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Arnavudların 
vazifesi 

Anıavufüır eenchi boyun
durui{lmdruı kurtulmayı hn.5-
'ka hir milletin İtnl:ranl:ın 
ınağlüb ederek, Ama.\'lıtlul.:~ 
Uı.n ko\'masımlan lıeklerlersc 
rnü tnldl bir millet halimle 
~a.,."8.lmığa halıları olmadığım 1 
il:ı.n etmi!'i sayıl1rlır. A:nıa,,ıt
lar J;:endilcrini esir haline sol~
muş, vatanlarını ~:iğnmnis 
düşman ile bizzat :müendc!c 
etmelidirler. 

_J 

l'nznu: Hüseyin Cnhld YALÇil~ 

a talyan radyosu kral Zo-0 gonun Londradn zcYk \ "C 

safa ılc meşgul olduğu
'~ söyliycrck eğleniyor. Gece 
guııdüz Londı-:ı üzerine devam 
eden Alnıan tayyare hUcunıfarı 
at-asında zcvl" ve •afaya bol bol 
l'<'r oldugunu Alm:mlanıı müt
~f' J.ı ltalyanlann nğz.ındn.'1 
ı~ıtlı ek Alman hücumlannın te
sirsızliği hakkında dikkate şa
Yan bir f'ahadet teşkil eder. Kral 
Zogonun nerede olduğunu bilmi
~ oruz. Fakat nerede olursa ol
mıu, şu dakikada zevk ve safa He 
llle8gul olmadığı muhakkaktır. 

Ayni derecede muhakkak o
lan diğer bir cihet daha vardır 
ki o da bugün Balkanlarda ce
reyan etmekte olan askeri ve ~i
Yasi vckayi arasında krnl Zo
gonun yeri Atina olmak icab 
Cdeceginden ibarettir. Arnavut
lara vatani bir vazife terettüb 
ediyor; şeref ve namus Arna
'Vutıan ç::ı.ğırıyor. Onlar bu da
\•ete icaoet ederek vazife ba
§:uıa koşmalıdırlar. 

Küçük Arnavutluk, Balkan
larda <}arpışau muhtelif nüfuz
lar aı asında, vaktiyle, İtalyan 
~Üfuzunu tercih ederek onunla 
1Yi gcçinmeğe ve kendine söyle 
böyle müstakil bir hayat temin ı 
ctıne;;.c calrtı; itn.lyıı ile dost
lu m ht d • ı tti F • 
kat Mihver devletleıi nazarında, 
:rnuahcdename'er bir miiddct 
i1,;in kaı. nd kıni aldatmak va
sı.~r~ıııdan ibaret olduf;'ll için, 
gunun bir mde Arnnvutluk ltal
Yan ıstilasm maru:: kalclı. Gali
bn. rnodcrn hayatın telkin eWği 
lllater) alist 'C'e lıodgfun dü iin
<:eler, Arnavutlaıdan beldemeğe 
ho.kimnız olan mukavemet va 
ınudu.f aaya imkün bırakm:ıdı. 
'Yalnız bac:ına kalmış bir Arııa
Vutıuk İtalyan kuvvetlerin 
:mukavemet edemezdi. Fakat 
Vatanın haysiyet ve istiklalini 
lllüdafaa mevzuu bahsolduğu 
zaman, ameli neticenin ne ı->ckil
dc tecelli edeceği düşünülmeden 
ilaha scrılmnk bir vazifedir. 
Ö~le biı· dakil ada ynlnız bti va
zife vardır. Ilic bİr mülılhaza 
lllilstcvli düsman::ı. karşı v:.ı.tanı 
lnüdafaaya ko-:maktan bir mil
leti mened mez. Resmi hükfı
rnet inhilfı.l ette bile ferdler bi
ter birer silahlarına sarılar:ık 
<lüşm nla çarpı,.mağa mecbur
durlar. Bahusus Am:ıvutluk gi- ı 
bi bir yerde bu an'ane wıutul- . 
lnnmak ic:ıb ederdi. 1 

Her yerde 5 kuruş GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi Her yerde 5 kuruş IZMIR - ANKARA - ISTANBUL 

rı: Bu 
f: 

LIMN<lS 

--EGE-

On iki gUnlUk harb neticesinde Yunan • Arnavudluk hududlarmdaki harb vaziyetini gösteren temsili mufasaaal harita 

akil vasıtaları1 
Atatürkün 

· cretlerine on pa-
r amteklifedildi 
Bu suretle elde edilecek pa
ra hava kurumuna verilecek 

----- ··----
Şehir Meclisinin dünkü içtimaı 

!starıbul Rehir Meclisi dün 
s:ıat 15 ele rei~ vekili Faruki De
relinin riyaseti altında toplana
rak ınlizakercler yapnuştır. Ruz 
nameye geçilmeden evvel mcc -
lisin teşrinisani devresi toplantı· 
ları münasebetiyle ::.nm Şefe, 
meclis ı eisinc, başvekile ve par
ti genel sekreterine çekilen tel -
gı·aflarn gelen cevablar okun
muştur. Milli Şefin İstanbul E;e
hir meclisine çektikleri t elgraf 
okunurken uzun uzun alkışlan
mıştır. 

Lfitfi Kırdar 
Vali \e belediye reisi 

İstanbul 
"Belediye umumi nıcdisin.in 

temiz duygularına teşekkür e
der, ba~arılar dilerim.,, 

İsmet İnönii 
Meclis Reisi Abdülhalik Reıı

danın, Başvekil Doktor Refik 
Saydam ve Parti Genel sekrete
ri Fikri Tuzer'in de ayni meal
de telgrafları okun.arak alkı~ -
lanmıştır. 

Mühim bir taluir 
Telgrafları takiben Şehir 

meclisinin 50 azasının imzala
rını taşıyan ve Hava Kurumu
na yardım payı olarak ~ehri - ' 
ıni7Jlc çalışan bütün nakil va
sıtaları biletlerine 10 para zam 

(Sonu aayfa 2 sütun 5 de) 

ölümünün 
2 ~nci yılı 

• 
Yarın bütiin memle

kette ihtifaller 
yapılacak 
--0-

Yarın saat 9.05 de bütün 
memlekette Atatürkün ölümü
nün ikinci yıldönümü ihtifali ya
pılacaktır. Bu hususd::ı. C. H . P. 
genel sekreterliğinin hazırladı -
ğı program tatbik olwıacaktır. 
Bu programa nazaran yann sa 

(Sonu sayfa S ıtıtun 5 de) 

.. . . .... -. . ;..... . ~ ~ . i ... 

~Harb---, 

Vaziyeti 
Deniz cebhesinde 

yeni inkişaflar 
YAZAN: 

Büyük Millet e -
lisinde Encümen 
intihabları yapıldı -
Encümen Reis/erile mazbata 
muharrir/erinin tam listesi 

Anknrn, 8 (:ı.:ı.) - Bu-ı;un Büyük 
Mıllct Meclisinde encümenler ıntiha

bııtının y::ıpılmasını müt.c:ık1b lıi.ıtün 

encümenleı· topfaııarak ıejs \'C m::ız-

bnta muharrirleri l !it plcrini seçmiş. 
!erdir. • 

Adliye encümcnj re":.lıı,;!ı1,... Münir 
(Sor.u ııa)fıı S 1>iltun 4 de) 

SABAHTAN SABAHA: 

BİR FİNCAN KAHVE 150 
KURUŞA DA İÇİLİR AMMA .. 
Yağ, sabun, patates, fasulya, soğan daha 
pahalıdır; bunlarla meşgul olmamız lazundır 

--=-
Yeni italyan 
hücumla ı 

akim ka o 

YUNANLILAR 
Görice cebhelerini 
takviye ediyorlar 

D • 

Avlonya hava üssu 
şiddetle bonıbalandı 

• 
At:na, 8 (:ı.a.) Muha~c()(' lJ 1 c-

lcrinden bur. ya gc.len m:ılCıı 1:ıt. orc 

kaydcdı tn.•ı.:dir. 

Ayni z. nd.1 b ıtu'l cep! ede top.. 
çu dl\C'llo l• de\ m etmekte ı . 

Atinıı;> gelen \'c henüz tc<':>.!' ı et
n1iy<'n b:ızı :ıylal:ır ı gür<', A 1 \ ı..l
lukd ki 1tnly:ın kum:ınd m ı i • h 
narok yerme genel kurrn. y nı 

nıarcş l B dogl o t..ı) in ed"l ı 
A1. n d .i Aırcrık:ın n .. hfıll 

mektedır. 

A:> ni m. 1 lıllcre ge1"n dıgc :1:ı -
bcrlere ı;ore dl', 11.:: 'ya sh ıl '!i un. n 
halkın :ı .• ı ı la rruzl r .1 

kin di.lh h"t!netlı ve d 
yare 'ti' , ı llC' 1 or 

Son llurb '"azi~cti 
Londr , 8 (a .•. ) - Londr re mi 

m .. hfıllcı i An ıl\'utluktaki Gö ir <'nın 
h<'mı7. ttaly nl ı ın clınde oldu tu 
bildirınC'ktedırl r. 

Yunı:ırı a ... z ıııdc bı.ıh.ı :ın Sl• nni ... 
(Sonu sayfa 3 :;utu l C.dıı) 

İngilizleri 
·hava ak nları 

Alınanlar bile İngi
lizlerin cesaretine 

hayı· an 
-<>--

Amerika harb imalatmm 
yarısmı lngiıteroya 

verecek 
--o--

Londra, 8 (a.a.) - 7 S 11 :nd 
teşrin gecesi İngiliz bomba. clı

< Sonu cayf:ı 3 slltı.ın 5 ele) 

Yeni sulh şa .)ası 
~ 

Şimdi de Amerikanın 
bir tavassut ihtir.na
linden bahsediliyor 

--<>-

:Madri 1, 8 (a ••. ) - 1 :ıı ;'l l l <' -

jaıısının 'Bu lin en • ld ı bır t ı raf
ta il b ı. ı· iç t biı· !' lh t 
imkiın".d::m ba~ .-J:lmel.lcd r. 

Vaktiyle ihtim:ılki istilii. peki 
l'lagihfını olduğu iıtin yapılamı
Yan bu vazife bugün ihmali im
kansız bir ı::ekil almışbr. Arna· 
VuUar kaybedilen fıı'f'ata f:!İındi 
Çok daha i.imid verici bir sm elte 
Jravu~mak saadetini bulnıu~iar
dır. ltalya harbe girmiycrek 
bitaraf bir vaziyette kalsaydı ========================= 
kendisini Arn~vutlul•tan cıkar-

Hiknıet Dgu 

ını ı. he.men hemen imkaıi"sızdı. 
talyanın harbe gırmesi Arna

vutlar için bir halas imlcfmı vü
cudn getirmiştir. Fakat Arna
Vı.ıdlaı ecnebi b0J-,mduruğundan 
kurlulmayı başka bir milletin 
İtalyanları maglfıb ederek Ar
navutluktan kovmasından bek
lerlerse müstakil bir millet ha
linde yaşamağa hakları olına
dığını ilan etmiş sa:; ılırlar. Ar
ııavutlm· kendilerini esir hc.line 
sokmu5, vatanlarını çiğnemi~ 
düşm:m ile bizzat mücadele et
tnelidirler. Ancak bu suretledir 
ki hürriyet ve istihlfı.1 mefhumu
nu anlamış ve buna liyakat kes· 
betmiıı bir millet olduklarını 
gösterebilirler. 
. Dediğimiz gibi, İlk İtalyan 
1Stil.8.'3ı zamanında buna belki 
imkan yoktu; ltcndilerini o za
lnanki zaflarından dolayı mazur 
görmek belki kabil olur. Fakat 
bugün kollarını kavuşturup mü
cadeleye seyirci kalmaları affc
~ilıncz bir suç teşkil eder. Bu 
oyle biı· leke olur 1'.i sonra Ar
ıın vutlar bunu silemezler ve ce-

lliise~iıı Calı!d YALÇIN 
;onu SQyfa 3 sütun 3 de) 

Dış ticaretimiz için 
açılan yeni imkanlar 

Finlandiya ile de yakında mal 
mübadelesine başlıyoruz 

dcvrcdccdt bu r.urelle Finlnndi) :ı hc
s:ıpları tatbik <.'<'lilerek işle:· a~ılacak

tır. Fınl:ındiyaya gönderilmek üzere 
mühim ııül.t.u-da tütün siparişleri 

h:ızırlan:ırnl: mense şehadetn:ımclcri 
alınını~ır. tsvccdcn 400 ton çivi rn• 
tın :ılınmıstır. Bunlar yakında 1ı1cm
lckctiınize nnklcdllcccklir. 

Amerika.ya Basra yo1u ilo 
ticaret filen ba.~dı 

ltaly:ın denizaltı gemilerinin At
liint1kdc harckf'ita başladıkları ha. 
bcr ""riliyor. Bunlar daha ilk se
ferlerinde yirmi dört bin tonilato
luk İngiliz ı!emisi batınm:ığa mu
\ :ıffalt olmuslar. 

Hir kaç gtln en·eı İtalya ha\'a 
km•\ etlerinin Britaııya ndal:ırı ü
zerinde göruldOğU hatırlardadır. 

Şimdi de Fransız donanmasının 

maııc\Tı:.larından lıahsolunuyor. 

Bütün askeri manc\'l"nl::ır bir harlı 
far;ıziycsine isUnnd eder. l\lezkür 
fılonun hungi h:ırb ihtim::ılini tat
bike haz.ırl::ndığı ıncr:ılc edilccC'k 
bir ljeydir. 

!taly<m deniz ve hn\·a kuv\·etıe
rlnden bır kısmının şima l denizine 
geçirilmesi zntcn bekleniyordu. Bu 
ı~uvvet knytlırmnsı İspan~:ının iş 

b.ı liği nisbetmdc nrtnc:ıktı.' Hatta 
bu devletin müzdıerctilc H:ıly:ın 

don:ınm::ısının taınnmen ııum 1 de
nizine geçirilmesi gayri mümkün 
teliıl:ki olunamazdı. Denizaltı ge
milerinin Atl5ntf.ğe geçirilmesi bu 
pl!ının ba,.langıcı mıdır? Bunu :ın- ı 
lama.k için birnz d:ıh:ı beklememiz 
ic<ıb cdiyc.r. 

(Sonu sayfa 2 ıütun 4 de) 

Ş<!hrimize gelen haberlere göre 
Türkiye - tsveç - Finlandiya arnsın
da üçlı.i. blr Ucnret nnl:ı~masının e
sasl::ırını hazırl:ı.ınak iç~n ynkıudn 
mUznkerelerc b:ıslanacaktır. }'inlan
diya killring hcsabfarmda bize 3Cı0 

lıin lira knd:ır borçlu olduğu için bu
radan h:ızırlıınnn siparişler ı:önderi
lemcınckte lıu hesablar tasfiye edil
meden Finl:ındiy:ıdan mal da gele
memektedir. Halbuki İS\'cçe killrlng 
hCS<1plnrınd:ı 2 milyon 800 bin lir:ı 

borcumuz olduE,rundan ilçüzlı.i anl~ ı;
m:ı ile her ıki memleketlerde mnl 
mübadelesi imkan d:ılıilinc girmiş o
l:ıc:ıl.tır. l-'inlandiy:ı bizden alacağı 
olo..'l paranın bir kısmı Finl. ııcliy:ıy:ı 

Al~dcnlzdc son siyasi hadiseler üze
rine Amerika ile olnn ticari milnnsc
betlcrimizde :reni ı;üç1ükler lı~ıl ol
mu§tu. Akdcniı: ve Silveys yolunda 
ki emniyctsizlclk yilzünden bir hn!-1 
tJ.~ıınberi Amcrik:ıy:ı Ba~rn yolile I 

.(Scnu ;;ıyfa 2 ı;litun 6 de) ~, __ _,_._ ______ , 

--

B:m ;\"C!~~rde nır fincan kahYeııin 150 kuru~ olması oJmnınu-
~·t'fü değil, hlr kilo Trabzon yağının hor ~erde ı 50 kuru~ 

olması d.1.ha mühimdi:·. 

~ ün bir arkndaşımı:ı: Beyoğlu-
1!::::&1 nun mühim 'bir b:ıruıda bir 

fincan kahvenin ve bir bar
dak J monatanm 150 şer kuı us olmn
sınd 1 1' .fıyet ediyor; bunun knzık 

old 'lU yaı_,yc.rdu TI.) •' nun \: İ · 
il ı mna b fir.· l 1 •• en \ 150 
kur 'l \ ı il i Y"'lı L r y d l

d"n n , 1 d ... ·, • l'i; Ve 
(Sor•' s.!lyföl :? ... t 7 de:) 

Fener bahçenin 
"" 

imar projeleri 
hazırlandı 

ı 



Harb /ac·alarından 
b z n nasıl 

aber alma serv ·sleri 
is ifade eder? 

t her h:ıngı bir hlıdıse-

soııra 

v k'alanna mura
yoktur. On gün ev

n Yunnn - ttnlyan har
ı mi :ilini bulabiliriz. 

r ıtalynnın mak
vı; el kcşfctmiyerclt 

mı teşk l eden elli 
be b lnmak mcc

. lı 1 rdı seferberlik-

~m:;·İLGAzl 
lfun t ordu tarafından to l nır. 

Fnknt ordunun cluıdcki ist hbarııt 
vasıtası ancak harb başladıktan 

sonra hare ct.e geçer. H va ku\
vcUcrl, motörlu veya atlı kc,..if 
müfıezcleri dışnan h:ıtlıı.rını zor
la yararak veya gizlice aşarak c
ridekı :üıaliyeti tesbıt cd ı lcr. 
Harb esirlerinin mutııd isti " bı 
keşif netice!cnle karşıla '"mlır. 

Muhtelif rnembal:ı.rdan t.opl nan 
bu malumat mukabil harekatın tan
tlmıne esas olur. 
Duşmıın istıhb:ırnlını tesira.i bı

rakmak ıçin halkın uhdesine muhim 
vazı! ler düştügu malumdur. Cemi
yetlerde, nııkil vasıtalanndıı, soknk
d:;, kahvede, sinemada askeri h ı e-

[ y; -an: Eski lstanbal Valisi SÜLEYMAN KANI 
.. 17 -

u uf 
ça 

zz di E endi nöb çi Al 
ş na sa tanı h diye e mişti 

an 

b"ı· d fa gene istimbot
ı ı.cn Kızkulesi önünde 

akin bozuldu. İstimbot akın
tı ile ( Bre.,l v) i.ızerine gibne-
ğ b dı. Bresla\:ın nöbetçisi 
gordu. Z rhlıdun derhal çıko.n
b.n b r motor efendi ile yanın
dakıl r lclı; diğer bir motör de 
· tim ı çekti. 

}{ l ~ mete çıktığından 
tabii m mnun kalan veliahd 
Br slav zabitleriylc mürette -
balını taltif etmek istedi. Ne 
\·erm k münasib olacağı hak
kında trafındnkilerle uzun, u
nın ıntizakctclerde bulundu. 
Nih yet gcınıye bi.iyük bir balı, 
ko.pt n "le zabitlere ve istimbotu 
gören nöbetçi çavuşa üstünde 
efe 1dın n resmiyle birer saat 
hedıye cdilınc"ine, gemi efra
dına dn be r lira verilmesine 
lknr r \ crıldı. 

Nöbetçi Alman çavuşu saati 
ıı.lınca o kadar hoşlandı ki: 

- Sultanın saatini anneme 
göstereceğim!. 

Di) e ev ıncindcn saati kendi
sine ' er n seryaver Hasan be
yin elini öptü!. 

islerini cclbedcrek hepsinden, 
hatta padişahdan bile böyle bir 
sencd istedi. 

Sultan Reşad, Yusuf lzzcddin 
efendiyi velinhdlik hakkından is
kat ctmiyeceğine dair yemin e
derek sened yermekten kendini 
lrurtnrdı ! . 

Fnknt vükelii Yusuf efendinin 
elinden bu kadar kolay lnırtula- ı 
madılar. Kendilerinden ayn, ay
rı aldığı sencdler cf endiye kan 
görünmedi. Bir gün s drazaın 
Said Halim paşayı, Talat beyi, 
lttihad ve terakki erkfı.nmdan 
olan diğer ruızırlan sarayına 
davet etti. 

Kendisinin veliahdliktcn iskat 
edileceği hakkındaki kanaatini 
ilk sencdleri aldığı defalardan 
çok ziyade şiddet ve asabiyet 
içinde ileri sürdü. 

Hepsini birden tazyike baş
ladı. Şeyhisliım. dahi dahil olmuk 
üzere vükeliuian mazbata şek • 
linde umumi teminat verilmesi 
için israrlnrda bulundu. Muha
tabları kendisini bu tevehhüm
den vazgcçirtmeğe çok çalıştılar. 
Nihayet bir derece teskin ile çe:
kilıö gittiler. 

ın m k, yüksek maknmları i,,gal eden 
ZC\ atın, vazifesı icabı muttali oldllb'U 
hadiseleri aile muhitine intikol ettir-
mcmek, yabancı ırklardan h zmctçi, 
aşçı, büfeci. odacı, mürcbbıyc kul
l::ı.nmnmak, milli sırların tevdiınde 

kim eye itimnd etmemek, mutcces
sislcrc daınıa zuphell nnzarln bak -
mak bu vazifenin bn,.c;ında gelir. Bu
giln hnrb halinde lmlunnn d vletlcr 
de her,, yerde ndrun boyunca cdikkaU 
eıı us seni dinliyor> diye afişler ya
pı lırtlınışbr. Milli terbiyesi yuk -
sek bir devlet clr.ıdına bu şekilde 
b r ikaza bile lüzum kQ.lmamıılıdır. 

Ordunun dlŞnnn iruhbar:ıtmı tc
sirsi% bırakacak tedbirleri d:ıha hc
sablıdır. Meseli baskınlara maruz 
bulunan birinci hatlara şifre gondc
ı:ilmcz. Her kıtnyn nncnk harb here
katına y:ırıyııo:ı.k kadar molCtmnt ve
rilir. Bölük veya tııbur kumandanına 
ordunun bütün tıınrruz tcrt bntını 
anlatacak ljekilde crnir tahririne lü
zum yoktur. Bll.h;:ıssa kcşıf veya taar
ruz için lun-alanan tnyynrclcrde mah
r('m hiç bir §ey bulundurulmaz. Açık 
metinle hava kuryeleri gönderilemC7-
B"r kıt'a esir ve)'a imha edilmek teh
llk sine ID.4lrU% kalırsa evvelfı düşı:D:ı

nın işine ynrıy;ı.ı=ak vesaiki ifna et
m de miikcllcftir. Kahraman nsker
le.riıniz arnsında bu gibi müı;kül an
larda §lire kitablarını, mnhrcın cmir
leı i çiğneyip yiyenlere bile tesadllf 
olunmuştur. Fak:ıt harblcrde hiç nlcla 
gelr.;iyen 1alihsb:Jlkler yine düsmnn 
eline mühim nr.ılfunat geçmesi.ne se
beb olabilir. 

Geçen harbin başında Almanlar 
amiral Miske Jruıruındasında Baltık 
filosile ~ korfczine bir nkın 
yaptılar. Akın csnnsında sis bastır
dı. Mağdeburg kruvnzBrü Rus s;ıhil
lerindc karaya oturdu. Bir kaç saat 
uğrnsıldıktan &0nra geminin terk-in
den ~lı:n çare olmadığı nnlaşıldı. 

Talimat vcçbile bütün şi!re kitablnrı 
denize abldı. Halbuki bu talilll<lt ge
milerin dalma derin sularda bntaca
ğınn göre tnnzim olunmuştu. Gemiler 
de mahrem ve:::ıikin yakılmaııına lm
kôn bulu~r. Knzan dairesi 
nlltadır. Gemiyi b:ltıran rahneler yol
ları sularlıı kapamış veya kazan dai
resini doldunnus olabilir, bu sebebe 
mahrem şeylerin denize atılması za
ruridir. Alıruınlar dn bö,.lc yapb. Fn
knt daha açık göz olan İngiliz istih
barntı Mağdeburgun karaya vurdu
ğunu haber alınca Ruslarn dalgıçlar
la deni%in dibini nramağı tavsiye et
tl. Şi!re kitablnn bulundu. Ve bu 
kitabl:ır ele geçtikten sonra Alman
lar bütün harb müddetince deniz ha
rekeUcrini ~den saklıyamn
dıl~r. 

Alman ~iyesi meseleyi 
nncak barbden sonraki neşnyattan 

öğrendi. Şimdi Alınan horb gemile -
rinde bütün. Gifre ldtablan, mühim 
vesaik bir kur&Wl sandık içinde bu
lundurulmaktadır. Bu sandıkta k5ğıdı 

~cı.r:ı&'.::lrc;ıı:ı~~==-:==~~·ı=-=.a===..:=~~===-•~~~==scıc=~~-=~~ı~,;;::=~;;::::~:.:;::=:::= 
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Oz ri araştrrılmca 53,5 
lirası oldu~u anlaşıldı 

--o--

Dün belediyede garib bir 
vak'a olmuştur: Öğleden sonra 
belediye reis muavini Lfıtfi Ak
soya oldukça fakır giyinmiş ak 
sakallı ve 60 ya lannda kadar 
bir vatandaş miircaat etmiştir. 

Bartınlı ve isminin Hasan 
olduğunu söyleyen bu adam 
kulaklarının tedavisi için Bar
tından !stanbı.ıla geldiğini şim
di dönmek için parası olmadı
ğmdan burada. sefil kaldığım 
anlatın~ ve beledıye tarafından 
Bartına kadar meccanen scvk
olunmasını istemiştir. Adamın 
vaziyetinden şi.ıbhe'enen bele
diye reis muavini Lutfi Aksoy: 

"- Seni Bartuuı. kadar mec
canen gönderirim. Fakat üze
rinde para olup olmadığıru a
ratt'lracağım.,. demiştir. 

Hasan tekrar parası olmadı
ğını iddia etmi~tir. Bunun üze-1 
rine belediye polisi Süleyman 
tarafındnn Ha.sanın üzeri araş
tırılmış ve yelek cebınde 50 ka
ğıd ve 3.5 gümi.ış lira bulunmuş
tur. Paraları bulununca Hasan 
çok korkmuş ve etrafına yal
varmağa ba lamıştır. 

Hasan polis va.sıtasiyle Deniz
yolları idaresine gönderilerek 
kendi pamsiyle bir Bartın bile
ti alınmıştır. 

->ııc--

Cana a uca 
Yedi y21şmda yeğeninin 

ırzma geçmiş 
Bcykozn bağlı bultınan Bozha

ne köyiinde oturan Halilin ·yedi 
yaşındaki kızı Y asfiye evde 
kimsenin bulunmadığı bir sıra
da 19 yaşında bulunan amca ı 
Sadcddinin tecavüzüne uğra
mıştır. Bu gözü kızgın genç 
derhal yakalanarak adliyeye ve
rilmiş ve sorgu unu ınüleakib 
dün birinci ıığır CC7.!1. mahkeme
sinde gizli duruşması neticesin
de tevkif edilmiştir. 

--»ııc--

F enerbahçenin imar 
projeleri hazırlandı 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

merkezinde Bizans zamanından 
kalma eski ve tarihi binanın ya
nında bir kır lokantası sahilde 
nynca bir kır knhvesi, beton bir 
dnns mahalli ve adaya vaı)urla
nn yanaşmasını temin maksa
diyle modern bir iskele yapıla
caktır. Tarihi bir kıymeti haiz 
bulunan Bizansa aid kuyu ve 
hamam muhafaza olunacaktır. 

Ayrıca bugünkü Belvü oteJi
nin yanında da modern bir otel 
inşa olunacaktır. 

(Baş tar fı 1 inci s:ıyfadıı) 1 

isteyen . 1 thım b r talrrir okun
mu .tm. 

Tedkık ol nınak i.ız re ı iva
sete hnvale olun n bu ıiıii
hım "tnkrjn cı.şagıda. aynen veri
yomz: 

"İstanbul Umumi lUeclisi 
yükiek n" iiğin • 

Bütün dünya ırul ctlcrınin ha
va silahma ve havacılığına ver
dikleri hayati ehcmmıyct izah
tan müstağnidir. Umwni vazi
yetin bu ibrnm ve zaruretini 
büyük milletimiz.in nasıl yiiksek 
ve hürmete şayanı bir hnssa.s.i
yetle takdir ettiğini de şültran 
ve iftiharla görüyoruz. Son 
günlerde ise İstanbul sehri muh
terem halkının bu mevzudn ib· 
zal ettiği semahat ve mii. bet 
mesaisiyle biıtiin memlekette 
sevgi ve alaka uyandıran Hava 
Kurumuna yaptığı değrrli 
yardım bu takdırin (milli gu
ıı..ıru arttıran ) mutlak bir hür· 
ham oldu. Gônüllere inşirah ve
ren bu manzarayı buruda kı
vançla kayederken bu verimin 
müsmir bir hale gctiıilmesi 
ve bu yardımın bütün ı:· hir sc
kcnesine teşmi.i lstanbul için 
yüksek bir ıftiııar vesilesi teP-kil 
cdeceğı kadar necib bir sirayet
le şümuliımi genışleterek par
lak bir misal de vücuda getire
cektir. Bu knbıl maddi ve ma
nevi faydalan cami olması ve 
tahsilinde duhi masraf 
müstelzim buluıumı.sı ve şehir 
hnlkına da fazla bir külfet tah
mil etmemesi itibariyle, tram
vay, tiin.el, vapur ve. banliyö 
trenleri ve emsali nnkıl vasıta-

1 lan biletlerine 10 para Hava 
Kurwnu payı konulmakla te-

(Bat tar fı 1 inci uy fada) 
ınüblm mıktard · ıracat y pıl ı 3 a 
başlanmış ve bu yol Wcn i leme e 
başlamıştır. Mollnr B ,r .. dnn Ame
rikan 'apurlarıle n klcdıl eklcrd.r. 

Polon~ adalti alacaldnrınuz 

Polony d::ın olan al ca l ıımızın 
tevzııno Merkez Bankası tar:Umdan 
bnşlanmı tır. Mal nın buradan se\•
kedılıp orada teslim cd ldi ni isb.at 
eclen tacirlere derh3l par l rı 'c.ıil

mcktcdır. 

Teofil Gotye vapurunda.ki 
mallar 

il r e 
• 
1 

mini mümkün olan bu tnaksa· 
dın i t ı için tesebbüsat ve 
temenniya tta bulunulmasının 
~ ük ek heyetinizce tasvibini arz 
ve teklif ederim. ,, 

Ruznamenin müza.ko.rosi 
Ruznamenin birinci maddesin

de İs anlıul belediyesi İstan
bul Elektrik, Tramvay ve Tü· 
nel L.5!etmeleıi Umum müdür -
lüğünün 911 yılı büdcesinin ted
kık ve tasdiki teklif olunuyor
du. Bu teklif ayni idare müra
kibleri tarafından hazırlanan 
bir raporla birlikte encümenlere 
havale olunmuıatur • 

Biitçeye nazaran idarenin 
041 yılı bütçesinin muhammen 
varidatı on milyon dört yüz bin 
liradır. Kadroda yeri kaldırıl
dığı için açıkta kalanlarla 941 
senesi zaı fında idare tarafından 
vazif csine nihayet verHen me

ilim oşesi 

ı~ Prnf. Sali~ ~d Uz~k 
eşi ler, ·htira ar 

-•ııc--

Es 1 hayaller h • 
kikat oluyor 

Şimdi herkesin elinde dolaşan nlQ.. 
minyum gibi b:ı.z.ı nftıdenler var ki 
bunlar bir vakitler ltıborotuvar oyun
cnklnrı addedilirdi. Uıboratuvarlarda 
kimyagerler bu maden filizl ri üze
rinde yorulmadan çalışırlnı"Ciı. Fakat 
tiaırette ve sanayide bir işe yaromnı.. 
lardı. Bunun sebebi mad nlerin pa• 
halıya mal olması degıl, l n 
iyice bilinmiyordu. 
K~ıne kanaat cbni~ en ilim adam

ları rbşerşlerine de\ m ede k bu 
m:ıdenlerin !izikt ve k"n.yc. i l 
lannı yıwas ya\'RS m yd.ın:ı ç k rdı
lar. Du rnndenlerin has l:ırı o rcn!l
dikten ve ucuza m letm ';: yolla ı bu.. 
lunduktnn sonra cı:ıdcnler t tb.kat 
sahası buldular. 

murlara birer aylık ikramiye vardır kı bl un pek 
verilmesine umum müdürlük I Bunlar nrn ında Aluı iı Yl 
mezun kılınacaktır. Otobüs ve czyum, J\folıbdcn, Mang 
sair ısl.B.hat ve tevsiata sarfo- yum, iridyum, o yt.Ul", 

hmacak .,iparişat jçin 1942, 1943 ve Tungsten! zikrcdcb ı 
ve 194A senelerine sari olmak denl r pek rız m üm ı 
üzere mezkfır se.neleıin bu hu- il Nıkcl, Ant mon, B.zmul \e T ı 
suslıı.rde.ld tah ·iı:: tıaıı karşılık hını cib: b zı madenler de ı 
gösteı·ilerek riyaset ma·kamının işlerde kul! nılıyordu. 
muvafakatı alınmak ve senevi Yer yiızu do P k meb uı 
1 milyon lirayı geçmemek r;ar- bil~ otuz kır 
tiyle idare 3 Y"'lilyon liraya kadar 1 Iektrık 
taalıhüdata giri cbilir. 1 

Ruznıı.ıncde buhınan diğer 
madde. ı de alakalı encümenlere 
sevkoltuıduktan sonra zabıtai 
belediye talimatnamesinin tere
) ağ ve m ari.n imalathaneleri 
ve yağ iz be ~er! ri h l:kındaki 
madd leri de okunarak k bul o
lunm u ur. M !is salı günü 
toplaııac k r. 

ı. ) r 

Portsaiddeıı 2,5 mil~ on 
çm•nl bcliJ or 

Hindıstand n gel ek olnn 2 m 1-
yon ,u nld, n ba h.:.ı Fort ..ııdClcki tok 
!ardan d 2.5 ınıl.ron çu\ al \ e 100 

bin I'1clreye y3kın ı • .ın viçe gel e-
l · ı t r. Bu urdle ply 

Ten ke idhafü.fı;ılanrun 
tcıpl uh ı 

SAB~HTAN SA SAY 

fi can hve za, allı Çavuş, acaba hnrbde 
batan (Bre lav) dan kurtulup 
mm · nı bir daha görebildi mi? 

Velı helin bütün merakı ken• 
disinC muhakkak hastalık bu
lunduğu, bu haliyle saltanat sü
remiyeceği için veliabdlikten is
kat eclıleceği, belki gizlice edil
diği noktasında temerküz edi
yordu. 

Fakat bu sükfınct de muvak
kat oldu. 

Bir kaç gün sonra vehim bü
tün şiddetiyle gene kendisini 
g9sterdi. Efendi bu .sened alma 
usulünü görüştüğü bütün dev
let ricaline, hatta kendi maiye
tine kadar teşınil etti. 

tahrlb edecek kimyevi mevnd ite ==============1 

Fransız bandıralı Tco!ıl Gohc va
purile 1zmırdeki ihracat t irLrtn"n 
sevkettıkleri bozı rnaU ... rın yolda kal
dıgı yazılmı ı. Bu \ p run Pireden 
Be,yrota gıttl.;l o renilmi,..tır. Beyrut 
konsolosluguınuzdan gc1"n lıaberl e 
göre Tiırk t el lcrlne aid bfüımum 
emtianın Dcyı'Ut Um nına çıknrıldı ı 

Bir 
150 uruşa da · çi. 

~ir a ma .. 

Bir gün Fetva Eminini Çam
lıcaya davet etti. l{endisinde 

nnser olm dığına, hastalığın
dan dolayı kendisinin veliahd
likten i kat edilmediğine dair te
minat ic>tedi. 

Fetva Emini - Ne şekilde te
minat " reyım? 

Vcl"ahd - (Sizde böyle bir 
şey ) k r. Hilii.f söyliiyorsam 
kanın tal la seliıse ile boş ol
.. un ! ) d yiniz. 

Zavallı adamcağız istedi, iste
medi böyle bir şey yazdı.. 

Efendi pek memnıın knldı .. 
O ak am i tiha ile yemek yedL 
lki üç aat dn istirahat etti. 

Fakat siındi de buno. dadan
dı. 

Vük 15.yı, şeyhislfilnı, ayan 
v m b an l"eislcrini, ikinci re-

TUl'kly• llcnebl 
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Bu senedleri aldıktan sonra 
bir vasıta ile sened sahibinin ha
remine gönderir, okutturur, son
ra saklardı. 

Ölümünden sonra bu senedler 
toplu olarak (çekmehancsinde) 
bulunmuştur. 

Efendi geceleri bunlan çıkn
nr, teşrifatçısı Nesib beye o
kurdu. 

Bir gece Nesib beyin b"yan
nam ini o~ elini dizine 
vurdu: 

- Ben de ne el kmışim ! Sen 
ı;imdiye kadar bir kaç kadının 
canını yaktın. Bu scned sebcb 
olacak! Şimdikinin de cam ya
nacak! Hiç ben senin teminabna 
inanır mıyım? Kızkardeşim Sa
llhe Sultanın kocası Ahmed Zül
kifl p:ışadan tcmımı.t i tiy -
ğim. Onuiı beş parası· ~ok ur; 
hem "renin parosiyle geçiıuy r. 
Kansını boşarsa bclfısını da bu
lur!. 

Dedi ve dediğini de yaptı. 
Ertesi günü Damud Züll ifl 

p:ışayı - Kurt İsmail paşanın oğ
lunu - çağırdı ve ondnn da is
tediği yolda beyanname aklı. 
Artık vükcia aralarında hasbi
haller ediyorlar ve Nesib beye 
de dero yaruyorlardı. 

Yusuf İzzcddin efendi ba.b1S1 
için şöyle bir hfuiise anlatırdı: 

(Topkapıdan Fcriyeye nakle
dildiği vakit ~ki tarz kacy ola
lar da rıhtıma çıkn:nlıyordu. 
Babam bunları pencereden gör
dü. Gözleri dik, cleri yukarıda 
ve titrer halde aşnğıya indi. Ben 
de iL§ağıda idim.. Ba.bam: 

{Sonu nvfa 4 cUtun 3 do) 

doldurulmuş iki tıişe vnrd.ır. Sandık 

denize ablmadan evvel ~işeler kırılır 
ve sandık ele geçuı dahi içindeki ve
snikden isti!:ıde olunmaz. 

1910 scncıdnde Almanların b:ıı;ına 

bund:ın dalın mühim bir talihsizlik 
gclınisfu". Bir gun İngiliz adalıırımn 
ııa.rk sahllmde alarm işareti verildi. 
Alman donaımmsımn yeni bir akın 
yoptıgını zruınedcn sahil topçuları si
J;ıhbaşı ettiler. Uzaktan yana yatmış 
bir gemi gcllyordu. Geminin sallana 
"allana, gruib blr ı;ckilde yaklaşması 
na an dikkati cclbctli. Topçu n~ 
kc::.Jdl. üzerine gittılcr. Bu bir Al -
man denizaltı ı:emısi idi. Hiç bir ha
reket eseri göstermiyordu. Gemiyi 

::ına getirdiler. Kapaklarını açtı

! . Feci bir manzara ile karşılaşıl
dı. Butun mürctteb:ıt pijam !arını 
gi iş yataklamıda istirahat halinde 
dı. lki deniz nclcı:i oksijen muslu-

un başında ileri kapalı ayakta 
d ruyordu. Gemin.in kayıdları td-
1 olununcn facia anlaş ldı. Bu gemi 
b r ene evv dalını b. Harb vnzüc-
ıle yorulan m 'tebata bir kaç sa
t irahat ettirilmek...,.. iı;in denizin 

dı ne olumı lardı. Gemideki knr
b n mikdan 1.a7lalılştıkça taze oksi
Jen \ermek v il mukcllcf olan 
ıki nefer de yorgunluktmı vazı!clcrl 
b nda uyumuş] r ve hep beraber 

zeh rleruniilcrdL 
D ntzln dibinde geçen bir sene zar_ 

fında tahliye valfl ndruı birln1n çü.. 
riımcsi sarnıçlnra hava vcnnlş ve 

E'Jlliyl suyun ifizüne çıkarmıştı. Ka
paklar açıldıktan bir saat sonra ge
mide tnn1fün b:ı.şladı. Bu harb facfusı 
ile bütün Gifrc kfüıplan, harbin ilk 
iki sencsind İngiliz ad lnrı civarına 
d filen maynlc:rin pldnı, dcnlz.altı 

emllerlne verılen harck!it emirleri, 
t.nl maUar, m:ıhrcm kitnblar tnglliz
lcrin eline geçti. 

Bu lld h!disc de gösteriyor ld istlh
b:ırnt meselesinde tesndüflerin de 
übiın mevkii vardır. 

Deniz cobhesin e 
yeni inkişaflar 

(Bııı tarafı 1 inci sayfada) 

H:ırb vatlyeti artık tereddüde ma
hal bırakmıyacak bir safhaya gir
~r. Avrup da buı:Un mih\ rın 
hazırladığı \ aziyct ne I .. d:ır şiımullu 
olursa olsun zahlrl ' muvnkk t t -
şebbüslerdcn ilen eçc..-n.lyor. Bu kıta 
ya hakiki nizam verecek hadise mıh
verle .fr.giltcre r..r md ki muc:ı.d l -
nin netice ldır. Y J uz havo ve de · 
altı harckutılc t Ucrc.)·e bn eğdir

mek kabil ol y c Jı son yfar n 
kanlı tccriıbcl r den anla ılım t r. 
Mihver dC'- Jetlnri hiç olm z o -
müzdeki baharda mulu: rcbey1 bitire
cek bazı tedbirler ı l m:ı.k mecbu
riycUndcdu-lcr. 

Askeri \ aziyettc Brlt nyanın hcclcl 
ittihaz edilmesi z rur tu n mih er 
devlcUed torafıdnn ruhayet nnl ıııldı
ğını, ıhtilafia hiç nl ı olın ·an 
masum de\lctlerin :ırtık r:ıh:ıt bıra
kılacağını üm!d der' en B ol rd:ı 
yeni bir harb b ' dı. 1talyanl nn bl
riblrinc uymayan bu iki htı.rekctirun 
mnnnsını anl m:ık ur. Yur an İ
talya muharebe i be l nm y n lnki
p!lar cö tcriyor. Bunun baslıca s -
bebi ttayanların Afrik da, Akdcni.ı:
dc, Atlftntikde kuvvetlerini !Urumun. 
dan fnzla dağıtmış " e her tarnrda 
zay.ıfiamııı olmnsıdır. ltalya crl.ilnı
hnrbiyesinin dağınık sevk ve fd 
bu devl tin kuvvetli hır hasım olm 
kabıliyeUni izale etmiştir. Bu vazi
yetteki bir İtalyanın Atlll.nUkde Al
manlara mUhlm ynrdımlar ynpaca
ğını tahmin edemeyiz. 

HiKMET ILGAZ 

Hamama girip yıkanm~ş, çıkar 
ken silece 'leri be1ine sarmış 1 

'ram knpıdruı 
şübhesi içini fa 
olan Şe10ül 
Mihranı durdu 
lemiş ve ·· t · 
te bu sırada ' 
ca.klnnna rdı~'l 

Bel çet S.\F A 
--»ııc--

DAVET 



üseyin Cahid YALÇI 
[B:ıım:ıkalederı devam] 

z:ısını uzun m · dd1;;t çekcrl r . 
Arnavut n l u t ve fi · y r 
dınu olm.ıd 11 t.ıhakkulc cd cck 
ltalyan m, glubıyeti Arn. vut- ı 
lar i n hakim ve efcnıii d ğiş
tirmckten ba~ka bir man ifa
de etmez. Ii'nk!.l.t '\ una.nlılıırln el 
ele verrı~k mü r ;,,;k dJ Jlllllll~ 
lcarşı galebe <:nhıcak Qır Arna
vutluk müslnkbcl Bu.fk n b'r· J 
liğinde şerefli bir mt>vki tııtilıa~· 
ve müsta ~ıı yııljamak h l.kını 
kazanır. 

• 
ş yuı ı 

( Bae tar~rı 1 incı sayfada) 

(Baş tarafı 1 lncL ı;ayfada) 

man tayyarelerinin Essend ki 
Krupp fabrikalarına pek id
dctlı bir hücumda bulundukla-
11 hav" nezareti tqrafından bil
d rilmcrrtcdir. 

Ahnanyada petrol hedefleri
ne ve lı"'ransada istili limanla~ 
rına ve dü .man hava meydanla
rına da taarruz edilmL5tir. 
İngiliz akml:ı.rının m·; irliw 
Stokholın, 8 (a.n.) - Allehat 

isminc.1 ki İsveç gazete inin 
Berlin muhalliri yazıyor: 1 

lngiliz p:lotlnrııun bazı harb 
ınenkibclermin takdir ve hay· 
ra.nlık tevlid ctınemesıne imkan 
yoktur. B ınun b'r mi aı: Alınan 
hava b:ıtarvalarına mevdan o· 
l.umak için°Bcrlin iızerindcn hiç 
b·r u ığını söndürmeden u an 
b ·..,: !ngıliz tayyarecisinin hare· 
li:ctidir. 

lngiliz pilotları, yeni inşa edi
len ve mahirane bır tnrr.d "\. giz
lenen hedefler de dahil olduğu 
h ldc bombardıman edecekleri ı 
yen doı!ru bir suı c.tte bulmak
tadırl l'. Bizzat Almanlar do. 
İnrriliz isJlıbaratımn müJ...cmme
liyeti Jm.r ı31Dda lıi ettikiel'i 
hayreti gizleyemcmcktedirl r . 
Batı Almanyasında kat'i bir 1 

mahremiyet ic;ııdc in ::ı Nrlmi~ ı 
ol"n bir mü' imm:ıt fabri rnsı 
imalat. ba.51 dıktnn ile snnt 
sonra bombardıman edilıui tir. 
Roo evclfüı mühim biı· beyanatı 

V n ington, 8 ( a.a.) - Roosc
velt bugün gazeteciler toplantı· 
ın<l dem.istir ki: 

- Bundan böyle şu ameli 
programı tcsbit ettim. Ameri· 
kan fabrikalarından çıkan mü
dafaa malzc.."llesinin yüzde elliı:.i 
1ngiltcreye ve Knnncl.ı.ya 'eri· 
lC<.'ektir. Bu malzeme arasında 
büyük bombardıman tayyareleri 
de vardır. 

Etlen Londr.ıila 
Londra, 8 (a.a.) - Eden İn

giltereye dönmüştür. 

ın de et 

A\ lo uı. ta;\ yare nıeyd1nmın 
bomba!roıması 

A inn, 8 (a.a.) - Dün al şa.m 
rcsı ıi mahfillerden haber alın -
dığına göre, Yunauistand::ı u
lunan llıe-iltz h va ht\ v t ı n 
mensub b'r tayy re t~ t' u 
ç rr; nıba günü Adny tik 
ni nın Arnnvutiuk ah 
bulunan Avlonya tayyare m y
danı üzerine çok muvaffakı ~t
li hır nkın ynpmu'\tır. M yda ı
da bulunan düı>man tayy releri 
bomb:ırdunan cdı'mi~ ve ırnt· 
rnlyöz ate ine tutulmulitur. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) İt.al~ aıı resmi tebliği 
b h ı:ıaat 9,05 de bütün Halk- Roınn~ S ( .... u.) - 154 ı un 
evlerinde, Halk odalarında, ve tclllıg: 
odası olmıyan yerlerde bilumum E111L· ccphedndcı,ı harekat d 
parti merkezlerinde bir ihtifal ctmcktt-dır. H. "anın muh ı,r ol 
toplantısı yapılacaktır. , n ra · ıen tnyy.,rclcrin•' P 

Bu toplantılara malıallin en golu U\ nrındaki yoll rl Ko r 
Teskılatı c ' V(' e eni, rci li- büyük mülkiye amil'i fiya.set c- iızerinc hucu nlar y pnı. l.ıı 

f:inc Reccb Peke!" K 1. • ) m:ı b::ı- decektir. hedeflere bir kaç defo t:ım 
ta ınuharrirl gınc Ncc.b Al Kuçuka kaydedilmişü., butun t.. yy 

(Deııizlı) h{ıtıı ığıne Re ai Eri"kcn I ~~iiii~~iii§ii§i~~~iiiiilcin~n~eidiuin~miuişile~rdiı~r.~m~~~ 
(Tolrnt). J. 

~~~--------=--------.;_--~------·----------------------~~~--~-------

ine n1as1 n da 
CAHİDE ELEFTERİY A 

Tarafından oyn r.an dayamlmaz derecede gUIUnçlU vs eğlenceli 

l{omedisinclc seyircilerini kahlmhalarln güldürmekte de,.·am ediyor. 

Rejisör: E T U G R U L M U H S i ' 
Seanslar: &at 1 - 2.30 . .30 -

mak 
si lfızımdır. B nun ıc;n ben elim· 
den gel n yi ya .. mayı vU ... Ji· 
yorum. 

- Daha aC'ık konu m:ınızı ri· 
ca ederim. En ela k tıl ldmmi ? 
Osman Kadrı beyi kim vurın ı~? 

Kemal Kadri oynadığı l o· 
metlinin en nazik nokta ına 
gelmişti. Atacağı biı' yanlış 
adım, bütün foyusını m yd ıın 

çıkarabil'rcli. •rcredtlüdlc mı· 
nldnndı: 

- Meğer cinay t'n içinde bir 
kadın ı 3.r1l1 !ı \ DllrJ ! J 

-53 
de söyledi .. 

- D nim de aı 
nokta bu .. J<, ut 
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s 

- &;yle her t!. Nnsıl geldin? .• 
Alıço, 1 • rı kızdırmak ve onu 

soylctm~ · g 1 çin ce\'nb verdi: 
- Berabere J..aldık karı .. 
DctJ:. 
Vcı) en m'sin bunu söyliycn, dcr

hJl clind ki op:ı ile üzerine hucum 
ctt : Ve bagırdı: 

- S ı .. gidi domuz seni •• üste ka
ra < ı i,ı u de yedin .. ~imdi de eli bos 
gclıyor .ın uyk mi? 

Al '> 1 n k ;:ı \'nrd•ğını görUn-
rc, "op .. yı tuttu. öte i el le arabal m 
.. ık 'll 

- Ab , t 1 .ı un:ı be l::ırı!. Tehey! 
işte k:ıru ö ·u1. lıe!. 

Elin' de ccb !1C nttı. Mendılc bağ-1 
Jadıı;ı ltınl.ırı .:ırdı. Arabanın ke-
nar tah+aim ıa \"Ut arak 1 

- AbC" i,.te :ılluncazl r da be!. 
- Ab,. k~ı ı.. en yirmi altı sı:ncde, 

beni m:ı[:lıib olmuş göı dun mu IY.!? 
D ye öyl 'ldi. Al.~'Omın 1 rı ı sil

kün bulı"lu Ll. Heme!'l ar.ılı 1 rı n 

• • • 
Rumi üç yi.uon Eencsi idi. Daha 

hı. 

• l\Hup ... yn 'lmenfr;tı. 

n y; s:r.11.ırı 1.li. Adalı 
·1 d.ı en iyi :::ır~lar n-

ortnd'ln I 
•k1ıl:li. 1kin::i 

; .... \ e ı hlnr .Jl-

pehlivruıları himaye edip senclcı·cc 
sarayı hümayununda bctlcdigi halde 
nihnyet kendi .nin pchlinmlar tarı-1 
fından i.ıldurulmcsi muvesvis olan 
Sultan Hamldi bi.ısbutün ürkutmuş -ı 
tü. 

Sultan Hamid, 1:ok mütecessis ve, 
ürkekti. Fakat aslen korkak l>lr a
dam deı,;ildl. Hödicelcr onu urkck 
etmişti. 

Sultan Azi1Jn katli, Sultan H::ımidı 
bilsbutun ürkutmü~lil. Sarayı hüma
yun k:ıpılarını sıkı bil' ko .trol altın 
aldmnı tı, 

Halbuki, Sultan Azi:r. de-.:rinde s:ı
rayı hüm:ıyun çok serbestti. Pac!i Jh, 
hemen halk ile daimi tems d.:ı ıdi. 
Kfıgıdlı:ıncyc, Çırpıcı çayırına, Bu
yükdere, Bcyko:.: kll!nna giderek 
halk içinde, horoz dovu.-ü, koç \ u -
ru-rturm:ısı, pehlivan güreşleri yn -
p:ırdı. 

Sultıın Hami<l, bu gibi niimny.şlcr
den, g'zint'lcrclen tamamile uza~ 
knlmıştı. Bunun biı' çok scbeblcti 
vardı. 

Sultan Haıniclin pehlıvnnları çağır
ma ı kendi nnusuııdcın ziyade 6el2n 
cenelıi prcıderine bir gösten den 
ib:ıı·etti. 

Al:ço, Sultmı Hamidin kendisini 
çafırm. ın.ı ta:ıcc.Ub etmiştir. 

Çok fukara duşmuş ol:ın Aliçoya, 
p:ıdişahın ça ırın:ısı y ra:nıştı. Çun
J:ü, Edırnc valısı pdi hın cmrile Ali
çoyu giydidp ku~atmıştı. Sonra da 
yüz. altın harçlık vennlştl. 

Bereket 'ersin Aliço, Adalı Halil 
glircsl dolayıı.ıle besiye yntmış, Ge
libolu giıı cşindenden yeni çıhınııı v,ı
ziyette idi. Tnm formunda bulunu

yor~u. 

Aliço, ldslıeti knpl1, omuzuna \ur
du, İstanbul yolunu tuttu. 

Aliı;o gibi İsl<.Ulbuln bir çok pehli
vanlar gclıni:ti. Hep b:ışpehl:vnnlar 
toplamı tı. 

(Arkası Yar) 

Rady~Pvogramı 1 
'J pd.'n :'.ırı k .ıl 9/11/1.940 CUh1ARTESI 

o' . "lı<:\ tı , , ı d tJ ıdrıdrı drı de ı r 

1

. ı:ı.oo Progrom \ c memleket t:ıat 

il ı. ayarı. 
Sııl• ı I ! ı ı d, ın::ıb<'yincisini ı,:a - 8 O~ Muzi!:: Hafif rrogram (Pl.) 

3!'clı " u 1 n ylel : 8.15 Ajan.; haberleri. 
- Pclıl 'onları topluınu.t la;: un.. 8.~() Mu .. l.k progrnmımn devamı 

myordu. 

,,f ç kildi. Alic;o, Mal
. rdt•. KOl'UCU idi. Ka-

F. k. t, :Ko\ so lu ihliyarlamıştı. 

Vıl l r .\1 ;,ı, Ad: lı !I ;Ji!i, Katran-
ı-: Yu: uJ'u, Ru lem pehlivım-

• .ı · d tıp C<'flerine debi-
er r-'l,dar lı rçlık vr: er k ı lunbula 
olladılar. 

Al' ·o, elli altı ~asında idi. Ynni 
'iull;:ın lluının.n pehlivanları c;ol;ır

n::ı ı Gelibolu gurcş.ind.,n sonrn ol
mı •u. Aliço, idman üzerinde bulu-
U) clU. 

1 ine i S ıll n Hmnid, gürc"dcn, gü- ı 
f' ıcı dı:"ı enclcrce uz:ık kaldıgı 

ıı 1 ' bö~ le birdenbire pchlıvanları 

~" rıa ı hcl'kE!Sin nazarı dikkatini 
1 

loctmı ti. 

- Sultan Aü.!. cu.nclınckamn baş 

•'I( nlıv:ml Jrını getiriniz. 
Ikd • i 7, • n m be;, inci şoşırrnı~

' S• itan Azizin t.nhltnn in
<' 'er. t ett i gı.::ııicr.bcri pehli

,,r lnı do. n nc!n t c · · i. 
Sult:ın Ham·d, f' ... lt .ı Aziz.in b!r 

.. n ıvan v~sıt. le oldürüldi.i •ilıle 
;d·. 

Sulı, n Aıb:, pchl:van olc1uğu ve, 

(Pl.) 
8.5Q/0.00 Ev l:ndırıı - Yeml'k li te i. 
13.30 Program ve memleket sa L 

ayarı. 

13.23 Müzik: Saz takslmlcri ve 
zeybek havaları. (Pl.) 

13.50 Ajans haberle i. 
14.05 MU.zik: Köy ti.iı·;,ülcri (Pl.) 
ııı.20 Muzıl.: Rlyasctlcün hur lı:ın

dcsı.ı CŞc!: 1hs:ı11 Künçcr) 
15.00 Anl.ar..ı sonbahar at y ... rı~ -

ları tahminleı i 
15.10/15.:lO Müzik: Ha.U sololar 

(Pl.) 
:8.00 Pı·ogram ve memleket saat 

ayarı. 

Hı 03 Müzil;: Radyo cuz orkestrası 
(İbrahim öz.gür idaresinde) 

113.40 Müzik: Snhll oyun ha\'al::m 
ve muhtelif LılrkUlcr. 

lll.00 Konuşma (GünUn mesc!eleri) 
..9.15 Mtizik: Scçilm's saz C!:erlcri. 
ı !l.30 l\Icmlckct saat .ıyarı \'C nj~ru; 

ııatıcrlcrl. 
19.45 l\lilzik: Fasıl heyeti. 
20.15 nadya gazetesi. 
20.45 MUzik: Beraber \·e tek şar

l:ılar. 

:..1.15 l(onuşma (Biblioğı afy:ı) 
21.30 Mıızik: Radyo salon orkes 

tra:ı (Vıoloniöt Necib Aşkın idJre
sinde) 

22.30 Memleket s:ı.nt ::ıynrı, AjanS 
haberleri; Ziruat, Esham - T .1hvilat, 
Kambiyo - Nukut Borsası (ll.ıbcr

lcr.) 
22.50 Kor..u rna (Ecııebi dillerdc

Yalnız kı"::ı d:.ılgn po.:.Uı lle) 
22.50 lü.zi t: Cazknd (Pl.) (S~::.t. 

'.?3.10 n l:ndnr yalnız. uzun dal,::a ıle). 
23.25/23.30 Yarınki progr .. m \C I 

knp:ıııış. 

Der Şehzade 
usu izzeddin 

(Baş ta rııfı 2 inci s;ıyfada) 

- Beni bunlarla öldiirccek -
Icr! Aman bunları denize atın! 
dedi. l 

Hamal ve mavnacılar baba- 1 
mın bu emrine ipti<la ehemmiyet 1 
vermediler. rakat ısrarı üzeri- , 
ne hn.remağası Ferhad ağa kar
yolaları denize attırdı.) 

Evvelce de yazdığımız gibi 
Yusuf fzzeddin efendi babasının 
miintehir olduğıınu kat'iyen 
mukır idi. 

Biraderi Abdiilmec;d efendi 
ise babasmın kntledildiğini iddia 
eder ve: 

- m.·ader, babamızın intihar 
ettiğini söyliiyor. Bilmiyor ki 
müntehir bir pndiaahın oğlu sal
tanat hakkından mahnım kalır! 

Derdi. 
Abdülmecid efendinin bu sö

zü gösterdiği kanaatin hiç de 
samimi ohm:<lığına ve bunu 
''maslahat icabı,, Heri sürdüğü
ne delatet ediyor. 

Osmanlı haned:ımnda lpanu
niden sonra ve Sultan İbrahim
den evvel eski tabirle "Saribül 
lcyl ven nchfır,, mest sultan Se
lim, şehvete müfrit derecede 
diişkün üçüncü Murad, Unva
nına bir ''Eğri fatihliği., yapıs
tırılmıı-j o1üuğ'ıı halde Osmanlı 
hanedanında ilk defa korkak
lıkla tavsif cdilmeğe liyakat ka-
. uman üçiincü Mehmed, sara -
yında bıtJcttirdiği Derviş pa
§anın ölüsünü eliyle: hançerle
mek gibi bir kahramanlıktan ( ! ) 
daha doğrusu bir- cell:itlıktan 
çekinmiyen TafraC'ı Birinci Ah
med, Deli Sultan Mustafa, kan 1 
ve dehşet icindc büylidiiğü ic;in 

1 
kana susamı!} bir kaplan hnlini 
alan durtli.iıH:li l\lurad gibi tip
ler görülmiiııtü. 

Sultan Abdiilaziz eslafından 
hu Sultan Mustafa gibi deli, 
Sultan İbrahim derecesinde ka-1 
çık, halefi Beşinci Murad gibi 1 
dclirib sonradan a kla avdet et-1 
miş olmadıktan başka gene es
lıifından ikinci Süleyman, İkinci 
Ahmed, hususiyle dördüncii 
Mustafa gibi acizler ile nisbet c
dilemivccek derecede zeka sa
hibi idi; bunda ~übhe edilemez. 

Onu kaybettiren gurur ve a
zameti, bir de Ali paı,anın ölü
müntlcn sonra Mahmud Nedim 
paşaya kapılarak içinde yuvar-
landığı gafleti olmuııtur. 1 

Dördüncü Sultan Muradın 
hunrizane fiİcld"'lı yiizün<len Os
manlı hanedanının biricik ferdi ı 
kalan kaçık Sullaıı İbrahim ken
disinin dc-diği gibi "bir hancda -
nın başı,. olmuştu. ı 

Böyle bir baştan gelecek olan
ların çoğunda da elbette az, çok 
tereddi cmnrelcı·i göziikmcrnck 
tabii mümkiin olamazdı. 

Osmanlı sarayına çoğu Kaf
kasyadan gelmiş genç, kuvvetli 
disilcr olmasaydı , Sultıı.n 1bra
himtlen sonra ~hanc<.landnn birin- ı 
ci Sultan Mahmud, birinci Ab
dülhamid, Uçiinı::ü Selim gibi 
mutedil ı:ahsiyetlerin bile çık
ması istibad olunurdu!. 

1 

(Arkası Yar) 

TİYATROLAR 1 
Şehir 

tiyatrosu 
temsilleri 

Tcpebt.iında Dram Kıamında 

9/11/1910 cum:ırtcsı ı:üııi.ı akşamı 
rawt 20 - 30 da 
BiR ANA 

istiklal cac!dtıılnde Komedi kısmında 
Cumaıtc:oi gundl\Z s:ıall4 de 

ÇOCUK OYUNU 
9/11/1940 (Um, rlcsi {!iilllİ akljanu 

.saat 20 - 30 d:ı 
O A O 1 

Her tarafa otohü..; \'ardır 

Di am lügat. it- Türk 
tercemesi münasebetile 

Yazan BESiM ATALAY 

-3-
H ... lbuki riz elimızde bulunan dc!

terlcrınizdcn birinci deft r 11 ( 7) inci 
s:ıhife~iııiıı .. ltınd:ı (ı. baJ kelimesine 
cıızatmak der. işsinıı:. t~te yanlış bu
dur: İşba uzatmak dr: '.l, harfi, knhn 
\ e tok se le ı;öylcmcktıı·. 

- 18 -
cGomc kelime in. ni~irı (komcç) 

:,;eklinde y zdıııız'.' d y ... soruluyor, 
ve «bu kelı'lle bizim bıld :imiz~ göre 
yumu ak (ı:) .kcıır lı yuruluyor Ho 
cnnı sı n 1.nldıJfmz t k ·e ile degı 1 
(Di\an: L ·•at), en u. ı, bir e_er 
dahi dıliınizc ÇC\ ı ılen c . Ben bu ci
heti tere,, cmın ba,lan~ırında datn 
~öylemi Hm. Burada teknıra hiz.ını 

yok. 
Eski turl:çcde Ye• bugun bile dogu 

\'llayeU r.miLin bazılarında kelime- ! 
nin b ... ınd.ı .! ( ) h rflerı hep sr:rt - , 
tır; bunlar lı. tıd..ı yum :ımışlır. 

- 19 -
Ben (17) imi ~ahi?cuc celi! s kin 1 

olmadıgı için demi t M. Bu da bır 
hata im.~. Hocan , el.Cm sakin bir 
harf olduguııu e :iden (Karabaş tcc
\ 'idi) okuy:ınlar b.!c b lirlerdi. Hunu 
yanlış s:ıynrnııız numarayı kabnrt -
mak için ol. cnktır . 

- 20 -
Bu m:ıddcdc söyle diyorsunuz 

<keldi, kc1tirdı ne çin sert 1 Mla yo
zılmış. nu~Une k:ıd r havas \'e nv ın 
bunları yuınus. k kiıfla kullanııgel -
mi ler imi~. 
Yukarıda (Koı ıe:;, kelimesinde nn 

lattıgım gibi eski ltırı.c;cde \'e bugün 
bile dogu tuıkçcsindc kelime b:ışın
d:ıkı (k) hıırflrrı hep serttir. Onun 
içiıı boyk :; .. zdım. 

Hoc. ın sı hfıla (avam ve hm·a-,) 
diyıp dtırlıyorı:unuz. Artık bugiın 

böyle şeyler yohtur, bir tek Tuı·k 
ulu,,u ,. n1ır, işte o kad. r .. 

-21-
Evel hoc.un hu maddede hnklısı

mz. Dcdigıniz gıbi bur da ufak bir 
hn~iye •, cnlse fona olmazdı. Fakat bu 
giLI kuçuk ~cyJere hıı:ı-iyc \'Crnıcge 

lrnll:ıssa iııik kitap haşiyelerle do -
!ardı. 

-2:!-
l23) uncu suhi!cnin (18) inci satı

rında (bununla bl'ı ı>'bC>r ltclimclcrin 
başiyle sonu göz on..ıne .. ıınac<..ktır) 
dem.şiın \'e bö~ lelıldc yanlış mnnn 
vermı ım. Dundan b~~··:ı carnpça ı.e
limenın ba ındal,i (r) har!ıni gör
mcmezli!,tcn gelerek r ı pç.ı kelimeyi 
(aynen) gibi okuyup goz önunc alı
rmcaktır anl.ım ı \'ermişim. Bu ne 
garib hula imi~. 

nü.h::ıdnki (Ra:)·n:ı) kelimesinin ya:11 
115 olduğunun - e\ \'eke - !:ırkına 
varmmnıs~ını:ı:; \'e yold.ı tcrci.mıe et
mişsiniz. Biz bunun !:ırl:ıno vnrar:ık 
(:Mtir{ıat) manası vcı d.k \'e kelime
nin (Rô ayıı:ı) oldugun.ı gcmliik. 
Y:ızmn niı.shada kelime do.,ru olarak 
(R:ı ::ıyna) seklindedir. 

üst::ıdım, ben Dh anın gerek yaz
ın:. ,·e gerek b::ırma nu ıı, lm ıııdnki 
büyıik \'c önemli yıınlışLl.ları ? ter
e t.lnıemde> gorulduğu uzcre - birer 
ha~lyc ıle ouzeıttim; bunu kimse y:ıp
mnnış \'C J upaınoını:ıtır. 

MlLandenızle burada bir şey daha 
süyliyeccginı. Siz yuknrıda •bılme -
mezlıkten gelerek> diyorsunuz. Ho
l':"m bu süzcle ufak bir yunlı 11ık v:ır
d ır. Ş. Sami Bey cbılme1Jık demeli 
diyor. Liü:jn sebebini sCij lcıniyor; o
ıııı da ben oylıycyim: Bu kelimede
ki ilk (nıe) ne!i için i,,e bir ı·e!ime 
de iki nefi edatı birle,;C'mcz. Eser bu 
edat, ma"dariyct edatı i<c, masdDriyct 
şeklınin bu ıınl, mda kullnnıldıgı yolc 
tur. Her ne },:ıd:ır bir tr.kım hoyrat
lar <bilıncınezm,, öğrenmemezlik 

derlerse de bö~ lclerinin dili, dil bil
ginlerince senet olamaz. 

- 23) -
Bu maddede (ı:ikı) kelimesine verdi 
ğim man .. yı tenkit ediyor~unu:r.. Bu 
-.r:ımızda bİl' göriiş farkından ba~k:ı 

b.r şey degıldir. :MüclUfin csöylcnmi 
yen sıfat1:ın deciikt..n sonra bunları 
söylemesi ne j olda yoı ul:ıbilir? Asıl 
tenuku:r. burad:ıdır. Bence bu gilıi 

yerlerdeki (zikr) kehme j siı..in bil
diğini?. i.izcre (söylemek) monasına 
değildir. Belki anmrık ve ~nımak 
manal:ınn.ıd ır . 

Barıkn tu1 hi temıkuz. k.ıU.nmaz. Ni
tekim arnpç:ıdn bu kelim• •1'n ilk \'e 
asıl m~na ı (ıınmok \ e tahattur) dııı-. 
(Tac - ül - aıur), (lis. n - i.U - ar:ıb) 
(rıkreb - Ül - nlC':arid) gJb~ lıu) i.ık 
kaynal.lar (.zikl') kelimesi için e\, t.!
la bu anlamı gi.ı tcrmcktedirler. Doğu 
dillerini iyi bilen ı nsill7. li'ıgatçisi 
(Rcdlıou"c) d::ıhl (hntır, .ı..ıhin, yad, 
h:ıtırl ... ma, hafıza, anmn~.) anlamla
l'lna almaktadır. 
Dund:ın (12) rene n \'el (Di\·anr 

lOgnt) le l.ıulun<.n Tilrk dıli gr;m'~
rine nit bahi leri toplı.) ara · tı:rcumc: 
etmiş \'C (Ttlrk dili kur.,U .. rı) rclındn 
b!r kitap ~ıkannı.tıın. 1,!c or..d:ı \'c 
bu hr1hMc (zikr) l:clıme ini SUJ ie
ınck aııl ... mıııa , lını, tun. Bu kil:ıp 

elinizde \':ırsn liıt!en bakınız. Fnk..ıt 

sonradan bu mnnayı ) erinde \·e doı-;
ı·u bulmadım, Di\ an tcrcume inde 
görduı,:Unüz ~ekildc aldım. Çunl:u 
aksi halde müellif bı.i~ ii''= bir tena
kuza düjjmliş oluyordu. l'.ludi:fın bu
r:ıda mnks::ıdı csıf:ıt olarak, tnnın -
mıyan, ;>ani kıyasi ol n sı!atl::ırı b 1-
dirmckt:r. 

Asıl gı f'ıp olan f<?Y s zin bu işi ha
ta ;ieklinc Slkmuı; olmanızd:ıdır. Ben 
(r:ınyn.ı) kelııneslni ne (aynen) şe'ı:
linde okudum; ne de (ayniyle) ın na
sı verdim. Tercume m 'Jdandadır. 
Ben ba m:ı mıshad;ıkı ufak bir diz
me y:111l 1,ını gôz iınune alarak ı.eli

mcye <coz önur..e nlmn.:) anlamı \er 
diın; bunda da ~·ok dogru lııırckct et
tim. 

, -, 
l'IIIALAT ve 1NUACATÇI 

(Lisan-ül-Arab) cilt (Jfl), s hifc 
(43), satır (6) da ra:ıytı.ihu, lahnz
tühu) diyoı· ki tnm::ımiyle bizim \"er
diğimiz man:ıdadır; inanmıı.zsamz ba
kınız Knmus tercUmesi dlt (2), s..ıhi
!c (537), satır (17). 

Lüg,ıt klinblarınd:ı bu kelimenin 
iefekklir, tccmmul basiret göziyle 
bir işın hakıkat.ne bakmak anl:ım
lnrı bulunduğu görülmektedir. Onun 
ıçin bız de bunu (goz unilne almak) 
sö1Jyle tercüme ettık ve çok doğru 
yaptık. 

lJ~tndım: Dahası var. Ayni defte- . 
ı·iı izin (15) inci sahüesinin (19) un
cu satırınd.ı siz bu cümleyi ckclimclc 
rin ba~iylc sonunu gözettlk~ diye 
tercüme ctmişslnız. 

Halbuki bu gibi yerlerde (gözet -
ml'k) kclimeti ku11anılmaz. {!Göz 
ömıne nlın:ık~ deniı:. Bund:ın başka 

siz bumda (riayet) kelimcs!ne ın:ıııa 
vcrmi:;siniz; daha doğrusu basma 

M üeueselcrln Nazarı D ikkatin~ 

Bağdnd, Basra :>olu ıle d,iny.ı

nın her tar:ıilna müs::ı'd şı:r:ııtle 

her türlü en·a nokliyrıtını dcruhde 
eder. 

Büro ÇAKER YAZAROÜLU 

Gnl:ıta Karaki.iy Seı met h ... 11 

TeJrror.: 41773 

DAVET 
lstanbu ı MUddciumumP.ı;inden: 

tstanbuld:ı bulunduğu r.nl:ışılan 

Mad<Jn hakim nm:ıvini Muhs.n ı:rglı
neyln acilen mcmurıyetımizc ır.üra
cn.1tiniıı gazetenizle ilanını dilerim. 

ZAYİ 
Fatih Askerlik şubcz.indcn almı 

oldugum ımı1Cıliyct hihi;>c~ vnrnknın 
l::ı tramvnyl:ır::ı aid hih iyet \ nrak:ım: 
birlikte zayi ettim. Yenile ini çıl;a

racağımdan csl.ıler:n:n hul.:nu yok-

~~ 1 
Doktor Blnbn~ı Cı:mııı Dayrakd;:r 

Dedim. Bu "Irada yanımızdan ce
enlerden lıiri bizim h .. J ve tavrı -
ı dan Vırn:ıy:ı ilk defa gelmiş ol

ugumuzu onl. mıştı ki bize yaklaş
tı. Şo.ıpk:ısmı çıl, :ır:ıl;: yerlere ka
dar e:,ıldl. 

- P~i! Ammabk~ u~k~~~ı,zm~~~~~zz~a-~m~~mmz~mnmmmEm•••mB~BmmBDm~B~Bm 
Yaya gitmek olm::z arab::ıyn binelim. 

• l'.Iôsyölcr zannedersem ~chrin 
)ah ne ıdırlar. Arzu ederlerwc kc.ı
cılerini sezdlrebılir!nı. 
Dcdı. Tamam bizim de i t.ediğimiz 

bu idı, herifin tekl !ini mani m -
nuniye l:nbul cttık. Herif kılıksız bir 
!l~Y idi :ımrna bundan bize ne? 13izim 
clb. cmiz, şapkamız yeni idi. Frid
rıh: 

- Arl;ad:ış b;zi nereye gutürccek-
• 'I 

sın. 

Dedi. 
- Nereyi arzu ederseniz. 
- Yiynnadn görulecek ne \'ar? 
- Hny\·anatı vahşiye_. 

- Ne gibi? 
- Goyet büyük bir bahçenin içe-

ri nde turlu, türlü \'ahşi h:ıyvanl:ır 
tqıhfr edilir, herkes girer rcyrcdcr. 

- İnsana dokunm::ızlar mı? 
- Hoyır. Her 1..ıtrinhı kendine 

m .. h~us me..,;kikri var. 
- O h:ılde bizi or:ıyn göti.lr. 

- Olur, olur. 
Herif derhal bir arabacı ç ğırdı, 

hay\'anatı v:ıhşiye bahçesine gıtmelt 
üz<'re dört ın:ırkn paz<ırlık etti. A
ratıny:ı oturduk . • Herifi de knrşımızo 
aldık. Fridrih delilimiz.dm ismini 
sordu: 

- Moris. 
Dedi. Yarım s<?:ıt sonra gayet bü

yuk bir kapının önünde dmduk. ı\
rabacı kapıyı nc;tı. Ar:ıb::ıd:ın dışarı 
çıktk. Arabucn n JCretinl \'erdim. 
Kıfavuz Moıi : 

- l\Iö •• ·öler dıUmliyc ücreti \eri-
niz 

Dedl. Ben &ordum: 
- Bahçeye para ile mi girilecek? 
- ı:vct. 

- Kcç para? 
- Adam ba;.ın:ı yarım mark. 
Hakikat k:ıpının sag tnr:ıfında kii

çük bir kuUıbe \'ar idi, Bahi;eye gi
ren !er ıru k:.ıliıbeye uıvuyorl:ırdı. 

Biz de o tarafa doGru gittik. Pencere
ye mu:ıabih ltüçı.ik ve nim yuvorl:ık 
bir delikten içeride oturan adama :ki 
m nrk uzattım. lleıil sordu: 

Bi çalgıcının seyahati 
80 

- Kuc; lıilct mö"'yö? 
-üç. 
Cev:ıbını \erdim. 1ki mnrl:d:ın ar-

tan elli !ıniki cebime ycrl~tirdikten 
sonra kapıd::ı.n içeri girdik. 

Bahçenin. g:ıyct vfısi olıluı,<ı.ı ::ıııla

f;ılı~ ordu. Ben bahçe;>! şatonun bah
çe.,i kacJ. r kuc;uk Lir ı;ey znnncdi -
yordum. Ht lhulti gayet bilyUk imiş. 
EUyük kapıd.:<n girer gfrıncz üzeri, 
yanları idmlcıini bilemedigim çf -
çd. ve :Cid:rnfar ifo J.::ıp:ılı bir kori -
<lora dahil olduk, Koridor epey uzun 
idi. iki tarafa munt.ızom fasıla ile 
elli kadar sıı ık rekzcdilmiş, her sı
rıı;m üzerinde bir büyük ku:ı utu 
ruyor gelen c~cr.e bakıyor id\.. 

Morisc: 
- Bunfar nedi::? 
Dedim. 
- Pnp:ı~an ınösvö. 

- Ilunl:ır da hayvanatı \':ıhşiye -
den mi madud? 

- Hayır. 

- Bunlnr ne tuhaf kuşlar? Her 
rcnkdcn vnr. 

- Evet papağanlar öylcd:r. Bunlor 
lakırdı d:ı ederler. 

- Canım kuş lakırdı eder mi? 
- llunlar ederler. 
- Adetn bizim gibi mi konu,..ur-

lnr? 
- Yok. Fakat ne ögrctllirse onu 

pek güzel söylerler. 
- inanılacak bir ~eydeğil! 
- Şimdi tecrübe ederiz. 
Moris bizi ikna etmek uzcre kus

lnrd:ın birine ynkla~tı. 
- Sabahlar hayır olsun. 
Dedi. Kuş g:ıgıısını bir il:i açıp ka

p:ıtlıktan sonr:ı: 

- Sab::hbr h:ıyır olsun. 

Deıne~ mi? Moris h:ıyret ve tauc
cübüınU görünce ı:ıillmef:e başladı. 

Herif benim ile cglenJyortlu, Ken
dimi btitün, bütün budal.ı gostcrme;
mek için: 

- M.ıamnfih, tracclıb edilcc 1; bir 
şey değil! Biz ın c\ ele de bl,. papoğ:m 
var idi. J..!i'<ırdı etmezdi. Lakin gü
:ı:el yazı ynuır<lı. 

Dedim. l{ılnvuz: 
- Amrn 

yors:.ınuz? 

nedi. 
- Elbet. 

mösyö sııhih mi 

- Nasıl yazardı? 

söylü-

-- K:ıleml nğzın::ı alır y:ız •. rdı. 
Fridrilı kolumu durll• , l:ul. ~ 13: 

- - Al!recl ne y:-p yı - U'l? IJ'ç p.ı-
p:ığcn ya~ı yazar m ? r: !! bi . 1 ile 
cğl nccelt. 

Dedi. Ne ise bu d::ı b"yle gc • Z:ı. 

9 tRLliOl~~~ 

DEHiZ LEYAZIM SATIR AL KOMiSYONU ILlNlAHl -ı 
Motör alınacak • 

• Me\·cud !ennl şartnamesi mucibince bir aded mot.öl" alııweaktrr. ts~.d 
lilerin komisyonda mevcud şaıtnamesinc ıöre hazırlıyacakl:ırı teklific.rwr 
en geç 12/2. Teş./1940 salı günü ak~amına kadar komisyont\ vermeleri. • 

• .00408) . * • • 
1 - Deniz ihtiyacı için bir aded elektrikli tav fırınının 2J/11/l9'td 

per:;eınbe günü saat 14 de Kas;mpatmda J)cruz lc\·azım satın a.ıma koıniS"' 
yonunda pazarlığı y:ıpılaeaktır. ,. 

2 - Muhammen bedeli €G500ı lira olup knt"l teminatı c975> lirodır.\14 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun çerçevesi dahilinde belli gün 

sa:ıtte mezkur pazarlığa iştirakleri il3n olunur. d04H> 
ı(; • 

Cinsi Klloııu T11hmini fiyatı Umum tutari 
kuruş S. Lira ..........-"' 

Lahana 2500-0 5 
Pırasa 37500 4 :; 
Ispanak 37500 8 > 
Patates 70000 6 50 > l5700 
Kuru soğnn 7000 5 50 > 
Semizotu tlOOO 5 > 
Salça 5000 ~:; ~ 

ı - Yukarıd:ı cin ve miktarı yazılı yedi kı lem sebze kapalı zn f u u• 
lile ek iltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 25/H. Tf'şrin/1940p:mırtesi günü saat 15 pc 1ZJ11 it 
tersane kapısındaki komisyon bin::sınd::ı ynpılacnktır. 

S - Bu işe ::ıid şaı tuamc bcdelsi.zolarak komısyoı.d.ı'l alınabilir. ııJ 

4 - Eksiltmr:ye iştircık edecek istckl!lcrin 2190 sayılı kanunun i ted ·
ticaret \ csık::ılarını ve 1177 lira 50 ı.uruştnıı ıbal'ct ilk t.enıin.ıtlarile bırhı
te truızi>n edecekleri teklif mektuplarını muayyı:-n rıün \'e saatten taın b•' 
snat C\ \eline lrndar komi yon b:ışkanlısına \'ermeleri. cl05u~) 

lcız:D=ıne_v_Ie_t_D_e_T.i_yo farı İlcinları 
fdorcmiz Haydarpaşa lim .. n ters::ıncsindc kız~a ~kilmiş vntl.yetft 

Ôulunnn \'e 22.5 metre uzunlııgunda 8.70 metre genişllğ!de ve lıirl 2.75. ~ 
ğcri 2.55 metre yükscklığiııde bir çift ahşab dubanın tamiratı ve 90 gtiJI 
Devlet Demiryoll:ı:-ı idaresine teslimi kapalı zarf usulile milml::ıs:ı:a ı;oıt" 
muştıır. Muhammen t:ım!rat bedeli 15 bin liradır. 

Eksiltme Haydarpaşa gar bin.,sı dahllınde birir.cj !~lcune koınfsyonU W 
rafıııdan 20/11/1940 lor.hine mus:ıdil çar~amba siinU ımat 11 de icra etil~ 
ccktir. Bu g.bi den!z ves. itini eH clce hu mi suretle .yaptıkların!! d:-ir b 
ehliyet vesikası ile birlikte Mclı! mcktuplaı mı mazruf en ayni gün !!nııl ıo ı~ 
kodaı· kom is) on ı cisli&ini! \ crır•tlcri Hb:ın'dır. Po ,ta ile gönderilecek te!d1 

kr iı;in post.ıda \'::ıki Ql:ıbılccck tcelıhı.rler k bul edilmez. 
Mm•:ıkkat temin:ıt 1125 lirndır. rcnni \ e ek ltınc şarbamelcri1c mul n•: 

lemııne esasları id,\rcmizin Hı:ıydarpaş::ı, Ankarn, İzmir ı lctme mudurlJ1' 
riııden Ucret<::iz olarak \ crilir. (1(}403) 

* • • 
Muhammen bedeli 1540 lir~ ol. n 3 kalem BUssiu« NAG krımyo•P.~ 

ınotör ve Busclı yedeklcri 20/Jl/1940 çarşımb.1 gunii saat 15 te :ı~k e~ 
siltmc us:.ılilc Ankarada ıd:ırc binasında satın nlınncal<;br. .ıı 

Bu işe girmek is Uy enlerin 115.50 liralık ınU\ nkkat kmlnat ile knnıır.~ 
tııyirı. ettiği vesıknl::ırı hiımıkn O) ni gün clcsıltrne sadinc kadar komi") 
isbatı 'ücud etmeleri litzıırdır. 

Ş..ırtnnıne Ankarndn m .. 1,.c:me dairesinde, Haydarp:ışada 
Sevk Şefl :iındc, l zmlrde İzmir mnğaz:ısmda görlıleb lir. 

-ı' 
Te•ellurn 

(10!84} 

* • * On l'eş tonluk alcl\ımı.ın \ agonı:ırın t.o"ajı 25/10/1940 forihindcu 
ren on altı tona iblağ edilnıi~tiı. 

.Frız.la maliım:ıt almak uzere is tas) onfar:ı mürac .. ::ıt olunnı:ın. 
(iSO& - 10623) 

ASKERi FABRİKALAR SATIN AL A KOMis·~:;: 1 İt :!;L ~Hl 
'l'ahı!'lin cd:len bedel. 40 lırn ol n 7. yt:ı burnu sil;.ıh ta irhancrj orıı 

dahilindeki otlar bır c " • en_ at t nı ttırm:ı ile ihale cdılccekt_r. rp 
lıblcrin mU\·aklt. t ten nrı.lı c n y...zd'.! 7 .:; nı betindcki ~ lirayı her '1• clJ 
bir mnlmı.idürHigtinc ) :l•ır. r •• , lac. '.1. ı m kbuz.la birl..;kle S<.lm .. znrııı 
Askeri Fabrikıılnr yel' m .nd. ki ... t.n Dlm:ı l:oml.yonumı 26/11/1910 
günü toat 14 mlır:ıcuotl, rı. 105!)3) • 

1~-İ~st_a~nb~·u=l_B_e_l_e~_dı~·i_e_si~İ-=-----~ ı 
371 O sayılı Dde-d:yc i tiı. l:ıl. I.~'lt ıuı • tc. !ıkaıı istimlfıl:iılin ur: tJ , 

mcn!.ıatlcrc: uyguıılugu ta dik c<iılıp mc:::kur kanunun 8 inci madde-• r1 
0 

clbindc (22500) l:r:ı kıyı c<t t, kd r cdilmls bulun n Enıin.:nundc Çclcb•cı:tl' 
Ahic<ldin m:ıhr.llcs!nin Yeni-.. •.ıi '-• dde. ıd..! '.ad, t onun 384 iıncu ad 1 

174 p:ır cJ \'e eski 53-55 ~ cı ı 47-4!l-49/1 kapı No. 1~1 K. diıkkfmın uı ua 
r.lın:ın tas:ınuf k ya•na 'i'/fiO hi• esine sahip Ah·~ el oglu ı maıl \'C 7/ı, 1 

se ine sahip Huseyin oglu Mcrn,cd Dur un bu kıyınct te li edil k 
tcnilm!ş ise ele ıkanıetgfihı \c bit cdilmcdiı;i ubıtnca ynpılan tahkı l' 
anlaşılmış olm-1.la 3710 ~ ıl• Bele~:~ e l.,t· ırk k nununun 10 unc.ll rı' 
de .inln tntbiki zaruri eortıl 1ıı,:..ınden icnp cd u tcblig \'arak.Jarının h r• 
sile lıeraber birer nu hm ~ n bu cukkt.n:ı \ e <ligcr nu.sh.ısınm rut oJJ .f 
Bckdıyc daire· ine ve i.ı~ı.incu nü hnSlnın d:ı umuma mahsus mohulle 
şer g.l.n müddetle t .. lık crlıldığı n:m olunur. (l0C52} :d' 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
başkanlığından , 

Kara"'ümrUkte Cul:u be Uınd:ı yapılacak st. dyom için evvelce r.~ ı 
mu_ .. IJ:ı!·nya iştlra!t edcnlcıın \Crdıkleri proje, pl:m, kc · ! \ e ihale c\ r 
jiiı i hcy,Ji tal'u! .• can beı,;cnilmcdlıı. ııdcn bu kcie yenıclen 15 gün mildd 
ıntıc b:ıkay:ı konul•nuştur. Cim: ek istiycnleıın progrcm \'C \'aziyet pl :ı 
~ lm k üzere Tal:simdc Sırnü'n ılcr caddesinde 57 num:ırada bölge bin:ı' 
da :;por sen:~ıne mir .. ca tl. rı. cl0135!b 

Suh1bi: A. Cemalcddln Sıır::ıço(j!u Ne~ıiyat Müdürü: Mac:ld 

B:ı ıldıj!ı yer: (H. Bekir Cürscylı:ır ve Cemalcddln S:ıraço~lu 

ten kıl:ıvuz bizden f:ızln p~ .ı • opnr
mak ınuL el.le her dc<li.l(imize ina
nır gibı görün..yordu. Moris her pa
p:ıı;.:ıııın {;'1{ınden geçtikçe ~ a: 

- S:ıbahlor lı:ıyır olsun. 
Yahud: 
- Nasılsınız? 
Diyor, hayvan da çaUnk bır ~ad:ı 

ile :ıyni cümleyi tekr::ır ediyordu. 
Koridor eenisçe bir mahalde n.h::ıyct 
buldu. Sağ tarafd:ı lıUyi.ık bir rıazino 
\'Or id , \ılavuz: 

- Şurnd,ı biraz oturalım. Biı't.!r 

1,. deh bit a içtikten sonra bah~eyı 
clok<ınz. 

Dcd . Biz de ınuvaf:ık:ıt ctt 'c, f .. -
7.ino epeyce kalab::ılık idi. Knclın o -

r! .e l · r 
-- '!\' ' • \ 

İl"' -
l:.ir 

yudu • dn bit:rdi. İkinciyi ı m •. t; 
Fıidl'ıh ile ben uçüncu kndehlcıı 
:;ultıp bahçeyi gez rck üze.re ,y· 
kclh.tıı;ımız sır. -ta Mol'is doı,uzıl 

' b:ırda ın dibinde bir şey kal P • 
ınadıı;ını muayene ediyordu. ııc 
sarhoş ol.nuştu. Biz de az. ic;tilt • 1• , 

yine tesiri görüluyordu. Heri! oıl 
müze dListu. 

- Yurüyünüz bakrlım mo!') 
size ev\'elfı ayıl:ın göstereyi .ı, d' 
Ben: / 

- Aman bir yerimizi ısırmnsııV 
dc<llm. 

- Hayır, hayır. V' 
Ce\nbını \erdı. Gazmo11un s0\ 

rııfuııla' i ta ıı r rdh enlerden yıı ı: / 
çıkt .. ön ımlı.ze uzeri açık b~ 
n:ı ç ktı, Mo,.:..: 

1 te mö yülcı ! Ayıl .. r bur dil·. 
Dedi. n·r:~ ın ya ı 1a y-ıkl. ~' 

mız :::ıı ada hal il, at h.ılıı , u · c ) 

durt bey z , yı bı..lı..nd ıg.ınt' ... t; .. 

},fırg'ı· biı. •ıın bir t.ıı .ı'ı k.ı~ n. cı~ 
parm~ktıl.1. r He nyr ııy 1 ıd • ,J 
!Jizim i :r yıl:ırın hlicumunn 11~ 
olrr ~k tdııı\ yoktu. 

(Arknsı ,.ıır) 


