarm cin!lcre gu
re satış bedellerini tesbit et~tir. 

+ Gümrüklerde bulunan ı470 çuval 
k.a!ıvenln bö!ıeler arasında tabimi :ra
pılmij!ır. Bu taksime göre İstanbul& 
1030 çuval, İı:mire 440 çuval kahve 
düşmektedir Bunların çıka.nlma.1 iç.Mı 

emir beklenınektedlr. 
+ Baı;vek.il dün ithalAt tacirlerini 

kabul ederek dertierıni dinlemlıı ff 
dierktiller verimJtir. 

MÜTEFERRiK: 

+ Hataydakl tarihl ....,.ıer Maarif 
Vek.lletince tetkik ettirilecektir. 

+ Fatihte oturan il yaşında Feri· 
dun dün sabah Akaara;yda koşarken 
d~ IOl kolunu k:ırnuJ ve Cerrah· 

- hastanesine kaklınlnuotır + Tıbbiyeillar bayramı hazırlanan 
programa göre önümüzdeki ayın on 
üçüncü ııünil meruimla tes'it edıı.
cektir. 

+ Döri ""' ıündenbmi Jehrimlzde 
bulunan Milli )((ldalaa Vek:ill Sattet 
Ankan Ankan;ı'a dönmüştür. 

Tetkiklerini bitiren Dahlll:re Vekili 

Son Telgrafın ıE.debi Tefrikası: 51' 

B 1 L L o BÜYÜK AŞ9R!~ 
SELA 

Pertev Dayı yıne güldti: 
- C..n ,kıntınızı şu yamaca bı.. 

rak..n. Sırtı-uzdan bır agır yük 
atar gıbı, canınızın •ıt<:ıntısııh fır
lat p atın! .. 

- Kolay mı bu?. 
- Elbette kolaydır ... 
_ Ya atmak ıstcmiyorsam .. 

i 

_ Korkmayın, donuşıc allığLruz 

yerde bulursunuz, kimse almaz .. 
Fakat Allah nz.ası ıçtn bu güzel 
g..ııli.n keyfim çıkarınız, bugün 
gen gelmez- Gıdcn +ıiçbir gün, hiç 
bir an gerı gelmez Afife hanım... 1 
Bugun de f!'vknliide bır gun .. Bu 1 
j{ÜZel giınıln Z<'\'kirıe varınlz., \ 

- Kab:l olsa .• 

iZZET 
- K ildır, isknen her şey ka

bıldır Afıfe hwım .. 
Sust.ı. Bir müddet gene sessiz 

yürüdiıler. Bır müddet sonra Per

tev Dayı. 
- Afıfe Jııııınn dedi, Jan Jıdı: 

Rusu'yu tawr mı&UlU:? 
- Tanırım. 

- Her halde cİtiraflarun• _. 
rini okumamışsınızdır. 

- Hayıt, okumadım. 

- Ev<en:iıkt.en nra olruma • 
nızı taviiye ederim. 

Afife ıç;ni çektı: 

- Övlevse öınrumün sonuna lı:.a. 
dar okuyamıyacağım. 

- İşte bu bilinmez!. Neyse, ştm
dj size bır lı.ilı:aye anlatayım. Jaıı 

Günün meselesi: 

Beyoğlunda yen_i 
yapılacak yollar 

• Tıbbi ecza l 
j İÇİ '!_~ t Ok .~n.~ .. r~~j 
1 

Romanvadan mühim 
miktarda eczayı 

tıbbiye getirtiliyor 

Bulgar matbuatının edasında, 

ıfaedıleriniıı kıUtuğuııa sığındık· 

iarı gıindenberi, bir ıarabet hıuıd 
oldu. Tııhat konuşu,.odar, tuhııf 
aöylıiyorlu; aanlıi, blıkaç bua
ma.k merdiven üzerin; çt]aruflu, 
yahut, bir mermer balkomlu dü.ıı
ıan seyre dalmışlu (ibi .. 

H azira::a. kadar inşaatı ikmal 
edilecek gol/ar lesbit edildi 

1 

Roızanyadan şehrimize mühim 
milı:tarda eczayı tıbbiye getirili • 
yor. Tnnanın domnan üzerine 
Romanyada kalan mühim milı:tar· 
da eczayı tıbbiyenin öniimii7.de.ltl 
hafta ,ehrimize geleceği haber a
lınıı:ujtır. Sıhhat Vekiletiııe ait 
olan bu iliçlar Kızıl.ay vıwtasile 
memleketin her tarafına tevzi o
lunacaktır. Buıı.dan başka diğer 
memleketlerden de JÜında yeni 
partiler gelecektir. 

Bu kadar mı yUk•eldiler, ı.eud; 
nihayet manevi irtifalar ve m-
feler de bir teliklti meselesidir. 

Çok ;;.. tlin pttdeden, yukarıdan, 
bir husu i jest, bir garip eda, bir 
tuhaf mimiklerle konU§uyorlar. 

Efendilerinin dahi teminatına, 

boş veren Türkiyeye karşı, adeta, 
müşfikane bir tavır takınarak: 

- Bulgari.stanın, Türkiyedea. 
hiçbir talebi yoktur, diyorlar. 

Sanki, Bulgari tanın Türkl)<e • 
den talebi var, d"elerdi, matem 
tutacak, kırk gün kırk gece düşii
necek, encamımızın hayırlı ol -
ması için yağmur duuına çıka • 
caktık. 

Konuşurken, mulıatap aeçmek
te, muhatab bilmek ve tanımakta 
çok marifet ıerek!. Arife taril ne 
hacettir, amma, biz, bir kere da· 
ha içimizdekini dökmeJi fayda
dan hali bulmadık. 

RESAT FEYZi 
• 

I stunbul kög-
1 erinin 

kal kıııması 

Hazirana kadar tamamlanacak 

olan yeni yol inşaatı hakkında Va
li ve Belediye Reisi LO.tfi Kırdar 
dün Belediye Fen Müdürü ile gö
rüşmüş ve bazı direktifler ver • 
miştir. Şişhane ile Gazi Köprüsü 
arasındaki yolun derhal açılmaaı 
kararlaşm~tır. 

Yolun Şişhane başındaki bir O.. 
mı eşasen açı.1.rnı§tır. Buradan aşa
ğıya doğru sağdan açılacak yol 
!köprüye kadar genljletilecektir. 
Bu kısımdaki birçok binalar ve 
arsalar .istiml.İik edilm~tir. Ka • 
lanlar da kısa bir zamanda islZın· 
ifil< edilerek yıkılacaktır. 

Bııradaki faaliyet hazirana Jaı. 
dar tamamen ikmal edilmiş ola
caktır. Dağcılık kfübil yanından 
Dolmabahçeye inen asfalt yolun 
da 25 metre g~letUınesine bq
lanmıştır. Dağçılık klübü karşı -
sında yolun başlangıcma te.sadüt 
eden Jcsımdalıi gaı:::ı., ve .tdlise 

Ekmeoın acazıatıl· 
ması için 1,5 milyon 

Ura ledaklrbk 
Hükfunet, bir çuval ımdan ahn

Vilayet Köycülük Bürosu, köy. ·makta olan 146 kuruş müdafaa 
lerin kalkınması için yeni bir İf vergisini 100 kuruşa indirmekle 
programı hazırlamaktadır, Pro - 1,5 milyon ura fedakarlıkta bu • 
gram hazırlanırken bilhassa ma. lunmuştur. ~te bu suretle ekmek 
halli imkan ve ihtiyaçlar göz önün- fiatı yarın sabahtan itibettn 20 
de bulundurulmaktadır. Köylerde para ucuılamlf o!a.:ma. 
ziraatin, el dokumacılığının ve ma- l 
:;~ifıın!e::t::e~~i/aammüniüne Kadın çorapları için 

1 

. ~nb~_la bağlı 16 ka_zaw~ on beyanname verilecek 
b•.rının koylen vardır. Koylerın sa-
yun 305 olup bunlardan iki yüz elli Kadınların giyecekleri ipek ço-
beşinde köy kanunu tatbik edil- rapların cins ve evsafıw tayin eden 
mektedir. yeni bir nizamname neşrolunm* 

Bu köylerin mecmu nüfuau tur. Bu nizamnameye uygun ol -
125,000 dir. 

Gülhane müsamereleri 

mıyan çorapların satıŞl menolu • 
nacak ve tacirler 1 ay içinde elle -
rindeki eski l"İzamnamelere göre 
yapılmış çoraplar için beyanname 
vereceklerdir. 

behçesi istimlil: edJlm4tlr. Gazi. 
no yıkılmaktadır. Yol bu taraftan 
Dolmababçeye kadar genifletile
ceJctir. Bu yol refüjlü olacaktır. 
Altıncıdalre ile Şişhane arasın • 
dalı:i cadde de yalanda gen.işl.emlf 
olacaktır. 

Ltınapark gazinosunun !bahçe 
duvarları geriye alınacaktır; Al -
tmcıdaire yanından Tünele çıkan 
yolun da bugünlerde tevsiıne bat
lanacaktır. Burası Altıncıdaire 

bahçesinin duvarları geriye alı • 
narak tevsi olunacaktır. Yolun alt 
kısmında Alt~ıdairenin karşısı

na d~ yerdeki binalar ileride 
isti.mlAlı: edilecektir. 

Taksim - Hamiye ve Taksim • 
Sıraselviler yollarının asfalt ola
rak inşası da haziran niha •etine 
kadar bitirilecektir. Bu yollarııı 

asfalt inşasına nisan ıOt"lasında bat
Janacaktır. 

Vlliy:n=:zd., 30 
aa1hlye mödftrl 

terfi edecek 

Kızılay bu ilaçlan tevzi ettllt. 
ten sonra ilerideki ihtiyaç için ye
ni stolı:Iar da vücude getireoektir. 

Amerlka•ya slpart• 
edilecek bortlllDlar 

İtfaiye için Amerikaya hortum 
sipariş edilınelı: üzere Vilayet büt
çesinin masraf kısmından .ı'.ı,er 
bazı işlere ayrılan paralardan da 
istifade edilmiştir. Bu yüzden Vi. 
liiyet masraf bütçesinde yeniden 
münakale yapılması icabetmelı:te • 
dir. 

Vali bu hususta al Abd arlara 11· 
nm gelen direktifleri vermiştir. 
Bazı maddelerdeki taheisaUar azal· 
tılacaktır. 

- - 41-0-----

Bonvanııvo eı tre-
tstanbuı vuayetı dahili'lde ıer- ı alada ı e ol il m e ı er 

fie hak kazanmış olan Nahiye MI!.· 
dürleri tesnıt edilmektedir, Şim - Son günlerde Avrupadan Sirke-
diye kadar 30 n&lıiye müdürünüq ciye gelen Konvansiyonel treni 
terfie hak kazandığı anlaşılmıştır. vaktinden asgari beş altı. saat geç 
Tetkikler bittikten sonra hını.da- gelmektedir. Bunun sebebi Bul.. 
nacak liste Vekalete gönderile - garistan hududundaki kontrollerin 
cekfu. Naniy~ Müdürleri haziran çok sıkı •e geç yapılmasıdır. 
~ında terli edeceklerdir. _____.,._ 

Silivri -~~ ıstasyo. 
nu geni ıeuıece 
Vııiyet tarafından Silivride te-

1is edilm~ olan damızlık boğa is. 
tasyonu bu sene genişletilecektir. 
Bu yıl açılacak hayvan sergilerin
den yeni yavrular mübayaa etmek 
üzere tahsisat aynlmıştır. Bunlar 
büyütüldükten sonra köylere da· 
ğıWacaktır. 

Ca de ve aoll:all:lara 
numara konmıyacak 

Gdlhaııe tıbbi müsam~ eyyelJd 
giln saat 17 ,30 da Proleeör Doktor 
Nüzhet Şakirin Relaliilnde top
lanmıştır. 

Toplantıda: Henoh Pürpürası: Prol. c : . ) 
=-::=='"~DLIYEve POLIS~J~== 

Bazı ~hlrleri.ınizde ve lı:asaba • 
larunızda mahalle, cadde ve sokak 
isimlerinin daire ve numara ile 
gösterildikleri anlaşılmıştır. Bu
nun birçok yanlışlı.klara sebep ol
duğu halkımızın daire ve numa • 

ralan bellemekte bir hayli mÜf· 
kü1iıt çektiği görülmüştür. Bunun 
üzerine Dahiliye Vekaleti bütün 
yurtta mahalle, cadde ve sokak • 
lamı numara konmıyarak yalnız 
isimle anılmasını kararlaştınnl§ ve 
bu karannı vilayetlere bildirmiştir. 

Kemal Hüseyin. 
Nadir ihül!Uı bir kolit uı.erenz Gı

rav vak'ası: Prof. Kemal Hüseyin. 
İsna a:,erde bir ıgne: Prof. Murat 

Cankat. 
Sempal<'ktoml lomber ile i)'i olmut 

aakda atomik karha: Proleaıör Murat 
Can kat. 

Rontgen tedavisile iyi olmUJ bir ıao
mea kanseri: Dr. Şücacdd.in. 

Şarlı: Çıbanı. Doktor Halı:kı Sal· 
man. 

Bir Eritem annüle.t• sant.irifiJJ vak'
ası: Dr. Hakkı taraflarından takd!n e
dilml$tir. 

Y eşilay lıların içtimaı 
Yeşllay Gehçllk Şubesi Umum! Kl

üpliğinden; 

İkinici aylık toplantımız 9 Mart Pa
zar gün.ti saat 14. de Eminönü Hnlke
vinde yapılacaktır. Muhterem iı.zaıruzlD. 
teşrifleri rica olunur. 

Faik Özlrak bu akp.m Anltaraya ııl· 
decektir. + Bakırköy Akıl ıı.utaııeoinde ll
boratuar şefi Halil Neş'eU öldünncye 
~ebbüs etUti iddia olunan sabık ha
demelerden Muhsin Karaduman adi
:ren tehditten üç J{ln bapoe mahlttl.m 
olmuştur. 

J ak Ruso on dokuz yaşında ik••ıı 
böyle dağlık ve açıklık bir yerde 
oturuyordu. Bir sabah tıpkı b:iyıe 
bir yolda g zerken iki güzel kıza 
rastladı. Bunlardan biri Bayaıı 

Graffenrie•i öteki Bayan Gal.'Py
di .. Bu ıkı güzel kız ata binm~ -
ler, Tur'a gidiyorlardı. Fakat bir 
aka rsuyun önünde atlar ürktü, 
bir türlü suyu aşamıyorlardı. 

Afife gültlınsiyerek sordu: 
- Masal mı bu?. 
- Hayır masal değil, hakikat... 

Jan Jak ı~.ayvarıların yularlann -
dan tuttu, suyu daldı ·;e kızlan ö
teki kıyıya geçirdi. Genç kızlardan 
biri teşekkür makamında Jan Jak:ı 
atının terkesine bindirdl, beraber 

Tur'a götürdü. Jan Jak bütün ~ünü 
o iki genç kızla beraber geçirdi. 

ikisine de aşık oldu, akşam geç va. 
kit anlardan avrıldı ve bir daha 
yüzlerini görmedi.. 

- Ne eüzel bir hikaye ... 
- Jan Jak .ıtiraflanm• da bu-

nu öyle güzel anlatır ki, durunuz 
bakayım .. 

Harbiye tramvayında başlayıp 
Ankarada biten aşk macerası ! 

ı Un için fırıncllara 
1 vesika veriliyor 

13 ya ndald 
ran bir 

sevgWstn1 nzasile kaçı. 
terz1 tevkil edildi 

Bir kız kaçırma ve tecavüz hii
disesinin tetkikine dün Müddei -
umumilikçe başlanmıştır. Vak'a 
şudur : 
Validehanında terzilık yapan 

Orhan ismind~ bir genç 13 yaşında j 
Nacıye isminde bir kızı Ankaray.ı 
kaçırmış ve bır ay kadar orada kal-' 
dıktan sonra Naciyenin babasının 
şik<iyeti üzerine yakalanarak İs • 
tanbula retırilnı!şlerdir. 

Orhan kendisini müdafaa eder
ken: 

- Kızla Harbiye tramvayında 
tanı~tık. Seviştik. Sonra da anlasa-

Biraz d~ündü sonra mırıldan
dı: 

- ... Otlar ve çiçeklerle bezenen 
toprak ağır kuşanmıştı, son bül

büller durmadan şakıyordu ... 
Pertev Dayı baş:nı salladı: 
- Yirmi yaşında iken kitabın 

lbu parçasını belki b:n kere okı, • 
muştum. Fransızcaı;ını ezbere bi. 
lirim. Jan Jak Russo'nun bahset· 
tiği gün işte bugüne benzer. Bugün 
gibı o gı n de çayırlar çiçeklen ,11~. 

bülbiıller son na/lll'\l!lerini şak' -
yormuş. Bana 1731 yılında imişız 
gibi geliyor Afife Hanım. Jan Ja1nn 
bir genç kızın atının terkesinde 
Tura doğru yol aldığı gündeyiz 
aanki .. 

Bu hikaye Afifenin hoşuna git
mişti, can sıkıntısı geçer gibi ol • 
muş, yüzü gülmilijtü. Jan Jakın 
dediği gibi: 

cO yaşta büyük kederler u~un 
sürmez•. 
Düzlüğe çıktılar. Ortalık reçine 

korkuyordu. Uzaktan hazin bir tür
kü duyulu.vor. sürülerin çan sesle. 

rak Ankaraya kaçtık. Orada arka- ı 
daşım Ahmedin evinde bır ay kaL 
dık. Naciyeyi zorla kaçırmadım. Bu 
buluşmadan doğan nelıccye gör~ 
kcndisile evlenmeğe razıyım. O da 
bu arzun.u kabul ediyor, diyordu. 

Fakat kızın yaşı küçük olduğun
dan Naciyenin muvafakati Orham 
cezadan kurtaramamıştır. Mli.Jdri
uınumilik tahkikatıw yaptıktan 

sonra suçluyu Sultanahmet bırincl 
ceza mahkeıııesine vermiş ve ma":ı
..rem" de mü<1afaasını kabd etme
diği için haklı..nJa tevkif karan ı 
vennistir. 

= -

rine çoban köpeklerinin havlama
ları karısıy~r. 

Arabaya binerken A file: 
- Bugün cidden güzel! diye mı· 

rıldandı; bugün bende eski bir ha
tırayı canlandırdı. 

. Pertev Dayı bu hatıranın ne ol· 
durunu derhal anladı. Fakat an • 
lamamış gibi: 

- Sahi mi? dedi. 
Aiife gülümsedi: 
- Geçen sene bugün, taın bu. 

cada, yolun burasında sizinle mü
nakaşa Ptmiştik ... Siz belki unut
tunuz, fakat ben unutmadım. hail 
hatırı•ndadır. 

Afife biraz durdu, dü~ündü, ba· 
şıru salladı: 

- O zaman ne budala imişim! ... 
Manasız yere inat ettim, bana da· 
rıldınızdı ... 

- Kat'iyyen darılmadım. 
- İnkar etmeyiniz, o günden 

sonra aramıza bir soğukluk girdi, 
aramız açıldı ... Bundan ben zarar 
gördüm ... Eğer aramız açılmamıı 
olsayıd sizinle dost olacaktık, ben 
de şimdi utandığım, beni bedbaht 

Bütün değirmenler Toprak O • 
tisi he&~bına işlemeğe başlamış • 
tır. Fırınlara verill'Cek un mi.kdar
larını da Ofis tesbit edecektir. Ofis 
her fırının ihtiyacını ayn ayrı tet-
kik edecek ve kendilerine hergfut 
alacaktan un mıktan hakkında bir 
vesika verecektir. Fırınlar bu ve
sikala~la değinnenlerdeıı un ala. 
caklardır. 

Kly muhtarıan lçlD 
kurslar açıbyor-
vilAyenmrze bağlı bütün köy -

>roeıti ıtöy "1uhtarları ve köy lı:t· 
tiplen içiıı bu sene ae kurslar açı
'!acaktır. Bu kurslarda muhtarlara 
ve katiplere ışıerini iyi idare etme 
usulleri öiZretilecektir. 

eden potlar kırm8.ll\lf olacaktım. 
Pertev Dayı güldü: 
- Adam sen de dedi, ortada mü

him bir htıdise yok, siz izam ediyor. 
sunuz ... Ben de o gün lüzumundan 
fazla suratsız ve aksi idim ... 'Fa
kat madem ki bugün hatalanmı
zı biribirimize lt;raf ettik, artık 
barışıp dost olabiliriz. 

Afif!' mavi nemli görler.ini Da· 
yırun gözlerine dikti: 

- Sahi barıştık mı? 
- Esasen ciddi darıl:ınamıştık ki, 
Afife elini uzattı: 
- Şu halde <iostuz? 
Pertev Dayı kocaman avuçları 

içme uzatılan minimin! eli aldı, 
hürmetle dudaklarına götürdü ve 
boğuk, heyecanlı bir sesle: 

- Dostuz dedi, bana hakiki bir 
dost olarak güvcncbilırsıniz. Ben 
hem dostum, hem de göründüğün
den çok daha faila müşfik bir dos
tum! .. 

Araba Alemdağına doğru yol a. 
lıyordu. Yaklaşıyorlardı. Biraz 
so:-ıra ötekileri bulacaklardı. 

(AnUI TV) 

Yazan: Ahmet Şükrü ES l 
Amerika tarafından de~'aı 

devietlere yapılacak olaa ~.ılıne 
J.Jiyihası parlamentodan ı le 
i7anı.a hariciye encumeııııı' 
mişti. Huiciye encümen~ ;ı gid 
hafta kadar mıizakered•D · rü 
liiyihayı sekiz reye kar ı "' o 
re7 ile kaltu! etti. Ve tayib• A1 
dan soAra sonuncu m•rhal•# t 
ilyanm umumi he~ etine gri-el t 
mumi heyetin b r ve ııihal 
haftalık miizakeredeıı sonr• 
hayı kabul edeceği zanned'. 
du. Fakat pazartesindenh~rı. 
*1<ere üçün.c:ü hnft.asın• 
bulunu7or ve cumartesı gli e 
çüncü hafu da nihayetlenın~ca 

Amerika ayan meclisi, ıl u; 

teşkil eden kırk sekiz hiikİı 
her birinin iki azasından ıe 
etmektedir. Yani mevcudu 
altıya balii olan bir mecJi~tir a 
fİng1ondan bildirildiğine görfı t 
yiha lehinde em iki öyan 1 . 
verecektir. Gerçi bu, liyib..-,ı 
bulü için ki.fi bir ekseriye 

Muhtelif azalar, boyun• L . 

teklifleri ileri ürerek '1° 

nutuklarla müzakereleri : _.. 
!ardır. Hattt son günler iç~·~ 
len haberlue göre, bıun tll,JJ . 
ler, kürsüden uzuıı. kltaplııl'J •: 
romanlar okuyuak ıünler ti'• . 
talarla müzakereyi uıuı°"' 
yetinde olduklarını ltilclirıııifl 

Filhakika Amuilı:a iıı.ftl .n 

müzakere usulleri böyle bit; ' 
triiksiyonun yapılmamıa el 
lidir. Bwınn önüne geçaı6 
hir çare, •kifayeti müzake~ d • 
ırımdır. Halbuki bu karar :ı' 
meclisin iki ıülüs eberi~t' 
verilebilir Doban altı uıe ~ 1 

bir meclis. içinde elli iki re~• : 
le bir kararın verlebilnu:ıı ;J 
kili bir ekseri,.et teşkil cl,_j 
mektedir. Ob,trüksiyon tıilı11": 
nin önüne geçebilmek için ~~ 
azaya on iki azanın daha ıf 
etmeleri lhımdır. JI 

Hükumet için bu prtlar ~ , 
.. a takip edilecek iki şık v ~ 

1- Obst.rüksiyoncular.ı.a ;,.ti. 
lacakları bir zamana kad~ ...ıı 
kereler· devaauaı ciı&e ~,· 

beklemek, ~ 
2- Tadil teltllfleriıliıl ~ 

kabul ederek liyiharun l;;J 
iki sülüs elı:ııeriyet temin 
taraftar bnlmak. J 
Anla~lıyor lrl hükWııet ve~ 

deki taraftarlan şimdi btı ~ 
,.ol üzerinde yürümek! ııJ'. 
Filhakika mnhtelif azalar ~ 
fıadan birçok udil tekliftcti.., 
aürülmü~tür. Hükumet, btıl"'" 
ra mda layihanın esasına ~ 
dokunanları seçmeğe çal!J ;;,' 
Mesela bir teklif, Cumhurr' ~ 
ııalılhiyetlerinin biraz daıı
didini ileri sürmektedir. v~ 
teklif, ayan ve meb ·u an ııı. 

!erini yardım kararlarına 
ettirmektedir. Cçüncü bir 1 

iyan ve meb'usan meclisle 
kararlarile sal.8biyet müdd' 
1943 haziranından enel ııi~ 

· lenebileceği hakkındadır. ~j;, 
dur ki meclis tarafındaıı lı~ 
dilen tekle göre, Cuınhtıl' ~ 
verilen alatıiyetler 1943 .'J 
haziranına kadar devam ed"/ 
tir. Ve o tarihten evvel ·~I~ 
leriıı nibayetlenm i bahll> ~ 
zuu değ'ilclir. Baz.ı a1aıı ,., 
her iki meclisin kar~il~ 1111 ~ 
detin lusaltılınasııu iluı ,;J1" 
lerdir. 1.,ıl' Hükiınıet bu tadil te~il~ 
den birini veya birkaçıJJJ e 
lren, birkaç noktaya diı.J.•1 

mecburi.tetinded!r: .. 1;;'1 
1- Evvela taoıl tektıfı, ·dil· J 

nın eı;ııswı değiştırmcııı•1' el'· 
2- lkincisi tcklıfi kabul ~;r~ 

Muretile gÔlilerılccek feda bjl' 
mubbil, lıiç ulma• a lıll',1 
mecU~ten gcçnıe .ini tcııı.111 bil 
cek bir ekseri~et elde ıedılt ,/ 
lidir. iJI". 

Bu izahattan anla ılacsğ•,~ ~ 
Iiıyihaya aleyhtar olan tıı ,.i 
ayan azasından biç olıııaz!~,,,,.J 
beşinin iyi niyet ~ahibi "'~ıfı 
olmaları liızımdır. Yani l•'J·;,. 
esasıuı kabul etmekle bet•. ;'J 
ve bu noktasında gördukler• 
zurlar dolayhile, leMe r•~,ı· 
miyen azalar olmak ıca_P ,~ 

Herhalde mulııılcfctııı Jıl' 
infiratçlardan ibaret o!ıtı• 
Ia~ılmaktadır, ·1 prıd 
Diğer taraftan infirat{' 11,ı~ 

obstrühiyon oyuuuııu 0~,..ııi 
dikkat edecekleri ebenı?''edif· 
nokta .ıa efkirı umu':! 

~' 



eygand 
uamması •• 1 

.t.-ımkıan: ALI KEMAL sUNllAM 
eral Veygand.uı ae yapaea
le.ri bugünlerde yiae ._... 
.Kendisinin Vifiye stttijia· 
ıdcceğinden, Marepl Petu 
rüşeceiinden ba}lsetlilıiL Ne 
olıtun General laer Jıaa)tle ti· 

Afrikadaki kuvvetleri elia· 
tmakla FranaaJ'a büyük bir 
t ettij'iae bai bulunuyor. 
askerlik hayatının f1l u
ı onun için u acı olma -

• Afrikacla devam edea hür 
cereyanına karp General 
d Vişi hüktlmetinin nü -

e itibarını korumak iji ile 
o tarafa gitmiş bulunu -

a. Zaman geçtikçe Fransız 
ının eski başkumandanı 

bir haleti ruhiye içinde bu· 
or?. diye merak edilebilir. 

16 haziranda silahını tes
tmekle zararın neresinden 
lirse kiu1lır düşlincesile ha

etmiJ oluyordu. General 
and o zaman daha faila mu

etin a kerlık ilim ,.e fenni
re hem ımkansız, hem u 

ııdll-sız. oldugu neticesine var • 
Hususile artık İııgiltereniıı 

man taarruzlarına karp ken· 
m~d.afaa edebileceğine ilt· 
~urulmeyince 1''tansaıun 

"-A-.-,-§81 He generalleri galip Al· 
ı;radan nıut:ırckc istcınektea 
a çnre bulamamışlardı. Dokm 
"' clkı acıklı \ ekayi unutulur 
dcgildir. 

ı.-.-Pin §Imah Afrtkadaki ku~vet· 
•1r•~•· elındc tutan General Vey -

§inıdi) e kadar be.kle)ip 
""-•-•uktan SODra ne ) apacaeı key
_.,..,. ılerisi için mühim bir mev-

·ı:akta deuın celi) or. Bunu 
~l ~~ da çok merak etıniı 

ar "'1 Birleşik Amerikanın 
ınenbalarındaıa bazı malil· 
Stıdıia 
a bak &orulruektedir. 

-.:.. ılll'&a sabık başku • 

Zanna ....... döm&
.... Wıd•, clfitbceti 
laer yakit cloin çılmuya-
bilir .. 

ile de ita fihreÜ arhluıtır. B• • 
auula &erabeı' ıörünürde ıeçü.
ai&lik )'•lda. Fakat Cenevrede her 
.iki taraf birbirindea memnuıa ol
aayonla. O zamanki Cenevre 1116-
ukereleri Laval ile Eden ara~-ıa
da nazik safhalar reçirmiıtir. 

itte Franaawu siWıını teıslim 
etmesinllenberi ise Lavalin Al -
manya ile anlaşmak için uiraı • 
tıima dair kaç zamandır türlU ha
berler birbirini takip edip dur • 
muştur. 

Laul Fransanıa mihver 4evlet· 
Jerile beraber olmasına çalışm~h. 
Fakat Avrupa lut'aıındaki mai -
lup Fran aıım başında buluDD 
ihtiyar Marqal başka turlü dü -
fiinnıekte, bafka fürlü duyınak
tadır. Mareşal Peten haziranda Al· 
manlarla mütarekeyi kabul et • 
mitti. Fakat bunu Fransayı uira
mış olduiu felaketten mümkün ol
duğu kadar u :zararla kurtara -
bilmek ümidi ile kabul e4iyordu. 
Yoksa ıalip ile maglfıp arasında 
hulaaa&i bir anlaşmanın ne de
mek olacaiını bilmez değildi. Böy· 
le bir anlaşma galip tarafa büs -
bütun tcslım olmak demclı::tir. Hal
buki e ki müttefiki İngiltere aley
hine Fran anın herhangi bir ha
rekette bulunmama ı, bir de Fran
sız donanmasının Almanlara ve 
ftal)anlara - çünkü ikisi de ayal 
suretle ıalip mevkıinde bolunu· 
yorlardı - hiç bir ~uretl~ teslı?1 
edilmemesi Mareşahn daıma mü· 
daf aa ettiği iki büyilk esaı ol • 
muştur. Fransatım mütareke ak
detme i \'e artık A\'rupada Al • 
mantara karfl mukavemetten vH 

geçmiş bulunması eski m~ttefik 
İngiltereyi memnun eder glbl ola
mazdı. in 'Jiıler, ihti~ ar vatan
perver Mareşal bu hususta yanhı 
yola sc,·kQdildi; di,.orlar. Fakat 
ne de olsa dilplncesine hikiın olan 
hep Fransayı kurtarabilmekti. 

Geçen geçti. Şimdiden sonra 
bilha'98 Veyrandıa harekeü ae 
olacağı :meselesi. a-ran •n . • t ı· 

1 olınak ın sılahını es ım 
ijğ\inii, la bU~ük bir bata~• 1-===::s:::===-======:Ziı:=-•1 
ueınet' ·ıStiaku İngiıterenıa tH AL K 

a • ı ı e haı1taa vekayiiıai• 
• Çinli Ve d . l 

uıu d·· . eı•şmiş bu un. su·· T~UNU ._ _ _,. uşuncr k . .;a: 
ral v e mütee6Sır.ur. 

rın el~~:•nd .t\frikada Fran
üçük b' e bulunaıı arazini• 
,i bir ~r Parçasının bile her 
ratatı. rafa verilmesine raıı 
.r. Bu it;b e-.veldenbul aalat• 
yer . arla İspanyaya F_. 

VerıJnı . . 
önüne eaı gıbi ihtimalle-
ral 'Ve lefftnıek i•tenmiştir. 
lıldara Y&and bu Kibi feda • 
n bu ka~nıaınıle muhaliftir. 
edir. Ge arı kifi ıörülme -
inde 

1
heral Veyga11dıa va

kend~ ~ .ial anı dikkat olaa 
ı ının b" F;:o.. h ine . ti ur 'cansa a • 

.ada 1' l' rak edip etmi) eceği, 
n e indeki kuvvetleri bir 

e hlabatla kullanabileeeii· 

glo • Saka 
•tini lb on matbuatınıa 

ce eden b' . la bah etr . . ır sıma o -
ıphc ia •ıLaı dıjer bir phsiyet 

'al olu Çil k" .. ;ının bu k' yor, n u 
e ı bn• '-"l' t liplomat J ,..'lie.1u 1 us • 
o arak tanı akt 

emmi)eti h" · nm a , . ıçbır zaman az 
lecck gıbı a~ ılma k · rna tadır 
l 935 de Habc istan 1 • 

k
t ~ rncse e • 

l çı ıaı ~ıral:ırda gitgide 
:ur olmuıı, ltal"u 1 h' d'I J a C) ıue 

e ı ekn .2~crı tedbirleri akim 
tırına ıçın ela ltuıd 

J 1 
an çalış-

' c ııgı tereyi gt"ıce d' ıı ırmc ı 

== 
1§ Ve lıçi Anyanlar, 
ıikayctler, temenni

ı.,- Ve mİİflıiiU# 

Gelen Mektuplar 

de Seveceksin ! 
Y cLan : t..1 EJVı 12ZET EE CE -

'hı bun lclı •mu, 
hi sediyo-

'b'r man b'r fe-

lak t gelecek .. di) e beklemez. Fa

k t ben: 
_ Ne zaman gelecek, ne ıam n 

klı>oruıu. 
ıh d' c 'c han •i bcp bun-

da 1 nic ir bılnıi>orunı. Ol a ol a 
bir~ok c) lerc ıkılnııun bende bu 
tesıri uy:ındı J.) or. Fakat ablam> 
hakik t n mera~ ediyorum. 

- Acaba k11d.nrağıza >0 1da bil" 

şe~ mi oldu?. 
Di~ e içimde ınüfeınndı bir u • 

:ziintü var. 
NACM~ 

Sıkıntımın onmıc geçmek iç'• 
ne yap c • ınu bilıni~ orum. Diin 
dUsundfün, dit dndüm: 

- Ne yap am evde otursam 

Bu çocuk velui, bir •azete· 
Y• •önderdiii ıikayet mektu· 
banda, bu lıınm •İnema .a
lonlarından yana yakıla bah
•ediyor. 11 yQflarındalıi oi· 
lu •İnemaya gitmif, eve hasta 
Jönmüı ve yatağa düımüı .• 
Aramı§lm, muayene ettirmiı
ler, •İnema •alonunun havası 
o kadar bo:ıuk ve pi. imiı ki, 
çocuğun bQfına bir ağrı, mi
de•ine bir bulantı gelmif .• 

Bazı •inema ıalonlaTından 
buna benzer ıikôyetler •ık sılı 
vaki oluyor. Belediyenin bü
tün ihtar ve tamimlerine ra.i· 
men, bir kısım ainemalar, sa
lonlarını temiz tutmuyorlar, 
havalandu·mıyorlar. 

Arı kovanı ıibi i1liyen •İ· 
nema •alanları rJar. Binlerce 
insanın hemen hemen 12 aal· 
ten lala bir zaman dolJur-
dağa bu kapalı yerlerde ha
valandama ilıtiyacı, her yer
den fazla olmak lazımdır. 

Her uamtan •onra, beı on 
dakika olmn lcuıla vermek, 
salonu tamamen tahliye et· 
mek, havalandırmak bir tur
lü l abili tatbik bir hale •oku
lamıyor. 

Ne hikmettir, bilinmez! 
BURHAN CEVAT 

Va tandaşlığımıza 
alınanlar 

Yabancı mcml<?k tlcrden hicret 
ve iltıca suretıle yurdumuza gel -
miş bulunan 3662 mill tda ımızın 
vat .. ndaşlıga kabulü İcra Vekıl • 
leri Heyetınce tasvıp olunmuştur. 

Çok yemek tedri
cen zehirlenmek 

demektir! 

patlıya• 8ğım, oturma m nere " 
gidcbılır m?. 

D d'm \e. 

l mnm 1 
muş b hınu:vurlar. Ne;\ c, bt nu 
tnhlil etmek lınıııt dti mcz. 

Naci)e: 
- o m tel lı tela lı idi. 

bo)l• - Ne \ar, ne bu 
? Di~e ordt m 

- Sor ıayın ız b 
N c hanım. 

D senini 

ma gelenleri 

• • 

dokun, bir " ahi,, 
dinle kô:sei fağfurdan,, 

Şimdi kötüledik amma, vaktile 
hız de sandığa, koğuşa hizmet ettik 

Yazan: SıYiN BEHÇET =ı~ 

- Pckt, ded m, neye doğu.tu -

gışlasın •. Gel zaman, gıt zaman, 
kız buyudu. Evermek (evlcndır -
mek) lazım. Du undüm, ta~ındım. 
Aklıma bu geldı. Huyunu, suyunu 
bılirım .. Beraber çalışıyoruz . Bun· 
dan uygununu bulamam. K ndune 
evvela damat sonra da ortak et -
tun. Bc:.lc kargayı gözunu oysun 
derler ya! .. Bızım ~ de oyle oldu. 
Damat olduktan sonra bir koltuk· 
lan kabardı, bır edalandı, oır de
gı tı .. 

n{ı ? ka 

Asıl yam ın , neşteri bu sozlc 
vurmuşum .. Onun yarası ha ında 
d l ı ndevmı . 

cBir dokun bin cah!• dinle ~sei 
f a.gf ırdan> 

Derler. Bu sual, kafi geldi. An
lnt a a lıa 

bnhut verdi. 
Di> e dum. Naci~e çok cidcl.i 

bir tnırla: 

Bir c t hmin etmek müm· 
kun d ğildir. 

dını 

ettı. l rar et· 
tim: 

-So leh )eli! 

- S{iyleıı c k bir 
e ~ upabilinie .. 
- Yani beni keser mi? 
Ölclürilr mü? 
Zorla bir ) ere mi hap etler! 
Kotamın elinden mi alır? 
D ı:a mı knldırır? 

Ccbel'e mi kaçırır? 

D'> C' blitun tcrcddutlerimi sıra
ladım \e &)dım. 

- Ne ;>I em bo • Her halele 
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Ba1111•llarrlrler 

Ne Dl1orıar 'I 
l KD A lf 

B. Abıdin Da ... er l.Almanl:ın Bal
kanlarda Durdurmanın Tek Çaresi> 
lslmll bugünku Bnşmakalcsinde Bal
kanlarda son vıwyctı tahlil etmekte 
ve biltıhare iÖJ le dcmcktcdır: 

cAlmanlnn sıyasct .., cyn h rp yollle 
Balkanlarda durdurnbllecek blr mil 
de Tı.lrkf.Ye - YununJ lan - Yugo -
lavya rnsında bir ted mı ıtlilak ak
didir. Bu üç dc\il ttcn blrine karşı bır 
.Alınan taarruzu' kuwıd her uç dev
letin b1rden otom tik b r surette bu
tün ku\'vetlcrıle mutc nza karşı koy
malarını tem n ed olan böy e bir 
t d ful it u k, Al n n Yunanistan& 
ç ekten, Yu vyayı tazyik et-
me en, ynhut Tu y ;) L tnarruz 
emeli rı besle kt cbilecek 
Ye&lne tedbir o :ırü kıalnuşlır.> 

VATAN 

TASVIRIEFKAR 

cToplu, Sıkı ve Uyanık Durmak Lil· 

Yurddaıı 

b ıın.~ dahr-
g , ctrafı-

u::;ıı~uıar s:ınnış &ib! 
ı C<I r k· 

CUMHURiYET 

T ıve, bu harp içinde, eo az~ 
S•k • kcn memlekettir. Bunun 
kıyın ın bn. 

Sıkıntıy dilememek lat~orsan , blT 
harp dilnyası içinde yapdıltmw, da· 
lına dt.ı un 

Ta rru!lu yap, Nerelerden, nuıl 
ve n ad r t sarnıf edeblhıceıtnı da· 
bna h apl . 

M el: 
- Önüne yiyebllecellndcn fulA ek· 

m ~ al Kuru) an \ e atılan ~lr lok
ma el c in b le, buıiln her aaman

n d hn b(lyilk bir ruırnm oldutuna 
inan. 

Mllli ikıasat ve Tuamll Oelabell 

a acak, kesecek, vuracak, tlivecek 
bir erkek tipi rl ğil. 

Dedi deum etti: 
-l{cndi i ile konu~urkca onu 

çok centilmen, şarmal!t lyl ditil
nen, dliriist muhakeme eden l>ir 
genç adam halinde buluyonma. 

Neciye daima Halil Neci~'e se.m
patı besliyor. Ve .. bu konuama ıa
da da bunu açıkça o)lai~ordu. 

- O l nldc centılmen, iyi dilfÜ· 
n n düril t bir adamın keadiliıli 
ı tem ) en, e\ mi) en kocalı bir ka
d1111 bu tarzd "'e ısrarla takip •• 
rahat ız ehuc.> ia mlnuı var mıf 

Dedım. Dil unceli: 
- Olmama ı lazım .. 
Dhe cevap verdi. 
Ben de: 
- HalÜkatcn şa ılacak ,ey, Ber 

halde bu adam deli! 
Dedim, k tim. 
Naci e: 
- t iıı c ddi tarafını bırak ra. 

kat, ı r aramızda, sen de b• 
ğu empatık bulmuyor mu un! .. 

Diye sordu. Güldüm· 
CArkuı Var) 

~eyaz peynire ait h.:ıvadi .. 
len okuyor .1?usunuz.. Ben, 
beyaz peynırı sevdiğim irin 
be . . 1 ~ ' yaz peynırın ıa.,•acli lcriııi 

de seviyorum. G ç n ıde, bi
zim semtin bütün ba " ala.rı
nı aradık, bey p r bu -
madık.. Şu günlerde oıraz 
yüzlerini gösterdı eı. 

İlk evvela 50 kuru 
konmuitu. hız, yin nUruf
tan sncak nl ı ıyo du . O 
da, yağlı, taze, l zzc h c'n ın
den degildi. 

Son havadislere gör 
peynir mesele ı h l 
üzere imi§! Iatanbulcl r 
ıcy hadisedir. S~ ı bu ha· 
d~ı?ler, bu m ıe._Jcı ' bı • IJ 
gıbı, yahut, nz gel yo mu~ ~i· 
bi, bir de beyaz pcynır m ae
leıi çıktı. 

Gazetelerın uzerın dur-
duğu, ala d r • 11 

halline çal şh ~Iarı 
lelerinden ilk h ı 
ler §Unlar: 

,. 
E · ek mesele · 

lesi, tramvay ın 
lizaıyon m-s l ı 
ıi, y ğ mesel ·, .. üt meacl ıi, 
yol mes i i, hav 0 ... J m e. 
leıi, Halıç vap:.ırl n ır. ı;_ i 
iıtimlik mesc esi, g .ıno me: 
aeleıi, tarife • =:) i, plaj 
meselesi, ıehir or s ası • e· 
aeleıi, ıtadyom m cıeıi, ala
ıurka musiki meıel ıi, esna· 
fın kontrolü meıcleai, eınaf 
cemiyetleri meaeleıi, baatane 
meıelesi, çöp meselesi, umu• 
mi heli meaeleıi, temizlik 
meseleıi, Zabıtai Belediye 
Talimatnamesi meselesi, Er 
kafla Belediye ihtilifları me
aelesi, Adaların ve Bakırkö
yiin suyu meaeleıi, Kaıımpa· 
f& deresi emıeleıi, Haliçteki 
li.jımlar meaeleai, Belediye
de memurların devam meae
leıi ... 

itte, bir çırpıda, benim ba
brıma selen lıtanbulun .... 
at:lec!ıri banlar.. Erbaba, 1 .. 
tan'bu1un daha bir çok me-. 
lelerini itilir • 

Deaijim ıibi, bunlar yetit
IDİJOrmUf sibi, bir de peynir 
meselesi çıktı. lıtanbul için. 
bir mesele kollekıiyonu tehri 
denebilir. 

R. SABiT 

• 
iki erkeğe 

8 kadın 
Aınerikada, Ncvyoıktnn az uzak 

mesafede Troy isminde büvuk bir 
şehir vardır kı, 195,000 ı ufu un -
dan ancak 48,000 ı crkcktı B ı . 
hassa cumarte ı güı u oglcd n on
ra, dairelerde, abrıkal ra ler 
bitince, şehrin sokaklnrmın ınan· 
zarası pek cUJp olmaktndu. O za
man Troy sokaklarında en ılc tu
valetler göze 1ı;nrpmaktadır. Der -

ler 1u, bir kadın diger bır kadına 
daha iyi görünmek için guzel gi
yınir. 

Biliyor musunuz? Şelıırdekı 1& 

men yüz bine yakın bu kadınlar 
ne ya_pıyor? B lha a fabrıkal rda 
erkek gomleği, erkek yaka 

Blrlmlıln DERDi. Bep•••zln 

Edimekapı Otakçı
lar yolunun hazin 

hali 1 
BTflpn) ..... ...,_ B. ad ti.in 

it* aala&17or: 



4 - S ON TELGRAF - 9 MART 1941 

i 
Yazan: 

- C vat dcd g nI yap:nı) acak 
~ısın? 

Erkek ·t n<':cı g;bı başını ga
zete ne d~ha ç k e dı. Ka lanm 
hafifçe çat • Naciıde kocasın• bu 
hareket ne d a çok kızdı. Hırçın 
hırçın ba m:a. 

- C v.. sa a S<•ylu; "1! .• 
Genç dal ın bır tavırla: 
- Ne ı;orsun Nadide? 
Bu sual genç kadını ı;·l<ı mağa 

k ... fi geldi.., 
- Ne ı tedı,;m pekiıliı biliyor-

sun da diye beni üzüyorsun? 
Ce\ a• ul~rek· 

- C •m b!r d~fa daha soyler-
sen n 1 r u ut:nuş olamaz mı-

!\"ad d vumu adı: 
Ya. n gece sinemaya gide -

lirr. 
Ce a b rdenbirc doğruldu. Du.. 

dak1 ~rınd k. tcb s cirr. silindi. 
Kaclarını çattı 

- Bı ' r un ki s!nema}'l sev -
ır.cm .. ~a~~d-.. 

G-1'.'i kn ır. d daklarını bilkt1!. 
Dargın c1< rgın: 

- Sen zaten hep bö) !esin, 
Dı; erek kendisin! dıvana attL 

Cevat, bu imtihanı fırtınasız ge -
çirdiğine seviniyordu. Nadi denin 
elinden l:ur1ulmak İstanbul cad -
des:nde otoroobilin önünden kur
tulmak demekti. Hayret etmekten 
de ;.:endi<'l. alamıyordu. Nadide 
kavgadan olay kolay geçecek ka
dıruaro n deg:ldi. Göz ucuyla ka.. 
nsına baktı. Onun mini mini a -
yak!arın, hidd ·tli hiddetli yere 
vurduğunu gord:i. Demek bundan 
sonra fırt.na kopacaktı. Ne olursa 1 

olsun mukavemet edecekti. Hem 
yarın ... İmkaru yok ı;fdemezd!. Ya
rın c;ı'"Ir pıtır sevg'1isini sinema· 
ya gö~ürccekti. İştıo düşündüğü şey 
başına geldi. Nadide hiddetle ye
rinden kalktı. Ceudın karşısına 
dikJdi: 

- Demek yarın s;nemaya g;t -
miyeceksin?. 

Genç •dam lakayt görünnıeğe 
çalışarak kısaca: 

- Hayır. 

Dedi. Sonra karısının ellerinden 
tuttu. • adideye !azla çıkışmak 
olmazdı. Bu kendi aleyhindevdi. 
Tatlı bir sesle: • 1 

- Karıcığım niçin bu kadar ısrar I 
~yor;un?. 

Nadide de yumu,amıştı: 
- Ceı·at öyle güzel bir filim ki 

senin de gör:nen! istiyorum. 
Cev:.t daha tatlı bir sesle kan • 

sını kand.rmağa uğra.51: 

- Gü.t! karıcığım, biliyorsun ki 
smPmayı se\•miyorum. O karanlık, 
sı~al: kalabalı:.. yer can:mı s;Ja
yor. 

Genç kadın nazlı nazlı: 
- Ama, hiç o!:nazsa, benim ha

tırım için katlan. 
Koc sının sustu!tJnu görünce 

devam etti: 
- Hanı sen beni severdin? 
- Seviyorum karıcığım.. Ma • 

dem ki ısrar ediyorsun, gideriz. 
Nad 'd" galibl;etinin. gurur;yJe 

gülüm -rken kocası ilhc etti: 
- Yalnız yarın değil. 
- ~ i .. 7 
- Çünkü yarın akşam arkadaş

larla iş huırusunda konuşacağız. 

-=•----
Ondan sonra ne zama nistersen gi-

1 

oerzı. 

Nadide kavganın bir netice ver. 
mı.ıecegını a;--lamıstı. Bu teklife 
razı oıdu -

- Pe•n Cc\'8·. 

Diy!: boyn1IDu büktü. 
Ce\ a• me !enın kolayca halle

d 'd' n son derece memn1IDdu. 
Ar'ık 'gilisiyle sinemaya git -
n.ektc ma. zur yoktu. 

* Cevat ıslıkla ;:;ı;<ır bir tango ça-
larak gi) iniyordu. Keyfine payan 
yoktu. İşini bitirdikten sonra ka
n !na seslendi: 

- Nedi<le sen bir yere ı:idecck 
misin? 

- Hayır, sel'.' geç mi geleceksin? 
- Belli olmaz güzelim. Erken 

gelmeğe gayret ederim. 
Kansının ellerini öptü. Şapka • 

sını La,ma, paltosunu sırtma ge
çird'ği gibi soluğu sokakta aldı. .. 
Biraz sonra çıhr pıtır sevgilisiyle 
sinema locasmdaydı. Hem de ka
rısının metede ede bitiremediği 
filmi seyred ıyordu ... 

* 
Nadide can sikıntısından pat -

lıyacaktı. Aklına giren şu filmi 
mutlaka görmek istiyordu. Ama 
Cevata bir yere gitmiyeceğini söy
lemişti. Ya kocası erken dönerse? .. 
Canıır. b:r arkada~ıma gittim git. 
tim der, onu kandırırdı. Karar ver
mişti. Gıd.ocekti. Vakit yaklaşıyor
du. 

Aceleyle giy .ndi. Beyoğluna doğ
ru ko,ınağa ba~ladı. Sinemaya gel
di. Bir kultuk bileti aldı. İçeri gi.. 
rer girmez filim ba,;adı. Fakat Na
dide ayakta ka)n·ıştı. Çünkü Sine
ma hıncahınç doluydu. Işık gös -
teren k:za sord~. 

- Yer yok mu? 
Kız elindeki elektrik fener'.ni 

sağa sola gezdirerek: 
- Bir kişi misiniz 
- E\·et. 
- Bir z müsaade. 
Kız sür'atle uzaklaştı. Nadide 

filimi ayakta seyrediyordu. 
Biraz wnra g'den kız geri gel

ır.· ,ti. Ya\'aşça fısladı: 
- Bıni takip ediniz bayan. 
Genç kadır. kız. '.aklp ctınet;e 

başlad •. Hem bir taraftan da sö~·. 
lenivordu: 

- Ne yap:ı'.•~. S'.nema dr,!uyor. 
Oturacak yer ·tu:..ın!T.uyor. Biz de 
ayakta kalan m:i t rileri birer ıki
~t'r localara dJğ,tıyoruz. 
Kız bir loca kapısın:n önünde 

durdu. Kap:yı açtı. 
- Buyurunuz bayan! 
Diyrrt.,A ~c:.:• _ "p g:t!i. Nadidenin 

gö~Ieri karaılıı.<'a çarpışınca ka -
rr.:ıstı. Yan.oda'._ ndalva'a çö;:
tü. Gözlerinin kamaşma,;: ğeçmi~t:. 

Etrafına baımıd'. Locada k•m -
dlsinden b~ kaile: kiş; ı'Z.!·dı. B'r 
kadınla b::· er"~~k .. Erke!< 1}'1;~ .:n. 
ran1ıkta ka'.dıı,. için _ilzünü g:ire
mi:orciu. F~l:rr.:~ bir.r. : l:ı mı bi
!'p de clekt,.ı:.O'ı-r YD" nca _ oci:de 
l:ısık bir ç:gl: .. kopard Aynı kı
sık sesle: 

- Ceva ! 
D'.yc ba re. 

ı:;~~~CQ~...,os:IJleı!l!:J!-~lllli!ll!ıı:ı~~~lll~!llCSZll.7:~~~~~!N'J~!Ni~ ... 

·~DE İZCİLİ 
Bugun denız m11dafaa vasıtala

rının l:ıaştniıa bulunan (mayn) le
rııı ,elekt.-ıkJ. şekli dP L~tira olun
duktan sonra esa 1 bır taarruz si-
15h ha' ndc .st.mal , de miım
kun kılır t4 

Ma) !er; o " d.:.r i ır silah 
de.,ild . Gcrçı i. ı!c nız harple -
rinde uşmanı i; lundıı ~ nok
t .. ,fa y .ldırımla \ urulmuş gibi ani 
bır infiliık tesirine tabi tutmnk i
çin; bö:.O bır silah tasarlamr.am~ 
değildir. Fakat kendisine karşı kul
lanılan kadar kullanan için de 
zararlı olacağı keyfiyeti bu tasav
vuru asırlarca tatbikten uzak tut
muştur. 

İlk rlcfa mayn kullarmıu f:kri
nln taföiki 1862 y lında, şi:nal ve 
cenubi Amerika muharebeleri c -
nasırda, cenuplular tarafından ya
pılın ~ı.r. 

Bıi Cik rr.adeni bir zarfın iı;ine 
iki yıiz lit.-e kadar paralayıcı in
filak madde i doldurulmuş, şim~l
llierin gemilerin!' kadar sckulan 
cenuplu kayıklarından bu bomba
lar ateşlenerek atılmış. düşmana 
müessir olduğu görüldükten onra 
lıarbi müteakip harp sanayii mü
esseseleri tarafından tetkik mev
zuu olmuştur. 

Bundan sonra ilk mayn kullanı- 1 

lan harp 1905 Rus - japon harbi
dir. 

Bu harpte gerek Ruslar ve ge
rekse japonlar mayn kullandılar. 
Ruslar; Porartör limanına japon
ların ihraç yapmasın: önlemek ü
zere demirli maynlcr döktüler. Fa
kat ilk kurban bu maynlere çar
pan iki Rus destro ·eri oldu. 

Harbin diğer safhalarında ja -
ponların ser~e~i rna;nlcr döktük
lerini, bunu bilhassa filonun har
be tutuşma"" s:.rasında destroyer
ler tarafından d[4man donanma -
sına doğru atıldıkların harpten 
sonra tetk;k e<li!en raporlardan 
anlaşılmıştır. 

1914 - 18 harbinde, maynler da
ha fazla kullan~ sahası buldu. Al
manya; İngiliz donanmasına karşı 
Baltık denizinin ve şimal denizi -
nin ş~rk sahili in:t:dad:nca gen~ 
mayn tarlaları te. is ettiler. 

Daha harbin bidayetinde İnı;iliz 
donanmasının toplanmasını güç -
!eştirmek m:ık<udi le Almanlar 
İngiliz adaları sahillerine ve li -
manlarına mayn dönmü1le~di. Hal
buki donanma daha evvel talışi
datını yaptığı içbı bundan bir 
fayda elde edi!e!lled• 
Diğer tar.ıfızn Dm·r liman ndan 1 

itibaren Şinıal denizini Alman 
tahtelbahirlerine kar~ı kapatmak 
için İngilizlerin yaptığı ma~ n tar
lası ~imdiye kadar en muazzam 
ma. r. tarlası olarak deniz harp ta-
rihine kavdolunmU!jltır. j 

Yine 1914 cihan harbinde Alır.an-
lar Vilheln:ıı;:ıafen limanını üs 1 

olarak kulla"lmak nıak>~dilc o ka
dar fazla ır.avnle doldurdular ki 
sonradan bur~sı ba<taıı ba<a teh
likeli mıntaka old·.ı. ·K~ndil;rin da- ı 
hi bu yiiıde liman• üs olarak kul
lanarr. adıl:ı.r. 

Yine büyJk harpte O;rr.anlı im
paratorluğu Akd~niz Ye Karadeniz 
ooğazlar:n. kapatma>: için bura
larda demirli mayn ta•laları vü -
cud ..... ge!.irrn~1:. Çnnak1{ale muha· 
rebcleri sıra!~rında da dü: nan do- j 
:ıannıasına karşı Osma:ı1'l:ır t;:;ra
fından serseri :rıayn dökülmüıtür. 
Fakat bu maqılerin ;,intim·alfi 
bulunduğundan dlikfüdLlktcn bir 
saa~ svnra :ı:1. k p~tlamıyor, bhı.a-

ayn nedir, 
o" azlar, sa
iller, kara 

su ar 
aynle 

a ıl 
ir ?. 

enaley h serseri mayn halinde dai
mi b'.r tehlike arzetmektcn uzak 
kalıyordu. 

MYNLER YE ENVAJ: 
ı.ı • !' ler kul!an ldıkkrı şekle 

göre s:nülara ayr:lırlar .• Ialiım o
lan sınıflar kontrollü - sabit - ser
seri nıany l<>rdir. 

Bunlnrrlan kontrollü maynler: 
Münasip tarassut me\'kileri bulu
nan iyi rüiyet sahasına malik li
manların met~al~ri ile müstah • 
kem me\•kilerin \'e geçil ve 'iıo.,,az 
noktaların:ı: ınüdafaa. l için kulk
nılırlar. Bu maynler hacim itiba
rile büyük ve hantal olur. üstelik 
af,ır tP-'bıt demirleri ve kontrol 
raidaları kullanıldığı için idarele
ri de güçtür. Bunlar sahilden ida
re edilerek alcşlenlıler. Yedi - on 
dokuzluk gruplar halinde kullanı· 
lırlar. Karadaki ıa.;ıtlar. dü man 
sefinesinin mayn rn•ntaku,;ına gir
diğin; görür.ce hangi tarlada bu
lunuyors:ı. onun r.ııonh·eliı.>.nı ha
reket ettirir. E;ei<trik cereyanile 
mııynler infilal: ı•<lerler. 

s~rseri m ynler demirle tesbıt 
olwın11yan fi ... cak mü.sademe za
manında e-lektrik eereyan devre
sini kendi ü.zerıll(1e tamamlıya -
rak patlıyan ID3)"Jılerdir. 

Harbi um. :r,ide gen~ ölçüde 
kullanılan ıraynlerin en iyi ateş
leme usulü (elektrik - kimyevi) 
denilen ml!yn~cr ·ek: att :!eme ma
kar.izn. .. asıydı. 

Bu makanl"ma maynın üst ta
rafında cnmnan bir L~~·nuz ü;inde 
h::nı~ kibri! bulnndur.»aktan i
baretti. H:ı:ıgi seb~plc olursa ol
sun bu cıını llip kırılınca hamızı 
kibrit maynlıı zarf içindeki ana 
mahfazasına hücum eder. Hasıl 
olar, elektrcliyet scbebilc ana mah· 
fazada eErcyan meydana gelir. J 

Aia:·nin ıçimk>:i inf;Jak nıı.d - 1 
desi ate5 al nca patla. 

Son haı be kl1dar ~~ullan1lan 
n1a} n:\..rde nıa<ldtı iıuilHkiw·c üç 
y ~iz lib1 etle~ fazin değil h. 

Fa'.<ai b~gün mofü rn maynlerde 
bı.; nj:,ı.:r.n be<; üz kilograma ka
dar çıktığı görülmr:ktr:dir. Çünkü 
~·e:ı harp gc.nı!crindckl zı.l1 git- 1 

tikçe kalınlaştığından maynlere 
karş• mukavemet~ artacağı cihetle 
maynlerln daha müessir olması 

için infiliı.k ve iştial aklarını art
tırma!< zaruri görül.nouştür 

BİR GEÇ T NASIL MAYNLE
NİR'! 

Geçıtlerin maynlen~inde veya 
bir mıntakanın mayn tarlalarile 
örtülü~ünde şöyle hareket olunur. 
Evvela o ııııntakarun suları is - . 
kandı! edilir. Buralara aralarında 
zıkzaklı ·bir yol bırakılmak üıere 
yedi - on dokuz maynlik gruplar 
halinde tarlalar tesbit olunur. Sa
hildc!.i tarassut mevkilerine göre 
bunların ateşlenmeleri de taksim 
edil'.r. 

Dost gemiler bu kapatılan mın
taka veya boğazdan geçmek is -
terse kendilerine verilen bir kıla
vuzu takip ederek gidip gell"bi -
lirler. Çünkü maynler sahilden a
te)cneceği için geminin bunlara 
dokurır:ı••nda dahi bir mahzur 
yoktur. 

Bu mayn tarlalarının ateşlen -
melerinde tarassut mal:allinden 
arz edildiği takdirde bir tarla ve
ya sadece bir grup, yahut da grup- 1 

taki herhangi tek maynin ateşle- ı 
me imkanı da ras;tlara verilmiştir. 

Maynler yel'leştirildikleri ma
hallerde su sathına az bir me:;afodc 
bulunmak üzere tarlalar halinde 
konulurlar. 

Maynleme işleri sıra. mda itina 
olunan noktalar arasında bunlar 
bulundukları mahalden koptukları 
takdirde seyyar bir tehlike haLne 
gelmemekr;dir. Halbuhi buı;ün 
mayn tarlaları kimyevi - elektrik 
surctile ate•lenme tertibatını da 
haiz bulunduUanndan bu kabil 
maynler daimi tehlike halinde bu
lun:naktad:r. 

Rus - japon harbmdeıı sonra 
1907 de Lahıde kurulan beyne! -
milel loonferan.,ta sekiz numaralı 
mukavele m:ıynlerin yapılması ve 
kulfanılmaları hakkında bazı tah
didat koymuştur. 

Mesela: Harbeden devletler a
rasında deniz ticaret yollarını düş
man limanlarım kapatmak gaye -
sile otomatik iştial tertibatını haiz 
mayn dfü;tmcııin men'i; demirli 
ve müsadcmeli maynler, tesbit kab 
!olarından kurtuldukları takdirde 
zararlı olmıyacak §ek.ilde bulun 
maları, ma) nli mmt:ıkalar ihdas 
olundukça bunların diğer devlet
lere ilam, nihayet maynlerin mah
dut bir zaman için mayıılerin mü
e:;:;ir olman1alarının temini, bu 
sehiz nı.ımaral: mukavelenin icnp
larıııdandır. Fokat; başlan ba;a 
hnrp sanayi:nin terakki asrı olan 
yiıminci asrın ilk yarısında, asrı
m zda bu maddelere zerre kadar 
ehemmiyet verilmediğini söyle -
meğe lüzum gücmüyr.rnz. Deni -
lcbilir. 

Bugün M EL.EK"te 
NEFİS •• SAIIA. · e BİR FİLllt 

Senenin en rnuhtr.~C!n ve Ltiyük .. , izn.n (,:n1i t .ts ı . Ba:5 Nı .c.rdc: 

JEANETTE 
~ELSO 

f\ftac D O N A L D 
EDDY 
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f'ı;cün SAA.! 11 de İt'ıu.iliith ın;1thıf>. 
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Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 3 

TUNA BOYUNDA 
TÜR ORDULARI 

\.-:tı-- Yazan: 

Kayı Türkl rinin Reisi Ertuğrul Beydi 
ZÜlKa<lır oı,~ ;.rı Büyük Türk 

bakam C ngiz istila ı üzerine or
ta Asyadan Anadoluya hicret e
den Türk aşiretlerınden birinin 
ibeyi olan Dulkadirin oğlu Karaca 
ıbey taıaCından ll!a:-aş, Elbüstan, 
V.2l~ty \'e Harpu!ta kur Lın ol
e ıcça n-u 'm T"rk hü limetıdir. 

Suriy~F hokı:n bubı:.ın r..ır 
Tu k hıikul'!'da .arı.le Q,man o -
gulları ar ınd bazan bırıne ha
zarı diğerine tcmayul c'ınek su -
r<tile mül ·m bir re' '°• a'"'lı•lar

d:ır. 

Yavuz Sultan SeLrnın İran ve 

M;ır sef Prlerına n suııra .anedan 
azası ortadan Y.ald.rılarak mem -
leketleri Os:r.a:nlı ülkesıno ilhak 
olunmu~tur. 

Ramazan 0!;111llan: Cengizliler 
tiliı ' üzerine Anad<llu a g cen 

BozU'ltlu Türkleri tar. f ndan A
danaıla ve harnlisinde Ramaz n 
oGıJllar. idares.nde bir hükuml!t 
kuruldu. Bunlar evvela M s·rın 

' ıonra O man oğullarının nüfuzu-
na girmişlerdir 

JCrdana o!tJlları. Ankara, Kon-
7•, Niğde, Aksaray, Sıvas, Amas
ya. Tokat. Sinoıı, Samsun havali-

sine •amil olmak üzere orta Ana-
• ı· doluda .I::rd:ına oğull.<.: ınra m -

dan kurulan hükllmtt ~ n~erk{'z
leri Kavscri \'e Sl\·as idi. Erdana 
b!da,·ette bu ha\'alide İran İlha
nile~i namına umumi valili~: Pt -
mi~. bHlliar~ müsta~.::i! olnıuştur. 
Rı devletin r<ifuzu ba ll"a geçen 
adamların fenalı. ;ndan çabuk . ar
sılarak ülkbinden :\iğde, Aksaray, 
Konj a Karanlan ofull.:ırın.:ı ge~
mi1 ve diger aksaınının da S: \"~s 
da Kadı Bürh~nettin elde ctrr. •• tır. 

Swas Sultanı Bürhanettin Ka
dı: Erdana oğulları zamanında 
K a. i ka<l. ı ıd Siyasete kar .şa
rak \'ezir olmuş \'e nihayet Sultan 
unvanilc s,y...,ta b - dt•vktin ba- ı 

şına geçmiştir. Om • .ın! 1 rla Ti - ı 
nlUr ara.'itndaki muhnr nın çık
ma!: na ı.w iı n ~ebe, olan K ' 
Bürhancttin öldükten sor.ra r .ı 
Anadolunun Osman ogullarıı:a 

geçmesidir. 

* Görülüyor kı, Selçuk devletinin 
inkırazından sonra, onun sinesin
de bulunan ümerası bulundukları 

\'e idare ettıkkri \' ı1"rc!e hüku
metlerini ilan etmi~ll'ruir. 

Anadolu Selçuk dedeli tar:ıfın
dan Söğüt harnli>inıie yer yeril
miş ve serhat be i tay:ıı o!uıı~rnş 
olan O:m1on vguila:-ı beyliı,i de 
bu kJ.çük bc\'Jıl, 'crdo:ı biı ıdır. 

O \·akit Ka,· T:h·kleriniı reisi 
Er.uğru! b ydı. 

İltc, Sötıil haı·al'si 0.;rnan o
ğullarının \'C O • ..u imparatur
lugunun bı ş'.giı.ı." ÖtPcl ·ıılıeri een
gil\'e" ve kn ıra<ı a.l olan Türkoğlu 
Tü:klcr Bizans imp .. ra~orlut,-,ına 
k::ır'}. Ye Balf.anlara Ye Tuna üze
r!ne dugru d ·•er Tückler taraf.n
dan a;ırlarc:ı e\\ el başlann ve 
de' am c1"e clm;ş ol· , ınıicacıt lıyi 1 
dPvam ett. r:ı islerdir. 

Ertu rul \ ·fat ett ten nra 
oğlu Osrr.an Be) Karacahi:ıarı zapt 
etti ve iik hutbeyi burada kendi 
nan:ı.ııa okuturken istiklillini ilan 
etti. 

Osman oğulları, Selçuk hüku -
meti inkrraz bulmadan evvel müs
takil bir hale gelmişti. 

Fakat böyle olmakla beraber A-

nad,ılu Scl,·u' dedet: bir rr"·t -
bu olara'.- tm ıyordu. Konya Scl
çnı<.Iarı bü•blitün ink,raz bulduk
tan &oıu·3 Osn:an Bey tam mano
sile müstakil oldu. (M. 1299) 

Osman oğulları. isti!.. .~ilerini i
ıa. ettikleri zaman Anadolu, yu
karıda muhtasar olarak tarihçe -
lcrini yazdıfiım bir takım irili u
faklı Türk hükümetlerilt- kaplan
mJŞtı. 

Ü>n·aıı ogullar r:m Anadolu ya
kasmda kaı»ılaşacağ· bir takım hü
kUm< t!er mevcuttu \'e bu J.ükı'.ı

m~tk rlc karşı karşıya bulunu -
)ordu. 
O,ınan oğullarının onüncle Bı

zans, \'e Biıansa tabı scı lıat tck

fur!.:ın ' d . Rar~i Roma inıpara
tirlu u ' ı ne kadar büyük Sel· 
çuk hükümdarı Alp Arslan;n Ma
lezkird meydan muharelwsinden 
sonra, yaı·a~ yavaş Anadoludan 
vüeudünü çekip Marmara salıil

lerine kadar inrn~ ediyse de yine 
nüfuzu ve kudret! baki idi. 

IAJ'k&ll Varl 

NASR ' Yazan: ZİYA ' il 
Tefrika 

Onlar gel·nc
Beyi ölü d 

... - .... 

Uzun ve tenha biı- yoldan Hocanın 

- Artık, bu hasretimiz ak.uda 
hitama erecek. Pek yakında. mura
dınıız.a nail olaca~ 'Z. 

- Yaaa .. Ne zanıan? .. 
- Her halde ... Lir iki güu içinde" 

Dayını olan Sivrihisar Be)·inin 
göndereceği adamlar, hiç kim. eııio 
göremiyeceği bir şekild~ ~ehre ge
lecekler. Bir kar gece sonra da 
&essiı.ce saraJa girecekl<'r. Cexin 
edasına hücum ederek i ini bilire
rrkler. 

- (Silıihtarnı elferine sarıJarak) 
Allah aşkınıza? ... 

- Enıin olun sultanım. 
- Demek ki, artık.... 1

1 - Dediğim gibi.. Tamamile, nı\i-
chmıza nail oluyoruz. 

- Ah .. Acabn, o günlni görecek 
nı.iyiz? ... 

* Hoca ile İmal, uzandıkları yerden 
bu muhavere) i dinliyorlar. 

İmat, kadının bu sözlerine fenaı 
halde öfkeleniyor". Bocanın kula
tıua eğiliyor: 

- Bele fU al ak kanıu• söyle
ıli(ine bak, hoca. 

Diyor. 
Boca, gülü ·or. O ıla İmal'ın ku· 

!ağına eğilerek: 

- Sen, kadının dediğine bakma. 
Allahın diyeceğine bak. 

Di~·e teYap veriyor! 

* Aşogıda, koııuşına de,·uın edi~ or: 1 

Silahtar - izden, yaln1' bir ~ey 
rica edeceğim. 
Bry~n karı~ı - Buyurunuz .. 
- üey Konladan döndiikten 

sanra, gec.clerj kPndisi He beraber 
yatınız. Ve oda L.apL•m1, aralık br
rak1nız. 

- llay, hay ... Fakat... 1~iınde 
öyle bir korku ,·ar ki .. 

- ~eden korkuyorsun, sulta
nım ... Adamlarınız, belki de gelmiş
lerdir, Onlar, geldikten ve sara
ya da girdiklrn sonra, hiç hir km·· 
vet Bt•li ölünıdcn kurtaranıuz. 

- Jlemck siz, d('r)ıal Br~ in nıe\'· 
kline ı:~çeceksiniz. 

E .. Be~·. or!oıbn kalkınca. 

{_lı teli 'ı ılc. ltd !l 

buna ne ınani var? .. 
- Ah .. Bu bunak adı# 

ha:latınıı zehir etti. 
- Ben i•e .. Si Le ha'~ 

iim. 
- (Silübtarın bo ııu,_ 

rak) o hayata, biran e• 
mak i~ti~ ornnı. 

- Ö) le ise, içeli111. 
BeJİn :~arısı, k01p·nı 

bekli) en kıza i~.ırtl edil 
- !jtıkndeh!eri ıloldııt· 

Diye, se~l~ıı~J or. 
Kız, ko,u)·oı. SufraıU' 

deki altın kadehleri ar• 
dııruı·or: 

Silahların önü1<do dit 
büy·ük biı· lıürıııctle ilk 1'• 

sm~uyor. ikir.ci kııd<·hl ~ 
mmu takdim cdi~ or. . ıl 

Silahtar kııa ır!ihiı~'itl' 

- Kızım! .. S nin de biıf 
emeğin geçli .. Enıin ol J;ı•ı' 
nuzuı saadetine ka\ u'ur• 

de sadakatinin miikal•''"1 

sin. 
Diyor. 
Şaraplar içiliı or. ~t ,ıı 

yor. 

Sillibtar, co~u~ or. ~ 

- Kız! .. Alınr •ıırad•' 
sazımı ... 

Diyor.. pıt 
Bir taraflan ~arap iı:il ('/ 

um edHirken. dij;,cr ııar' 
Sllalıtnr ni;a saz ile !;ı•~ 
•ek•e •alnıırn ha,[n '"" • > > • • • t 

Kız, parnıalo.b.r.ıa!ot ıill~ 
halde ortaı·a atılı~ or. (Y' 

nalarla kıvrıla kınıb r 
Silahtar ile Beyin !;arı• 

ne nigaJıfarla birbirleri~ 
lnr. Raksın \'erdiği 'ecdil' 
dah~ coşu3·orlar. 

Oyun bitiıırl' Bcı in P 
ni biribirine ç-arpıyur 

- Bir ~arkı .. 
Di) e, bağırı~ or 
Kız_ '-U ı;;arkı' ı ,4~, H~ 0' ( 

. ( \..ıı: 
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Üzerlerinde paraj 
' -. ... bulunan 

• ' • ' ı u-~ ... ' . t.1. .~· ~· ~ • ...... ---. 

1 • 
japan Hariciye Nazın 
Mauuka'nın yakında 
Berlini ziyaret edeceği 
haber veriliyor. japon
ya, Üçlü Paktın bazı 
maddelerinden memnun 
değildir. Bu meselenin 
Berlinde görüfiileceği ff 
japonya lehinde, paktta 
bazı değifiklikler yaı-
lacağı tahmin edilebilir. 
Havas Ajansı, japonya
nın Sovyetlerle de bir a· 
demi tecavüz paktı im
zalıyacağım bildirmek
tedir. 

Bir Yunan ga
• • Hitle-

Edenin Türkiye- zengin dilenciler!! 
yi ziyareti dost
luğu takviye etti 

Üç dilenci dah& 
yakayı ele verdi 

Yazan: M. ATLI Tefrika No. 31 
(liu yazır..ın metınt~rt AnadOLu 
Ajansı bültenlerinden aı.uunıı~ır) 

Telhis eden: Muammer Alatur 
D N B . ansırun Berlinden bil· 

zetesının 

re açık mektubu Anna, elindeki kartı okurken 
baktı 

Emniyet Müdürlüğü 6 ıncı şube 
ınenıurları tarafından dün akşam 
yapılan kontrollerde Emiuönünde 
Ali oğlu Ahnıet, Yaşar kızı Hatice, 
Osman kızı Ayşe isminde üç di -
leııci yakalanmış, bunlardan iki -
sinin iizeriııde 12 şer lira, diğerin
de 6 lira bnlnıımuştor. 

hayretle •• •• 

· · · aı h-kümeli 
Atina 9 (A.A.)- BBC. Katho

merini gazetesi, Mösyö Bitlere yaz
dıi:ı açık mektnpta, ezcümle şöyle 
diyor: 

Kı,hire 9 (A.A.)- BBC. Mö•yö 
Edenin Türkiyeye vaki olan ziya
reti münasebetile, müsait mahfil
lerde beyan olu.ndnğuoa göre, hu 
ziyaret, Türkiye n İngiltere ara
smdaki dostluk ve emniyet his -
lerinin takviyesine hizmet etmif 
Almanların Balkanlarda yarat -
mak istedikleri emniyet&izlik te • 
şebhüslcrine bir cevap teşkil et -
miştir. 

yuzume 
dır J.gine göre, Alman u H -
nin daveti üzerine, Japonya a
ricıye Nazın Matsuka yakında 
Bc·rline gelecektir. Berlinde, "'."1 • 

I·talya ve Japonya ara,;ında 
m:ınya, . d 
mevcut üçlü paktın icapı.a;ın an 
olan neticeler görüşülecektır. Bı
ıa;ıare, Matsuka'nın Romaya gide. 
ceiTi haber verJliyor. 
Almanyanın Tokvo Büyük Elçisi 

General Ott Siberya yolile Bcrline 
hareket etmiştir. Sefir, HiUer'e iza
hat verecektir. 

-
malzemesi sevkedi!eek vapur ka -
filelerine Amerikan harp gemileri
nin refakat etmesinı tadil etmek 
istiyen teklifler reddedı 1i,tir. Bu 
suretle, ayan meclisi ilk müsbet a
dımı atmış oluyor. 

A.KDENİZDE VAZİYET 

•ltalyanlar biıııe taarruza başla
dıkları vakit, bir yardım arıyor
duk ve Hitlere müracaat etmek is
tiyorduk, fakat o vakit Floran•a
da idjniz. İngilizlere müracaat et
tik ve bize garanti verdiler. 

Bu itibarla, tehlkeli zamanımız
da bize yardını eden ve bizim için 
kan lannı dilken İngilizleri memle
ketimizden nasıl tardedchiliriz?. 
Bunu asla yapamayız, 

lngiltereye yar
dım kanunu 

Yine bu kontrollerde tramvay • 
!ardan atlıyan 21 ki§iye birer lira 
para ceıası verilmiş ve 7 şoför de 
muhtelif beledi suçlardan tecziye 
•.dilmişlerdir. 

BUHRAN 

Oh!. Bu kelime o akşam beni, 
ne kadar rahatlandırmış, ne ka
dar mes'ut elm~li. 

Fakat, hadiseler durmadı. Dün
yada kopacak fırtınaları haykır -
mak istiyorlar~ g>bi hadiseler 
bize dehşetle saldırmaktayd>lar. 

O gece, hayatlllllzın son mes'ut 
gecesiydi, son ... 

Zira hemen ertesi günü, dün -
yanın en feci esrarı içine tamamile 
yuvarlan~ bulunuyorduk. 

içinde bakıyordu kı kendisıni her 
halde tarud.ğına hükmettı.m. 

Fakat hı.>settıgim can sıkıntL>l.l'.IA 
yenemiyerek sm1.ı.k .,;.r:ıtık dur
.makta olan yağlı kafalı şışko gar
sona döndüm; 

- İmparator değili;e de, de -
ınek, bir Kont!. 

Dedim. Ben böyle bır Kont ta
nımıyorum. Konlda Monte Kri.>to 
dan maada!. Ne buyuruyor bu 
Kont cenapları?. 

GarS<Jn tekrar bir reverans ya
parak; 

Amerikan membalarına göre, Mak
suka'nın Berlin ziyareti, Japon -
yanın arzu.sile olmaktadır. Çünkü, 
Japonya, üçlü paktın bazı madde
lerınin yemden görüşill.rne•ini is
temektedir. 

Pakta göre, Almanya, başka bir 
devlet tarafından taarruza uğrar. 
sa. Japonya yardım edecektir, Fa
kat, Japonya bir taarruza uğrarsa, 
Almanyanın yardım edeceğine dair 
bir kayıt yoktur. 

Akdenizde, İtalyanların bir kru
vazöru, bir d<!stroyeri, bir denizal
tısı ve birkaç vapuru batırılmıştır. 
Londradan hildirildiğine göre, Ak. 
denizde İngiliı.lerin mayn döktül-

leri sahalarda, şimdiye kadar, yüz 
kadar mihver va.puru batmıştır. 

Cihana yaşamasmı öğrettiği -
miz gibi, nasıl ölmesini de öğret. 
meğc azmettik. 

İran Şahının doy um 
yd öa ma 

(1 bıci Sa!ıUe~rn Devam) 
lilyil:alnrm reddinden sonra, 
31 reye kartı 60 rey ile kabul 
edilmiştir. 

sınırımıza 

yaklaşırken 
Ankara 9 (Telefonia) - Bugün

kü Ulus _gazetesi Falıh Rıfkı Atayın 
rDuşüneccğimiz ve yapacagımız 
şey!• isimlı bir b~makale. illi neş
retmekwdir. Bu yazıda, Türk va
tandll§larının ve bilhassa İslanbulla 
etrafında oturanların fesatçı, boz. 
guncu ve tahrikçi telkinlere karşı 
her zamandan daha ç-ok hassas bu
lunmaları Jazım gelen günlerin 
yaklaşmakla oldugu kaydedile -
rek şöyle denmektedir: 

V1 

D:inyanın en garip bir 
t e k l i fi k a r ş ısında .. 

Zira V a11ovaya henüz ayak öas
ınamış olmamıza rağm"n garip, şa. 
şırııcı darbeler adeta başımıza yağ
mağa başlamış bulunuyordu. 

- Kıont cenapları hususi oto -
mobılıle yalıı.z olarak otclımizi 
te~rıf ettiler!. Bu derece mı.. .. ım 
bir zatın doğrudan dogruy a ~Kse
L:i.ns ~ııMerem bay dukturla gö
nış:ınıye gelmelerı bır hürıı..Lıla -
deliktir!, Kant hazretlui ekseliıns 

İngilizler de bir destroyer kay
betm~lerdir. 

Havasın bildirdiğine göre, Japon 
Hariciye Nazın, Berlin ve Roma -
dan başka Moskovaya da gidecek, 
Sovyetlerle bir ademi tecavüz pak
tı imza edecektir, Fakat Sovyetler 
U zak'i'U'Jr:ta bir yeni nizam kabu
lune asla taraftar değillerdir. 

İNGİLTEREYE YARDIM 
Amerikadan gelen haberlere gö

re. Ingiltereye yardım kanunumın 
bugün yann ayan meclisinden çık
ması bek.Jeniyor. İngiltereye harp 

AFRİKA CEPHELERİNDE 

İngilizler, Somali de mu v affaki

yetle ilerliyorlar. 12 koldan Habe

şistana giren İngiliz kıt'aları, Adi~ 

ababaya doğru ilerlemektedirler. 

İtalyanların Habeşistanda ve İ taL 
yan Soma!isinde maruz kaldığı w
yik neticesinde yakında, evvelce 

işgal ettikleri İngiliz Somalisini 
tahliye edecek:ıeri ümit edilmek -
tedir. 

Dost ve ka•de~ İranın Büyiik Li
deri Ali Hazreti Hümayun Şehin
şah Riza Ş,.b Pchlevinin doğum 
yıllönü.nıii münascbetile, 15 mart 
Cumartesi günii saat 17,45 de İran 
general komolosluğunda bir res
mi kabul yaplacak ve İran general 
konsolosu Bay Bebna111 tebrikleri 
kabnl edecektir. 

Bir hırsız mahkum oldu 
Beyoalu, İstanbul ve diğer bazı 

semtlerde müteaddit hırsızlıklar 
yapan Rıza isminde bir hırsız Ad
liyeye verilmiş ve Asliye 8 inci ceza 
mahkemesi tarafından 7 yıl 4 ay 20 
gün hapse m " '·"" olunmuştur. 

Proje, paurtesi günü yeni .. 
den Müınusiller l\leclisino 
gönderilecek ve a~lebi ibti -
ınale göre, ayni gün l\fösyö 
Ruzvelt horafından i.mzala -
narak kanu.a hükmüne gire
cektir. 

llükilmetiıı, mukaddema 
projede buı tadilatı kabul et
mesine rağmen, projenin ru
hu tamamile muhafaza edil -
miştir. 

Bunun ea mühim madde•i, 
Mösyö Ruzveltin, Amerikaum 
müdafaası için münasip gör .. 
düğü ht>rhangi bir memlekete 
harp malzemesi göndermekt<ı 
nlabiyettar olmasıdır. 

Türkiye icap ettl§I 
an derhal ıUAlla 

ıardacak 
(1 lııd Sahifeden DeYaal 

kabuı etmeksizin, Yunanistanlı itaı
Ya arasında mutavassıt rolil. oynı,y~
••tlllı zannetrniye mü:temayilctır. ı
tQ.lyan taleplerinin iptal edileceği ve 
Alınarııarın Patrao ve Selıinikle il.t
ler •ide edeceği söylenmektedir. 

~İSTANDAKİ 
b ~ciated PreSB'in Soisa muha-

• "UUıı Alman ıut'aJaruun 4B aaat 
z~rtında Makedonya ve Garbi Trak
l'~dan Yı.uıanistaua taarruza g~.ccc.~ 
ı:ı haıcıcı,;da dün ventiıı.i ve dünku 
llUsbaınız<Ja n rettiğirrllz tıaber et
~ufuıcta h.enüz eşmilib~t. sarih bir ha-
er gelrneıniştir. . 
ıı.,.linde.ı:ı verilen bir resmi tebli

ğt' göre. Alınan kıt'alarının Bulga
rı:n_.,tıdaki harekatına verilen cınir ! 

~ueı~ınce \•e daha mü~it hav~ .prt-. 
1 ıçinde devam edilmektedir. 

Ro~IANyAYA YENİ 
k.JT•ı\ GELİYOR 

O.ger taraftan, Roınanyadan, Bul
ıarl!;tana geçen k:ıt'alann yerine Ro
nı. Yaya yeni Alman kıt'alan gelmek
te olduğu bildirilmek1edir. Birisi ta
nıa.in1yle molörlü olmak üzere ilci fır
ka. bu son haftanın ilk üç ırünü içinde 
Romanyaya gi tmelt Ozere Vj,yanadan 
tr<-nıe hareket elmiftlr. 
YlJN>Uı 
lilJDUDlJNDA 

Höyterın bildirdiğine g~re takriben, 
ye.ı1 Alınan fırkası, malzemesi ile be
ru er, halen Yunan hududunda mevzi 
alrrcı~tadlr. Yeniden iyi hava şeraitin
dC'n ıstlfa_d.e eden HiUer, ordLlSunu. a
r:ız nln guçlükJe .. · ,, u"r"atle .1 1 teb· ~ı.ne ragm.en, s 1 ere ilmiştir. SuitefehhUmlerin ve 
fen1:ı vaziyetlerin önüne geçmek Uzcre, 
B.°.gar makamıan. Alman k.ıt'alanna 
yıye-cek ve yatacak yer verilmesi hak
kında rad,yo ile bir seri talimat neı
retmıştir. 

BULGA.RİSTANDAK.t 
ASKER NE KADAR?. 

Tınıes gazetesinin diplon1atik nıu-
h ll"ı ~uııla.ı:ı yazıyor: 

. · nanlarm şi.mdi Bulgari.standa 150 
bıı ilık. hatta daha büyük bir kuv
ve en oldugu oıuhakkaklır. Alman 
Pi. rladarı daha şündiden YWlOn ve 
Turk b ... ıduUarına yakla.}mışlardır. Al
manlar uyuj zamanda fena t:ınzim e
dildiii olan Bulgar h:Qva nH•yQaıılann 
ellerinden ellerinden geJd.iği kadar çok 
hav::ı filoları getirmektedirler. . 

Valiyi ziyaret 
Alman:r.anın şehrimiz baş kon • 

solosu Fon Zaydel dün Viliıyete 
gelerek Vali ve Belediye Reisi B. 
Lütfi Kırdar la bir müddet görüş
müştür. 

Hariciye Vekili
miz geldi 

(1 inci Sa.lıifeden Denm.) 

Lı11fi Kırdar ile diğer zevat ta • 
rafmdan karşıl .. ~aınış ve doğruca 
vapurla İstanımla ıreçerek Tak -
simde Al asııaşada Gümüş,uyu 

cııdrlnbıldıi .lleiımeüey apa.rlı
maauoda birıNlerİllİıl dairesine git
miştir. 
Merhımı Bay Rüştünfüı cenaze.i 

öğleye doğru büyük bir kalabalı
ğın iştirakile apartımandan kal. -
dırılmı~ ,.e Beyazıt camiine geti
rilınıştir. Naına:ıı burada kılııap 

1 Edirnekapıdaki Şebitli''e defno
lunacaktır. 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa -
racolqunun bu akşam Ankaraya 
dönmesi muhtemeldir. 

sON 'l'ELGRAF- Hariciye Ve
kilimize ve ailelerine bu acı ka
yıptan dolayı en deri.o ~~ s~m'.~ 
teessür ve tuiyetlerınuzı bı.Jd.irı-
riz. 

şimdiden Yunanistan hududuna yer
leşmişlerd.lr. Bu muhabirlerin hudut
ta me\o cudiyeti, bittabi sinir harbine 
yardım gayesıni jstihd.af etmektedir. 
Sanıldığına &"Öre, Yunanistana 24 saat 
mühlet verilerelı: §11D.lar is!eneccktir; 

İtal,!'a il• sulh yaumalı:, lnglltere ile 
1llÜll•sebetleri J<esmelt, Bulgarı.tmııa 
hUdudu Bu lgaristaıı lehine clel!1Jtiı-. 
mek, Sel;iııik ve Patras gibi IWeri. Al
amn:raya vermek. ordusunu. tertıia et-
mek· 
RADYO GAZETESİNİN 
;M{)T ALEASI 

Ankara Radyo Gıı.teı..I dün 90Ce 
fWlla:ı söy tt~m:işti.r: . 

cA1ma.nların Bulgarıstanda yaptık-
ları hazıri.ıklara muk.'1~il" Yuııa:ustan
da bi.iyük bir silkün bükum. surnıek.
tcdir. Yunanlılarda. karar verim~ in
sanların inanlı huzuru göze çarpmak
ladır. Yunanlılar bütün kuvvetıeriyie 
Arnavutlukta çarpışmakta ve yeni rou
valfekıyetltt kazanmaktaduiar.> 

TÜRKİYENİN Yunanlılar bu yeni vaziyetf katı a
zım le karşılamaktadı.rlar. Dağlık ol~ 
Yun~ hududu tan.rruzdan ziyade n1u
dafaaya elverişlidir Biz, Yunanlılara 
eliınizdcn gelen bütun yaı·dunı vndet-

JWRKUSU YOKTUR 

m· bulunuyoruz. Bir t:ıra!tan da kuv
vetlerimiz bir cok. Afrik.a cephelerin· 
de Tarablusta motOrlU Alman kıtaatı 

SPOR 

Bug--nkü maçlar 
Mılü küme hazırlıkları vesile -

sile dört klüp arasında tertip olu
nan maçlara bugün Bc~iktaı;ta Şe
ref 'tadınd'ı ba~lanıırnl«,du 

Bu meyanda bugün ilk maçı Be
şiktaşla İstanbulspor, ikinci maçı 
~a Galat:u'arayla Feııcrbahçc t.a • 
lamları yapacaklardır. Lik şampi
yonu Beşiktaş.n, lik dördüncüsü 
jJe yapacağı maç, iki tukım ara .. 
sındnki ltuv\'et farkına nazaran 
büyiik bir atükn uyandırmı~tır. 

Tiyatronun yaz tatili 
Şehir Tiyatrosu önümüzd<>lti a -

yın 1 inden itibaren mevsim tati • 
!ine başlıyacaktır. 

Al'tistler 4 nisandan itibaren 
12 vilayette turneye çıkacaklardır. 

Meclis yarın açılıyor 

Kabul edilen başlıca tadilit 
§unlardır: 

1- Mösyö Ruzvelt, keooi -
sine verilen salahiyetlerin is
timeJ tarzından kongreyi ha
berdar etmesi. 

2- Bu salahi:ve!lerin 30 ha
ziran 1913 yJına kadar mute
ber olması. 

Na zedlle blrdAvA 
Bundan beş sene evvel, Tophane

de Ford Fabrikasınd.ı vukua gelmiş o
lan kaçakçılık suçluları hakkında Be
şinci Asliye Ceza Mahkemesi tarafın
dan verilmiş olen ben\rt karan Tem
yizce nakzolıınmuşlur Bıı davanın 
nakzen rüyetine Çarşamba gu..'lil ka
çakçılık rinvnJnrına b.ık;ın Bc~inci As
liJe Cezada başlanacaktır. 

Antakyada 
den em 

hava 
1 

Dün Antakyada hava taarruzuna 
keT"Şt pasi.! korunma deoneıncsl yapıl
ml.$b.r. 75 dakika fftireJt dt'ııemc esna
•sında ekipler ~ gençlik tcşkılfitı vazi
felerini tam bır muv:ıff:ıkıyclle yap
mı..ş, halk sükün ''e intiz!l111 içinde sı
ğınaklara girmittir. 

---<>----

o ıncı saı.ü·dcn Dt·vamı İbrac edile 
devrolunması. muahedeler muci -
bince memleketimzie gönderile -
cek mi.iltefik askeri kuvvetlerin 
Devlet Demiryoliarı, Denizyolları 
ve Devlet limanları vasıtalarından 
istifadelerind~ alınacak ücretler 
hakkındaki kanun liıyihalarile bir
likle Türkiye - Fransa dostluk mu
ahedeleri ve m~terek beyanname 
protokolunun tasdikine dair olan 

mallar 
Bu hafta içinde haric d0kuz bin 

lira kıymetindı• 2500 kilo kuru koza, 
on. altı bin beşvüz ]il'(! kıymetinde 
8000 kilo ipek diiküntü ü ve altı 
bin be vüz lira kıymetinde ham 
ipek ihraçedilmistir 
ipe kil•r,ıç edilmistir, İPf'k ve koza 
ihracatımız gittikçe artmaktadır. 

kanun liıyihasmın geri verilmesi [ ~ 

~~:::~~it~=~~~t==~e I ·'ti a. J fJ ij :r4 
ııemalara, dans yerlerıne alınma - - _ 
maları hakkındaki kanun teklifi 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Parti Grupu da 
evvelce bildirildiği gibi salı günü 
toplanacaktır Hariciye Vekilinin 
tatil cfuvresi <:snasında harici ha
diselerin inkişaflan hakkında Parti 
Grupunda izahat vermesi ve Baş
vekilimizin de yeni mal! yıl büt -
~·sile harici vaziyet hakkında Mec
lisin çar~amba günkü içtimaında 
beyanatta bulumnalan çok mııh. 
temel görülmektedir. 

---<>-

Milli Mtdafaa 
Vekaıeu 

Amerika yardım 
tayJhası 
(2 inci sahifeden devam) 

kirı un1umiye daima, obst7üksi
yon denilen politika ınancvrnsınt 
takbih etmiştir. Çünkü Hiyiha bi
rinci nıeclisten geçıniş, ikinci ~cc .. 
m.in h~ridy~ ene~".'eninden geç
ınış ve ıkıncı ll'!eclısın heyeti unıo
mi~·csindcdir. Ikinci meeli,in he
yeti umumiyesinde de ekseriyet le
min etıııi~tir. 

cGerçi şunu bılmck kafidir ki, 
bizim milli politik mızda değişen 
veya değıı;ecek hıçbır şey yoktur. 
Davamız bu vatanı harp faciala -
rından uzak tutmak için elimizden 
geleni yapmak, ve onun hürriyet 
ve bütünlüğünü kayılşız ve şartsız 
her türlü suikar,da karşı müdafaa 
etmektir. Harp, Ren huylarında i
ken siyasetimiz bu ıdi: IIudutla -
rımızda solurken gene budur Bi. 
zim sulhümüzün devam1 harbin 
sevk ve ıdaresine, ihtılal ve s·ra -
yetlerine hakim olan'arın elinde
dir. 

Bununla beraber topyekun harp 
usullerinde, cenhe gerısini yıkmak, 
asıl taarruza hazan aylarca tekad
düm eder. Topyekun harplerden en 
büyük mücadele kuvvetini milli 
ittifak en acı zaafl da efkar karga
şalığı teşkil etmektdir. 
Eğer cMhemize karsı bir gün te

cavüz nivet incie olanlar varı:a da .. 
'ha C\'\d milli ittifakımız üstımde 

ged· açn,ağa çalı'Ocaklarclır. 

HL·r bitin.jz, her Ti.ırk vatanda~1 
hürrivet harbi cephesinin bizzat 
kendisınden, kendi irade, karar ve 
manevi atından başlamakta oldu
ğtınu bugün her zamandan fazla 
düşünmeğe mecburdur,. 

B. Falih Rıfkı Atay bundan son
ra: bu vatan ieinde yaşayanların 
hüı r1 ·et ve şereflerinı koruyacak 
her türlü mücadele vasıtaları ve 
te~kılatının cihazlandıgını, harbe 
zorlandıı.,ımız zaman ne yapacağı
n11zı ve ne olacağımızı ancak bi
z:m bildı _.nizı Tiirk mucizesini 
bizden başka hic kimsenin ne ta
savvur ve ne de tahmin edebile • 
eeğini tebarüz ettirmrkte ve lıila
hart' şöyie demektedir: 

•Yapaca<>ımız tek vazüe, hükd
metin geceli, gündüzlü hazırlıkla
rına tam bir itimat ve liyakatle, 
harpte vazıfe görür ı?ibi, yardun et
meklir. Yarın, nasıl hepimiz ordu
nun birer parrası olacaksak, bu • 
gün milli hazırlanma hükümetinin 
\;irer parrası, bütün mes'uliyet -
leri ile birer parçası gibi hareket 

etmeliviz. Harp olacak mıdır, ol -
mıyacak mıdır, yakın mıdır, uzak 

mıdır? Bize hazırlık ve istihsal gay
retl~rımizin bir anını kavbettirecek 
hu türlü suallere kulak dahi ver

miveceğiz. T<.ırke has karar ve 
T~rke has şevk irinde, Sefe \'C Hü
kumete ba;;lı, ı~imize bakalım .. 

MAHKEMELER 
(3 üncü sahifeden deı•amo) 

dinleyip de senden ayrılmazsa, <>
nu da reddederim .. Seni de ortak
lıktan koğarım.. Elele verip sü _ 
rü.nün artrkL 

O sabah, henüz uyanmıştık ki 
kapımızın vurulmasını müteakip 
yine o şı~ıııan, yağlı kırmızı otel 
garsonu ayni yılı.şık tcuc.:;sumile 
göründü. Elinde yine içinde bir 
kart dö vitil bulunan ayni tepsiyi 
aynı şekilde tutuyordu. 

Herıf sabah sabah yi11e karş:.mız
da görününce ~na halde hiddet
lenmekten kendimi alamamıştım. 
Anna'nın, yine birdenbire ürper

diğini gördüm. Bizim telaşımıza 
zerre kadar kulak asmıyan şişman 
otel gar onu ise, operet oynarmış
casına şatafatlı bir reveransla bü. 
küldü .. 
Kendım.i tutamaksızın : 
- Bay garson!. dedim. Hayır ola? 

Yoksa bu seferde de bır çinlinin zi
yarelini mı haber vcrec~ksiniz?. 
Yoksa yine o muhterem japon mu 
geldi?. Ne ;stıyorsunuz? .. 

- Muh' rem bay doktor! (gar
son bcnı Alman zennettiği için ba
na gelesıyc dok! ·r diye hitap etmek 
le bir mahzur görmıycr lu). Sizi 
kah\'ealtınızdan e\'vel ralıatsız et
tiğim için aflannı?.l dikrım'. Fakat 
hakikaten tahmin buyurduğunuz 
gibi miıhim bir ziyaret kabul etme. 
niz rica olunuyor! .. 

Son derC'ce canım srlalmış bir· 
halde bağırdım : 

- Canım ne ziyareti yine?. Biz 
buraya butün Varşovayı kabul et
nleyc gt:lın {~ik. kuzum! •. 
Paııak kab'ı şı ko garson elini 

fırlak golıe •ınııı fü,tüne koyarak 
ayni sırıtkan gülu~ile : 

- Fakat bay doktor!. Bendmiz 
mazurum'. Çünkı ziyaretçiniz o 
kadar yuksek mevki sahibi, o dere
ce mühim ve ~er tlı bır zattır ki o
nun zh·areti oft'limiz ıçln müstes
na bir halrlır 1 • Sizın ıçin de, zanne
derım, pek şerefli bir zıyarct sayı. 
lır! .. 

Hayr tle garsona yürüdüm. 
- Alfoh Allah 1 yoksa bu sefer 

de japon iınparatorile mi müşerref 
oluyoruz? 

Dedim. 
Gar>0n göb<-ğinl oynata oynata 

güldü. Sonra gayet eıddi bir tıivll'
la : 

- Aman efendim!. dedi. Varşo -
vada zannettiğiniz kadar bol japon 
bulunmaz! Sizinle g<irüşınek isti
yen zat hiç kimseyle görüşmiyen 
gayet yüksek ve halis Polonyalı bir 
muhterem zattır!. Kendilerinin 
muhterem kartlarını kabul etmelı: 
lUtfunda bulununuz! 

Garsonun uzattıl(ı tepsiden hay
retle kartı alıp baktım. 

Fakat karttan bir şey anlıyaına
dım. Çünki kart Polonya Jisanile 
yazılmıştı 

Sırtına penhe bir sabahlık geçir. 
mış olan ve bizi büyük bir hayret 
ve endişeyle dinlemekte olan Anne 
ben kartı okuduktan sonra, hele -
canla, kim olduğunu anlamak ister 
gfbi yüzüme baktı. 

- Polonya lisanile yazılmış, uı
lıyıımadım, Annaı .. 

Dedim. 
Anna: 
-Ver! 

bay doktorla yalnız pc>k mü.stacel 
bir mesele hakk:nda g<ır"im<'k ü
zere hususi :.alanda bcklıyorlar!. 
Ş~ko garsonun (Kont hazret

leri), bana da hemençecik 'eri -
verdiği (ek.>eli.ns) payesi gibı laf
lar, adeta, hakikaten bir operet 
oynamağa başlamışız hissini ver
diği için hayli şaşalaınıı;tım. 

- Siliılı fabrikaları tröstü ge
nel müdurü Polonyalı Kont be
nimle hususi mı görüşmek isti • 
yor?. 

- Evet, ekselans!. 
O vakit, hayretle ve (ne dersin?ı 

manas.nda gayel heyecanlı bir 
halde, adeta donmuş gibi a~ akta 
duran Annanııı yüzüne baktım. 

An naya: 
- Ne derı;in?. 
Diye sordum. Zihninde pek mü

him şeyler düşünnıl'ı.le olduğu 
yuzüııden anla§ılan Anııa hala za
il olmamış bir hayretle; 

- Ooo!. Görüş!. Görüşmelli;in.. 
Diye mırıldandı. 
Ş~ko otel garsonuna döndüm: 
- Ekseliıru ! dedim_ Bu Kont 

cenapları neredeler?. 
- Hususi salonda bekliyorlar, 

ekselans Her doktor!. 
- Peki, lütfen beni yanına ııö-

tUrünüz!. 
- YavoH. 
Annaya döndüm. 
- Muhavereyi kısa keserıııı! 

Merak elme!. 
Diyerek önümde parıl parıl çıp

lak kafa,ıle cgilmış olan, bu lıiıliı 
Metr. do tel olmak heve>ine cr4e
memış ~atafatçı gar>uııun iınün
dcn yürudüm. 

Asan:;öre allayıp 2: incı kata ın
dık. Asansörde hakikat n garıp 
bir 1 ey an kap lmaktan i<~n -
diını alamamıştım. 

Polonyarun bu kadar şataf tlı 
unvanlar sahibi buyük bir eı.u ... ,tri 
adamının benim gıhi biri,ik, ta 
a}ügıma kadar gelerek, acele gö
rüşnıek u;temesin<lL·ki st~bep ne 
olabilırd!_?. 

Şişko garsonun fırlak göbeğıni 
sallıya sall:ya yürüyerek, önüm
de, bır •alonun kJp1'>ını açtığı za
man içeriye helecan ve hayretle 
bakmaktan kendimi alamadım. 

Şişko Metr dotel budalası gar
son yerlere kadar eğilmişti. 

Muhteşem bir büronun yanın
da, büyük bir koltukta oturmak
ta olan beyaz bıyıklı, uzun boylu, 

gayet ciddô yüzlü vakur bir ada
mın bizi görür görmez ayağa kallt
tı.ğını gördüm. 

Gayet ciddi ve mağrur olduğu 
ilk nazarda görülen bu adamın 

uzun gaga burnu üzerinde bir göz
lük parlamakta idi. 

Şışk<:> garson - adeta doğrul -
madan - öyle iki kat, geri geri yü
rüyerek dışarıya çıktı ve kapıyı 
yavaşça kapadı, 

Hemen bu 7.a ta doğru ilerledim. 
Kı.sa bir .elim ve almanca o

larak: 

7.ann<!deriın, muht.erem 
il ,ıkviy<' edilıniş olan İtalyanları ta-
k ·e deı.·.ııu ediyorlar. Türkler, lıfıdi
selt•ı ı di'-ı;katle takjp cdtyoı·Jar. rt:rcm
ekr>tlerı tıarruza uğr.ıdığı takdirde 
Tuı Jderın -siliı.ha sarılat-akları teyit e· 
dilmektedır. 

Nevyorkt.a çıkaın Nevyork Post ga... 
zetesi de şı..iyle yazıyor: «Ne Yunanı.
tan, ne Tt.irkiye, korlruya kapılmıya-

ca.klar ve Balkan.l;.ırda bir ordunun ia

şesi gibi en korlrunç mel;•lelerden bi
risi e karşı karşıya bulwıan Hl$

lerin önünde teslim olnuyacakla.rdır. 
Bütun bu gilrültuıer arasmda, Kitle

rin Yu.nanistana, Boğazlara ve Türk a
razisine karşı tıehditleri..ain hakikatte 

nereye kadar v~bilece:ğini ~ a:arlh 
surette göreb~ vazıyetleyiz. 

( 1 ı.cı Sahifeden Devam) 

kazak, üç yüz yirmi beş hin yün 
ç-orap, yüz yırmi hin pamuklu, yet
Illlij beş bin yün eldiven ve elli bin 
muhtelif eşya Ordu Birliklerine 
taksim ve erata tevzi edi.lın.iı;tir. 

Efkarı unıumiyeoin de lıiyih 
lehinde olduğu anlaşıldığuıa &'~ 
re, ekalliyeti teşkil edell azalar 
halkııı' Uıkbih ettiği bu obstriilı:~ 
slyon oyununu oynarken, biraz 

da kend; •iyasl mukadderatlarile 
oynamaktadırlar. Belki bu, ekal
liyetin obstrükı;iyon oyununda 
fazla ileri gitmesine karşı eıı. iMl
yük engeldir, 

İ§i daha azıtacak gil>i görünü • 
yorlardı. Yeniden kavga edebilir
lerdi. Hem sebep, hem de şahit ol
mamak için: 

Dive <>li"" lnırtı alıp baictı. Kon Lla mı.iJıemil oluyorum.. 

YUNANİSTANDAN 
NEı:ER İSTENECEKMiŞl, 

Ruyterın Solyadıpl verruği babede
re go.re, Alman k.ıt'aları mt.ihim mik
tarda Bulgaristan& girmekte devam 
ederken, Sofyadaki i.nLıba, bir hafta;ra 
kııdar veyahut daha az bU' zamanda 
Yunanistana bir A.1nıaıı illtimatou::ı.u. 
veı·il.mesini.n k.eklmebiJeceği merkedn· 
<ledir. Bir ç"' Alman harp muhal>lrl 

Türkiynin, tebditıere ve diplomui

lere clayanall Alıruln istilasına kalJl 
mukavemet hususundaki azmıoe ııe
. Nazilerin Çlka.rdığı "l tiiıı lince, bu, 

SflrilltQlere ye pl?nlannı ~ele 

için gösterdilı:l«i bii!Wı f8're'Jre ıııc
men mal•"\m ve müsbetti.r. 

Bu teberı.-üata tehalükle iştirak 
eden ve bu vesile ile de orduya kar
şı derin al:.ka ve muhabbet gö, -

teren sayın yl.ıl'ddaşlara ve bu işte 
kıymetli yardunlan sebkat eden 
Kızılay ;e diğer hayır cemiyeJcri 
başkan ve işyarlarına teşe.kkiic o
\unur.• 

Herhalde Amerikanın dem&k • 
rnsi mekanizması, zorlamıya el-

G
... g 

meı. orunen ve görünmiyen A-

millerin tesiri altında dönen Jıaa.. 
· sas bir çarktır. Onu zorlamıya te
şebbüs etmek reaksiyon doğurur. 
Zamanını beklemek lhımdır. 

- Allaha ısmarladık! Bile dıe • 
meden, koridonın öbür ucuna dofl
ru yürüdüm. 

+ E!pJı Bii7ük ElçW Feyiz llılo>
hoıınmet Hao. d1in tedtiıı meraslıni ,,,,_ 
pılmış olan Diyanet işıerı ReJsi Rttat 
Börelcçlnln ccruızesine ııöoderecej!I 

çe!en.lı: bedeli olan 100 Ül'll71 Türk :e.
va. K~una ta.il. .,.., -w;.:-

A na birdenbire, sapsarı kesil • 
diğini gördüm. 

Hayretle sordum: 
- Kim?. 
Anna şaşkın gözlerle ve hele • 

canla yüzüme bakarak:: 

- Polonya si!Ah fabf'iıltaları 
tröstü genel müdürü!. dedi Kont 
Voroçi Sivoroviç!. 

- Kont Voroçi Sivoroviç mi?. 
An.na sarannıt Yüzile, elind 

karta ıo kııdar mütb,4 bir lanet 

D dım. 
(Arkan nr> 

Şehir tiyatrosu 
TEPEH .\ŞI DRAll 

KISMINDA 

Btl altpm ı .. t .?G,Jtl .. 

MEŞALELER 

fstiklli caddesinde Kome4i 
kısmında 

KİRALIK ODALAR 
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Allahüekber dağının sırtlannda üç günde 
eriyen bir kol ordumuzu o hale getiren 

mes'ulleri tarih nasıl affedebilirdi ? 
Orduya ııym on bırmCi akşamı 

(Vertenek • Beyköy) hattını tu • 
tacağma dair yazdığı rapora da 
imtisal etmiyerek, büyük lı:ısmı 
teşkil eden iki fırkasile zayıf Rus 
artçılarının peşine takıldı; onlarla 
oyalandı ve niha~ ~osor, Axse
nek üzıerlerinden yürümek ve 
(Allahlie.kber) i &§maltla kuvvet
lerini yukarıda nah eylediğimiz 

rkilde eritmete mecbur ve mah
kfun oldu. 

Kolordu yalım etuz ilanci fır • 
kasını Vertenek'e sürmüş ve fa
bt bu fırkanın )'Ollann icaplarına 
uymak lüzumunu hissederek, Sa. 
nk&m.1'8 gitmek üzere (Bardu) 
yolunu tercih etmişti. 
Diğer taraftan orduya kumanda 

eden Bafkumandan vekili de do • 
ku.zuneu kolorduyu (Bardız) mt
bmetiııde siiriikleıniş ..., ayın oo 
ikinci gecesi (Bardız) da ordunun 
müstakbel gü.lerini hareketleri tet
kik ve mütalea edilirken, onuncu 
~lordunun (Sarı.kamış) önlerine 
vardığı n:ni]ihazaslle 12 inci günü 
dokuzuncu kolordunun (Bardız) a 
ftmll§ olan kıt'alarile Sarıkamış 
istikametinde yiiriinülmek karan 
'ferihnİfÜ. 

Onuncu Jı:olordunun oyalanması 
'ft hld!ıelerin arilı:lerile uzun lsti
lı;ametler iiıoerinde yürümesi kolor
dunun Sarıkamış önlerine gelme -
ilini gectktirmifti. 

Dolı:tı:wncu kolordu ayın 12 inci 
ıfinii akşamı Sankamlj önünde 
cfüşmana çattığı zaman, onuncu 
kalordu büyük kısımlarile daha 
(Olti) yakııılaruıda ( Harap Kale) 
ve (Penek) civarlarında oyala -
nıp duruyordu. Ayın 13, H ve 15 
inci günleri dokuzuncu kolordu 
8arıkamıt önlerinde yalnız kal -
mışt.ı; ve ayın on ikisinde başla· 
mJŞ olup 14 üncü günü ak§;unına 
Jlacilr devam eden parça pııırça 
taamızlarile eridi. (1) 

Buna mukabil düşman cenuptan 
mütemadiyen takviye kıt'alan alı
yor ve kuvvetleniyordu. 

Dokuzuncu k-0lordunun dfa dil§· 
mesi lebeplerinden bir.i.ııi de ileri 
harekete başladığı günden itiba • 
ren lmvft'tlerinin mühim bir las -
mını muhtelif ııebep ve maksatlarla 
geride baakması ve Sarıkamış mu
hare~e bu kuvvetlerden is-

tifadeye iınkAn bulurunam&'ll idi. 
Dokuzuncu .kolordunun San • 

kamış önünde yalnız kalması d<>
layısile hareketi mi.itemadiyen 
tesri edilen ODUDCU kolordu ise a
yın on !>eşinen günü akşamı geç 
vakit 31 inci fırkasile ve adeta en
kaz halinde Sarıkamış önlerine ge
lebllıni§ ve fakat (Yagbasan) ateş 
yağmuruna uğrıyarak ciddi za • 
yiata duçar olmuştu. 

31 inci brka da ayni gün Alisofi 
Posat'a kadar ilerledikten ııonra, 

Kars istikametini temin etmek ü· 
zere Yolgeçmez, Karahamza ve 

Emniyet Sandığı Mü
dürlüğünden: 

Zô:l,}'e A1* namına tevdiatta bulu
nan aııneei Saliha Hedlye Aya 27.l.IH-O 
tarihinde Sandılımaa buaktıiı -
için verilen 52387 numaralı Bonoyu 
kaybt"ttiğini s0ylemiııtir. Yenisi verile
cetinden fflrıinjn hükmü olmqacaj:ı 

ilin olunur. 

Fatih Sulh 3 üncü Huhuk Hakimliğinden: 
Vefat tarihi. Adı ~ mem le.keti 

7/t/940 
14/9/940 
25/9/940 
26/9/940 
30/9/940 

2/10/940 
5/10/940 
6/10/940 

12/10/940 
12/10/940 
14/10/940 
16/10/1140 
19/10/940 
21/10/940 
23/10/940 
24/10/940 
27/10/940 
28/10/940 
28/10/940 
29/10/940 

Müırıın Gimer Mustafa. Bü~ 
Şevki Gölce Ahmet. Gaziantep. 
Recep Okan Ahmet. Ayancı.k. 
Muhlis Akcan Ferhat. Erzurum. 
Ahmet Karıbıyık Musa. Manisa. 
Emıne Isınail. Barlın. 

Şevki İçten Hüseyin. Sürmene. 
Harun Dalgıç Hasan. Sürmene. 
Mehmet Tiryaki Osman. Gerede. 
Hasan Güney ömer LCttfi. İstanbul. 
Şevket Uçan Rifat. Bu lgarya. 
Emin Dağıdır Emin. Safranbolu. 
Osman Bayrak Ahmet. Lüieburgaz. 
Mehmet Yıldırım Ah met. Burhaııiye. 
Etem Eker Mehmet. Burhaniye. 
Şaban Orencik Halil. Selanık. • 
Arif Başaran Hasan. Çatalca. 
Ali Giııçay Halın. Manisa. 
Lutf; Başsoy Mehmet. 
Halide Coşkun Hayri. Yanya. 

Berveçhi baliı Gureba h~tanes inde vefat edenlerin ilAn tarihinden 
itibaren alacak ve borçlularının bir ay ve iddiayı veraset edenlerinin üç 
ay içııı~e mahkememize müracaat etmeleri alcsi takdirde terekelerınin 
Hazineye devredilecegi ilan olunur. 94.1/24 T. 

Soğuğa karşı 

tedbir alınız 
Y alna nkı ,iyinnwlı 

lıali değildir. Cebim7'14 
!Hr Jıa,. 

GRiPiN 

Cttltınekten mütevellit baş, ıfit, adale ağrılarile lnnklıiı ve 
em"'1ine karp en ııeri, en kat'i tesfrlı ilaçtır. 

Lösamanda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız 'fe her 
yerde pulln kutuları ısrarla isteyiniz. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. l~aresi İlanları 
Muhammen bedeli 1809 lira olAn muhtelif hlmJıt ve evsatla 752 Jı:llo... 

aram sicim açık eksiltme usuliyle aatm alınacaktu. 
Mil•akasa 24 Mart !Hl Pazarte<i ııünü sııat 11 de Slrlıeclde 9. İflebne blnıı

ımda A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. İateklilerin aynı gün ve saatte 
120,68 lira teminat ve kanuni v-ikle komisyona mllracaatıarı lhımdır. 

Saru>ameler paraaız olarak komi.ll)'ondan verilmeldedlr. (180~) 

Orman Fakültesi Alım Satım ----
Komisyonu Başkanlığından: 

Cbıal ...... Ta. 

ODEON PLAl<lAAINDA 11!270422 

NE YEMEK=- · 
==YAPAYIM? 

Salçalı köfte 
Malzeme: Yarım kilo kıyma, bir 

iri soğan, bir demet maydanoz, bir 
çorba :kaşığı yağ, iki 90rba kaşığı 
domates salçası, bir yumurta, iki 
çorba b§ıtı un. 

Yapı.lı§ı: Et ile kıyılmış aoğam, 
ve yumurtayı karıştırmalı. Son • 
radan .bol domates salçası katıla
cağına göre, tuzu pek az koymalı. 
Köfteyi hazırlamalı ve dinlendir
.meli Bir sahana yağı .koyup erit
meli. İçine unu katmalı. Tahta 
kaşıkla ezip karıştırarak unu bi
raz sarartmalı. Domates salçasını 
bir buçuk bardak sıcak suda ez
meli ve mütemadiyen .karıştıra -
ralı: UDUD üzerine dökmeli. Telı: 
rar kaynanıağa başlahınca, kıyıl- 1 
mış maydan<>Zu içine katıp bir de
fa karl§tırmalı ve köfteleri birer 
bJ-er salmalı. 

Hep birden yirmi beş dakika 
hafif ateşte kaynatmalı ve müm
künse piştiği kapta oofraya ge -
tirmeli. İndirileceği zaman içine 
ik oori>a kaş:ğı şarap katılırsa, da
ha iyi olur. 

Malzeme: Yarmı :kilo kuru baA
la, 250 gram ceviziçi, iki dilim ek
mek içi, tuz, kırmızı biber, bir 
fincan zeytinyağı. 

Yapılışı: Baklaları birkaç Hal 
ııu içinde birakilarak gevşiyen ka
buklari ayiklamali. Tuzlu 6uda 
haşlanarak yum~atılır. Ekmek içi 
suya batırılır. Islatıldlktan sonra 
sıkılır. ceviz içi havanda veya kıy
ma makinesinde ezilir. ekmek ile 
iyice karıştırıl:r ve iki bardak su 1 
veya etsuyu ile sulandınlır. Tuz 
ve kırmız biber katıl.r. İki üç ta- j 
~m kaynadıktan sonra içine bak
la salınır ve beraber bir taşını k.ıy j 
natılır. Sıc&k veya soğuk yenebilir. 

_..,. ___ _.. 1941 ikramiyeleri 

T. İş Bankası 
ı adet 2000 Llnlı1ı: = 2000.- un 
3 . • 1000 • = 3000.- , 
2 > 150 • = 1500.- , 
4ı > aoo > = ~ooo.- , 

1941 il çak . 8 • 230 • = 2000.- • 
ali • 100 > = 3508.- • 

Tasarruf hesaplan so • 50 • 4000~ • 
• 300 > 20 > = 8000.- > 

Ik • l"' Keıldfler: 4 Şubat, 2 Mayıa, l Ağıl" 
ramıye p anı loo. a İldncil•<rln tarihlttlnde ya· 

'Oılır. 

-----·--·- ------

, Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Lira K. 
622 00 
187 00 
368 .. 

Havaklı&I 

Temlnala 
Lira K. 

4 87 
29 oa 
lll 63 

- Mehe''ell ... 
Selimiye Şerlf ~ ili Mo. tal 17 
ııaee n- Jıalwa Serrl1lk 100 
o.manap v 1 

Alıpp 4 odalı ve bahçeli .,.,,;,, ~ 
Ahpıp 5 odalı ve bahçeli evin IJI 
ııa metre murabba 
ki barakanın tamamı 

3288 %5 245 12 > ~ lıloda tl/91 227 !Mtre murabba arsanm taJll",,.s 
514 50 43 09 > > > 11/M l'l,llO - munbb ananın ~ 

Yukarda cin.9 ve mevltlleri :ruılı llll:rri menlnıllerin ..ııııtıyetı -.:ık uttuma;ya ÇJkarılmı;br. İhaleled 17.3.941 fi' 
zarlesl ıünü saat 14 dedir. İıneıdilerin 11> 1,5 temına~ı. Akanı r••tne mllwtlan. (11181) 

Sultanahmet 
Sulh Hukuk 

Birinci 
Hakim-

TAKViM 

MART 1941 
PAZAR 

9 
Ay 3 - Kasım 122 

V11811ti Vakit Er.aui 
... d. sa. d. 

7 22 Gdnq 12 13 
13 25 Öğle 7 16 
16 41 ikindi 9 31 
19 09 AkfaDI 12 00 
20 38 Yatu 1 30 
s 44 lmuk 10 .55 

Radyonuz 
Bozuldu mu? 

RADYO-TEKNİK'e 
Telefon edinir: : 41264 

9 Mart 1941 


