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TÜRKİYE-SOVYET RUSYA MÜZAKERELERİ 
DOSTANE BİR HAVA İÇİNDE DEV EDİYOR 

.. TÜ;kç~y~- Müzakerelerin bittiği 1 

Hasret! ,, V Ş S .., ) 

• 

"Öz 

e . araçog unun 
Türk lisanı Sadeleş-

melidir Ve Tabii Ola- döneceg"' İ dog"' rU deg"' il 
rak Sadeliğe de Git-
mektedir. 

Yazan: EbUzziyazade Velid 
Tenakuz daha ünvandan baş117or. 

Öztürkçeye hasreti oJan zaı bu Jıas .. 
rellnl, halis ve lemis bir Arap kell
meslle eda etmemeli, yine Öztilrkoe 
bir kelime ne ifadeye ~alışmalı :idi. 
:P.leseli. hasret yerine pekli.ta (özleme) 
kelimesi kullanılabll!rdl, (özleme) 
kelimesi hafif •eliyor da, (haıırel) te
ki kuvveti balz bnlunmuyona. her .. 
hangi yeni bir kelime uydurmağa da 
mil.ot yoktu. 

Öztürkçe denilen cereyana karşı 
bizim şahsan dalma. mubta.riz durma
mızın ve kendi a.Jıştığmıız yoldan 
katta aynlmıyarak bildiğimiz Türkçe 
Ue yazmakta devam etmemizin başlı
ca sebebi işte bu haldir, yani Öztürk• 
Çf!ye mütehasslr ,Jlduklarmı nan 
edenlerin btıe öztürkçeden mak .. 
satıan ne oldufwıu bizzat kendile -
rlnbı tayin edememiş buJnnmalan ... 
dtr. Zaten bu Usan lnkıJibına taraf
tar olanlar esaslı olarak iki kısma ay
rılabilir. Bir kısım, Öztürkçe ile, 
dil inkılibı ile uzaktan yakından zer
re kadar aJikası olmadığı halde, mü
cerret ya zamana uymak, ya bir ma
kama yaranmak veya. herhangi bir 

surette cerri menfaat etmek için ~·
iırtkanlık edenler teşkiJ eder. İkinci 
kısım ise Türkçeınlıt hakikaten sa -
deıeotlrmek, özlü ve temiz bir hale 
getirmek Jüzumwıa samimiyetle kani 
oalnJardan ve bunun iein halisane 
çalışanlardan müteşekkildir. 

Öztürkoe oıtırtkanhğı edenlerle 
fazla meşrul olmaia değmez. Dün -
yanın her yerinde, her devirde, ye
ni cereyanlara taraftar görünerek lk
ballnl temin eyli.yen tufeyltler ırörtil· 
m&ıtür. Yalıuz bizdeki çığırlkanlar 
bir aralıl< pyrelketllkle çok Deri rt
derek yaranmak hırslle Öztürkçe di
ye öyle kelimeler uydurdular. öyle 
hatJr v~ hayale relmez marifeUer yu .. 
murtladılar ki, bizim cllıl lisanın sa· 
deleljlUesine cidden taraftar olanlan 
fena halde ürköltüler ve ayni za -
manda. güzel Türkoemb;l de bir ara
lık kimsenin anlıyamıyacaiı çetrefil 
bir bale setirdller. Türk Usanma kar
fl sureti haktan l'Örilnerek ya.pıJan 

bu hareketin çabuk farkına varılarak 
iş mutedil yola sevkedllmlş olsay
dı. bugün ınuhakkak büyük bir ko
nuşma. ve a.nla.şma tezebzüp ve ıe

şevvüşü itinde çalkanıp durmakta ı .. 
dik. 

Öztürkçeye samimi nJa.rak ta.ratta.r
lık edenlere l'ell"3ce, onlann da en 
büyük .hatala.n ne istP.diklerinl ba.k
kile bilmemeleri ve binaenaleyh bü
tün işlerit1de ve :sözlerinde daimi bJr 
tenakuz vt)'a. daimi bir ıahavvüJ bu .. 
hınmasıdır. Ru hal de ta.bıi, ga)elerl· 
nln tahakkukuna batlıaa mR.nl teşkil 

eylemektedir. Kendi yaptıiuıa kendi 
lnanmı,a.n veya inanıyon;a n• ,.-.pa.
cağını hakktle bllmiyen klm~elet hiçı 
biT vakit kili derecede taraf~r bn-

(Arkası 3 ünciı sayfada) 
EBUZ7.IY AZADE 

Velid 

Saracoğlu Mololof 

Moskova : 14 ( A. A. ) - B. Şükrü 
Saraçoğlu ile B. Molotof arasında 
vukua gelen görüşme hakkında mü
temmim malumat mevcut değildir. 
Yalnız, goruşmenin dostane cere
yan ettiği ve yakında yeni bir görüş
menin 
tedir. 

daha yapılacağı söylenmek-

Moskqya, 14 (A.A.) - Tlirklye Hariciye Vekili Saracoilu bugün Molo

lofla mülakatla bulunmamıştır. 
Ankara, 14 (A.A.) - Bugünkü Yeni Sabah gazetesi, Türk - Sovyet 10ü

ıakereJerinln netJcelendlflnl ve Şükrü Saracoğlunun yarın Moskovadan hare~ 
ket edecetJnl yazmakta.dır. 

Resmi mehafllde yaptığımız lahklkatta bu haberi leyıt edecek maUimal 
mevcut olmadıiı anlaşdmıştır. 

----------

Alma.nlann batırdıklarını iddia ettikleri 3,000,000 inrllİlı lirasına maJolan, 
İııciliz donanmasının _,n büyük ve yeni tayyare gemisi -"' R C R O YAL 

Hitlerin Karargahı 
Garp Cephesine 

Naklediliyor 

! 
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YARIN Al~:z Tahtelbahir/eri Rogal 
Zırhlısını Batırdılar 

------~-~~ 

3sagfafıjf~ Almanlar Büyük Taarruza Hazırlanıyor 

HATAY 
Vilayeti 
Kanunu 
Ankara, 14 (İkdam Muhabirin

den) - Hatay vilayetimizin ku
rulmasına dair ola.o 3711 sayılı 

kanunun muvakkat ilk maddesi 
ile, muvakkat beşinci maddesi bl
ribirini nakzeder mahiyette oldu
ğundan, yeni bir madde hazırlan
mış ve bu madde Büyük Mffiet 
1'-lecllslne sevkedilmişti, Muhtelit 
encümen bu maddeyi şu tekilde 
değiştirerek, heyeti umumiyeye 
sev ketmiştir: 

.Hatay devleti tarafından 3'111 
eayıh kanunun merlyeti tarihine 
kadar ve bu tarihten sonra. mez
kôr kanunun muvakkat birlncl 
maddesi mucibince tahakkuk etti
rUmiş olup ta işbu kanunun meri
yet1 tarihine kadar tahsil veya 
terkin edilmemiş bulunıı.n vergi, 
resim ve harclardan 1 İkiııcikıinun 
1938 - 31 Brlnclkil.nun 1938 dev
resine alt olanların müsklrl!.t ve 
saydiye resimleriyle tuz bedelleri 
ve milli emlik satış bedelleri ha
riç olmak üzere, kayıtları terkin 
ve ıliierlerinin tal1!;i1ine devam o .. 
lunnr.:. 

Bulgaristan 
11 Sınıfı Silah 
Altına Alıyor 

Sofya, 14 (A.A.l - Harbiye Ne- 1 
zaretinden bildirildiğine göre 
1907 ila 1918 sınıfl.annrlan şim -
diye kadar askerlik etmemU, olan 
lar 75 günlük bir talim devresi 
için 20 ılkteşrinde silfilı altına ça
ğırılacaktır. 

Elli Kuruşla 
Perapalasta 3 
Ay Yaşanır mı? 

Yazısı 2 nci Sayfada 

Sulh Ümidi Kalmadı! 
Ruzvelt Sulh Konferansı 
Teklifinde Bulunmıyacak 
1 RLisya.rı.ırı. Garp-teki -ta.hşlcla-tı 1 

• 
Almanya, Italga Ve Sovgetler Arasında 

Müzakerelerin Başlıyacağı Bildiriliyor 
Londra, 12 (Hususi) - Almanya.

nın bir an evveJ ha.rpten kurtulma.k. J .. 
çln yaptığı hareketler burada dik -
katle takip edilmekt.edlr. Bilhassa 
Bitlerin sulh tavassutunda bulunma

sını beklediği Ruzveldin harıllen ev
vel ta.kip ettikl umumi mütareke ya
pd.masına. Bitlerin verdiği cevaıı ha .. 
tırlatılm:ıktadır. Bitler o zaman Ruz
veJdin mesajına cevap vererek şöy
ıe den1lşti: 

«- 1\-lr. Ruzelt müstakil devJetlere 
karşı bazı tecavüz harekelle.ri tehli
kesinden de bahsediyor. Ben bu gibi 
esassız isnatları dün)·anın huzuru ve 
sulhu i~in zararlı telf\kki ediyorum 
"lC bence bunlardan asıl maksat, kü

çük devletleri korkutmak veya hiç 
olmaz5a ~inirli bir hale getirmektir. 
l\lr. Ru~veltiu bunları söylerken giz
li bir maksadı yoksa kendisine sor -
mak isterim: TeJıdU edilen mende -
ketler hangileridir ve mevzubabs o· 
lan müt.eca.viz kimdir? .. » 

.-...----

-
Amerika OUmhu rreisl RuzveU 

Hidiseler mütecaviz devleti ortaya ---------------------------
koymuştur ve- bundan sonra: «Ruz· 
veldin tavassutta bulunması iınkin 

dahilinde değ"ildlr.» demek kabil ol
maktadır. 

AMERİKADA İNFİAi. 

NeVYOr.k, 14 (A.A.) - Ho.vB3: 

Harbin mes'uJiyetlni Amerlkaya 1 
alfeden Alman malbuat servisi şefi 
Dlelrlchln beyanatı burada infial 
ile mevzuu bahsedilmektedir. 

Almanya elde ellii;I ganlmellerln 
Amerika tarafmdan ta.oınmasmı Is -
lemekledlr. Almanya zapleltlklerlnl 

iade ebneden ve lsllkbal loln garan
tiler vermeden AmerikaniD bir sulh 
konferansının a.kdlni derpft ebniye: .. 

ceği söylenilmektedir. 

Slokbolm, 14 (A.A.) - Tidningen 
gazeteslnin BcrUn muhablrjnin bil -
dirdlğine göre bitaraf memleketlerin 

ve bilhassa İskandinav menıleketlerl
nln harbin nihayete ermesi için ta .. 
vassutia. bulunmıığı teklif etmeme -
teri resmi Alman mahfillerinde hay
reti mucip olmaktadır. 

Almanya, şüphesiz bitaraf bir cep

henin teessüs ederek İngiltereyi taz -

yik edeceğini ümll elmekle idi. 

(Arkası 3 üncü saytada) 

1 

Ş ima 1 Devletleri 
Sovyetlere Karşı 
Cephe Alıyorlar 
Finlandigada Seferberlik Ve 
Zabıta İşler.inde Örfi İdare 
Ruzveldin MesaJına 

Amsterrlam, 14 (A..A.) - (Roy
terl Gelecek çarşamılıa günü Stok
holm'da toplanacak ol.an dört şi
ma.J memleketleri konferanııı, bil 
hassa Sovyet Rusyanın FinJ.andi
yaya karşı tehdidini mevzuu balı· 
sedecektir. 

Bu memleketlerin Sovyet Rwı
yaya karııı bir cephe teşkiJ: et -
Il"Hlkte okiuklanna ,Şiipbe yoktur. 

Cevap Gelmedi 

R'-1merı T-u.rts-t Of'lsl 
Kopenhag, 14 (A.A.) - KraJ 

Christian ile hususi kalem mü • 
dürü ve Hariciye NaZlrı Munclı 
salı akşamı Stdkholm konle -
raıu;ına hareket edeceklerdir. 
Fİ!NLAND!YADA ÖRFİ İDARE 

r-
Ber-füı, 14 (A.A.) - Alınan is

tihbarat bürosunun bilfürdiğine 
göre Finil.andiya Reisicumhuru 
Kalılio bir kararname neşrede -
rek z~bıta işleri için örfi idare 
ilAn etmiştir. 

S;:;FERBERLİK 
Hel.•inki, 14 (A.A.) - Reisi -

cumhur, hali harp.le medburi hiz
met kanununun derhal tatbik mev 
kiine Jronmasuu emrebniştir. 

Cok evvel lud>uJ edilmiş oJan 
bu kanun, 18 ile 60 yaş arasın
daki kadın ve el'kekıleri meiıburi 
vatan hrzmetile mükellef tutmak 
ta<lır. 

Helslnkl 

Londra, 14 (A.A.) - Bitaraf 
meı>balardan verilıen ına!Uınata 

----... '-------------.llJ-.;:;.:;,;,;;:~.ı~ı..: :ı..._.._...~_"" .. 

mektedir. Büyük 'bir taarruz için 
ehem ol.an mutat akınlann ta 

and • ı annedilınekt RUZVELTİN MESAJI 
r 4 A.A.) - Ruzvelt, 

ni bulunduğunu şahsi bir m<?Saj
la Sovyet meclisi reisi Kalenin'e 
bildirdil!ini üşa etmiştir. Ruz.velt, 
şimdiye karlar Mookovadan bir 

tmi~tir 



• 
SAYFA-! 

• 
Hatıratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 

KOÇER 
Istanbulun 

GENERAL KEMAL • 
imar Yılında 
YeniKararlar Şuursuz Amiral, Hastahaneye Nakledilirken: 

Ateş l. Ateş !. Kumandasını Veriyorınuş ! 
Her an tıir taarruza uğraması } 
muhtemeldir. Bu haıde ılıaştanka
ra edert>k kıyıya atlamaktan baş
ka çare yolqur. 

Evvelce de an<'<iildiği gibi kı
yılaroa ,gözcü!~ vapura işaretler 
veriyorlardı. Vapur yoluna bir 
müddet devam eder. Kıyıdan teh
like i~areti verilir. Kıyıya bira;ı 
daha sokulan vapur, etrafı da 
kolaçan eder. Denizdeki her ışık 
korku veriyor, fakat henüz bir ta
kip sezilmiyor. Vapur, Zongul
dak hizalarınrla iken açıklarda 
bir harp sefinesi görüyor. Artık 
İnuboluya kadar yolu•na de-vam 
etmek, tehlikeye ":şmek olaca
ğı için Zonıgıtlclak limanına giri
yor. Bu seferin devamı müdde
tince ışıkların, söndürm~ olan 
vapuru, anlaşıldıf(ına göre, harp 
sef'~esi göre1n<'miştir. 

(a.lıbay) Hüsnü, evini ıçtimalar i
çin daima açık buluııourmu.ş ve 
her tehlikeyı göze almıştı. 

Sarıyer m•nı.akasını idare e-

Bahçeler Mütahassısı 
Dlın Tetikkler Yaptı 

den ıbin.başı (merhum emekli AJ- Gülhane parkı, müzeler, Aya-

Lımands gii<;teıik:n m~kü!At, 
alakadar askerı memurların ta
vassu tlle bertaraf ediliyor, vapur 
yanaşıyor ve derhal vükü çıka
rılmaya başlanıvor. Mesai dur -
maksız:n devam ediyor ve tek -
mil mühimmat ve e.şya oraya çı
karılıvor. 

V"J)ur Samsuna kadar gitmi -
ye mecburdur, Zonguldağı ter -
kediyor, İneboluya yanaşıyor. 
Harp sefinesi da>h.a. önce İnebo -
!uya gelmiş, hiQbir va"ur bula
mıyarak süratle Samsuna doğru 
yol almıstır. 

Ararat İneboluda iken Sam
sundan dönen A zırhlısı yanaş:
yor ve vapura iki sı.ıbay gönde
rerek muayene etmek istiyor. 
Boş vapur, vakıa muayene edile
miyor. itirnal de imza edilmiyor. 
Esasen vapurun vaziyeti yüksüz 
olduğımu gösteriyor. 

Bu vapurun tutulmamasını, 
alınan tedıbire dı-'>il, talie borçlu
yuz, kıyılardan verilen işaret -
ler tedibi.r .ahnmasını kolaylaşt:r
mış ve bu yolda ar'ık <büyük tec
riilbeler ~çiren arkadaşlar üstat
ta olmuşlardı. 

Yükün Zongulda,ğa çıkanlma
sındaki meoburiyet, vapurun vü
rudunda alınan rapor üzerine, 
makama arzedilmisti~ 

İskelenin bir müddet için de
ğiştirilmesi dü•ünüJüyordu. Bu
nun üzerine Samsuna ve Mersi
ne de seferler yapılm:ştı. 

DELİREN AMİRAL 
İstanbul limanında bir zırhlı 

da İspanyayı temsil ediyordu. Bu 
zırhlının kumar...ıanı, galilba, harp 
te hiçbir vazife alamayış;ndan 
muztaripti. İstırap büviiye büyü-
ye kumandanın dimağına tesir et
mi.:; ola.cak ki, bir gün topları -
nın İstarnbu,a çevr:lme.;ini ve bu 
güzelliğine doyulamıyan. müba
rek bekknin yıkılmasın, emret -
mişti. Şuursuz 8.m:ral, asabi em
raz lıastahanesıne nakledilirken 
de: A!e'.'! Ateş! kı<mandasını ve
riyorm~! Doğrudur: •Akılsız 
başın cezasını ayak Qeker• der -
!.er. Bu kürre neler gönmerni.$tir! 
Tarih te bir tekerrür deği.i. mi
dir? İstanbul bu tehlikeden de 
yakayı s.yırmıştı. Ş.mdi de, bin 
yıllık medeniyet iıbidelerini yık
mayı düşünenlere: 

cElcünunu iünun!., diyenler 
acaba haksız mıdırlar? 

* DOOERLİ l\fÜZAHİRLER 
Beyoğlu teşkilat merkezinde 

yüzbaşı (yarbay) Fahri, mühim 
tedafüi tert~•m alınmasında 
hizmeti sabketmi.:;ti. 
Fındıklı merkezinde binıbaşı 

bay) Saıfet. Boğazın Rumeli tar sofya ve Sultanahmet civarının 
rafındaki müdafaa tertibatını mu- arkeolojik saha olarak ayrıldı-
vaffakıye:ıe idare etmişti. ğını yazmıştık. Şehrimizde bulu-
Bubranlı vaziyetlerde bÖğazın nan Nafıa Vekileti bahreler mü-

ırnühim noktalarısda obırkru; b;n tehassısı Lovon yanında şehirci-
mili:e~ah er, daimi surette em- lik mütehassısı Proıst olduğu hal-
re amade bulundurulmakta idi. de dün öğleden evvel arkeolojik 

".5ütiüoe merkezınde topçu yüz- sahayı te!kik etmiştir. Sultanah-
ba~ı (yar'bay) Asım, teşkilatın met camii ile Ayaso.fyanm uzak-
idarı:s,nde ve emniyet te<iliıireri tan "Örünmesi esası konduğun-
almakta yararlıklar göstermişti. dan arkeolniik sahada hiQbir bi-

Üsküdar semtinde hakim Rıza na --ap!lmıvacaktır. 
teşkilatın kuvve!lenm-tsi i.çın fı- Lovon, arkeolojik sahadan iti-
zaır.i hozır.eıler ifa e,ınişti. Bu haren denize kadar i:ıntidat eden 
zat, merkezle sıkı bir irl,bat te- sahanın ağaçlaıı.dırılma:;ını mu-
sis ederdi. vafık bulmaktadır. Bu suretle 

Üsküdarda Türkçü Ziya, uzun arkeolojik sahanın bir kısmı or-
müddet pu mıntakayı idare et - man haline konmuş olacaktır. 
mişti. Belediye. arkeolojik samanın 
Kadıköyünde NaJüt, irtibat va- tanzômi için ikinci beş senelik 

zifesi ifa edenlerrleıı.di. program:n tatbiki esnasında fa-
Polisten Şevki, gruıba daimi te-I alivete ~ececektir. 

ması muhafaza ve tahrir i.:;lerine --00000---

de yardım ederdi. V 1 LA Y ET 
Gümrükten Haydar, büyük yar 

d:nıilar yapmllilı. Vi'.Ayet 
Beşiktaş merkezinde merkez 

memuru ve muhterem muharrir 
Ercüment Ekrem fcdakiı.rane ça
lı<;mı.:;lardı. 

lşlari 

Ve Salı deııga.!ıı postnişinı Hüs 
nü, merkezde büyük h.zmet.:ıer ifa 
et ti. Evi Milli Müdafaa merkez he
yet:ne daima aç.ktı. Bir!:'(lk top
lantııar burada vapılm4f ı. 
Topkapı polis merkezinde Tay

yip, daima vatani vaz.fesini ifa
ya amade bulunmuştu. 

Darülfünun müaerrislcrinden 
Mehmet Ali Ayni, heyeti mer
keziye "akit vakit yü1<sek vuku
fundan istifadoler etmişti. 

Rahmi ve Hasan Rıza, Fener
deki t~kbiıt merkez az. ı ann
dandırlar. Birçok işlerde muvaf
fak olmu~lardı. 

Emekli AJ:ıay Kemal, bir müd
det Üsküdar mıntakası kuman -
danbğ.nı ifa etmişti. 

Yaobay (Emekli merhum ge
neral) Nidai, buhranlı vaziyette 
Üsküdar mıntakası kumandan -
lığını idare etmişti. 

Albay Sait merhum, öteden.be
ri İstanbulıda teşkilatın taazzu
vuna himmet etmiş ve vaziyeti 
tehlikeye düşenleri saklamak ce
ladetini göstermişti. 
Merdiverıköyü tekkesi postni

şini, o semtteki teşkililtın en fa
al üyesi idi. 

Bu zatlardan ba.şka birçok ha
miyetli ntandaş;ar teşki:atın fa
azzuvuna hasr; hava• etmişlerdi. 
BİR TAKİP TORPİTOSUNUN 

İŞGÜZAR.LiGi 
Velit, Enis ve Rahmı motörle, 

Mudanvaya gider.lerken bir tor
pito tarafından çewilm~ler ve 
bir ıgünlük bi..r isticvaptan sonra 
serıbest bırakılmışlardı. Ertesi 
gün bu zatlar ayni hedefe şita
ban oldulardı. 

SAMSUNA SEVKİYAT 
19 temmuz 338 de, Liıdil vapu

ru 165 ton mevaddı harbiy-e yük
liyerek Samsuna teveccüh etmiş
ti. Takibat, iskelenin değiştiril -
meısinin faydalı olaca~ını gös'e
riyordu. Diğer taraftan. İnebolu 
Kastamonu, Ankara yolu üze -
rindeki nakliyat faaliyeti de bu
na mecbur k.lıyordu. Yıllarea bu 
yol üzerinde devam eden sevki
yat. bu muhite fazla vecibeleı 
tahmil etmi.:;ti. 

(Arkası var ) 

Dün viliyettc, vtliyet işlerini ko-
nuıcmıak üzere Vali, Vali muavini ve 
Polis Müdü.rü bir toplantı yapmışlar
dır. 

-~Oo--

BELEDiYE 

Seyrüsefer Talimatnaıresi 
Seyrisefer nizamnamesinin projesi 

üzerınde tetkikler yapan Polis l\'I\idü-
rü i\oluzaffer Akahn'm rei!tlJil altın

daki heyet mesaisini bitirmiştir. Pro
je hakkmda İstanbul viloiyetinin mü
t.:ıleac;ı yakında Ankaraya t önderi. • -
cektlr. 

Cumhuriyet E avramı 
Cumhuriyet bayramuım pro.rra 

mmı lıa.zırhyan komisyon yarın tek .. 
rar toplanacaktır. 

Emm1.1ııü ve Unkapanr Planı 
Şehircilik müteha~"lt~ı Prost, Emin

önü ile L'nkapanı arasındaki sabanın 
tanzim plılnı lle meşgul olmaktadır. 
Prost, eski p13.nda bazı tadilit ya 
pacaktır. 

Yeşil Sahalar 
KüçükçlftlJk parkı, Sü.rı>aIOP ve 

llarbiyenin arkasındaki saha bu el-
varda meydana. getirilecek yeşil sa .. 
hanın içine «lrmektedir. 

lsf m'.ak Edilecek Binalar 
İstimlıi.k edilecek binanın parasını 

sahilıine vermek için daiml enr-üm.en
den muamele tekemmul ettikten ıson-
ra müsaade altntrd1. Bundan sonra 
bu nıilsaade mua.m<'leye baŞ.lanmadan 
evvel aluıacaktır. 

istimıak K omis1 onu 
İstimlıik komisyonunda çalı.,anlara. 

muaınele ba.şına sekizer Ura hakkı 

hu:ıur verUirdt. Belediye 
rı değlştlrccektir. 

----00<>--

üNIVER SiTE ----

bu mikda-

Ta ebe Kayıtları 
Bir muddettenberi devam eden ta-

lebe kayıtları bu ayın sonuna kadar 
devam edecektir. 

Avrupadan S"elen talebeler, Avru
pada ikmal cdemedlklerl tahslllerlnl, 
üniver:;it.enin muadlJ sınıflarına gir
mek suretlle ikmal edeceklerdir, 

EDEBi ROMAN: 45 
•Sana .karı;ı duydu~um zaaf 

beni kı:ırkutuyor Galip. 

Karlı Bir Kıs Sabahı 
Selami izzet - Mefharet Ersin 

Eğer kalsaydım, beni, iki gece ev- j 
velki hadisenin ehemmıyet ve.
rılccck, izam edilecek •bir ~ ol
madığına inandıracaktın. 

cHayır Galip, hadisenin ehem
l"l)iy ti büyüktür, o kadar büyük
tür kı, kerdi kendimi boşu boşu
na aldatmağa biıc çalı.şmıyo -
rurr çünkü senı se-viyorum Ga
lip. 

•B:r insan karşısındakine: •se
r.ı se-viyorum• dedikten sonra, 
ora karşı dürüst ve samimi ha -
rekct ttn1elid:r. Ben i.ıte böyle 
har .•,et Pdcrell-.m. Ancak şimdi, 
y ı seni s vmeğe başladıktan, 
seni sev.liktcn sonra, bu ana ka
dar 1' va ırrda hiç kimseyi seni 
• o,· i./!im .elbı bütün varlı ımla 

sevmemiş olduğumu anlıyorum 
ve bunu sana itiraf etmekten de 
çekinmiyorum. 

•Ben cok hodıbin bir kadınım 
Galip. Bütün hodbiıı.liğime rağ
men, soh.lıetlnden, yakın <bulun
maktan hoşlandıgım erkekler ol
du, fakat bugüne kadar, hu;bir 
erkeğin yakınlığından, senin ya
kınlığından duyduğum derin haz 
ve s;,ade.ti duymadım. Bu da mü
him bir şey değil Galip; faıtat a
sıl vahim olan bir şey daha var. 
Ben bugi.ıne kodar hiQ!:ıir erke
ğin yanında, sen.in yanında ol -
duğum ~ibi kendimi aciz, kudret
siz, nefsine karşı .bütün ıtimadı
nı kay,betmis hissetmedim . 

Korkmak:a da haklıyım, çün
kü ztıfımı yenemiyorum, sana mu
kavemet edemivoruın; yapaibi! -
diğım ye.gane ,.ey ~endcı\ kaç
mak, senin tesirin.den uzakla,. -
maktll". ı·te bunu )"aptım. 

•Bence aşk. açık, dürüst, kor
kusuz, hicapsız olduğu zaman 
kıvmet ı bir duygudur. Herkes
ten saklanmaza, her gözden giz
lenmeğe mahkum 'bir sevginin 
indimde (hiçıbir sihri. hiQbir cazi
besi yoktur. Halbuki ıbuJ!Ü':ıkü va
ziyet içir.de seninle benim aram
daki ask nihayet ·bir hevesten iba
ret kalacaktır. İşte ben hayatı -
m:n ye-gô.ne aşkını bir he\•ese kur 
ban vermek is'emediğim için sen
den kactım. 

c Yarın İstı;,obuldan hareket e
d;yorum, Parise gideceğim. Yıl
başından evvdl İstan,bula dönmek 
n yeLınde c~ıtılim. O zamana ka-

0dar aldıihm köşkte yapılacak o
lan ışlcr herhalde 'biter. Bu işi ta
nıdığım ve ithnat ettiı1im bir mi
mar~ bıraktım. Sn de 'beraber 
düşünüp tru;arladığımız belli baş-
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Yeni Yapılan Yemenli Taci
İhtikar Vakaları rin Muhakeme

İh bar la rı si Dün Başladı 
''KAVGAM,, 

Yazarı: 
Alman Devlet Reisi : AD OL F H i TL ER 1 

Kadınların Tuvalet 
Eşyalarında Pahalılık 

Dün ticaret müdürlüğüne, ih
tikar mevzuu hak.kında yeni ye
ni ihbarlar vaki olmuştur. Bu ih
barlardan birinde tuvalet saıbune 
ları, kadınlara ait tuvalet eşyar 
sının da pahalılığından bahsedil
mektedir. 

Ticaret müdürlüğü piyasa me
murlaı::ı .. bu gibi ihbarları tet -
kik etmektedir. Fakat ihtikar ko
misvonu bu iıhıbav!ardaki lüks eş
yadan ziyade, zaruri ihtiyaç mad
delerindeki paıhalılıkları tetkik 
etmektooir. 
KURU MEYVA SARFİYATINI 

ARTTIRMAK İÇİN 

G. Efgani Dün İhtilafın 
Sebebini Anlattı 

Perapalas otelinde «7Z:t &iiıı yabp 
ancak 50 kuruş vererek otel 5ahlbl B. 
l\lelsbahı dolandırdığı iddiasile hak .. 
kında dava acılan Yemenli Galip Ef
rinlnin muhakemesine dün sabah 
8 inci asliyede başlanmıştır. 

Mahkeme koridorları daha 9 bu -
çokta hıncahınç dolmuı, bu davayı 
dinlemeğe gelen yüz binlerce kişi 

salona sıjmadığından Polls tedbir al
maia mecbur kalmıştı. 

Saat 10 da maznun Yemenli avu· 
kah B. Hamdi öre ile beraber mah

kemeye l'elerek yerine reçU. 

• Jl,Llli Ulusal Ekonomi ve Art
tırma Kurumu, kuru meyvalan
m:zın memleket dahilinde sarfi
yatı artırmak için çareler ara -
maktadır. Bulunan çarelerin bi
ri de şudur: Fındık1 ceviz, üzüm, 
incir gibi kuru me'{Valanmız.dan 
pastalar ve ta1lıl.aı:. yapmak için 
bir müsalbaka açmak... Ulusal 
Ekonomi ve Arttırma Kurumu 
yakında bu maksatla bir m'-isaba
ka açmak için tetkikler yapmak- 1 

tadır. 

Peravalası da avukat Suat Ziya 
tem"ll ediyordu. 

Galip Efgin.i İnl'iJlzce, Arapca ve 
Farsçadan başka Usan bllruedlilnl 
söyledi.Cinden blr Arapça tercüman 
bulduruldu ve .lstiC'vabına başlanarak 
tunları söyledi: 

- 43 yaşındayım. Yemen tabliye
tindeyim. San'a kasabasının Nillia
zep mahalesinde otururum. Buraya 
Nis şehrinden karım, kaynanam ve 
baldızımla ı llazlranda geldim. Ta· 
rabyada Tokatlıyan oteline, günde 
20 liraya vazarhk ederrk yerle~Um. 
Bir cün Perapalasın önünden geçer
ken halimden yapancı oldo!umu an -
Jıyan otel sahibi Melsbah beni çatır
dı vr ottlinde yatmamı ~öyliyerek: 

- · ---00000---

M AA R l F 

Yarım Günlük Tedrisat 
Bu l!lene yeni tatbJk olunan yarım 

&'ün tedrisatının mtisbet neUcelerl 
daha Jlk hamlede ahnmıştır. 

Talebeler yevmi derslerini mütal~
al&rda bazlrlamaktadırlar. 

Talt"beler mütalealara muntazaman 
glrmekk-dirler. DersJ€'rdtn evvel ya-

pılan yoklama mütalealardan 
de yapılmakta.dır .. 

1'IütaJeaya glrmiyen talebe O C'DD 

namevrut yazılmaktadır. Bu devam
sızlık sene sonunda talebenin smıf 

c~mesine tesir edecektir. 

--<>0<>--

DUnkU Sis 
Dü11 limanda çok kesif bir sis 

olımuş, Boğaziçi ve Adalar, Ka
d.köy vapurları ilk seferlerini ya
pamamışlardır. Sis ancak saat do
kuza dof;ru açılmıştır. 

lsoRUYORUZ! 

Şirketi Hayriyenin 
Biletleri 

P~abahçe!!iinde oturan Necmi t 

'.\lustafa. Gurleyen adında bir o
kuyucumuzdan aldıfımız bir mek

tupta deniyor ki: 
•- Geçen ak,am her nasılsa 

vapura bilct..<.;iz olarak bindim, Bi
raz sonra biletçi geldi bilet alma-
dıj'ım için ceza olarak 32 

kurU," aldı. Bilet verdJ. 
Vapura binen her halde 

bocuk 

şirke-

tln müşterisi ve dalma şirkete pa

ra veren bir Botazlclldlr. Der na
sılsa bilet almadı diye yüzde yet· 
mlş beş ce:ıa dotru mudur? llat -
kın menfaati için hPr türlü feda - > 
kıirllklar yapılırken şlrkt'tln hal - f 
kın zararına bu ı;ekllde hareket 
etmesi dofnı mu ve bu tadil edl· 
lemez ml!:t 

Okuyucumuzun sualine bir şey 
Uıl.ve etmiyoruz 

Soruyoruz 1 

lı tadilatın hakkile yapılması için 
lütfen ise onezart edersin değil 
mi sevgili Galip? 

•Bu müddet zarfında biribiri
mize karşı olan mütekaföil duy -
gularımızı daha iyi incelemeğe 
vakit bulur. nası.! hareket etme
miz 137.,rcgelılığini ka.rarlaştırı, -
rız. 

,8imdilik Allahaıı;marladık Ga
li;µ. :;ına so?Lluz se\·gilerimi su
narım - Pakize. 

Mektup manidardı. Pakize Ga
Hbe kendisile e\~enmeile hazır ol
duğunu, aralarında başka herhan 
gi bir şekilde mÜ'nasobete razı 
olmıyacağını anlatıyordu. 

Pakize kendi kendine daha da 
iler, ,gitmişti; her ne pahasına o
lıırsa olsun Galiple evlenmeyi 
kafasına koymuştu. 

Kendi düsünce ve telakkisine 
göre, Galiple evlenmiye kalk -
masırula yerden göğe kadar hak
lıydı; bu hareketinin fena görü
lecek, zalimane telakki edilecek 
hiQbir tnrafı yoktu. 

İtiraf ettiği gibi belki hodbin 
bir kadınd., fakat senelerdenbe-

«- Otel ve yemek paralarını ba· 
na burada vermezsin. 1\-lısırda bir 
ahbahım var. Otaya gönderirsin. Bu 
suretle sen de ka'l.anın11n, (Ünkil· ı 

İngill:r. Urası İır;;lanbulda c590:t ku~wt 
oldutu halde l\'lısırda .ıo:. Uradır.> 

dedi. Ev\'eli bu teklife r:ızı o1dum. 
Fakat sonra bir gün Ayasofya kütüp
hanesinde konu.o;tuKum blr Iraklı bu
nun döviz kaçakcıhlı olduğunu söy -
llyerek beni ikaz etti. İşte bu yüz -
den oteJlp :ıramızda ihtll:i.f (t1<ta. Ya
nımda 1000 İngiliz liralık bir kredi 
mektubu vardı. Buna g-Üvenerek l\fi.s
bahdan G50 lira bir, 250 Jlra da nak
den bir defada aldım. 

Ben Yemen Kralmın kahve mab -
sullerini harice ihraç ederim. Bu iş
te Krahn mümeı:;:!'ltllylm. Otelin bana 

gösterdiği 3700 liralık borç listesi çok 
kabarıktır. Aramızda 1700 lira bir 
fark vardır, İınzam olan bütün pus
latarım kabulümdür. 

İki defa Beyoğlu kaymaka.mlıtma 
müracaat ederek aramızdaki lhıttafı 

anlattım. )lf~b:ıfıi kaymakamlığa ça
fırdılar. Fakat kendisi g€'lmedi.:t 

Bilihare muhakeme, Perapalas o
teli sahibi l\.leisbalun celbi için baş
ka bir güne bı.rakıldı. 

DE NIZ 

Şi:epler :nıiz Ecn3bi 
Liman:arına Gidebilecek 
Eı(e ve Karadenizdeki ecnebi 

!imanlarına şilcplcrimizin gide -
'bilmesi hakkında dün aliıkadar -
!ara müsaade gelmiştir. 

Şimdilik yalnız Akdenizde Yu
nanis' an, Mısır ve 3uriye Kara
dcnizde Köstenceye kadar olan 
limaıı.lara gidilebilecektir. 

.,.--<>00--

ikramiye Verildi 
Ford atölyelerinden aldıkları 

otomobil malzemelerini ı.<ümrük
lcrden kÖ,Çak olarak meffiı.ekete so 
kanları ıl~ar eden zata I?ümrük
ler idaresi tarafın.dan ikramiye 
verilmistir. 

ri tam manasile baş>bo<;, keyfine 
buvruk yaşadıliı h'llde namus ve 
illetine leke sürmemiş, şere:(ine 
söz getirmemiş, toz bile kıondur
mamıştı. 

F.j!er sevdii!i adamm karısı vak 
tile mektepten hırsızlık töhmc -
tiyle kovulan bır kız olmasaydı, 
üstelik te çiftlii',~ gelir gelmez 
parasını çalmak cüretini göster
memiş olsavdı Pakize hiQbir za
man aralarına girmeyi, saadetle
rini yıkmağı aklından ıgeçirmi -
yecekti. Fakat mesele böyle de
ğildi. Bu kadının hırsızlığından 
başka bir de sahtekarl:fıı vardı. 
Mazisinin lekesi'lli gizliyerek, 
memleketin en eski, en şerefli 
ailelerinden ,birine intisap etmiş
ti. Bari sade eski yapt ğı iee kal
saydı ~ene ·bir şey değildi. Fakat 
o hala eski huyundan vazgcçme
mışli, hala çalıyordu, hala hır -
sızdı. 

Bövle bir ka<lını düşünmekte, 
saadetini korumak istemekte ma
na yoktu. Bugün ortada s~adeti 
dfü;ünülecek Galiple kendisinden 
ba ka hiç kimse yoktu. 
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Brestlitovsk 
Bir Rezalet 

Muahedesi, Halka Suiistimalin 
Örneği Olarak Anlatılmıştı. 

Bu muvaffaluyetim üzerine par 
tide nüfuzum artı bundan isti -
fade ederek disipline alışmış, a
teşli, kudretli silah arkadaşları
mı ııartiye kavdettim. • 

Uzun sürmedi, reis Harreri göl
nede •bıraktım. Harrer münevver 
bir mubarrirdi "azeteci idi, fa -
kat natuk dejtldi. Hüsnüniyeti ! 
vardı amma, nasyonal sosyalist 
partiye lazım .gelen hamleyi yap
tıracak kudı'C,i yoktu. Müni!ı gru
punun reisi Dresoher de hatip de
ğildi, orduda hizmet etmemişti, 
bir mücadele partisini idareden 
acizdi. 

dik.kate şayandır. O dalkavukluk. 
la kendini halka sevdirmek isti
yenlerden değildi. O millete kar
şı olan vazifesini müdrikti. Al 
man milletinin kalkınması iç:n 
her fedakarığa katlanırdı. hatt.a 
hayatını bile fedaha haz:rdı. J
nun dövizi: .esir olmaktan :se 
ölümü tercih edermi. di. 

O ve arkadası Frick rr.ill. bır 
Bavyera yaratmak ;çin ç3 ~a •
!arın başların<ia geilr. 

İlk büyük halk içtimaı bei<le
diğim neticeyi verdi. Brasöri Ru
aylin salonu hıncahınç doldu. iğ
ne atı:lsa yere düşmiyecekti. Par
tiye mulhalif olanlar da, celseyi 
dağıtmak kastile geb-Jsleroi am
ma, eovdeki pazar carşıva uymadı. 

1919-1920 de Marksist sosya -
listler ile komüni5tlcr Almanya
da kuvvetli idiler, Alman amele 
partisin;n ismi bile onlan kız -
dırmai!a kiüiydi. Ergeç karşılaş
mak mukadderdi. Bu pek ho<; ol
mıyacaktı. 

O zaman ben askerdım. Mark
sistler ve komünıstlerle karşılaş
mak s:rası gelince şiddetli ha
reket el:ıneğe karar vermiştim. 

1919 da Bberl birahanesinin sa
lonunda Versay ve Brest-Lltovsk 
münakaşasına giri,ildi. Tam bır 
saat söz söyledun. Obstrük-5ion 
yaptılar ve sözlerimi ıbeğenani -
yenler v<.>ya iddialarım i!jler:aıe 
gelmiycnler salonu miskin mis
kin terkethler. 
İçtimaa gelenler artıyordu. 

O -;:ece _yüz otuz ki'.:ii vardı. Be
nim de natıkam gittik<;e kuvvet
leniyordu. 

On bes p:ün sonra birahanede 
yüz yel:ıniş kişi idik. Daha geniş 
bir ver 'bulmamız icatı ediyordu. 

Nihayet uzak bir mahallede bir 
yer bulduk. fakat samiin;n sayısı 
azaldı. vüz k>rka düştü. Komite
nin bazı azası benim fazla ileri 
~ittiğ'm veya acele ettiğiım ka -
naatini ıbesliyorlard_ı. Bu içtima
ları sıkla~tırmak lazım mıydı? 
Halka usanç vermivecek miydik? 

Ha1buki ben Münihlilere haf
tada birkaç gün güzel söz dirılet
mek ist:yordum. Fren yapmak 
şöyle durşun, bilakis f(azı açıp sü
ralle ilerlemek, genç azalanın 
ruhlarına itimat etmek, onları 
kızıştırmak gerekti. 

On beş gün sonra dinleyici -
!erin sayısının artması bana ll:ıak 
kazandırdı. 

Fikir or•aya atılmı.ştı, Alınan 
amele oartisi kendinden <bahset
tiriv<ırdu. 

Art· k oarti<le yeni bir ıslahat 
yapmak. partinin icraatını dur -
durmasa bile ağırla~tıracak olan 
uyuşuk. korkak, disiplinsiz aza
lan atmak sırası gelmişti. 

Reis Harrer hakimiyeti kaybet
ti~ini anlayınca dürüst davran -
dı- kendiliğind<on istifa e•ti. O -
n~n yerine Dreksler .ı]eçti. Fa -
kat hen propaıgandş işlerini elim 
de tutuyordınn. 24 şd:>~~ 1920 de, 
iki bin kişi istiap eden Brauti 
Ruayald.a bir içtima tertip et -
tim. 

Hükumet icraatıma sekte vur
mak için elinden f;(eleni yapıyor
du. Yalnız polis müdürü Ernst 
Pöhner ile Dr. Rrick müstesna. 
Onlar - ınur olmadan evvel Al
man <# ukl.ar.m hatırlayan yük
sek şahsiyet! erdi. 
Şehrin inz>batından mes'ul o

lan Pöhner'in müstesna kalışı 

İşte bu düşünce ile Pakizenin 
vicdanı müsterlhti. Galiple evlen
meğe karar verm~ti... Evi.ene -
cekti. , 

Bu Galiple aralarında teessüs 
eden anlaşmanın his cephesi idi, 
bun un bir de omuz silkip geçile
miyecek kadar mühim olan mad
di cephesi vaPdı. Galibin parasız
lık içınde kıvrandığını, ailesinin 
şerefine ve eski görgüsüne uygun 
bir şekilde ya.şıyabilmek için ge
ce gündüz ç:rpındığı su götürmi
yecek bir hakikatti. Böyle bir er
keğin kendisi gibi zen.ıtin bir ka
dına gayri ihtiyari meyletmeme~ 
si ona malik olmağı istememesı 
i~ızdı. Genç kadın kendisini 
sırf parası i~ istiyen bir erkek
le <:'vlcnırel!<' cliinvada taham -
mü! edemwi. 

Galip ıe böyle miydi? Hayır. 
Ga,ip onu daha ilk gördüi(ü da
kikadan itJ~aren parasına, şöhre
tine değil, ancak onun bizzat ken 
di şahsına, kendi muhteşem gü
zelliğine ve kadınlığına kapıldığı 
nı açıktan açıi'.a belli etmekten 
çekinmemişti. Arkası var) 

İlk hatip yerine oturduktan 
sonra sözü ben aldım. Birkaç da
kika sonra sözlerim kesiınıeğe 
başladı. Salonda gürültü çıktı. 
Bana sadık bir avuç dostum, mu 
haliilerimle dövüş<! basladılar. ba
na inananlar onlara iltihak e'ti 
ve yavas yavaş ortalık sukutu
nu buldu, ben de sözüme de'Vam 
ettim. 
Yarım saat sonra alkışlar baş

ladı ve alkış gürül1üyü, bağır -
malan bastırdı. 

Bundan sonra harfi harfine 
programımı izah ettim. 

Konustukça sözümü kesmek 
istiyenler az Ly,,r. taraftarla -
rım ço/;alıyordu. 

Programımın izahı biti ktcn 
sonra, madde madde okudum ve 
tasviplerine arzettim. Heyeti u
mumiye kabul etti. Doğrudan 
doğruya halkın ka1bin.i okşıyan, 
halka hitap eden son maddeden 
sonra, karşımda biribirlerine mer 
but. yeni bir imanla biriibir:.eri
ne bağlı yüz!.erce insan vardı. 

(Arkası var) 

~~ .~ı.- .f '•, • .. ' . .. ~.: \. 

·DıŞ ; Politika, 
---~ .:, .. .._ ~~ .+< - .. • 
...... L- ... .,. ,,,,.., • :-_~t. • 

Muhariplerin Siyasi 
Düelloları 

İngiltere ve Fransa Ba!JvekUlerlnln 
beyanatından, sulhun muharip taraf
ların düşüncelerJ ve istekleri arasın .. 
dakl zıddiyetler hasebUe kuru.lamı ... 
yacafma her tarafta kanaatler basıl 
olduktan sonra, pek zayıf Uıtlmaller· 
d~n ümit bekle-yenler de vardL Bir-

leşlk Amerika Cwnhurrelsinin veya 
İt:ılya hükiımettnin, bitaraf küçul( 
devletlerin tevassutları ve delileUe-
rl, muharlplerden bllhassa İnl'ilt.:re 
ve Fransı hükümetlerl nezdinde te .. 
şebbüsler1 bekleniyordu. 

Naıl Almanl"a hü.kü.metlnin, 
tavassut için Birleşik Amerika Cum
hu.rrefsl nezdlııde resmi bir teşebbüs
te veya istekte butunmad1tı anlaşıl -
mışhr. Böyle bir &.qebbusü, nazt Al
manya bü.kümetl, şerelile mütenasip 
bulunuyor. Ru.zveUln veya bitaraf 
dlier devletlerin, Londra ve Parls 
bukiımetleri nezdinde kendiliklerin -
den teşebbüslerde bulunmaları lüzu
mu beyan edilmektedir. Ciinkü Al -

m:ınya hükiımeti, İnl'iltere ve Fran-
saya yenllmiyecefl, kuvvet ve sat"\'e .. 
llnl söstereceğl kanaatindedir. llit -
ler bu cihetleri ikinci nutkunda ve 
l'tçen gün &öylemlştlr. 

Nazi AJ.m.&nyanın, İn&"lltere ve 
Fransaya harp ilin etmek istememe
sine, müdafaa maksadlle taarruu. 
ceoeceilnl bildirmesine, bllarafları 

sulh teşebüslerinde bulunmafa teş -
vlk eylemtSlne göre, şiddetlenecek 

harbin mes'uliyetinl İn&'ilteı·e ve 
Fransa hükô.metlerine bırakarak, A
merikanın ve bitaraf milleUerin u -
mumi efkı\rında teveccülı ve hak. 
müzaharet kazanmak gayeslle hare
ket eylediil görülmektedir. 

Hltıer, bu siyasi manevralar ve 
hareketlerle, bue-ün oldufu gibi, ya
rın için de Amerikanın ve diff'r bl
taraflarm, Cemberlayn'in nutkunda 
Alman milletine yaptığı telmihler, 
hitaplar tarzında, İngiltere ve Fran

sanın umumi efklnnda dahi sempati 

busu1e ceUrmek arzusundadır. 

ŞlddeUenPct•ğl anlaş.lan harp ve 

taarruz ba.rekeUcrlnde. bilhassa Al • 

ma.nyanın bltarfların husumetlerini 

kaıanmaktan sakınarak hareketi, mu

harebenJn sirayet dalreltrlnl ceniş -

ıetmf!ıncslne l"S3slı hlr sebep, bir i -

mll teşkil eyler. 
llAIDT NURİ IRMAK 

1 
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"Öz Türkçeye Hasret ! ,, 
(Baş tarai't 1 inci sayfada 

lama.ıJar ve binaenale,yh .. ayeJerine 
de varamazlar. 

Nitekim Öztürkçe meselesinde ta
mamlle böyle olmuştur. Yukanda mi
sal olarak cösterdiğimiı (Ö-ı:türkç~

ye hasret) ünvaw bu.nun bir deWl
dlr. 

Bu ünvam (Yücel) mecmuasınuı 
son nüshasında gördük ve daha üç 
kel inıellk bir ibarede başlı yan ve a
deti bağıran tezat. derhal gözümüze 
çarptı. 

(Yücelt mecmuası memleketmb:de 
01kan ffk.l:r mecmualarının en lyile
r1nden biri, hatta. birincisidir. Sahip
leri , dört beş sencdlr muntazam bir 
siy ve seba& ile eserlerini neşredi

Yorla.r, fildr ve kanaatlerinden ayrıl
mıyarak C'CDçliğin zihin inkişafına 

hulfJ..ı;Ja çalışıyorlar, hele .-eoen sene
denberi sevcilerine gösterdikJeri sa
dakat ve merbutiyet seciye kuvvetle
rinin blr nilmWlesidlr. 

Ba.zı noktalarda bi:ı fikren belkJ bu 
nıecmua ile beraber değilfz. Bu da 
tabiidir. Arada bir nesil farkı vardır. 
Biz renı::llğin. bütün gençlere has o-

. lan aceleciliğini, her yeniliğin arka· 
sından koşmak heveslerini hercai 
meşrcpliklerlnl tabii ho.ş göremeylz. 
Onlar da bizim, elli senelik tecrübe
lere istinat eden çok kuvvetll ve sağ
lam, değişmesine imkan olmıyan fi
kir ve k:ınaatlerimizc, dürüst yolları
mıza köhnelik isnat ederler, ki onlar 
da böyle düşünmekte maru.zdurlar. 
Fakat oesll farkından dolayı Jkl ta
rafın ~örüş ve düşünüş zaviyelerinin 
böyle defişik o1ması, biribirlerinin 
fikir ve kanaatlerine hürmet etıneğe 
mflni değildir, ondan doJayıdır, ki biz 
Yücel mecmuasını çok takdir ettiğl
mjz gibi içinde baza.n cok lstlfade et
tiğimiz yazılara da tesadür ediyoruz. 

Son nüshasında gördüğümüz (Öz
türk~eye hasret) ünvanlı yazıfa ge
lince bunun muharririni tanımıyoı·uz. 
Ya!'ı• üııvanında başhya.n ve satrrla
rında. ta.bjatile devam eden tenakuz
lara. rağmen, çok temiz, samimi ve l
Yi düşünce n1ahsuliidür. 

l\.lulıarir nazik bir ifade ile bazı 

can alacak noktalara dokunmakta.dır. 
Mesela temiz, mazbut bir lisana ma
lik olmıyan bir milletin lügati ola
mıyacağı, lügat olmayınca irfan 
hiç teessüs cdt:miyeceği veciz ve fa
kat kuvvetU deUJJerle isba.t edildik
ten sonra bu sene dll inkılılbma ga
zetelerde bip yer verilmediği, bundan 
ancak birkaç: satırla bahsedildiği te
essür ve taha.ssüJre an1ahhyor. 

sahibi makale bizim fikrimizce, 
gazetelerimizin bilhassa bu liikaydisl 
üzerinde daha fazla durmalı ve bu
nun sebebini araşhrmah idl Niha
yet bir aralık dH inkıJibı yıldönüm
Jerinde ayni gazeteler bayram yap -
tıkları halde, acaba bu sene neden 
bu bayramları tamamen unuttular ve 
ağızlarına bile almafa lilzum görme· 
diler? 

Tabii bu işin bir vakitler en hllr 
taraftarı ve çlfırtkanı olanlar 
şimldl ona karşı bu kadar küs
kiio dururlarsa yapdmış olan 
feylel'ln balti iyilerinden bile e
ser Jcalmama<ıına. şa."m:ı.mahdrr. Esa
sen bizim fikrimizce. hududu ve ma
hiyeti taraftarlarınca bile henüz tayin 

edilmemiş olan Öztürkce arkasından 
hasret çekmekte fayda yoktur. Bu .. 
gün için asıl yapılacak. iş (istlkrari) 
temindir, yani (istikrar hasreti} li -
zımdır. Türk lisanı sadeleşmelldlr ve 
tabii olarak sadeliğe de gitmektedir. 
Fakat bu gidişi sun'i surette tesri 
etmekte fayda değil, zarar vardır, ni
tekim. pek çok ı.a zarar olmuştur. 

Zaten lisana Mktm olmak klmsenln 
elinde değildir, lisan, kendi kendine 
tekevvün eder ve her milletin mü -
meniz vaı:nf ve seciyelerine (renle) 
göre teessüs eyler, büyür ve kuvvet
lenir. Yüzlerce senelerin tabii tabav
vüıaı ve tebeddülii.tmın ve milyonlar
ca insanların yine tabü olan düşünme 
ve konuşma tan:Jarmın mahsulü olan 
lisam, baJmumdan nıamuı bir nes
ne zannedip te istenilen kalıba sok
mağ'a çalışmak akıntıya kürek çek -
meklen farklı değildir. Nlleklm bu 
kürek çekiş fayda vermedi. Lisan 
yine milletin tabii olarak yerleşmiş o

lan lehçe ve şivesine avdet ett.1, 
meseli (Kamlln başkendi), yine es
klsi gibi (Nahiye merkezi) oldu. Yal
mz ortada lüzumsuz yere devam eden 
ve herkesi şaşırtan istikrarsızlıklar 

kaldı~ l\.leseli hüki'ımet galiba. resmen 
(muallim ve mürebbi) diyor, halbu
ki canı isUyen, hevesine kapılan (öğ
retmen ve eğitmen) demekte devam 
ediyor. Blz kendi hesabUDlla müreb
bi dururken tu (eğtmen) gibi garip 

blr kelimenin kabul ve istimal edil
mesine taraftar değUiz. Fakat bu ke
Umenln kullandması kat'i olarak 
mecburi tutulur ve bu suretle lisan
da bir istikrar temin edilir, herkesin 
ne demek istediği ve ne.rey gittiği 

anlaşılırsa o garip (eğit.men) kelime
sini bizim de kabul ev istimal mec
buriyetinde kalacağınıız da şüphe e
dilmemelidir. Çünkü hiçbir vakit ek

serJyete ve umumi efkii.ra muhalelet 
ile yasanmaz, yeter kJ kendisi de ne 
istediğini bilsin ve bir istikrar temin 
etsin. 

EBUZZ!Y AZADE 

Vall"f 

Şimal Devletleri 
(Başta.rafı 1 inci sayfada) 

diya hududundan St.okıholm'un 
yarı yoluna kadar devoon eden şi
mal mıntakasıru;la yeniden 10.000 
kisi silfilı altına davet edilmiştir. 
Geçen harpte Finlangiya'dan ya
pılınası mümkün ·olan taarruz • 
lara karşı tsveç'i müdafaa etmek 
üzere hususi surette tahkim e
dilen Bodem kaı.lesi, bu mınta • 
ka dahiliı>de bulunmak·tadır. 

Baden garnizonu pek kuvvet
lidir. 

He1sinkide Mookova müzake
releri hak)ı:ındaki nikbinlik art -
maktadır. 

Sorulan bir suale cevap veren 
Erkıko, İsveç, Norveç ve Dani
marka tarafından yapılan t~b
büsün Finlandiya'da pek iyi bil' 
şekilde karşıJandığını söylıeıniştir. ' 

Helsinki, 14 (A.A.J - Finlan
diya heyeti murahhasası bl!4;Ün 
öiJleden s<ınra Kremlinde &ıv -
yetler ricalile müzak<>relerde bu
lunduktan sonradır ki, Moskova
dan hareket etmiştir. 

Bugiin SARAY Sineması 
Bütün zevkleri tat•nin ve küçüklerle büyüklerin takdir nazarlarım 

celbeden zeng-in vt. emzalsiz bir progrem takdim ediyor: 
Ag-larcasına g-üleceğ'iaiz şen ve Esrar... Heyecnn ... Macera ... 

neş'eli Bir komedi Aşk... Hareket ... sergüzeşt. .. 
dolu hir şaheser 

LOREL ve HAROY 
HARBE GiDiYOR 

Bu emsalsiz kahkaha Krallarının 

Türkçe sözlü eon temsilleri 

Mr. MOTO'nun 
SON KOZU 

Hindistanın D' ANGKOR lba· 
detgahında cereyan eden bü 

yıik zabıta romanı 

İlaveten: FOKS JURNAL en son Harp 
Ha vadisi eri. 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler ,6 

J.IAZRETJ 

M.UHAMMEf 
Yazan: Ziya Şakir 
O gün, (Cun:a) günü idi. Ze • 1 

va! va.ktiııe doğru, Resulıi Ekrem, 
hareket emrini verdi. ı 

Kafile, atlı, develi, piyade Müs
lümanlardan mürekkep olarak 
muntazam saflar teokll edilmişti. 
Restılü Ekrem, refakatinde (E
bübekir) olduğu haLde deveye 
binmi§li. 

Tekıbir sesleri, semaya doğru 
yükseliyordu. Beş altı yüz mü
min'den mürekkep olan bu İs
lam kafilesi, hlk defa olarak böy
le bir (kethbe) halinde, Medineye 
cl.oğ.ru ilerliyordu. Ve bu da, ar
tık İslamiyetin parlak ibir istik· 
bale doğru yürü.düğünü gösteri
yordu. 
Ağır ağır yürüyen bu kafile, 

Medine şehrine yakJa;;ıncaya ka-.. . ~ 

Tefrika: 59 
(Beni Salim bin Avf) yurduna 
girdi. Ve burada (Ranuna) deni· 
len düzlükte tevakkuf edildi. 

Resulü Ekrem, burada (İlk Cu
ma ·namazı) nin kılına.ca,ö;ını söy
ledi. Ve kendileri imamet mev
kiine l'.,Wti. 

Medine haılkından birçok kim 
seler., o civara ibirikmişlerdi. He
nüz IslOOll camiasına girmemiş 
olan bu insanlar, büyük bir hay
retle Müslümanların namaz kıl
malarını temaşa ediyorlar .. Derin 
bir sükut içinde, neticeyi ibek!li
yorlardı. 

Resulü Ekrem, namazdan sıon
ra, avağa kalkarak yüzünü İslam 
cemaatine çevirdi. Ve ilk defa o
larak (Cuma hütbesi) ni irat. et· 
ti. 

Hitlerin 
Karargahı 

(Baı tarafı l inci sayfada) 

Lüksemlbu~g - Moselle - Reı. mü· 
se11esindeki Alınan tahsidatının 
taarruza illi geleceği, fakat bu 
arızalı, dar, nehirler ırmaklar ve 
dolu mmtakacl1 bulunan Fran -
sız mevzilerinin Alman taarru -
zunun geri püskürtülmesini müm 
kün kılacak şekilde hesaplı ola
ra:k i.şgaıl edildiği zannedilmek -
tedir. 

Saare ve Moselle'de hudud bo
yunıdaki Alıman kasabaları sü -
ratle tahliye edllmektedir. 

ALMAN TAARRUZU 
Londra, 14 (A.A.) - Royter 

Ajansının bildirdiğine g-Ore Al -
manların birkaç gü:ı,ı.e kadar ta
arruza geçmeleri de mümkün -
dür, Bu harelketleri sükünetle 
beklenmektedir. 

İNGİLİZ KUVVETLERİ 
Londra, 14 (A.A.l - Fransız 

hava kuvvetleri nezdindeki Roy
ter AjailSının hususi mu.ha.biri, 
bazı Fransız kasalbalarında mü. -
him miktarda erzak ve harp mail
Z€1l"lesi depo edildiğini bildirmek
tedir. 

Hava kara:rga.hları haline ge1i
rilen bu kasaıbal.ar hayrete şayan 
bir meharetle maskelenmiştir. 
İngiltere'nin gizli silah ve maJı. 

zeme listesinde kayıtılı bulunan 
yeni trote bir mitral(yözün mon
tajı yapılmaktadır. 
Yapılan hesaplara göre bu tip

teki mitralvözler d~man tayya· 
relerine karşı depolıar, hava mey· 
danları ve diğer tesisat daha iyi 
bir şek.ilıde müdafaa edilabi!lecek· 
tir. 

FRANSIZ TEBLİCİ 
Paris, 14 (A.A. \ - Resmi teb

liğ: 
Moselle'nin şar'\nn.da gece sa

kin gecmiş ve yalnız iki tarafın 1 
topçu kuvvetleri faaliyette bulun 
muştur. 

ALMAN TEBLİGİ 
Alınan ordusu ba;;kumandan -

Jni;fı teblii\ ediyor: 
Şarkta, Alınan • Rus hududu 

istikametindeki hareket bl!4;Ün 
sol mıntakalarının işgali ille ni
hayetlenmi'Ş'tir. 

Garote, hafif topçu faaliyeti 
olmuştur. 

Hava muharebelerin.de, üç düş 
man tayyaresi Shleiden, Obers
tein ve Hayen civarında avcı tay
yarelerimiz ve dafi toplarım:zla 
düşürülmüstür. Tarafııruzıdan. hiç 
zayiat ';'Oktur. 

ROYAL OAK ZIRHLISI 
BATIRILDI 

Londra, 14 (A.A.) - Ooura· 
geous tavyare gemisinin kaybın
dan sonra İnıgiliz Amiraılfti.ği R-0yal 
Oak zırh'lısının bir Alınan deni
zaltısı tarafın.dan batırıldığını 
bildirmekt<'<lir. 

1914 te tezıgi'ııha konularalk 1917 
de hizmete giren Royal Oak zııtı· 
lısı 29,150 tıon hacminde ve sulh 
mevcudu 1000 kişi idi. Zırhlı 8 

t K D A M 

Sulh Umidi Kalmadı 
(Bııştaraiı 1 inci sayfada) 

Almanya, ademi tecavüz misakını 

lm:z.a. etmek istemiyen İsveç'teo blg 

memnun değildir. Bu paktı imza e
den Danimarka, şimal memleketleri 
içinde nazilerin en ook beiendlkleri 
devlettir. Bitler'in yorgun ve münfa
il oldufu ve son harp meclisinde as
keri şeflerin uzwı blr harp vuknuna 
meydan verllnıiyec.ek şekilde hareket 
edilmesi hususunda ısrar ettikleri 
söyleıımekledlr. 

BİTLERİN YÜZÜNDEKİ MANA 
Kopenha&', 14 (A.A.J - Hlllcr, 

harp me~isl t.oplantısıııda.n çıkarken 
yüzünden, hiı;bir suJh ümidi kalma
dığının anlaşıldığı söylenmektedir. 
DİETRİCH'in SÖZLERİNİN TESIRI 

Londra, 14 (A.A.) - Bitlerle gö -
rüştükte.n sonra matbuat şefi Dletrich 
tarafından ecnebi gazetecilerine ya
pılan beyanat, Loodra mahtellerinde 
dik.katı~ okunmuştur. 

Alman hükümeU açık şehirlerle 
sivil ahalinin bombardıman edilme -
mesi hakkında Ruzvclt tarafındlln 

vukubulan daveti evvelce kabul et
memiş olduğu için Bitlerin şimdi A -
merikaya müracaat etmesi hayret 
uyandırmıştır. Dletricb'in beyanatına, 
hesap verme saatinin ya.klaştıfını a.n
Iıyan bir adamın sözleri nazarile ba
kılmaktadır. 

ALMAN - SOVYET - İTALYAN 
MtiZAKERESi 

Amsterdam, 14 (A.A.) - Bazı Hol
landa gazeteleri, yakında Almanlar, 
Sovyetler ve İtalyanlar arasında üçı 
tarattı görüşmeler yapılacağını yaz
maktadırlar. 

Hatta Tele,gyal gazeteslnln Bertin 
muhabiri bu görüşmelerin (8 saat 
zarfında, Alman - İl.ıılyan ve Alman 
- Sovyet paktlannıp çerçeve'ii içinde 
yaptlacağuu tasrih etmektedir. 

Görüşmeler, askeri ve siyasi bir 
istişare mahiyetinde olacaktır. 1'-lolo
tof, söylendiğine göre Berlinde Sov
yetler Birliğini ve Kont Ciano, İtalya-

tane 38 lik, 12 taııe 15,5 luk, 4 ta
ne 10,5 luk ve 11 tane de torpil 
kO'Va.nı ile mürehhe:ııdi. Sürati 
saatte 23 milıdi. Gemi 1934 - 1936 
da tamir edilmişti. Royal Oak 
zırhlısının sağ kalan müretteba
tı karava çıkarılmıştır. İçlerinden 
hi.Qbirinin yarası a~ır deö-iıLdir. 

Kurta!]J>anları.n. lıstesi sonra neş 
redilecektir. 

ARC ROYAL NEREDE? 
Berlin, 14 (AA.) - Roval Oak 

dritnotunun torpi11enmesi hak -
k:nda R-Oyter Ajansı, Coura•geaus 
tayyare J?emisinin kay>bından son 
ra Royal Oakın İngiliz filosuıııun ' 
ikinci büyük kaylbıru teşkil eyle
diğini kavdediyor. 

D. N. B. Ajansı, bu mesele hak
kında ne<;rettiği bir notada, ami
rallik dairesinin ikinci tayyare ge
misinin kavfbını hakikatenı unut
ıınuş olıduğunu kaydeyledikten 
sonra AmiTa11ik dairesini, şu su
ale cevap vermiye davet eyiliyor: 
Arc Royal nerede? 

yı temsil edecektir. 
Alman matbuatı, her sama.odan sl

yade İniilLereyi harbin devamından 
mes'ul addetmektedir. 

Telegraf gazetesinin muhabiri, va· 
ı:iyetin vahameti, dün Berlin.de en -
dişeyi mucip olduğunu yazmakta, fa
kat bwıdan sulhtan ilmldl kesmek !il· 
zmıgeldftl kanaati ba.kinl olduiu ma
nasının çıkarılmaması icap ettiğini l
live eylemektedir. 

Şimdiye kadar görülmemiş derece
de korkuno bir harp teliketintn önü
ne son dak.ik&da geçileceği kana.ali 
umumi idi. 

Diğer cihetten Alman şefleri halka 
İngilterenln Almanyayı harbe deva
ma icbar ettiğine inandırmağı ihmal 

etmemekte ve bu suretle bitaraf dev
letlerin filhakika. İngiUereniu Alma.n
yayı bu yola sevkcttiğinJ itiraf ede

ceklerlnl isbata ()alışmaktadırlar. 

LEOPOLDUN NUTKU 
• Brüksel, 14 (A.A.) - Belıga A
jarısın..n bildirdiğine göre, Kral 
Leop<Jld, 26 teşrinievvel perşem
be günü Amerika Birleşik Dev· 
Jetleri radyosunda ·bir nutuk söy
lemek üzere kendisine yapı:lıan da
veti kabul eımlı;tir. Nutkun.saati 
bilfilıara tesbit olunacaktır. 
ÇEJ\IBERLA YN NUTUKTAN 

VAZGEÇTİ 
Londra, 14 (A.A.) - Royter 

Ajansının istihbarına göre Çem
b~rlayn bu gece radyo ile söyli
yece,ö;i nutuktan vazgeçmiştir. 

SİCİLYA KAPATILDI 
Roma, 14 (A.A.) - Neşrolunan 

bir emirname ile Sicilya ve Pan.
etlleria adaları karasularında ge
rek İtalyan gerek ecnebi vapur
ların hususi müsaade olınaksı -
z.ın S<Oyriseferi yasak edilmiştir. 

SOVYET TAHŞİD.ATI 
Cernauti, 14 (A.A.) - HLLdu

du geçen Pokınya'lı mülte<:iler, 
Sovye:lerin Slovak hududuna as
ker ve harp malzemesi yığdıkla
rını beyan etmektedirler. 

Stanislavof mıntakasında wn 
güruer zarfında birçok 3ovyet 
tankları ve alayları görülimüştür. 
Striji ve Lavoczne mıntakaların.
da da tahşidat yapJmaktadır. 

Sovyet kıtaları garp istikame
tinde yürümek'edirler. Bunıdan 
başka Sovyetılerin şimalde Al -
manya ile müşterek hudutlarını 
takviye ettikleri de söylenmek -
tedir. 
~--

Rumen Turist Ofisi Açıldı 
Rumen turizm ofisi dün sabah 

saat 10 da açılmı~tır. 
Aç.lış merasiminde Romanyanm 
An•kara büyük elçisi Stoyka ile 
ı.;ehrimize gelen Romanya propa
ganda Nezareti turizm şubesi 
müdürü Kovbu ve ayni ş1.1ıbe mü
dürlerinden Konstantinesko ha· 
zır bulunmuştur. 

2 Haftadanberi Bütün lstanbul Halkının Alkışladığı 

l MA Ş}H~SE~ER ~!?~SER~!_T__.: 
NORMA SHEARER • TYRONE POVER 

Türkce Sözlü Nüshası Fransızca Nüshası , 

Slnemalarında 13yık olduiju muvaflaklyetl kazanmaktadır. 
DiKKAT: Seanslar 1l 

lzmirlilere: 
- 1,30 • 4 - 6,30 ve 9 dadır. Bugün her iki 

Bufıl~in.TOrkçe EL HAMRA 
sözlusO. 

sfncmada saat 11 seansı tenzilaLlıdır. 

Sinemasında da muvaff:ıkiyetle ••••• 
gösterilmektedir 

ile başlıyordu. Ve sonra, şöylece 
devam ediyordu: 

(Ey nas! ... Sağ'l:ğınızda, (iılhi 
ret) i~n hazırlık görünür. Mu -
hakkak olarak a;ıiliniz ki, yann 
kıyamet gününde, her birinizin 
ba;;ına vurulacak ... Ve herkese, 
çobansız ıbıraktığı koyunların he
sabı sorulacak ... &ınra, Allah o
na diyecek ... Amma nasıl diye
cek?. Tercümanı yok.. Bizzat, 
şunları söyliyecek: 

- Sana, benim Peygaırfuerim 
gelip tebliğ etmedi mi? .. Ben sa
na mal verdim. Sana lı'.ıtuflarda 
ihsanlarda bulundum... Kendin 
için, 'tle hazırladın? ... Yoksulla
rı doyurdun mu? ... Dul kadın
lara baktın mı? ... Yetimlere yar
dım ettin mi?... 

O kimse de, sağına soluna ıba
kacak. Bir şey görmiyecek. Önü
ne ıbakacak .. cehennemden baş
ka bir şey görmiyecek ... ÖY"le ise, 
her kim ki, kendisini velev ki, 
yarım hurma ile olsun ateşten 
kurtarabilecekse, hemen o hayı
rı islesin... Onu da bulamazsa, 
bari iyi sözlerle kendisini kurtar

a ı1an ir ha ıra kar-

dar savap veriılir ... Resulfillahın 
selôımı, Alla.hın ralhmet ve bere
keti, üzerinize -01sun ... ) 

Bu birinci hübbeyi, kısa bir fa
sıladan sonra, şu ikinci hütibe ta
kip etti: 

(Allaha, hamdolsun. Allaha 
hamdederim .. Ve ondan, yardım 
isterim. 

Nefislerimizin şerlerinden, ve 
kötü amellerimizden, Allaha sı
ğındık. 

Allalıın hidayet ettiğini, kim
S€ ihlfil edemez. 

Ailahı'tl izlal etti..~ine, kimse hi
dayet eri.ştiremez. 
Eşhedü en Ja ilfilıe illfillah.. 

vaihdelht'.ı la serike leh ... 
'Sözlerin engüze1 i, Allahın ki

talbı olan (Kur'an) dır. Allah, her 
kimin kalıbini Kur'an ile tezyin 
eder .. ve, kafir iken onu Müslü • 
man eyler ... O da .buna karşılık 
<:ıiarak Kur'anı b~ka sözler.den 
üstün tut ar .. İşte o kimse, felili 
bulur ... Doğrusu, Allahın kitab· 
sözlerin en doğrusudur. 

AD ahın sevdiğini seviniz ... Al-
lahı canı gönülden seviniz ... O-

sanmayınız. , 
AlJıahın kelamından ka1binize 

kasvet gelmesin. Zira, Allahın 
kelamı, J:ıer şeyin fili\sını ayırıp 
seçer. Amellerin hayı rlısını, ve 
kulların .güzidesi olan peygam -
berleri ve kısselerin en iyilerini 
zikreder. Heliil ve haramı söyler. 

Artık, Allaha ibadet ediniz. Ve 
ona, hiçlbir şey şerik ittihaz et -
meyiniz ... Ondan, hak kile sakı
nınız. 

Allaha doğru gidiniz. Allalhın 
güzel sözlerini unutmayınız. 

Biribirinizi seviniz. Ve ıbiribi
rinize yaııdıım ediniz. 

Muhakkak bilmelisiniz ki, Al
lah, a.hdini bozanlara gazap eder .. 
Allah, varoımcmuz olsun.) 

Resulü Ekrem, bu belliğ hüt • 
'helerinin sonun.da, (Allah, ahdi
ni bozanlara gazap eder.) DeJt)ek· 
le mühim bir noktaya temas et -
miş ... Birkaç ay evvel Mekkeye 
gelerek (Akalbe) mevkiine ken
disine biat eden ve kendi uğurun.
eda mallarını, canlarını, evli\dı 
ve ayallerini feda e1ımiye söz ve
ren MedineliMüslümanlara, b• 
ahitlerin\ hatırlatmak istemi<;tL 
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İşret Masası, Son Nefeslerini Vermekte Olan 
Hareketsiz İnsanların Üzerlerine Kuruldu 
Onun verdiğı bir işaretle kü

meciklerin _yaru başlarında du
ran yalınkıııçlı askerler hemen 
önlerindeki m€Ş'alelere sarılı -
y<ırlar .. 

Ve ... Kısa ıbir an sonra örtüle
ri kaldırılmış kümeciklerden ay
rı ayrı l:.irer alev sütunu yükse -
liyor ... 

Bu alev sütunu çıtırdıyarak 
yanarak ayni zamanıda e~rafa fe
na ıbir koku da neşrediyor. 

Abdullaıh !bin Ali, elinde mu -
rassa bir kadeh, son yudumuna 
kadar içtiği şarah:n tesiri altın
da1 bütün kin ve gayzının eserini 
taşıyan bir ı;ıürıeme ile, gözlerini 
beni Ümıniyeli misafirlerin ça -
dırlarına uik.miş, zıyakti seyre 
gelmiş Şam ihalkına ha ~ırdı: 

- Ev Niıs ... Şu karşı ki tepe-
de çıtırdayarak yanaığını gördü
ğünüz alevler, Emcviye ihükum
darlarının mezarlar.ndan çıkart
tığım kemiklerinin alevleridir. 
Bu mamki :zaı'er ei!lencemıze 
ne"e k3'tocak olan bu a•.evlerin 
tatlı zivasını doya doya seyre -
diniz! Hepsi bu kada.r değil .. Si
ze daha 'başka eğlenceler de ha
zırladım ... 

A:bdullah bin Ali'nin lbu hitabı 
üzerine bütün Şam hal:.ı, lrorku 
ve dehşetle açılmış .gö~2rini E
mevi\'e hCkümdarlarının yanan 
kemiklerinin istikame~ine çevi -
rirlerken orta yerde da1galanan 
siyah bayrağın yanından kırmızı 
bir Z:va sütunu yükseldi. 

Bu .. İkinci ~aret' i ... 
Ve bu işaret verilir verilınez 

yine Ümmiyelcrin buiundukları 
ipek çadırlardan boğuk feryatlar 
yükseldi 

Çadu-ları arkadan kuşatmış o
lan siyah elbiseli yalın kılıçlı Ab 
basi askerleri ağılda koyunlara 
saMıran kurtlar .ı;ibi çadırlara 
hücum etmişler yine Ürnmiyele
ri doğramağa b~lamııılardı. 

Kesilen, parçı\!anan insanların 
gökyüzüne yükselttikleri feryat
lar karşıs:nda ise Albdullah bin 
Ali, işret sofrası başmda cinayet 
arkadasları ile beraber, murassa 
kadehler ellerinde vahşi surette 
aldıkları in'ikamlarının zevkini 
şarapla beraber yudum yudum 
tadıyorlaroı. 

Abdullah bin Ali ve arkadaş· 
ları bir taraftan vakılan hüküm
dar kemiklerinin al av !erini S€y
rederek, diğer taraftan gözleri 
önünde boğazlatt:rdıkları Beni 
Ümmiye mensuı>larmın can çe
kişen hırılt!larını dinliyerk içi • 
yorlar, mütemadiyen ve daima 
içiyorlardı. 

Nihayet, şarabın verdiği sar • 
hoşluğun tesiri altında ·büsbütün 
coştA.ılar. Büsbütün kendilerin -
den gectiler ve artık tamamile 
vahşilestiler. 
Boğuk ooi(uk soluvan Abdul

lah, boğazından kopup gelen bir • 
harhara ile maiyetine şu emri 
verdi: 

_ İçki sofrasını buradan kal
dmnız ve can çekişen Beni Üm
miye Jeşlermin üzerlerine kuru· 
nuz. Orada içeceğiz .. 

Bu emir derhal :verine getiril
di. 

İ ret masası, artık hafif inle -
melerle son nefeslerini verıır.ek
te olan hareketsiz insan cesetle
rinin üzerlerine kuruldu. 

Ve burada, ayaklarının altın
da henüz soğumamış insan kanı
nın ıslaklığı, kulaklarında ibti
zar iniltilerinin elim sadaları ol
duğu halde Abdullah bin Ali ve 
arkadaııları içmelerine devam 
ettiler. 

Bu vahşeti tasvir eden kalem 

rin etrafı, derha!I yarım adam bo
yunda taş bir duvarla çevrildi. 
Ve !buraya (Gıııbeyıb) yahut (Cu
ma mescidi) niimı verildi. Ayni 
günde, ikiıı.di vaktine doi7ru, (Me
dine) ye hareket ~dl.. 

MEDİNE 
İslam tarihinde mühim bir ym: 

tutmuş olan bu beldenin asıl is
mi (Yüsreb) yahut (Yesrüıb) tü. 
Ve o tarihte de, - Mekkeden son
ra - Arabistanın en büyük bir 
şehri idi. 

Eski rivayetlere nazaran, bu 
şehir evvela (Amalika) isminde
ki kalbile ve sonra da, şi.ınaMen 
gelen Yahudiler tarafından zap
tolunmuştu. Gerek şehirde ve ge
rek şElhrin muhitinde, ıbirQok be
devi kalbileleri bulunuyor, bun
ların hayatı ekseriya harp ve ci
dal ile geçiyordu. 

Bu yarı vahşi kabilelerin taar
ruzlarına müdafaada tbuu!nabil
mek için, şehtin binaları, ta;;tan 
yapılmış ve yüksek duvarlarla ~u
şatıl '1lı.ştı. Buna binaen şehir,. a~ 
deta müs' .. 'ıkeın bir kale halını 
almıştı. 

(Arkası varı 

kuvvetini hayalden de,ö;il tarih 
haikkatleri.ıı.c)en alınıştır. İşte 
c'I'evarihülhulefa• nın sekizinci 
cilt ve 30 uncu sayfası: 

• ... Abdullah hin Ali Şamda ta
am için sofrasına ka.bul etti,ö;i 
doksan kişiyi sopalarla idam et
tirdi. Üzerlerine sofra kurdu. He
nüz bazıları can çeki<mekte ve 
hırlamakta iken onlar.n· üzerle
rinde kendisi ve adamları şarap 
içtiler. Yemek yediler. Abdullah 
bununla da teşfiyei sadir ede -
meyip Hıilefayi Emeviyenin ka
birlerinr açtırdı. Bulduğu nfu; ve 
kemikleri ihrakı binnar edip kül
lerini havava savurttu . .1> 

Daha delil istiym'musunuz? Zi
ya Paşanın cErıdülüs tarihh nin. 
birônci cilt 39 uncu savfasını açı
nız: 

(Abdullah bin Ali Şamda Mer
vanın evladından sek~"-™l.en faz
la kimseyi arsaı şi.mşiri heı.ik ve 
enva' azap ile kantarai ti.gt:ıb.di • 
riğ'Cien imrar ve hulefayi sa.bıkai 
Emeviyeden Ömeriıbni Abdüla -
zizden miıdaları uıezarlarııı.aan 
çıkarılıp ihrakı binnar olunmuş
tur.) 

Bu facia hakkında hemen bü
tün tarihler uzun vcy a kısa bu 
şekilde mali.tınat vermektedir • 
!er. 

* Ziyafet bitmiş, tüyler ürperti-
ci bu vahşet sahnesinin üzerine 
de gecenin kalın, siyah perdesi 
iıımşti. 

Sa.bah güneşi, altin hüzmeleri 
ile ~ecenin bu muazzam rengini 
kovarken Şam meydanının feci 
ziyafet artığını da bütün dehşeti 
ile meydana koymuş ornyordu: 
İnsan kemiklerinin yanmas.n -
dan müU!hassil küme küme kül
ler ve bir yığın niiş ... 
Bunların ortasın.da da siyah 

Aıbbasi bayrağı, kanat çırpan bay. 
kuş gLbi djiij;:alanıyordu .. 

Abdullah bin Ali, kanlı e<;erini 
bir daha gönmek için o saba.h er
kenden vııhşet meydanına gelmiş
ti. 

Biribiri üstüne kıvrılarak, bü
zülerek yık:lını~ insan cesetleri· 
ni kendi kanlı es€.li olan bu cina
yet levhasını vaJıııi bir gururla 
seyretti. 

Sonra, pıüntakim bir takallüs· 
la sırıtan suratında gaddar bir 
tebessüm yer buldu. ' 

Kenetlenen d~lerin>in arasın
dan bir sırtlan ıslığı gibi şu emir 
çıktı: 

~Arkası vaı ) 

O Kapı Senin, Bu 
Kapı Benim 1 

1 

Sinir harbi, sulh taarruzu, ademi 
tecavüz, garanti, marauti falan der .. 
ken şimdi ortaya bir de «L\(ık kapı» 
sözü fıkh. A~ık kapı.. kapalı kapı .. 
aralık kapı .. dar kapı,. geniş ka.pı .. Vb 

artık, ağzınız alışmışken sayın saya
bildiğiniz kadar: 

Ön kapı .. arka kapı •. doğru kapı_ 
etrı kapı .. Edlrnekapı .. Topkapı .. Ye
nlkapı.. Kumkapı .. 

Son AvrupB. harbinin bir adı da 
(Sinir harbi) olduiuna ıöre, eğer bu 

harp, adama.k.dh uzayacak ve muha· 
rlplerden bazılarının daha şimdiden 
yorulmıya, yahut bozulm.Jya başl:ır· 

ken görünen slnlrlerJ, &ünün birinde 
büsbütün bozulacak olursa siz, asıl 

ozaman seyredin o kapıdan bu kapı
ya,. bu kapıdan şu kapıya zıplaytŞı ! •. 

Banr sırası gelmişken burada size 
bir de meşhur kapı hiki.yesl anlata -
yım.: 

Vaktile birisini şahit olarak eski 
ıer'iye mahkemelerlndeo birine gö
türmüşler. Kavuklu Jııildm şahide 

sormuş: 

- Sen nerede oturursun? 
- Yenikapıda! 

- Dükkinın nerede? 
- Kwnkapıdat 

- Bu iş nerede olmuş? 
- Ahırkapıda! 

-- Sen buDu nerede duydun? 
- Topkapıdat 

Bak.im d.ayana.mamq: 
_Ulan demL,, Yt'nlkapı, Kumkaın .. 

AJnrkapı diye sıra ile g-iderken, blr .. 
denblıe ti bir oaaııuı 7erdekl Top -

kapıya zıpla.nır mı? 
Beriki de şu cf'vabı vel'miş: 
_ İcabında Sllivrikapı.ya bile zıp-

Ianır. 
eant, onun l"lbl bu harp ıe ~ık 

t;apı, kapalı kapı, aralık kapı, dar 
kapı, cenlt kapı falan derken cünön 
birinde, bugünün apaydmhk mede • 
ntyl"tlnl ti zindan kapıya kadar np
Jabnasın? 

OSMAN CEMAL KAYGJLI 



• 
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Bugünkü Lik Maçlarının En Mühi- 1 

mini Fener-Başiktaş Teşkil Ediyor 

Tokal Aall:re Hukuk Mahkem .. ın

deıı: 

1 - Tokadın meydan mahallesinde 
mukim Hüaeyin LAUl oğlu tarafından 
Tokat Asliye Hôkimliğiııe müracaat
la Tokadın Zodu köyünün Halayık 

tepesi mevkiinde şarkan eski Nazar-

1 
lık tepesi1 garben Bey Mehmet yağcJ 
vereselerlnden Ziya ve Halil Kaya · 

ailesi ve baldızı, şimalen Ltı.til oğlu 

Hasip vereseleri cenuben Nebiköyü 

yoliylc mahdut 375 lira kıymetli ve 
25 dönüm mikdarb araz.inin yirmi ae

nedenberi ihya ve ihraz suretiyle ta
sarru1 etmekte olduğundan bahisle 
Zodu köyünden Karaköse oğlu Holll 

Kayanın müdahalesinin men'ile na -
mına tescilini talep etmiş olduğun ... 

fstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Üsküdar P. T. T. merkez binası bir kmm tamiratile çavuş, mal

zeme deposu ve kömürlük inşaatı açık eksiltmeye kQnulmuştur. 
Eksiltme 25/10/939 çarşanba saat 15,45 de B. postahane binası 

birinci katta müdürlük odasında toplanacak alım satım komisyonun
da yapılacaktır. Keşif bedeli 2481 lıra 79 kuruş, muvakkat teminat 
187 liradır. İsteklilerin en az 1500 liralık, bu işe benzer iş yaptığına 
dair idarelerinden alınış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vila
yetinden, eksiltme tarihinden en az 8 gün <ıvvel alınmış ehliyet ve 
939 yılına aid ticaret odası vesikası ve çalışma günlerinde yatıracak
ları muvajd<at teminat karşılığı alacakları teminat ınakbuzile ko -
misyona ve işe esas keşif ve müs tenidatı şartname ve saiıeyi, mez
kOr müdüıılük idarl kalem levazım kısmına müracaatla görebile 

Hangi Takım Kazanacak? Baş, Diş, Nezle, Grip, Komatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kate alınablllr. 

Buıün Jlk maçlanna dört ıtadda da 
devam edilecektir. Bqünkü ka'1ı
l~maların en m11hlmml hiç ıüpheab 
ki Fener stadında oynanacak olan 
Fener - Betll<laf maçıdır. Bqlltlafm 
l"CÇen haftaki İstanbulspor macm cla· 
ki lıadJ'o811 buröıı de a:rnın çıkaealı: 

olarsa Siyah ~ Beyulıla.r Fener ll:ar
,ısmcla mnlıanmel için mütkWila 
ufra:raeatlardır. Fakal lam kadrolu 
bir Betik.tat etJpf de Fenere her an 
lehlllteUdlr. Buna mukabU Fenull
ler de kadrolarmda esaalı bir tadl
lit Ue ll:avvetU rakJp1erine bl'fl koy• 

mafa ufrqaeatlardır. 
------0,<>----

F ener - Galatasaray 
Maçı Hakkında Ve
rilmiş Bir Karar Yok 

Evvelki hafta 0111anan ve hakemin 
ıolden evvel düdük çalmuı netice .. 
ılnde btrcoll: dedlkodulara yol açan 
maç hakkında dün bazı reflkJerlmlzln 

:ra..ı.ıtı ılbl İ.staubul hakem lıomlle
alnce verilmiş bir karar :roktur. ve 
esasen de böyle bir kararın bu ll:o -
mlleoe verllmeııt ne Beden Terbl:resl 
kanunu ne de hakem talimatnamesi 
sallbtyet vermemektedJr. 

Buıiin.e kadar vertlmemlt oıan bu 
karar b&Jı:kmcla p:rel komite bir ta
rar vermek ısaJihiyetinJ kendlnde 
ıörtil' ve böyle bir ite ceaarel edene 
o vakii kendl kendine ıellıı süve:r 
olmuş demektir. 

TAKViM ve HAVA 

15 BİRİNCİTESRİN ı939 
PA Z AR 

Hicri: 1358 Jluml: 1355 

10 uncu •:r Gilıı: %88 B. T°'rln: Z 
Ramazan: a B.wr: 163 
Günet: 8.11 Alı:pm: 11.30 
Öğle: 12.00 Yatsı 19.0Z 
İlı:tııdl: 15.06 İmsak: f.33 

HA VA VAZİYETİ -
Dün istaubulda hava elı:aerl:relle 1 

bulutlu .-ecm.Jş ve rüzl"i.r cenubu ru
hiden l&Dbede 1 - % metre hızla es
mlşllr. Saal 1' 4e hava la•ylltl 
1018,7 mUtbar idi. 

Dünkü ılihuııel, en :riilı:sek 19,4 ve 
en diiftilr: 8.9 sanU1Tal kaydolunmut
tur. 

Şe h ir 

Tiyatrosu 
'l'EPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

• 

15/10/939 Pazar gündüz 
saat 15,30 da 

R O ME O - J "Ü L YET 
15/10/939 Pazar günü akşamı 

Saat 20,30 da 
ROMEO - J"ÜLYET 

* 15/10/939 Pazar gündüz 
saat 15,30 de. 

İ Kİ K E RR E İKİ 
15/10/939 Pazar günü akşamı 

Saat 20,30 da 
İ Kİ K E RRE İKİ 

1 6ugUnkD Spor Hareketleri 
ŞEREF STADINDA: 

Alemdar - Yıldız 

Siileymaniye - Beykoz 
Vefa - Kasımpaıa 

TAKSİM STADINDA: 

Saat 11 
• 13 
• 15 

Kale - Ortaköy > 11 
Beylerbeyi - Eyüp > 13 
İstanbulspor - G. Saray • 15 

FENERBAHÇE STADINDA: 
Topkapı - HUAl • ıs 

Fenerbahçe - Beşiktaş > 15 

StlLEYlllANİYE STADINDA: 
Galatagençler - Anadolu • 11 
Beyoğluspor - K. Gümrük > 13 
Davutpaşa - Galata~por > 15 

dan me.zkO.r arazi üzerinden ıerek 

hazine ve gerek eşhası saire tarafın -
dan bir hak iddia edenler varsa bir 

ay zarfında Tokat asliye hukuk bA -
kimliğine usulen müracaat ve itiraz 
etmeleri ilAn olunur. 

2 - İ§bu llAnın birer sureti köy o

dası civariyle mahkeme divanhanesi
ne talik suretiyle ilfuı edilmiştir. 

9/10/939 

ll Devlet Deniz yo llan U. Müdürlüğünden 
1 Evvelce MUnaka!At Vekiletince yapılan ilanla, 15 Teşrinievvel 939 tari

hine kadar kabul edileceği bildirilen, fng;!tereye ısmarlanacak gemiler hak
kındaki teklifler 31 Te§rinievvel 939 tarihine kadar kabul edilecektir. (8472) 

Gayrimenkul Satış İlônı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
Hasaııın 12132 hesap No. sile sandığımızdan aldığı (200) liraya karı;ı 

birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakında ya
pılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin matu1u 40 ıncı 
maddesine göre satılması icap eden Kadıköyünün yeni İlkbaHye mahalle
sinin eski musuluk sokak yeni Uhuvvvet sokağında eski 21, 21 mÜkerrer ye
ni 261 28 kapı numaralı bahçe ve dükkftnı olan c halen ahırdır 11 

ahaşap bir evin tamamı bir buçuk e.y müddetle açık arttır

maya konmuştur. Satış topu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir

mek isteyen ( 13) lira pey akçesi verecektir. Milll bankalarımızdan birinin 
teminat mektubu da kabul olurnur. Birik.miıS bütün vergiler belediye resim
leri ve tellAJjye rüsumu borçluya aittir. Arttırma &artnamesi 31/10/39 tari

hinden itibaren tetkik ebnek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve 
takip dosyasında vardır. Artbrmaya airmlş olanlar. bunları tetkik ederek sa
tılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 

Birinci arttırma 30/ll/39 tarihine müsadil Pe~embe gunu Cağaloğlunda 

cekleri. (8092) 

!•----------------------
1 stikl81 Lisesi Direktörlüğünden: 
1 1 - Onuncu ve on birinci sınıflarda nehari talebe için yer 
1 yoktur. Diğer sınıflar için yatılı ve yatl&lZ, kız ve erkek 

talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - İstiyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis Karakolu arka'1. Telefon: 22534. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
4C58 lira 80 kuruş tahmin bedelli 19 kalem Arntı tersimiye 16/10/939 Pa

zetesi günü saat c.14> de ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 
İlk teminat c372• liradır. İsteklilerin ilk teminatı yatırmak. şartname ve nu
muneleri ıörmek üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar okula müracaat

ları. 

İsteklilerin mez.kO.r günde eksilbnenin yapılacağı Yüksek Mühendis Mek-
tebindeki komisyona gelm•leri. •7860> 

P. T. T. Umun Müdürlüğünden 
1 - İdare ihtiyacı için 800 adet onlu tevzi kutusu kapalı zartla eksiltme

ye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel (7200) muvakkat teminat (540) lira olup eksilt

mesi 25 Birincite§rin 939 Çarşamba günü saat ( 16) da Ankarada P. T. T. 
Umum Müdürlük binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakat teminat makbuz veya teminat mektubile ka
nunl vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar mez
ktlr komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanhulda P. T. T. Leva
zım ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak mukabilinde verilecek-
tir. c8002> 

Edirne Belediye Riyasetinden : 
Belediyemizce iki hasta nakledebilecek bir imdadı sıhhi otomobilinin 

pazarlıkla satın alınmasına karar verHcliğinrloo otomobil acentalarının tarihi 
Uô.ndan itibaren bir ay zarfında tekli! meY rını Edirne belediyesine gön-
dermeleri uan olunur. c.8295> 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. -----
Gayrimenkul Satış İlanı 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
Hilmi ve İlhaminin 17301 hesap No. sile sandığımızdan aldığı (300) lira

ya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hak
kında yapılan takip üzerine 3202 No. lu konunun 46 ıncı maddesinin matufu 
40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Kumkapıda Çadırcı AhmetçeJebi 
mahallesinde Kafesçi sokağında eski yeni 18 kapı 197 ada 19 parsel numaralı 
ktı.gir bir evin tamami bh buçuk 1:1y müddetle açık arttırmaya konmustur. Sa~ 
tış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (100) lira 
pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. 
Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli 

1 
ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma :;artnamesi 31/10/939 tarihin
den itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde acık bu
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve 
tak.ip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 
satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olu
nur. Birinci arttırma 30/11/39 tarahine müsadil Pe~embe günü CağnloğJunda 

kAin sandığımızda saat 10 dan 12 y~e kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ya
pılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayri
menkul milkelle!iyetile sandık alacağ1nı tamamen geçmiş olması şarttır. Ak

si takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak 5artile 15/12/939 tarihine 
müsadif Cuma gtinü ayni mahalde ve ayni saatti! son arttırması yapıla .. 
caktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacak· 
tır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alrutadarlar ve irtüak hakkı sahip· 
lerinin bu haklarını ve hususile Jaiz Ve masarife dair iddialarını ilı\n tarihin
den itibaren yirmi gUn içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildir· 
meleri lAz.updır. Bu suretle hakl~\l'llll bildirmemiş olanlarla hakları tapu si .. 
cillerHe sabit olmıyanlar satış bt! delinin payl~asından hariç kalırlar. Da
ha fazla malO.mat almak isteyen!.erin 38/520 dosya numarasile .aandıibmız 

Hukuk İşleri servisıne müracaat etmeleri }\\?".umu i\AD Q.b.wıı-. 

DİKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulil ipotek göstermek i•

teyenlere muhamminlerimizin koymUI olduğu kıymetin % 40 mı tecavüz et
memek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık 

göstermektedir. (8461) 

kfiln sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ~ .. ••••••••••••• .. 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayri
menkul mükellefıyeüle sandık alacaiını tamamen geçmıs olması şarttır. Ak

si takdirde son arttıranın teahhüdil baki kalmok ,.ruıe 15/12/939 tarihine 
müsadi.t Cuma günü ayni mahalde vl! ayni saatte son arttırması yapılacak

tır. Bu arttınnada gayrimel!kul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 

Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alAkadarlar ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklannı ve hususile fa.iz ve masari.fe dair iddialarını ilfuı tarihinden 

itibaren yinni gün içinde evrakı milsbitelerile beraber dairemize bildirme
leri ıazımdır. Bu suretle haklarını blldJrmemi~ olanlarla hakları tapu sicille
rile sabit olmıyanlar satış bedelinin pJylaşmasından hariç kahrlar. Daha faz
la malfunat almak isteyenlerin 938/1213 dosya numarasile Sondığımız hukuk 

:Canunt Mümessili ve Neşriyat Di
rektörü: A . Naci1 Basıldığı Yer: VEFA BOZASI Çıktı 

işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilfı.n olunur. 

* DİKKAT 

Eınnlyet Sandığı; Sandıkton alınangayrimenkulil ipotek göstermek iste
yenlere muhamminlerimizin koym~ o lduğU kıymetin % 40 nı tecavüz etme
mek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık 

ıöstermektedir. (8464) 

l,_ı_s T_A N_B_U L_B_E L_E o_ı Y_ES_i N._D E_N ... 1 
İtfaiye ekipleri ıçın alınacak 9 metre tulünde 105 adet ll~ hortum açık 

eksiltmeye konulmuştur. İhale 31/10/939 Salı günü saat 14 de Daimi Encü
mende :rapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muameıat Mildürlüğii kaleminde 
görülebilir. Muhammen bedel 3496 lira ~O kuruş ve ilk teminat 262 lira 27 
k\Jru3tur. Talip1erin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü 
muayyen saatte Daimi encümende bulunmaları. (8466) 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 
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Resmi devair, mek tep ve h astanelerin nazarı dikkatine: HALİS Y ÜNDEN MAMOL 4 

KIŞLIK BATTANiYE ÇEŞiTLERiMİZ GELMiŞTİR. 
Fiatlarımızı tetkik 

S il •~-ı. e r 1:> a. r-ı. k Y e r ı t 
etmeden mübayaatta 

~a l l a r 

bulunmamanız menfaatiniz i ktizası d ı r. 

P a z arları .M. iles se sesl 

İlk kadehleri yuvarladılar. D\ıs
buri ev sahibinin kendisine karsı pek 
o kadar nazil< olmıyan bir tavır ta
kındığına dikkat etmi§ti. Müfettiş bir 
bir sigara yaktı. 

Evet, dedi, bu delikanlının hali 
ıibin kadar benim de merakıma do
kundu. Artık Kosdon meselesi kal -
ınadıktan ve üstelik te zeruıin olduk
tan sonra, yüzü daima gülme,i değil 
mi? 

O sırada1 Derek yanlarına geldi. 
Fakat muhavereyi dinlemediği anla-
5ılıyordu, bilakis yeni bir davetli 
grupuna dikkatle bakıyordu. Bu ge
lenler doktor Haddon .ile Merl'den 
başkası delildi. 

Derek hattA hiç saklanmağa bile 
)uzum görmeden nefretle doktor Had
don'a bakıyordu. Bununla beraber, 

• l st anbul, A nkar a, lzmlr, Adana, Mersin, Beyoğlu, Kadıköy. Mektupla siparit kabul olunur. 

Zabıta Romanı : 60 
dan dolayı tebrik etmek üzere ka~ı
ladı. 

- Anlıyamadığırnız bir mesele tim
di tenevvür ediyor, dedi. 

Merl Detmar sararmıştı. Doktor 
Haddon da müfettişi orada görünce, 
hayretini saklamadı. Yürüdil1 Gid -
lay'ın elini sıktı: 

- Muvaffakiyetinlzin neticesini 
aörmeğe ıeldiğiniz zannederim. dedi. 

Doğrusu bugün sizi burada &öreceği
mi hiç ümit etmiyordum. 

- Ne yapayını? Derek Rikardo 

bendenizi de davet etti, bir kere da

ha resmi vazi!el~rimi unutarak ar& -

ruzda bulundutum için memnunum. 

Şu dakikada kendimi polia meslt -

&inden addetmiyorum. 
. ümaedi: 

- Haydi öyleyse1 hep beraber ka
dehlerimizi kaldıralım, dedi. 

Müfettişin kadehini, sonra kendi 
kadehini doldurdu. Müfettiş: 

- Sizin ve nişanlınızın şerefine!. 

djye kadebini kaldırdı. 
Meri içmedi ve hata oradan uzak .. 

l8Jtı. 
Doktor Haddon endişeli bir nazar

la nişanlısının arkasından bakıyordu. 

- Galiba Mis Detmar1 kendisine e
cı seyler habrlatan bu yerlere gel .. 
mekten bo~lanmadı. 

- Olabilir, zate.n ben de kendisini 
buraya getirmek istemiyorum. Fakat 
belki bir gün mucize t-.nakkuk eder 
de, iyileşir. 

Müfettiş dördüncü kadehim yu -
v:ırJamakt'.l olan Dusbur''nin yanına 
yak.laştı . .Baı-.ger dedi ki: 

- Bugünkü toplantıda neş'e yok. 
Sanki bir cenazeye geldik. İster -
seniz, hepsinin yüz.üne bakınız. Ev 

sahibimiz gözünü Mis Detmardan a
yırmıyor. Diğer davetlilerin de hal

lerinde bir tuhaflık var. Onun için 
ben çok kalmadan ııidecetım. 

Gidla1 : 
- Yoy, 1ok, daha ıilmerinlz, ele-

di. Zannederim, meclis 5imdi biraz 
canlanacak. 

Mülettii yine yerini değiştirdi. 

Merl'in yanına gitti. Genç kız uzak
laşmak istedi. Fakat mUleı:tiş yavaıı
ça elini tuttu: 

- Mis Detmar, ben.i burada göre
ceğinizi biç te ümit etmediğinizi bi

lirdim. Fak.at ben o kadar cemiyet 

hayatından h<>§lanmaz insan değilim. 

Onun için bizimle birlikte bir kadeh 

içmenizi bilhassa rica edeceğim. 
Genç kız yine reddetti. Bu seJer 

Gidlay: 

- İçiniz, belki bir mucize hasıl· o
lur, dedi. 

Meri titredi ve gözlerini kaldırarak 

müfettişe baktı: 

- Size mucizeden kim balıaetti? 

dedi. 

Mülettış cevap vermeden &Cll9 kı

zın kadehini doldurdu: 

- İçiniz, içiniz! dedi. 

Meri bu seter reddedemedi, bir 

yudum yuvarlll<iı ve yanağıııa renk 

geldi. YaV11Ka mUlet\iiin 7anma ao
kuldu: 

- Mucize kelimesile ne demek is -
tedığinizi izah etmenizi rica edece .. 
ğim. decH. 

- Ne bileyim1 demin dokior Had
don öyle söylilyordu. Ben de biç bek
lenilmedik mucizeden bazan basili 
lenilmedik mucizelerin bazan hasıl o
labUecefini söyledim. 

Meri o zaman vaziyette mühim bir 

değişiklik olduğunu anlamıştı. Her

kes konu~uyor1 ve kadehleri biribiri 

arkıasına kaldırılırken, birdenbire ka

pının dışında bir ayak sesi duyuldu. 

Herhalde bu geç kalmış davetlinin 

birisiydi. Fakat gelişine çok mütered

dit birisine benziyordu. Nihayet ka

pı açıldı, eşikte uzun boylu, zayıf 

yüzlü birisi cöründti. Sel elinin bir 

parmağının eksile olduğu derhal na
zarı dikkati celbetmişti. 

Melr kapıdan elren bu yeni davet

liyi ııörünce büsbiltiln aarardı va ııen
delemeğe bafladı. 

Yeni ıelen adam, ta~ eibi kesUeıı 
davetlilerden hiçbirine bakmıyordu. 

Gözleri Merl'e dlkllmilti. 
O sırada bir aea baltırdı: 

- Kosdon a:eldi, katil geldi, ko
vun dıı;arıl Kovun dışarı! 

Kosdon içeriye girdi. Doktor Had
don'a doğru yliriidü. A,yni zamanda 
kırılan J<adeblctin sesi duyuldu. Dok
tor kendisini milda!aa için eliııi :rüzü
ne doğru kaldırınıııtı. 

- aı

HAKİKAT ANLAŞILDI 

Laroz otelinin küçük salonunda 
mtifettlş Gidlay dört klııi ile beraber 

oturuyordu. Kasdon, Merl, Derek Ri

kardo ve banker Dusburi ... 

Gidlay kapıyı anahtarla kapattı ve 

sonra gerlye dönerek, orada bulunan
lara: 

- Şimdi size çok milbim ııeyler 
söy!iyeceğim, dedi, yalnız sizden bir 
ricam vardır. Bütün sözlerim aramız

da mahrem olarak kalacaktır. Belki 
bir müddet aonra •izlerin de resmi i

fadelerinize müracaatta bulunacak -
!ardır. Fakat bueiln benim sizlerden 

istediğim benimle teıırlkl mesainiz -
dlr. 

Herkes muvafakat etti. Oldla:r ke
limelerine kuvvet vererek: 

- Doktor Haddon yakalaunuşbr, 

dedi1 bütün cinayetlerin bir tek müc 
rirn1 olduğunu da itiraf etm.iştı r 

Mcrl'in yilzünden hafif bir huziln 
dalııası ıeçtl. Gidlay dC'Vom cttı: 

- Ben uz.un zamandanberi doktor 
Haddondan şüphe ediyordum. Fakat 
onun aleyhine kullanılabilecek delll 

bulamıyordum. Diğer taraftan Derek 
Riko.rdo, Dusburi ve miltevarra mira

lay Detmar hakkındaki §Üphelerimi 
izale eden deliller bulmu§tum. 

Gidlay biraz durdu devam etti: 

- Ölen Hanri Rikardo kendisi da
hil olmak üzere biribirini takip eden 

cinayetlerin mes'ulü addedilebilir. 
Çilnkü bu cinayetlere yol açan odur, 
Bu adam, bir çok insanları, bu arada 

miralayı, bangeri ve doktoru dolan
dırıt.ıstır. Dusburi şaş -Uı: 

- Doktoru da mı do!andırmıo? 
- Evet! Doktor kasabaya gelir -

jelmez ölen Rikardo kendisine bir 

hayli avans verdi. Doktor kabineslııi 

açtı. Fakat borcunu ödemeyince, mü

ı·abahacının eline ~ştU. 

(Arkası v ar) 


