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NYANIN PEK YAKINDA HOLANDA YA ..... • • • 

RUZ EDECEG BER VERiLiYOR 
Almanlar Achen 'e altı fırka daha! 
gönderdiler, vaziyet ciddileşiyor 
Belçika 
kıtaları f ..... 

e Holanda hudutlarında Alman 
aliyette bulunmıya başladılar, 

.. .. . . ----------------

Hollanda ve Belçikada Endişe 
-

llıi a;yclar.beri, •İ;yad oaz.i;ydte il• baz.ı ıulıeri 
fartlarda vulıua 6clen Jetiıilılihlerin ic:l111,. 11111 

icabile Almanların Halancla;y11 taarru.s etmwlt.ri 

ihtimali ;yo/c değilJir. 

Yazan : Abidin Da.ver 
Garpten yeni heyecanlı haber· 

~er &eldi. Uollauda ve Beıçika, 
ır Alnııın taarruzundan kuş • 

kulanar:.ı. birdenbıre yeni askeri 
Edbirle, aldılar. Hollanda, or • 

dudan mezunı)etıeri kaldırdı; 
SU,OUU zabıt ve asker kJt'alaru.a 
dundüler. Uollandanın uğTıyn • 
cnı:ı bexhangi bir taarruzu, k"n· 
dısı içın de • pek haklı olarak • 
tehlike telakki eden Belçika da, 
hemen 4U bın kişi kadar bir kuv· 
veti daha sıliıh altma çağırdı. 
ller iki memleket de, Alman 
budutl.ırında başka askeri ted· 
birler de aldılar. ı ransadaki Jn
&ıliz ordusu da izinıeri ilga elti, 

derken Çekodovakyaya Fransa 
ve İngiltereye •Öz vermiş, fakat 
tutmamlljtır. Çeko•lovakyayı il· 
bak ederken Lehistana söz ver· 
nıi~ fakat tutmamıştır. Bu vazi· 
yelle, Belçika &ayet akıllı dav -
ranınış ve verilen teminata inan .. 
mıyarak Alnıan ordusu, Holtan
daya girdiği takdirde, Belçika • 
nm kom~u~una yardım edeceği· 
ni anlatmış, bu azimki.r hareke· 
ti iie de gerek 11.ıllandayı gerek 
kendisini, ç ij;nenmc kten kurtar· 
mıştır. 

l;iimdi, Ilollanda ile Belçikanın 
birdenbire şüııhelendikleriııe ha· 
kılır a, bu iki devle<in Alman 
hudutlarının öte tarafından yine 
fena bır koku aldıklarına şüphe 
yoktur. O zaman, Belçıkanın a· 
zimkiırlığı karşısında duran Al • 
mımy a, şimdi, harekete geçer 
mi? O vakilleııberi, vaziyette 
hayli dcğişiklıkler oldu ki, bun· 
lar, Hı.ler1 İkinci teşrinde vaz· 
geçtigi bir taarruzu şimdi yap • 
mağa mecbur edebilirler: 

1 - Denizaltı harbi ifllls etti, 
2 - Mayn harbi suya düştü, 
3 - logiltereye karşı hava har· 

bi güçleşti ve gittikçe güçleşi • 
yor, 

4 - Korsan harbi, Admiral 
Graf Von Spee cep zırhlısının 
iıkibetinden sonra ta\'sadı, 

5 - lktısadi abluka, müessir 
olmağa basladı, 

G - İngiıtere ile Fransa, har· 
bi kazanmak için, yalnız asker • 
lik bakımından değil, ticaret, ik
tısat, deniz nakliyatı, para ve ına· 
!ive hakımlarından bir tek dev· 
lct halini aldılar, 

1 - ingiiiz ve Fransız kara, 
hava ve deniz orduları, Amerika 
harp endüstrisinin de yardımı 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
ABİDİN DAVER 

Almanyanın Holandayı istila 
edeceğini Musolini haber vermiş 

Amsterdam, 15 (A.A.) Ha-
vas: Ordudan mezuniyetlerin il· 
gası bütün Hollandada derin bir 
heyecan uyandırmıştır. Efkarı u· 
muntlye çok sakin davranmakla 
beraber enternasyonal vaziyetin 
inkişafını büyük bir alôka ile ta
kip etmektedir. 

Gazeteler, Belcik!a ile Hollaııda· 
nın aldığı tedbırlerin biriliirine 
benzerliğini ve bu iki memleke
tin kendi istiklAilerini devam hu· 
su.sund&ki kat'i azimlerini ehem-

miyeble kaydediyorlar. 
Brüksel, 15 (AA) - Gec 

leyin şark hududu cephesi mın
takasından tahliye edilıniş olan 
kimselerle dolu iki tren, Brük;;el 
garından geçmiştir. Bu trende 1'11 , 
lunanlar billıassa Sant-Vitch mın 
taıkasından .ııelcn kimselerdir. 

Amsterdam, 15 (A.A.) - (Ha
vas) di.ın gece Hol!andada b.azı 
kıta.at hareketleri vukubulmuş
tur. Fakat şimdi müdafaa terti-

( Arkası 3 üncü saııfada) 

• 

iS 
liolaııda. müdafaa hat l<ı.rında sulardıın ut ifade edilmektedir. Resim Holanda 

siperlerind~n birini gÖ•teriyor. 

TEHLiKEDE 
Bü_qük bir hava taarruzu 

Sovyet ere ait olduğu bildirilen tay
Kızı I tayyareler Finleri yareler lsveç toprağını bombaladı 
bomba yağmuruna tuttu ·M·tı" 1.ktısa. dı S l N 

• ı ı ovyet er orvec ve 
koruma kanunu /e f ' d. svece no a ver ı 

Meclis tatilden evvel 1 --'----------
müıakeresini bitirecek Norveç Hariciye Nazırı: Memleketimizde mat-

' 

urm.anlık bir arazide ııurtlannı mii.ılafaa eden Fin askerleri .. 

Dün Moclls ve Parti 
Grupu lçtlmınnda bu 

kanun görUşUldU 
Ankara. 15 (A. A.) - B. M. 

Meclisi buıı;ün Ref.:t Canıtezin baş
kanlıi!ında yaptığı toplantıda ccı· 
senin açılmasını müteakip si;z 
alan Başvekil doktor Refik Say
dam milli korunma laviliasının 
hükumet tarafından B. M. Mec· 
!isi rivas"'line bugün ıakdım e
dilmiş oldul(unu söyli:ı;erck de
miştir ki: 

•Bu kanunun tensip buyuraca· 
( Ark~ı 3 üncü saııfad.a) 

Stokholm. 15 (A. A.) _ Finlan· ı yareleri... :s.orı.ıa üı.erine, Soki ve aı-.iiiii;iiiıliiiiiiiiöiiiiiil....,..., .... ....,. .. 
diyarla.ki bil.tün .ııazete muhabir· Rihim~ı .,uzenne 100 kada~ ve • 
ı . d"n 400 Rus tayyaıes'.ıir. Rapamaıu ye aoo d~n fazla. Ka· ı· Amerı·ka da 
ı::~tel~ Finlandiya şehirlerini ris'e 150, Abo'ya 20? ~mb~ ~t-
bomb&rdıman etmiş olduklarını 1lU4lardır. Vasa se'"~ buyuk bı•r 1•h t 1•/a"' l 
beyanda müttefiktirler. Rus tay· (Arkası 3 uncu saııfada) 

bu-at ve söz hürriyeti mevcuttur. Diyor 

Tavvar..,Jer, KJl1aks yakinınde 
Lulea adındaki küçük İsveç ııeJı.. 
rine 10 kiloll'M"tre mesafede bom· 
balar atmışlardır. 

Stokholm, 15 (A. A.) - Tabi
iyetleri meçhul bir takım tayya
reler. dün İsveç toprağı üzerinde 
Lu.lea ile Hapa.randa arasında
ki takım adalar üstünde uç· 
muşlardır. 

İsvec memul'lan, tahkikata J!i· 
(Baş taralı 3 üncü sayfada) 1 

cephesinde Garp vaziyet --
Topçu ve keşif kolları 
faaliyeti şiddetl~ndi 
ln~iltere Amerika notasına cevap verdi 

Demek ki. Hollanda ve Bel~i· 
ka endişeyi mucıp yeni bir vazi· 
yet karşL,ındadırlar. Bu iki rueı;ı· 
l ket Alman) a ile bemhudullur 
lar ve kapı komşusudurlar. Hu· 
dut kasaba ve şeıı.rleri biribiri
nin İ(iode dcniaecek va.ziy~tte 
dir. Bu itibarla hududun öte ta
rafında olup bitenleri gayet ça· 
buk ve iyi öğrenirler. Hollanda 
v•• Belçika i>tılıharat ıc~kııatla
rı da iyi çalışır. Çünkü, bu iki kil· 
çuk memleket için bir Amıan 
taarruıu, bir hayat ve ıııenıat 
mescle•idir. Nitekim, İkincıteş • 
rinde, Almanlar, Iiollandaya 
karşı taarruıa geçmek istedik • 
leri zaman, bu kusur çabucak ha
ber alınmış ve Felemenk meno. 
leketin mi.ıhim bir kısmı lçin eu 
esaslı müdafaa tedbiri addeUiğı 
ıuıarı koyu\'ermışli. Ue!çıka ua 
Çok cesur ve akuııca hır hare • 
~eı~e, liollanılaya taarruL edıl· 
nıgı lakd.ırde, butün kuvvellcri-
1 komşusunun yardımına koşa• 
Ui:ını ilı•as etm,~ti. llunun üze· 
rıu~ llıııe.r, son oaKı.k.adu, llol • 
l~.ndaya taarruzdan \'azgcçıruşti. 
Çunkü, onun pıanı, ingıltereye 
karşı daha yakın deniz ve ha\'a 
ustcri tesis etmek üzere, e\ı veli 
Yalnız Hollandayı, sonra Belçi· 
kayı istıla etmekti. Hollandaya 
Yüklenirken Belçikaya dokun • 
nııyacııgına dair, mutat teminatı 
veriyordu; fakat Belçıka, Al • 
Dlanyanın sözüne inanmak uiz 
olmadığını ve Hollandanın iş;:a· 
imden sonra, kendısine sıra ge
leceğini biliy<1Tdu. Filvaki llol· 
landa • Belçika bududuilda AJ. 
nıanıan durduracak tahkimat 
mevcut ohnadığı için, Alman ta· 
arruzu bu istikamolten Belçika 
topr.aklnrını kolayca (iğıı.i ~ c ai· 
lir ve Almun • Bel(ika hndu • 
dundal>i nıüstnhkeııı hattı arka
dan \-ururdu. Belçika Alman~ a· 
nıo O:ti.tnc innnnıamakta gayet 
haklı idi. Çünkü A.tıırnnya, di er 
~ılletlere verdiği >Özl~rin hi(b' . 
rını tutmamıştır. Avusturya ·ı 
işgal ve ilhak ederken Çek~slo • 
\'akyaya teminat vermiş, fakat 
tutnıaıru,.tır, Südetlexi işgal e--

Her taraf ta zelzeleler devam ediyor_ 
•• .. .. ...... 4 • .. '"' -

teşebbüsü !. 

Ege bölgesinde ve italyada 
çok şiddetli zelzeleler ldu 
İtalyada birçok binalar yıkıldı, yurdumuzda tah

ribat olmadı, Ankarada bir komisyon kuruldu 

Diktatörlük kurmak 
isfiyenler yakalandı 
Nevyork, 15 ( A.A.) -Fede. 

ral ~abıta direktörü B. Hoo
ı ver, •Christian Front• azadın
ı dan on sekiz kişinin chüku • 
/ me~i devirmek ve diktatörlük 
tesıs etmek maksadiyle bir 

: ihtilal çıkarmai:a matuf tah· 
rikatta bulunmuş olmak itha· 
ını• ile tevkif edilmiş olduk • 
!arını be.-an etmiştir. 

l\lumaile)h, znbıtanın Nev· 
. york'ta fesatçılara ait ufak 
\ bir imalathane meydana çı • 
\ (Arkası 3 iinctl ;ayjada) 

Ankara, 15 (A.A.) - Zel.ı.cle 
mıntakasına taallük eden müte
nevv1 işlerin temerküz ettiril -
mesi için Başvekalet müsteşan
nın riy~li altında, Dahiliye, 

Sıhha, v İçtima.! Muav net, Na
fı.a VekaleUeri müsteşarlarından 
ve K.zılay mümessillerin<len mü 
rekkep bir merkezi komisyon teş- ı 
kil edilmiştir. • 

. Bu kı:mıisyon, is.kan ~!eri, zel
zele mıntakasının muhtelif iHi
yacları, mu\·akkat insaat ve ta
mirat işleri gibi meselelerle m~ 

1 Arkası 3 üncü sayfada) ı ~~1!!!1------!!'I!!!'!!!!!~ 

fransız donan~nın en kuvvetli qemtlerlııdm 
Dıınkerk'irı ön toplaıı .. 

(Y ıızın 3 ii.ııcü IGl/fıulc) 
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Anadoludan bu ' - .. -- - .. ~ F elô.ketzede-
Yaıın: M. Sami Karayel l ./ [ k ' Kumlu komur f d"" b• 

yı J az a ur- . ere un ırer 

Mah Firuzla, Moh Peyker arasında hanlık geliyor 1 Satan hır dep_o1 aylık dağıtıldzı 

ç A s 

dehşetli bir mücadele vardı :ı dün lcapatıldıf . .... 1 

.Edirne seyahatleri tekrar et:i- Kuvucu '.Murat pa,şa; ruhu mil- Yeni partiler gelince 11 lstanbu!un leberruu 834 

~er~~~~~lda daLi muttasıl ~~~~';;~~k:C~t;.;~~·~:: f.atlar düşecektir Halkı aldatan de- bin lirayı buldu 
Beyledıeyine, 3ultaniyeye, Ka- dolu dağlarına.. ormanlarma, t.ae- Kurban bayramı yaklaştıim!- h "b" hk Zelzele felaketzedelerine yar-

intbaneye, D:wutpaşaya ııeçer bu- laiına sindırmiş~i. den •ehrimize mühim miktarda pO sn l l m a C- dım faaliyeti bütün memleketi-
rıı.da bu!unoın gözdelerinin. Ha- Kuvucunun. her kestiiti kelle. hayvan ııeh:ıcı~e başlarnışt,r. Bil- verı"ldı" mızde oldu.iiu ıtibi; şehrimiıde 
-J.'1--m;- ·~y•----'- cwı· b•;· bir fosil ha:line ~eleıek kr--.... - meye de inkı'şaf etmektedir. ~...,... -- ...... ...,.... - • '~ hassa Bulvadin. Akşehir \'e Çay 
eylerdi. kadar baitırao;ı.ktı. 1 taraflarından hayvan sevkec!it - , Şehrimizdeki bazı kömiir Dün 15 btn lH lira 14 kuruş 

Paıdi$lhm bir yere J?idişinde - Ağzını tut!. "V'3n etme!. kt-"·r d 1 d ,_.. .. 1 ıl toplanmıı;tır. Bu suretle dün 
ııenJi,kler ve d<>ıı.an.ma.!ar tertip Hak talep etme!. Aksini icra ey- m'.k;~ıtlık hayvanların piya _ I' 3~!'.ı~ ~=b=t~~:ı;;~e t:ış~ 1 aksama kadar şehrimizde te-
olunurdu. krsen padişah ve adamları seni, ~""' şı·md.ilik l"• _ 24 ltr" nrasın- 1 . .. berrü olunan paranın yekunu 834 

d bd b 
~ • tmldığı görü me5• uz~rine he-

Biitün bu dalidağa ve e e e veni baştan doğrarlar.. dadır. Ar.adolunun d.ii!er mm _ 1 men tahkikata başlanm1'j ve bin 8.19 lira 382 kuruşa balıiı 
içinde paracı cok vezirlerin kel- İşte; bu zulüm An.adolunun SÜ· taı,aıarından da •ehrım' ı'ze hav _ olmuştur. 

--"-- d k" · ı · ld ~ · keyfi~·et ani kont.rollerle tes-l.tı.i.eri u~-uculur mw ... ,... evlet ununu temın ey emış o ui{u van sevkedildif(inden bug:inler- pit olunmuştu. Hasekı, Sisli Cocuk ve Hay-
iıazinesine almrrd.ı. için Nasuh pasaca yapılacak bir de bunların da gelmesi üzerine •, darpasa hastahanelerinden teş -

Hatta, Mıırat pasad~ yakası- şey kalmamıstı. İranilere de ve- f 1 h 1 d · Dün belediye reisliği tara - kil olunan üc sıhhi ekip bugün 
ru kurta....ııu:mis olan Ekmekçi rCcnleı·. verilıınisti. ~~~!t i~~;ı:~~'t:ıi:.Y 1 üşcce· 11( fından holl'-1 bu sureti~ alda- ve varın feliıket mıntakaların.a 
---'- N uh ---'- -•--··-· K M ı · 'e · · ,... •-n bı'r kömür depo<ıı hakk· ın-

1 
k ed k d "°"""'• 1111 pa.""'4n yö.AW>Uu oca ura paşa. seı• r ıçın pa- Her sene ·kurban bay,.2mı vak- "' " )ıare et ~eoe ter ir. 

kurtararn.ad;_. Parası çok olan ra buiarnazken. simdi Nasuh ıa5tıih zaman düşen et fıyatlan da kanuni takihata lıa<lnnnu~ Karlı y<'rlerde bu ekiplerin 
Elı:mekçi .ıade Mah Firuz Sultan- paşa altınları calol taşı gibi yerle- bu vıl aksine olarak dJ.şmemiş, ve bu depo kapatılarak sah.i· naklivatı kızakla icra olunacak· 
la ~ padişaha hazinesini bo- re döşüyordu. batta biraz vükselmiştir. bi mabken><'ye vorılmiştir. t'r. Bugun kalkacak olan Kara-
ealıar.al< yal.nız, Halebe nefyola- Nasuh paşa; Bütün maiyetiyle Cenup viliıyetlerirnizden ko- , ! Bele<!i;ve dil'; r depolarda da deniz postasivle de Ordu ve Gi-
,lıihnelrle camnı l.rrı.a.abildi. beraber el ahırxfan ve sezdinne- d' - h ihr ti c aslı kontroller '·apmakla - resuna y~.-niden muhtelif malze-vun ve ıger ayvan aca a- ı ' 

Mah Pevker Suıran. Nasuh pa- den milleti kemirivordu. f 1 1 b'lh y ılır. me ve -va nönderi!<'CtUir n az a asması ve ı assa una- , ~- ~ 
fa vasıtMıyle c!cdete bakını ol- Nasuh paşanın adaın:lan her nistarun. küçük ~ bavvan çek· t;:ıı_,......,."'!!!~!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Dün şehrimize Erzincan civa-
lmlŞlu.. Elanti:ri zade Ahmet tü: lü rezaleti yapıyorlardı. Irz. mesi fıyatlann ytikselınesinde a- lö. O h 0 M 1 nndaıı 24 kisi dalll! gelmiştir. 
paGayı ıııe yapın. yapıp kellesini can. mal bunların .keyiflerine kur- mil olarak ııösU-rilmektedir, Bunl<JTtn bir kısmı şehrimiz - 1 

~ ise de Hal.ebe k.a- ban idi. k j k deki akrabaları yruıına gitmiş -
dar İstanhu\dan def ettirebil - Bir ltiin. Nasuh pasanm adam-

00 Hatay' ın mer ~'?.İ :; en- !erdir. Evvel'·i nür: ~. !enler-e EL l: D 1 Y f! " ··' mı.şti !.arından biri bır Şeyhin zevcesi- derun' a na~ledi idi den 70 kişilik bir grup da Emin-
Mah Firuzla, Mah Peyker ara- ne \asallut etmişti. $eyh. mai- önündeki ve rivarır.da tutulan 

ınnda deh$e'l.h bir mücadele var- yet dervişlerini alarak divaru Ekmek fabr:kaları proje- Hatavın viiiıvet merkezi An - evlcrc ~-"1n o unmus!3 :<lır. 
dı. H.,,- iki taraf t.a bıribir~inİn f hürnavuna ııdd.i. 1 k d 1 k taın•adan İ:;kcndN,ına nak edil- Bu surc'lc şim,live kadar ııeh· 
~ kanım içmek içi.o. Ve avazı ç>ktı~ kadar baJ1;ır - eri ya ın a ge ece mi5tir. Buna sebep İskcncJ<,ru- rimire ııelen •ilc!erin nıi1dan 
caıiı•"'°" · · mağa ve nümayiş yaımıai'ıa bae- Modern ekmek fabrikası tesis nun daha işlek bir ticaret mer- 213 eve nüfust.m sayısı da 700 e 

Fa'· t.. Çok kur ' olan Mah tadı. Seyh l>a,tırıyoı du: etmek için şehrimize velerek tet- kezi o!uŞUd ur. Ant.rk;;1!da bu lıali ol'lluştu ·. 
Pe~ hanen her defasın<l.a - $er'iserif avakhr altında ld.k.J.-r yapan İnı?iliz firması mü- km.an nlıntaka ticaret nıüdiirlüğii Funl rdan 397 kisi: ş«hrimiz. 
Malı Ftnıza ıııalebe çalıyordu. kaldı. P~n adalet i&1e- messili dün İngiltereye avdet d<> İskenderuna löşır>arök ç.Jış- deki .ıknb~ ,.., tanıdıkları ile .ıh-

Sadri,..,, N3SUh oaşa t.:rihte ri.z. etmiştir. • maita başlamıs•ır . hanları nhrın! git!1".i•lerdir. 
büvücek birn.evki tutınu.>.w. Bu SeYhln nümayişi halkı ve Mütehassıs 6 haf!aya kadar bu Ho'ldncia ile ficarelin.ıı 3'Jc >ıüf-,..,,,i da evler ki•~lanmak 
n cvltli zahir_ ol<iul!t: MU ma- ı>adişahı ııalevana eeti:rdi. Padi· hususta Bcledi~ye projelerini sur>"'ivk r •. <afü olunr:: slaTd:r. 

----'-~ "" · ~ - · · ~alı , son derece-.!<! mu.teesııir ol- Jlolanda ile aramızda 19 n:art _ rıen .-.- .ı.,"ı ur. liumı:. ,:me- ,gönderecektir. 938 <le aktedilen tkıır<>t anlaşma- 1';15v,,tt.,.lri buviik va•cl rr. ko-
li. bir tı.ınıun c ll idi. mı:stu. Tramvay ücretlerin.de ta• Si ıle 27 'iUbat 11:1 rarihmden im- m'Lsı fe\ııketzcciele"c dun yev -

•_,ı, !>" ll.l!rı sı!atıle sa-- O sıradıı 'kazaklar, Sinoba ka- mi ve h<sah , ıe 'i -iıll!t bir~r 
· r sokula.r~ sehri ya.r.- et· d J ! k 7...alana.n ttiiYC' a!~Ja mı s ı n1ü.dfre-

l!""'1b. ..,.Je ~:ıncaih Beyi o-1 ,..,_ İ af yapı aca ti !!ek!im icin iıuldhnctimi! ta- adı t para .,·ardımıııda bulwı-
k;--..., ıııüRri e bizmNıne haş't:ır l.n; ·!erdi. ~ ,.. m • ,,ır. 
M·· id:l 

1 
ı:ı;itün bu isleri daha zivade '.l'ramvay bilet ücretlerindeki rafındım lesheclilıı:is n: Holanda 

'asuh p:;şa kiıTt Şerd lx>vin k ı-ükliyen ve N:ısuh paşayı mev- küsüratm kakiırılması ic,:in bir hüıtl'ı.rr.f\lne bildui~ıı~tir. . _ •• _ l 
kızi.~ ,, i1.a;. _c ettikten sor-.xa. Jıü- 1 J ... den dÜ$Ü.nneae çalışan iki proje haıırlanmaktadu. Bu iki 1 Yakında ~nkara~~ Y<'lll hırtı '. MlJTE··ERR a: 
yük se.-..<ıı'..t' ve ı:ı.:ıve:; Eahip ol- kfai vardı. , proje ile 3 kııTUş 10 paralL1< bi- caret .ve t(' .. ve, an aşması v:ıpıl-
mUŞtu. Bunlardan birisi Kızlar aj(ası Jetler 3 kuruşa ve mevkide beş m~t' ıcm muzaKerelı-.rc başLana.J Fıçı buhr;;n1 beşladı 

Ciinkii. kürt Şeref bevin wrlı- Mu<ta&ı ile hanımı, Malı Finız bul,.'llk kuru$luklar da beş kuruşa c ır. B.ezi!V'Cdan kahw getirmek f-
,.._,L. ....,.~.,_ kü· ı~ bevıen· N~··· SuLtan idi. Her iki kafadar. Mah indiriıım,sı,· fakat buna muka- =- -.,. ==- - - - -.,,. d z · ""., uuı.un • ~·= çin bura an c:;tmyağı göndcri-
Y>aı!:anın etrafına toplanmıştı. Pevkerin adamı olan Nasuh paşa- bil ikinci mev\>i beş buçuk ku- Küçük haberler hyordu. Son günlerde pivasada 

lası;h paşa; c<:rı·. servet için yı ve-.driizamhktan attmmık ve ruslukkmn 6 ve m~vkidP 7 bu- = _ '- fıcı buhranı baş ııösterdii!inden 
he~ tiidü reı:al!!t '"' 0 ıı:~ı; ;rti- ;Jı:endi adamlarını mevkii ikti<lıa- çuklultların 8 kurusa çıkarılma- bu yolda müşkülata tesadüf edil-
L' l n . k . . b' nd , __ "''-" .. tı kled' -+ B.rba:ros Hav. reddinin <L...ik-""P ev ~işti. ra ~eçırme ıcın ır ya an µa- ••.n ~~unu ne ır. ~0 meğe başlaam•>\ır. Dahilde fıçı 

u di h k'· ·· k]" •--d tasta....1.d tUrbes.inın <F.trafının a.rıl-.,a.."'Uh pas:< Ci1'<ivetı ı-c;abı sa 1 oru uvor ..... ı. ' imali için tetkiltler yapılmakta -
H tt• b. .. b- "lemi •• 1 1 ma;ı ıçin ıstildak muameleleri 

mhiren yalı..ış?klı. he; rrnıa'mele- a a: ır l?l'Ce. cun UŞ a n-

1 
u H VER S T E ikmal olunm~tuı. İşte bu sa- dır. Bazı fabrikalar bu yolda 

si l>'lrl<>.!t kc.1".USUJlan l!;;,E}di. de Mah Finrz Sultan padişahı tesebii.sle:e .((irismişlenlir. 
L .... , · ı şu su~tl k"' -· ı · t· · hada 19 bina daha yıkılacaktır. 
""'n.ıçiYJ.!andanbat~1 i<.:i.::Jök- ·~ e oruKemışı: R f ·h· f ·· ı··-·· B k d b 1 

tüJii kmın, söndürd.üW ocağın 1 - Arsl~nı~ Marat paşa kulu.- ı· oma arı ı pro esor ugu *Hukuk Faküitesi delrnnlı.i!ı; ir aya a ar o çivi 
.....__ h U Nasuh 1 fakir w kimsesiz lıazı Hukuk 
....... bt hu1'um.maz .. Bılhassa; Ve- n~zu ze ı.r yen paşa ı- Bir kaç seııe<ienberi slanbul tal b · d.. k gel:yor 
tir'iz6ııı oktukı.,n sonra. her ne- mış.. Asari ati k~ :Müzesinde mcskU- c esıne un para vercre yar-
v:i lecııvii:r:a!:ta hududunu '3$Ilış- 1 Genç l>Qdi,ah, bunu i.lk ?larak kat tasnifi ilµ mcsgul bulunan dmıl...rda bulunmustur. 
tı. 'Mah Fıruzun ai!'7~nd~ ışıtiv.ordu. profesör B~~h. Üniversite h>?y,.. * Tahtakl1cde tütüncü , ~~tıf-

:N ~.ıı ı:-nın ad:mılan da s.uı~n .Alunet, bu sozler uzeri- tin'ı karariyle Rmırn i.arihi p:-o- t&n borca rakı alamadı!!\ için 
tro kr.ndl.!l ıribivdi. Kürt ve ne ırkildi ve: f..,sörlü~üne ta~ı~ el.unmuş. key- sustalı çakı çekmek sucundan 
nmı mın.elerinden olan adam- - N~sıl olur?.. füct Vekaletten l:<:ııdisine teb- ,;olayı Uriincü sulh ceza mah-
lan zulüm ve ifuafta pa~r.lariyle - Evet paui<ahıın, zehirlendi- liğ edilanişlir karnesinde mulıakeme edilen fı-
ya-n<}ll. çıltmı.>Jaroır. ırz. can. mal iti muhakkak., · · 00 nncı Alıdu:llal bcs ııün hap.:;e 
bıınlann byillerine kurban olu- ~ Sen nereden haber aldın?. O • N I z. r.ıuhkiım edilmiştir. 
yordu. - Halk beyninde tevatür ha- , k:: ~ * Kömürsüzlük yüzünden bir 

Gene ı:>&disah. heT l!iin bir ı hnde dolasınek"wıdır.. Haliç tf'.mizlenecek kaç ı;:ündcnbcri k&palı duran 
ıen~ kızla akşamı yapıyoıxl!ı. - Bu herif hunu yaptı mı der- bazı Belec!ive kömür deııoları 
Hatt.\; Suıtarı Ahmet 

0 
kdd.u- sir?. Seneleroenix:'.i Ha:içıe batını~ Zonguldaktan 2 motörle 200 

k d.•.!l<l ıiüskündü kı. Yirmi dill't Ncde1' yanmasm .arslanım. olan vaııuc ve diğer \"C.;ait anka- küsur ton kömür I! lmcsi. ü2ıerine 
saat"" bir ııenı; .kız bile kfıfi !?el- esasen .Muradın }erine ı~ziria- zmı cık ~mak kin Beiediye rn dün lıı>krar açılmıstır. 
mi .ordu.. z~m olmak lcın Di\·arbekirden mm taka Lrman ReisUiti tarafın- * Fmncıl:mn hrr st"ITitte •satış 

Padiqah. ıriindüziin bukındu- atebei ulvalanna arw t~kdim dan muştercl. teı:nJ:l<::ıe başlan- yerleri• açmalan ve ekmek <;eş-
ıtu bır dilbttlıe, ~e bulunmaz- eyll'ITK'TT1lş m ivdi? mıstır. Bu ankaz C'kanldıktan nilerine tamamivle diklrnt olun-
d: Nıısııh oasa: padısahın gö- - Vav, hain vav!.. sonra Halic sahi!leri tara·k du- ması Belediyece fırıncılara yeni-
zünü para ile dovurmustu. - Tahklk buvurulacaık olur- balarivl<> temizlcnf'c.-k ve Kiı.ğıt- den teblig olurunustıır. 

()rı.bk., süt limanhkti. Kuvu- sa me~dana çıkar., haııeve kodar seyrüsefer kolay- * İstanbul Üniversitesi profe-
cu :11'..ıırr.ıt ı>aea. An.adnluvu baş- - Öyle iGe Kıd:ır ağası vasıta- lastırılacaktır. sörlerin<len M:ıhmut Esat Bozkurt 
t"'1 baea ezmiş, ebcdiven devle- siyle tahkik eyliycyim bu işi.. Tırhan yüzd'jrü!üyor hastadır, bu yüzden ders vereme-
te isvan ruhUllu yok etmisti. Dedi. nıektedir. 

Artık. Anadolu rocu~u; Kuvu- Padişahın, Nasuh paşa hakkın- Alanya civarında kaııaya dü- * Üniversitede münhal bulunan 
cu Muradın zulmün-'~ sonra, d d b dan . . •en Deniz Yollarının Tırhan tedavi klinigi asista.nLi!ına B. 

=ıı a ora an, ura ışıltik!eıi vaouru yüzdürülmek üzeredir. Saba.haddin Alaca Maraz! ~~ 
l)adişahına, hırsızlarına katille- si:kayetlerin üzerine M.ah Firuz ' '"..-rirıe, ~tcizlikler'~· •• kıy~ S 1 •-~"-ı Erzunnn vapuru muhtelif kurtar- rih laboratuvan adslanlıjhna 
mele lı:edar kıpır~ ağız ;.: -~<~ llÖy-U....eri tüy dik- ma malzemesi ve mütehassıs kim· Bedrettin ve ınnumi fizik Jabo-

dı -.... seteri havi olduğu halde vapurun ratuvarı asistanhihna da Sad-
çamaz • (Arkası var) bulunduğu yere varmıştır. rettin tayin olunmuslardır. 

Tefrikası cc~ 

OZGUN 

Ge..._al iki kere yazmış e - ı 
mlr istemlş, cevap bile alama
mı:;tı. 12 a~tıosta ruhayet İtal
yadan sevkedilen Ü\'Üncü fırka
ımı iltlhaltlvle 7 nci kolordu ta
ro;mkındı; fakat orada gene iki 
fırka vanlı, birinci fırka Froş • 
viller'de mal!lüp olmuştu, boz
guna uğnım~ti; nerelerde oldu
.ZUnu lı.3..lıi. bilen yoktu. Bir hai
ta Franeanm diğer kısımların -
dan ayn, metrük yaşadıktan son
ra, hareket emri geldi. Buna çok 
sevindiler, bu duvar arasında 
.l(<-çi'"liikleri hayata her şeyi ter
cih e<i>yorlılrdı. Haz:rlık sıra -
Bında ne tahminler basloadı. Nere
ye g 'idi~ hıç kimse bilini -
~u. kimi Strazburgu müda
faa.ya i:'°"'Celie.rııı.i ııöy lüyor, ki-

mi de Pnısyalılann ric'at hattı
nı kesmek için k:mı ormana hfi
cum edeceklerinden bahsedi -
yordu. 

Ertesi sabah evvela 106 ncı 
hayvan sevkedilen vaı:onJara bi.n
dırildi. Janın bölüj!ünün bulun -
duğu vaııon öylesine doldu ki, Lu
be aksuıak yer kaJmad.ğıru 
söyledi Bu sefer de yiyecek kar
gaşalık içinde dağıtıldığından, 
erler en:ak yerine r~ k.r aldılar, 
çoi';u sarhoştu, öyle sulu sarhoş 
olmuşlardı ki. açık saçık şarkı
larla yayılıyordu. Tren yol alı
yor, pmolann dumaıuna bcıl!u -
lan vagonlnrda göz ı;ıözü görmü
yordu. Sıcak. üstüs1.e istiflenmiş 
vücutlerin thıbahhuratı dayanı
la Dbi değ,ü.Qı; durmadan i.J.e. -

liyen bu vagonfardan. tekerlek 
ıriirül:üJerini b•stıran ve ta uzak
larda, ıssız kırlarda kaybolan kü
fürler yükseliyordu. Ancak Lan· 
ğır·da Parise sevkOOilecekleıinı 
anladlar. 

Ho sohbet olduğu, güzel ko
nuştuğu ır.ünaka.şa kabul etmi -
yen Şuto köşesine hiıkiman" ku
rulmuş: 

- Vay cal' :u~ Diyordu: Bis
mark 'Iüılöri ;arayınd.: yalama· 
sın diye bizi $arantona dizccek
ler! 

Ötekiler sebebini anlıyama -
dan bunu tıek tuhaf buluyor -
!ar, l(Ulmekten katılıyorbrd., E
sasen yolculu,:;un en basit \'aka· 
ı,,rı yuhalara, b:ı1';1rmalara, ku
foklan sağır eden kahkahalara 
vesile oluyordu. Lti!a karşısın

da iliklerine luıdar üı peren, şaş- ı 
kın Frarısanın, yol kenarında du
ran köylülerin, bir havadis al -

, mak üı::-jdile kuçuk istasyon -

l 
l:ırd.a trenleri bciiliyen endişeli, 
kaygılı .i.n.5an topluluklarının, 
kocşup ı?elmiş olan halkın sura -
Wı<ı. hlkomotifi:ı. r~ı ile. ırü-

rültii ve dumana boğulmuş, hız
la l(eç:p !(iden vaııonlaman hu 
homurtular çarpıy.:ırdu. 

Buna mukabil, durduk lan bir 
istasyonda, erlere uncan1ar!a et
suyu da.iiıtan şehrin zenginlerin
den iyi ı;ıiyinmış uç kaduı biiyillt 
sükse yaptılsr. Erler, kadınların 
eller.ini öperek, ağlıyarak te,şek
kür ediyorkrdı. 

Fakat tren kalkıp istasyondan 
uzaklaşınca gene kö ü türküler, 
vahsi y.ayyaralar başladı. Şomuıı.
dan biraz sonra, Mttze sevkecli
len top yüklü bir t:-cnle kaırşılaş
tılar. Tr~n hızııu kesmişti, iki 
trendeki erler kulak zan patla.
fan avazlarla birilıirlerini se -
lamlarlılar. Asıl bağıranlar mu
hald<ak d·Uıa sarhoş olan topçu
lard:, ay&f,a kalkmışlar, vaııon
lardan • umruk sallıyaı:ak avaz 
ava'Z haykırıyorlardı: 

·- Mezbahaya! Mezbahaya! 
Mezbahaya! 

Sanki buz ı?'bl. dondurucu b;r 
rüzı:ar esti. Birdenbire kısa bir 
sessizlik oldu ve bu sırada Lu.lıe
ni.ıı. sesi duyıı.ldu; 

Civıciler dün Ticaret Odasında 
bir toplantı yaJ)lilıslaı·dır. Çivi 
imaline yarıvan demir tellerin 
hariçten ııetirilmesi için dı; Ban
:ı.....,Ja.r dün ithal:'.ıtcılara akreditif 
a•:ınışlardır. Tüccarlar Amerika 
ile rnuhaberata ııirismis bulwı -
makta.dnlar. Bir a'/.a k!ldar pi
)1.'68Va ktl.liyteli !ili~ .lf,!lcoek
tir. 

Scıtie davasma 
edild: 

de.vam 

Satie Sirketini:ı Salı pazann
daki binasının Denizbank tara
fından 250 bin liraya salın alın
ma ında yo•suzluklar vukuu iddi
asivle mahkemeye verilen eski 
Dcnizbank erkanının nnoha.kc
rnesine dün de Birinci af(ır ceza 
mahkemesinde devam edilmiş -
tir. 

Dünkü celsede Türk Ticaret 
Bankası memurlarından Sadık. 
ıavukat Ekrem İlhami, Jerans 
sirketil>dcn Artin dinlenmMer
dir. Mahkeme başka güne kal
mıştır. 

- Arkad8$1arm neş'esi yok! 
Şuto. meyhane hatibi sesiyle: 
- Haklan var dedi, tek keli-

mesini bilmedikleri bir takım 
butasık işler için onları geberme
J!e yollamak i.{(renç şey. 

Böylece devam etti, Elalerni 
baslan çıkaran, Monmartırın se
fih, sers~ri boyacısı, tenbcl a
melesi idi. Umumi toplantılarda 
duvdu~u nutu:k parçaları iyi haz
medememiş. yüksek müsavat ve 
hürri}-..t prensiplerini insanı is
vana sevkeden eısekoe sö:'1erle 
karıştırıyordu. Onun bilmedi.t: 
voktu, arkadas.larına yol ııi'>te

recek bilhassa Lapu!u adam e
deceldi. 

- Hey ne dersin bizim köylü, 
böyle de itil mi! .. Eger Badi.nııe ile 
Bismark kavı;ıa ederekler. ara
larında sille tokat doWssünlcr fa
kat biribirlerini taıumıvan, dö
i!iisınelt i.stemiven binlerce ki.siyi 
rahat.sız etme•inler. 

(Arkıw var) 

• • 
Afrodit davası 

Eski dostum muhterem Nınu· ı 
hi liıı) darın çok &"'DÇken tertil
me ettıği Afrod.it kiıap haline 
gelince mahkemeye düştü ve bu 
lıiıdise adliyenin dıvarları arasın. 
dan dışarı fırlayıp dalbudak sal
dı. 

Afroditin müstehcen olup ol
madığı hnlı.kında fikir beyan et· 
miyeceı:ımi birkaç gün evvel yruı
dığıın fıkrıırla söyıemiştim. Üç 
salıilıiyettar şalı.ı.iyetin vereceii 
rapora lıı.kiyat etmek en doğru 
hareket olac ıktır; ancak temen
ni ederim ki, üniversite profesör
leri ve doçentleri de Afrodite 
şaheser danıgasını vurınasmlar. 
Bjr ese:rjn müstehcen olmaınası 
için mulıa!Juık şaheser olması 
lazun gcimcz. ilen lıu kral -
dan ziyade kral taraftarlığı -
na ınuarız.ını; bu noklad .. n es
ki dostwn Nasuhi Baydarı mü
dafaa ıçın Peyami Salanın 
yıızdL1<1"rına ve ahbap Se -

• 

mih Lutfiyi müdataa cJen sevin.. 
li arlı.adaşım E"at !llahmudun sü
lnine takılacağım. Afroditi mü
dafaa eden gnz.,lelerlc meslek • 
taşlanmın bazılarına karşı ga
rip bir cephe alan müdılciumu
milikle de ayni fikirde olmadı
j;unı tasrihe lüııum ı:orüyoruın. 

Afrodit meselesini bir mcm -
leket meselesi olarak ele alan 
mütefekkir edip Peyami Safa il9 
edip avukat Esat l\lahmut arasın
da fikir ihtiiıüı yoktur; ben de 
bu kanaatteyim: Afrodit dnası 
memleket davasıdır. Ancak AI
rodit hakkında ahliı.k _bakımındııa 
vereceğimiz hüküm, kendimi • 
ze giıre olacağı için bu noktada 
pek hassas davranmıyorum. 

O. Wilde'i mahkiım eden İngil
tere beni Wilde okuduğum için 
nasıl tahdıa edemezse, mecmua 

(Arkası 4 üncü sayfada) 
SELAMI İZ7..ET SEOES 

Bi: perdeiik ve beş !ah. 
nelik bir melokomedi 

BİRİNCİ 

SAHNE 

[Eşi=;: Naci &ctuLah, M. Ze
kerı) a, Hafa Lu.ıı, lJeı<.or: lan 
ma.JO.aa.'>4 l..ı z..c.Aerıytw.illl ()(J.a.61j 

... \I. Zclier~.)- a ( ~a.:ıuı<la. rud
deüeı - l\acı .~ı<c; .. liu ooyle 
olın.l2. ben, SCDİ Son Po~taoan 
peşime takı;ı grLrirkeu bazı 
1...al);J:)ctlcı uınun.:. tu.ıu. ~·aı..-.ı.t, 
b.ıı D<tun i~t·riye ı:uic&Jıiyor • 
5Ull. 

N ""' Saılııllalı (Tan ok.3il%ü 
oi<lugıınu bpat Nen boynu bü
kük bır tavır h;ıncie ve clleıi
nı g(;;,;~ğırun i..ız..crind.e kav~ 

turmıış oıarak) - Affedersı -
nlz Zeker.ya Beyciğını. Valla
hi clınıdcu ı:dd..gi kadar çalı
şıyuruın, teveceuhüni:~e lıya· 
kata gayret edıyorum! .. 

r.-1. Zekeriya (Sert ve haşin 
tavrilc, Nac.Jiin sözünü keı.e -
re.k) - IWca ed~rim, rica ede
rim.. Bu maıeret dejiiL Sizi 
her •ütunı!a ve her sabada 
tecrübe ctt.k. 

Halil Lülfi (As:ı.biyeile ve 
ac.ıı;_ yüreğine çöktügü muhak
ka.k olan bir ıneniaat ı.stırabi
le haykırarak) - Ne demek 
beyim l;u ne demek?. Liyakat
shligi.nlı: bakın artık gazete
lere gcçiynr. Size •Sütun ser
serisi..,> uT~n öksüzü• diyor
lar ve vıl/Jyctinhc işnet edi
yorlar. Blirnsı ııe Darüicyt:uo, 
ııe Darülatcze, ne de ök>üzler 
yuva~L Y~1ı>.a!1ıı)acrl·sanız 11ı.es

lcj;inize dönünüz. Eczacı kal· 
{alığı ys;nnız. 

Naci S2dullah (Yerlere ka -
dar iki büklüm eğ:lerek) -
Amm:.ı efendıl!ı, Erzincau ıcl· 
zelc:iııe giderken ben ...... . 

IIaliJ Liııfi (Götlerini hoş -
lanmaJ,";ı bir surata tı.ıkrnai<
tan hızla çc ker .((ibi k ı:ı.rda -
tarak ve yüzGnü ckş; ter~ k hay
k~rdı) - Susunuz, susunuz, 
fazla lakırdı istemiyorum. Za
ten bütün kRlıa!ıat, Zckeriya
nın. Seni ınuharrir sanıp bu -
raya a:etirmesinde. lfoydi, 
odanıza çel..iliniz, i~i.nl:t.e bakı-
wz. 
İKİNCİ 

SAHNE 

[Naci Sadullah tahrir odası
nın büyük ma.911Sının bir ke -
narına ve sıra muharrirlerln.in 
tiı en kıyıs..na sinmiştir. Ken
di kendisine söy !enir:] 

- Ah ne ettim de ben İz -
mirden buraya geldim. Bir tu
feyli, bir serseri, bir odun ka
falının yaparağ-ı işti bu. Hal
buki. hen kendisini dev ayna
sında görrn büyük bir mulıar-
ririm ... 

[Ve ... Blrden deminki süJt -
lü;ıı püklün1 halini terkede -
rek şahlanır:] 
- Ben .. Ben .• Yine ben .. Dai

ma ben! Bir yaza;ı.ımda gör -
sünler, bir yazayımda SÖ)le • 
dilı.lerind~" pfansınlar. 

ÜÇÜNCÜ . -----
SAHNE 

[Eşhac birinci sahnedekile-
rin aynıuır. Dekor yine o de
Jı-.0rdur. Fakat, Naci Sadul -
lah daha süklüm püklümdür, 
kara renkli yüzü utancından 
kıpkınruıı ve rnosmo:: arası 
bir şey olmuştur.] 
lll. Zekeriya - Utanmadın mı 

bu yazıyı ya:ımıy a. 
Naci Sadullah (Mırıldanıırak 

ve k-elimel-eri yıırı.ı.; yar'm te
:ra!.fuz: ederek) ~ ll\i5nütılye-

timden emin olunuz efendim.. 
ilahi Lüt[i (Kiıh bir ban...<:ı: 

gibi gerdanını • kırarak, kalı 
bir sornk ha 'ibi ile banker a
rCfilndak.i tezada dlı'ıerek v~ 
ba~ırarak) A.rkaJaı,Jan 
ı·e.n cicle ediyorsun. 

ll:l. 2.clı.eriya (.>öze karu;. -
rak) - Buna rtncide tdiy or
sun dcı1'il. tcrbiyuizlik ediyor• 
sun; yau \~ edep ülçÜ)Ü i.1e 
mizah ve şaka ölçüsünü kay• 
bcdiyorsun, derla! 

llalil Lüt[i (Devamla) - &. 
yet, tanıamile terbiyesizlik. 
Meseli nedir o Necip Fazılııı 
•Çerçeve• sini bahane tutup 
yaptığın münasebetsizlikler. 

Naci Sadullah (Bin af dili. 
yerek) - Sizi şerefimle temin 
ederim ki, yarın tamir ederim 
efendim. Affedin, gençüğiıne, 
io;!iluğuma, bilnıemezliğimıe 

DÖRDt)NCÜ 

SAIINE . ----
L'Eşhas: Halk, Tun. .ran-

ıar, gazetıe idarehanelerm -
deki muharrirler. Dekor: Bü
tün bu eşhasın bulunduğu ına• 
halleri siluet halinde göstereo 
bir perde ve önünde elinde 
'11an okuyan bir adam] 
Adamcağız (Hayretle salll'

lara dev.un edt>rek ve yü.ksek 
sesle) - .Serseri, t ufcy li, .,. 
dun kalalı. .. • ve (Satırla.rı o-
kwnayı bırakarak) Vuy serse
rı vay! l>iasd yaı;ını~ buul..rı, 
bir edip, bir mulıarı:ir, haıı.i 
bu kcllllıekri 'I ürk dharı u
n.ıı.ım.iycsiıüıı cıı çok de~er \'Cl"

dı .. i ve imı.alar.Jl.1 hürmetle 
taıudıj;ı et..Lp, ınÜlt'fck.klr vo 
nıuJ ... rrirlerini nasıl bıı şcki!Jo 
teşbır etnıek ki.ı~tahlıgını ht!ıı .. 
dı~iııdc bldUT. Asıl bcrs.ı•ri. a
&ıl tule,)·111 a'iıl odun ve et ....
falı J..cndi:.i ... 

BE.ŞİNC.!_ 

SAHNE 

[Eşhas yine birinci sahıied.,.. 
~r ıiı tı pk.ısıc1ı.r. J..ı..luır, } ıııe 
odur. Anca.k, Nac.ı &..cilllLı.h o 
kadar başlanmış, o kadar ç-ok 
haşlannu•. o kadar çok mwr 
haze edilır.iştir lti, art.k no 
µatronlarının, ne halkın, ne 
1;, ıali arkadaşlarının yüzüne 
b'ıkacak halde değildir ve Ha
lli Lutfi asla ve hiç kımseıuıı 
eşıni ııörmed:g. ııır hıddet içın.
dedir.] 

M. Zekeriya (Hiddetle vıı 
nefretle) - Tuh sana!. 

Halil L:lt!i (Şiddet ve haka
retle) - Ben zaten ilk görü,._ 
te sana notumu v-enniştim: A· 
d:ım olm&z.<ın, adam.. Adanı. 
lık ne para ile, ne pulla, no 
tut'harrirlikl~, ne şiiluetle de
ğiıtlir. İnsaıılıır adam olup ol• 
nı:::lıkJar•nı ancak karşıların• 
dakini gördükten sonra anlar
lar. İşte, ben sana ba.ktıkça 
ö!rümü buluyorum! 

M. Zekeriya (Halil Lütfiye 
iltiJ1ak ederek) - Haklısın, a
dam değil, muharrir değil, 
mulıbir değil, hiçbir şey de -
ğil? • 

H.ı:il Lütfi (Kapıyı göstf:'re
rerel.) ~ Haydi çık dışarı ve.. 
bir ıfoha arkadaşlarına kaf$1 
terHyesizlik etıııc, yersiz ifti
r'1kra saplanma. Sende yok 
am!lUI, cemiyet kaidelerinde 
ayip .. diye bir şey vardır. • 

Hiç olmazsa onu öğren, a
yıp her .)·erde ayıptı.r ve .. Birdir! 

A. ŞEKir. 
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:1 . .., 
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Her tarafta 
süratle 

yardım faaliyeti 

!Benzin ve gaz 
lfigatlarına 
Zam yapıldı 

devam etmektedir 
An!tara, 15 (A.A.) - Aldığı -

nıız maliıma.ta göre felaketzed.,_ 
ler için Londra büyük elçiliğine 
ra:ı:>ılmakta. olan teberrüat 2135 
lnl?iliz lira.sına varmı~tır. 

Y-ııw ~ğimize göre Lord 
Lloyd'un riva;e,ind~ teşekkül et
miı olan komite teberrüat kabu
liine b~tır. 

Hattketiarz felaket:zedeleri için 
Tahrıın büyük elçiliğimize te -
Cemi edilmiı; olan eşyalardan 

Milli iktısadı ko .. j 
ruma kanunu j 

(Bllf tarafı 1 inci ıayfad.11) 
lbı:ru: l!llcimenlerden mürekkep 
bır muvakk.at encümend~ müza
keresini hey.eti celiıenizden is
tirlı&m. ediyorum. Kabul buyu
rursaru:z bu suretle, kanun da
ha bıa bir zam.anda cıkmış o
lacaktır. 

Reia, hükümet Mrafından ya
pılrnıı olan hu teklifi esas iti
bariy~ ttye koyacağını bildır-
miş vıe ~ korunma kanun 
liıvihasının teşkil edilecek bır 
muvakkat ~men tarafından 
letıtikim ft bu ınuvakkat eııcü· 
-enin ıı:anun Uıvihası ahkimu ile 

WA!c.ad.;r Adtve. bütcc. lkt=t 
tU.U"'", Milli ,üdafaa ve Zıraat 

cünıenleruıd~n ayrılaca dör-
• l" ôıwiaa teşkilini kabul ey le
~ istir. 

Reı:. <tinnı riyasetin 15.ythanın 
nıiis~..,İiyeUe müzakeresini te -
c .in i>ı:in ali.kadar encümenlt>ıin 
h._"Veti U!DIJmiyesi top:antısı111 
ta.ki~ ictıına ederek bu ım.ıvak· 
\tat encümene a vrılacak azaları 
ınlilı&p eylemelerini rica eyle • 
inekte oldukunu bildirerek içti
llllıa,ıı nihayet vermiştir. 

Meclis çarşamba günü topla
tıacaktır. 

PARTt GRUPU İÇTiMAI 
Anlı:arn, f5 (A. A.) - C. H. 

Partıai Meclis l!MJpu dün ııaze
te ile Yapılan davet üzerine bu· 
.ltÜnkıl ·15/1/940. içtimaını saat 
10 da reis vekili Hasan Sakanın 
ri Wllıetinde akdetti. 

Mil!! llrtısactı koruma kanunu 
Proiesini tetkik etmek ürere bir 
hafta ~etki lmJP ıımumi heye
ti ict>rrıamd.a teşkili kararlaşan 
kontiayO!llln hazırladığı rapor, 
tııüz.aı.~ mevzuunu teşkil et
ııı.e~ idi 
Müzak~ baslanmazdıan ev

veı ııöz alıan Başvekil Dr. 
Refik Sav'!!anı, grup umumi he
Yet.inin slmdilci müzakere.;iyle 
Proje hakkında mü<bct bir pren
s.ıp kıır nna varı <l-ıil:ı taktirde 
~t~lden evvel ini.acını temin için 
la~ bul(l,,!nkü mecbs wnu
rnl lıey..tlndc alakalı encürneıı
]erden nıfırekkeı:ı bir muvakkat 
en .. ümend., müzakeresini teklif 
e.:lece~ bevun etti. 

Bunu muı.-aldn raı:ıorun müza
~ l!!eciler..k bir co'< ha
tioleı ta.':ıfından d<'rmevan edi
len ITIÜtııileaJarua soru Lan s• ıı!
ı~., l:ıaşvee;ı ve lromisvon reısi 
<'l'V>lo """"'1ilrten sonra başvekilin 
t~k.ti:tı wchile tırensip kararı 
l'IVaset tarafından reye konula
l'ak lnilttef.L1<an kabul o'lundu ve 
llaa.t 11.30 da cel5eve nihayet ve
rik:i. 

-000>---

!\.nkara radyosu 
Ingilizce neşri. 

yata başladı 

bir kısmı Kara.köse yolu ile Er
zuruma gönderilmistir. 

Tahran büyük elçili.kimize .. Y•· 
pJmakta olan para teberruatı , 
i.se 110 000 liraya baliğ olmuştur. j 

Felaket:zedelere yardım için Ka
hire clciliğimize e'SYa teberrüatı 
devam eylemek'edir. 

Kahire ekiliğimiz, hayırsever 
M'5ırlılar tarafından yeniden ya
pılmış olan l&Ofı İngilız lira . 
berrüatı da milli komite emrıne 
göndermiı; bullınmaktadır. 

Zelzeleler de
vam ediyor 

(Bat tarafı 1 inci sal/fada) 
ııuI olacaktır. 

İzmır, 15 (A.A.) - Bütün Ege 
bölgesinde f3"ılalı ve muhtelıf 
şiddette zelzeleler olm~tadır: 
Evvelki ge<:e ve dün şehırde ı!ci 
hafif sarsıntı his.sed.klii!i gibı Çeş 
mede oldukça şiddetli ikı, Alaç • 
tıda ha!iiÇt' bir, Fo<;ada gece ya.
r.sından sonra şiddetlice ve ~aat 
l,30 da hafi! almak üzere iki zel
zele hissedilmiştir. 

Tirede evvelki I'.~ 22,25 ve 
22.28 de üs iıste ikı şi<idcllı ,,..]. 
zele olmuş'tur. Zel:ttle veraJtından 
ııürilltı.i ik> karışı.k ba.şiam~ halk 
korkuı.und.aoı sokaklara hramı.ş
tır. Tirede z Jule f<ısıla ile.~
ha kadar h•fı! devam etmıştır. 
Dikil' e de evvelki ~ 23,45 
de dört saniye süren bIT 2"lzele 
o im uş ve bunu 6 saniy~ ~evam 
eden orta ş\ddPtte ik.ıllCl bır z...J-
zele takibetrniştir. .. .. 

Zile, 15 (A.A.) - Son uç ııun 
kinde sehrimiı.de muhtelif şıd
dette 7 zelzele olmuştur. H;.ı;ar 
yoktur. Dün' 

Ankara, 15 (A.A.) - sa-
at 21,5 de Ankaraca !;afif bil: yer 
sarsıntısı olmuşt.ur. 

Yine diiıı Amas-.ıııda saat 20 ve 
20 10 ara&ô21da üç, Ereği.ide saat 
21' de bir defa olmai< üzere yer 
sarsıntıları hissedilmiştir. Bu -
gün de saat 6,5 ve 6,15 arasında 
Baoyburdda üç hafı! zelz.,le du -
yulinuştur. 

Roma, 15 (A.A.) - Bugün ö~
leden sonra PaJermo ve Sicil)'7'
da zelzele olmuştur. İki ölü ve 
birkaç yaraJı vardır. Bir çok bü
yük binalar ve kiliseler yı.lulm.ış
tır. 

Ordou. 15 ( A. A.) - Mesudiye-
1 

nin Gebeme nahiyesinde bır met
ro kar yağnw bu yüzden birçok 
köy evleri çökmüş bir kadın ile 
üç çocuk ölmüştür. 

---000>---

Pof Prens 
Zagreptc 
nutıık söyledi 
Za~eb, 15 (A. A.) - Prens Pol 

ve Prenses Oloa sa:.ıt 15 de Za~
r~bc varmısbr V<' halk tarafın, 
dan har:ıretlc alkışlanmışlar<hr. 
Prens SenmaTk kilıscsinJc Zag
reb bas piskoµosu Trcpinok ta
rafından kabuı edıhnistir. 

Piskoııoa Prens Po.l'e Hırvat
ların siddet ü ade eden her şey
den müteneffir olduklarını söv
l<>miştir. Vali sarayında prens 
ve Prenses Vali ile köylü mebus 
Daburiç tarafından karşılanmış-
tır. • 

Prens Pol dahilde vifak, ha
rictc suflı remzini dai.ına düstur 
ittihaz cd('Ce";ni söylemiı;tir. 
Prens bundan sonra Hırvat mec
lis secimlerine dair oran karar
nameyi imzalanııstır. 

Ankara, 15 (A.A.) - Ankara ---ooıo----

l"adyO&U, şimdiye kadar ansız- Garp cephesı·nca. Elence, İranca ve Bul~a 
olarak yabancı dillerle yaphğı d • 
haberler neşriyatına. bugiiııden e vazıyet 
itibaren İnırtlizce haberler ser -
Vis>n.i dl' ilave eylemiştir. Paris, 15 (A.A.) - 15 Kanunu-

Her ııün kısa dalga Ankara sani akşamı tebliğı: 
istasyonu ile Türkiye saatile sa- Devriy.- ve to.pçu faaliyeti kay-

dııdi!mis, ke,if müfrezeleri ara-at 14,15 de şe 21,15 de yapılacak sında maballi müsademeler vu-
ola..ı bu srevis, bu,gün saat 14,15 kubulmuştur. 
de açılını%ır. Pıı!"is, 15 (Hususi) - Cephe -

Evvela Bayan Nermin Mene • de topçu ve ke•if kolları arasın-
nıencio;tlu, İngilızce haberleT ser daki çarp:şmaJ.ar şiddetlenmiş • 
~ b~Jıyaaağ.ru bildirmiş, tir. Moselin şimalinde iki taraf 
bunu müıteakip posta ve te4rrat arasında b~lıyan tqpçu düello-
Ulnum müdürü B. Musluoğlu kı- su devam ediyor. 
ısa bir hıtabe İırat eylemiş ve ni- Londra, 15 (A.A.) _Şimali ve 
b.zyet İn.l!!illerenin Ankara bil- b. Am ·k 
Yük elçis; ~ milletıne· biır hi- cenu ı erı anın emniyet mın-

takasını sanillcrden 300 mil metaıbecı.e buJunmu$!ur. Buoo.an safe olarak tayin eden Amerika-
IOnra İn.ıtiliz ve Tü.rk milli marş- lıJar konferansının kararına İn -

yeni fiyatlar dünden iti· 

baren tatbika ba~'andı 
Ankara, 15 (A. A.) - Yeni 

benzin ve gaz fıyatları hakkında 
Ticaret Vekiı.letinden teblıg edil-
miştir: . tl . 

Petrol müştakları fıya arının 
bugünkü ahval dolayısiy:e menşe 
memleketlerde vı.lkselmış o.Jm~
sına binaen, benzin ve ı:azya~ı 
azami satış fiyatlarının arttıril
ması zarureti hasıl ohr-us ve. aşa
ğıda yazılı fiyatlar tesbıt edile -
rek 15 ikincikiınun rn.10 tarıhın
den itibaren mer'iyete konmuş -

tur. v t 
1 - Benzin ve ırazyaııının s-

tanbul, İzmir ve Iskenderunda 
deı:ıo fiyatı.arı: 

Kuruş 

Benzın. dökme litresi 14·35 
• cüt büyük teneke 556,&4 

Gazya.Vı dôkme kilosu J4.69 
• çift büvı.ik teneke 498,39 
• tek kuçük. • 77 ,75 

2 _ Benzin ve ga~ih~:n 
Ankara. İslıanbuı ve fzmı;de dok
me ol.aı·u. azami satış fıvatları: 

Benzin Gazvağı 
Litresi kilosu 
kuruş kuruş 

Ankara 19~ 
lstanbııl 16,60 15.90 
lzmir 16.65 16,05 

3 - Ankara, İstanbul. İzmir. 
Samsun. Mersin ve İskenderun
da tenekeli b!>m:in ve gazyajb 
az.amj satıs fivallan: 

Ç. büyük Ç. büvük telı: kc. 
tn. benz. tn. ıız. tn. J!Z. 

kuruş ku. us kıll"..ış 
Ankara 695 640 97 
İstanbul 615 5;10 F3 
iıımir 615 540 86 
Samrun 625 555 87 
Mersin 635 580 88 
İskenderun 585 515 80 

Dii?er yerlerdeki auımt satış 
fi}'atlan, yukarıda 1 nu:mara al
tJııd.a gösterilen deı:ıo fiyatlarına. 
n.aJdiyenin. mahalli resimlerin ve 
listesi Veka.lete tevdi edilen ver-
le:ııie ise satıcı kamisyOJ'llarınm .•· 
!avesi suretiyle tayin ve tesbıt 
olunur. 

Büyük bir hava 
taarruzu 

CEPHELERDE 
VAZİYET 

~ cephesindek~ h~~al· 
ta hafıf bir dcğişikhk gorül • 
d"... bu s 1 r a l a r d il, 

H:ı;;'ıında ile Belçika Al • 
manya ordusunun tnarr~z ih· 
t . . tekrar kuvvctlcndı. Bel-
ımau ld. 

çikn \'e Hollandaııın a ıgı ye-
ni tedbirler lımp başındanbe • 

. birkaç defa tekrnlaodL Eu
~ııınla beraber Ho!l~da, Bcl-
.k d n başka Inı;ıltere vo 

çı a a • . . 'mk' 
Fransa hükümetlermı~ ı .an: 
sız oimayaıı bö)' le hır asken 
hareketi hesap ile kaı_şı11aı_n~.: ğa hazırlandıklarını soy ıye ı 

liriz. . 
Finlandiya harbine ~m~ ge

len haberler, bu harbı hıda;.e 
eden Lcningrad erkanı a~ ı• 

bı . • · tekzıp • yesin.in son te ıı;ı ve 
!eri, mütenakıs malümata ~~ 
yanan esaslı kanaatle~e ma ı 
olmak kcyCiyetini ycnı zorluk· 
lara sevkeylemiştir. 

BALKANLAR VE 
DtC.ER DEVLETLER 

G~e: mühim hadislleri~ 
teşkil eden Balkan dc\'letlcrı 
birliği, tcsaniidü, İtalya .gaz 
telerinin nesriyatiJe yenı ~af· 

f~ n A ~· 

halara girmekt"'!ir· Bu gaz~
telerdc, müte•anıt ve tam bı
tarai Balkan blokuna İtalya-

aleyhtorlıf:ı, muhalefeti 
nm k d' D'" açıkça "örülme ı., ır. ıı:er 
taraftan" cPoı>0lo d'İtalia. ga• 

(esı. (a<ist Italyanın dcmok-
'"' ' < l" k ... rasi diişnıan 1g1, ·omuoızm a-
leybtarhğı, faşizmin kuvvet • 
Jenmcsi .ııren.sip~c~ir.doı asla 
. go,.nıİ)"CCe~n•n lacrkf!sçc 

'az ' ld'-· · r bilinnıesi ıazım ge ıs,101 ı an 
e\·lemckledir. Cu meselede, 
D. ikan Didiği, tcsaniidii işle-

a . . t . de ,_..eni ~~cnı sıyası eza -r1n , ., ' · . ~;• li 
hiirleri h.l.'. ,clerı e....,eme • 
yiz. 

A !il E R İ K A D A I\: İ 
BİR TEŞEBBÜS 

B. lt<İ!< Am riknda şimdiki 
ır ' . . daf hühitmcti dcvirıncgl ı~tı 

cyıi)·en bir hazırlı.~ın ın~yda • 
çıkarılması haherlerı e • 

~~nııııiyellidi_r._ ı;:,ıeşik ~ne• 
rikanııı şi;ndıkı hur~e mkauda -
lıaleye dof:ru mu, YOK;Sa _r.ış: 
ınamak yolı•:nab~ıı g~dıl~ccgdını 
kcstirınck iı;ın ır uıu oet a .. 
lıa bcklemelıdır. Trafüırlar, 
nlcvhtar1or arasındaı·i ntüca • 
dcl~nin şiddetlendiğini söyli • 
yebil.iriz. 

J.L\ı ıiT !\"URİ IRMAK 

(B~ tarafı 1 inci saılfada) 
baıtının yerli yerinde olduğu söy
len<' bilir. 

Bli. ün memlekette sükunet hü. 
küm sürmektedir. Buı.unla bera
ber F.lelçikaya d~ru bir Alman 
ist lası halinde hassaten tehdide 
maruz buluram Limbourgda az 
çok endi•e mevcuttur. Bu vila
yette ve Braband m.ntakası dahi
linde askeri makaTPlar karnaval 
ş..onliklerini mene :ıni,Jerdir. 

Londra, 15 (A.A.) - Daily Mali 
ııazetesinin Stok.holm muhabiri, 
yazıyor: 

Ecnebi müşahitler, Almanların 
pek yakında Hollanda'yı istila 
edccekleı:inı! kani bu'uı:unakta
dırlar. 

Ayni muhabir, iliive ediyor: 

~DLI Y 

Peyami Safa ist:cvap 

Glundu 

' 

Müstehcen oldultu lddias!y'fe 
m.:thkcmeyc veriıen ·Afrodıı. adı 

ı lı eserin muha:kamesi nıurnıse
beth le 12 İkincikanun tarttıli 
Cumhuriyet '1azetesinde .Da\'a
cı biziz!• ba<lıklı bir fıkra yazan 
Muharrir Pevmni Safa ile .l!!aze
tenin neşriyat müdürü Hıkmet 
Münif dün sabah adliyeye davet 
edilmişlerdir. 

Müddeiumumi Hikmet Onıa.t, 
muharrir Peyami Saf adan bu ya,. 
zısının bir iki fıkrasını iz.ah et
mesini istemiş ve bu hususta 

verilen cevaplar tcsbit edilmi,.. 
Daily Mirror ııazetesi de böyle tir. Müddeiumımli bu mesel• 

bir haber vermektedir. hakkında gazetecilerin sualleri-
Brüksel, 15 (A. A.) - İyi hıa- ne şu cevabı vermiştir: 

her alan mahfellerde şöyle .deni!- _ Bu uazı üzerinde haı:ıı·lılı: rnektedır; J 

Askeri fodhir1erin birdenbire yapılmaktadır. Afrodit davas,. 
arttırıliınasını ın'.Jc eden sebep na gelince, bu hususta matbu· 
ler halita bildirilrr.iştır. ata söylivecek bir sözu.m yoktur. 

Alman tayyarelrri bir çok ke- Mahlre~enin kararını beklemek 
reler Belcik.ıı arazısi üzerinden Iazım<lrr.• 
ucmustıır. Bundan miida Bel- K hk • !ardan 
cika ve Hollanda hudutları civa- açan ma um 
rında Alman kıtalarının faaliyet- biri yakalandı 
te bulunduğuna dair haberler a- !k' kadar evvel Üsküdar 
lırunıştır. ı ay d .. 

Yeniden altı Alınan fırkasının hapishanesinden pencere emırı· 

Achen mıntakasına l!~ldiği ?a- ni keserek kacan Şileli İbnahim 
ber verilmektedir. 12 Sonka • '"' Hulıisi adlarındaki iki mah-
nunda hariciye nczııretı bazı kÜJndan İbrahim nihayet dün 
tedafüi tedbirler alınacai!ını bil- Sanverde saklandığı yerde va
dir:mistir. Hükiımct crk5.n1 ıle 
askeri şefler her ı;rün toplanmak- kalamnıştır. İbrahim dün Ad
tadırlar. 13 Snnk5nun~~ ıı:ıat 22 • liyeye verilerek firar suç-.mdae 
d" Be çı a ra dolayı ayrıcıa hakkında takı bata büt:ün askerleri Q!erl caihrmıs - .. . 

• 

1 

S:okholm'da h('van edildiğine 
göre eski Hollanda B~ekili 
Coliin . .ı:eçen h fta Romada bu
lunduğu s•rada 1'1usolini ken'!l· 1 
sine Alın n\ aıım Hollandayı ıs- ı 
t.ila etmek bsavvurunda oldulu· 
rııı bikUrmistır. !arı çaı..:mu. Yıl haberlere g&,;ıl- ~tere hükfuneti cevabını Pana- • 

~tir. -~~m&~~h~ük~'~üm~e:t:in:e~g:ond~er~m~i:şt:~:·~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=~~---~~~--~~--~----~--

1 'k dvosu ızrnlı ola.'1: \ • 

tır. Tak•iler ""'otobüsler müsa- başlanmış ve Üskudar ha~ 
dere edi~. nesine iade edilmi~t.ir. 
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GÜNÜN TENKİ1'LERI 
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Afrodit 
(Bq tuafı Z nci oayfada) 

"' e>ızele!erine bususı umumha
nelerın ve falcıların ilinlarını 
koymakta hi<bir mab%ur cormi-
7e11 rrıuısa da, bana Afrodit'i 
müstelıçe.n addedecek olursam 
cla.rılamıu. Fakat ortada bir de 
edebiyat davası vardır ki, işte 
bü dava bence memleket dava
aıdır. Bu dava üstünde, müdafa
alarımu.ı yaparken çok hassas 
da~nınmalıyız; çünkü bu müda
faa entelıelı.tüel seviyemlıe mi
bek teşkil eder 

Esat Mahmut Karalrort mu -
Jıakeme esnasında Airoditi mü· 
4afaa eolerkeu dedi ki: Bn ese
rin mevzuu lll<'l<teplerde tez ol
muştur, bu -in operası yapıl
m~tD'. 

Üıı.ivenilelerdeki Afrodit te7· 
Jeri, Pier Luisin eseriıwı tezi de
lil, efsane kahramanı meşhur 
Afrodit hakkında yazılmış tezler
dir. Pier Lui>in Afroditi mektep 
kapılarllWl eşiğine bile ayak ba
aama.z. 

Pariste Oprra - Komikle, 1906 
da temsil edilen müzikli dram 
ise Piyer Luisin earri değil, o e· 
serden mülhem olan Lui dö 
Grammonnn yazdıtı bir esadir. 

Bir avukatın müdafaasını yük
lendiği herhangi bir dava bak -
kında ber türlü müdafaayı meş
ru telakki etmesi yerinde bir 
harekettir, Ancak beynelmilel 
bir hlıdise olmak istidadını gös
teren Afrodit davasında kendi 
kendimizle bqbaşa olmadıtımızı 
ıözönünde bulundunnamız ıe
rektir, 

Peyami Safa da dfinkü Cam -
hnriyette •Müddeiumumiye ce
np• veril'lı.en töyle diyor: 

.A!rodit, ceza kanunumuzun 
tsbt.-ile •müstehcen ve bayii.sız
a&.• )·azı}mıs ığrenç bir behna-

aeğil, bütün Frlllllliız ve dün
ya edebiyau tarihlerinde •şeh -
vet duygul;.nru ulvileştirerek 
yü.ksek bı.r ruh seviyesine çıka
ran• kitap olarak aJ.luşlanmış 
bir san'ıı.t u.eriydi. Tırnak içi.Iıe 
ald i:ım ı,.,. ;..u küm Sorbonııe Ü- ı 
ıı.versit.eıJ edebiyat profesörü 
D'Y'.i.el Monıet'nin ·Muasır Fran
sız j"biyau tarihi• adlı lr.ita.bı
İıır .'\frod;t hakkındaki satırla
rıı,dan çı1'-'IX'llıruşts. Muharrir 
cnıh sev. >Slt'.!e hu yfü~liı,h b>r 
•harika• o':ır:ık da twru eder 
(Sıtlıi!e 181)" 
Şimdi bir l·cre daha tcbar e

delım ki, Fransız edebiyat lari
hi muvcrrihi olarak taoınaıı ve 
saiilhiyeti, otoritesi yalnız Fran· 
sada değil, buhin ciband.a laswk 
ve kabul edilen bir adam var -
dır: G. Lanson. Bu müvenıhin 
edebiyat Uırihlerınde Pier Luis 
•ılı yoktur; Lan.son liöy !e bir e
dip tanımamaktadır. 

•1789 dan bugüne kadar Fran-
1\Z Mi biyat tarıhi• müellifi Al
bor fibude de 5G4 ı;ay fal ık ese
rinde Picr Luis'e dört beş satır 
ayırmıştır. Bu satırlar da tun -
!ardır: •Vak'ası sanki eslı.i za -
man J\larsilyasında &"(en elmas
larla örtülü bir nevi çıplaklılr. ro
manının bir kari' zümresi için yer 
tutması ayaw hayrettir. - (Sa
Jıjfe: 446) 

• Parnas romanlannın en po
püleri, yeı:ine popüler olanı Par
nas mirasını yiyen ve y·ediği mi
rasın an<ak kit•plarına sürüm te-' 
min etmekle üstüne (ıkabilen ı 
P•cr Luisin Afrodilidir. Coppee 
nm şaheser diye selamladığı bu 
eser işçi kızların romanı olarak 
L>lmıştır. - (Sahife: 2:i4) 

Soıiıonne ünivusitesi edebi -
yat profesörü Daniel J\lornet ise, 
Peyami Safanın dediklerinden 
çok ba~ka türlü söylüyor: •Mua
sır Fransız fikriyatı ve edebi\ at ı 
tarihi• nden bu profestTÜn MJz. ... 

•PierTe Louys - (187-0-1925) • 

Davası 
dan .tercüme diye ~ ııir 
mensur şür sürdü: Les Cha.n 
sons de Bihtis. &ki örilerin 
romanı (Çak açık saçık) Af -
rodit ili! m~hur oldu". Bunlar 
ahenktar, şakacı, hıınlıar men -
surelerdir. Mevzuları ekseriya 
hayasızlığa düşmek tehlikeoini 
göze alır; bu hayasızlığın kü.s -
talı bir h~eti vardır. Pıerre 
Louys beşer hayatının, anca.k gü
zelliği tahakkuk etti:rmek şa.rt.ı
le ya.~a değeri olduğuna, 
insan vücudü.nden gayri güzel -
lik mevcut bul unrnadığuı.a, bu 
giaelli,i(ı.n şehvet uy andırd.ğı -
na ve ancak şeh veli t.:ıhakkuk et
tirmek i.;-. yaşa::d.ığına ınanmı.ş
tır veya öyle görünmek.tedir. 
Bunlar her zaman iht~am ve 
zevk içinde tahakkuk ettirilemi
yor; doy an Krızisi ölüme sürtik
lüyor ve aşı.k eı:kek Chonchita 
elin<le kukla oluyor. Ancak tat
min edilmiş şehvet, doyulmuş 
şehvet, işkence yapılan şehvet 

her an. ahenııin sihri, tasvirin bü
yüsü ile ç~hre değiştirm<'ktedir. 
Pıerre Louys, •!hvet temlerile 
bu harikayı yapm:$1ır. Zevk ve 
şehveti mazur gösteremeır.iş fa
kat manevileşt.irmiştir.• (Sahi
fe: 18:>-186). 

İşte Deniel J\fornet'nin söyle
dikleri bunlardır. Yirminci asrı 
medeniyette Afrodit gibi bir .,. 
sere müsteht'~n damgası vurma
nın doğru olmıyacağını iddia e
delim, fakat kendi memleketin
de tartılıp darası alındıktan son
ra kıymeti takdir edilmiş olan 
bir esere aheser payesi nrmi -
yelim. Bu •Afroditi yüks<'lı~mez 
amma, bize pek kınk not verdirir. 

SELA~i İZZET SEDE'i 

B ... () llİİİİllİllllii§İmllİlllİİİİA 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

A NKAR• 
15 • 1 • 940 

ıı:a-

Sterlin 5.21 
Dolar 129.28 
Frc. 2.95 
Lıret 6.6575 
İsviçre Frc. 29.105 
Florin 69.236 
Rayişınark 

100 Belga 21.11225 
100 Drahmi 0.965 
100 Leva 1.5925 
100 Çek Kronu 
100 Peçe ta 13.36 
100 Zloti 
100 Penı;:ö 23.5525 
100 Ley 0.965 
100 Dınaı' 3.1575 
100 Yen 30.915 
100 Ruble 
100 İsveç Kr. 30.8275 

Esham ve Tahvilat 

Sivas - Erzurum l 19.02 
.::livaı; - Erzurum lll 19.22 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Clldf7e Te ıührevt,.e müteh&-""131 

Pa.ı.ar harlo her ıün u.baJıU.11 
akŞ&ma kadar 

Aclre110 Babıali Cafalotlu 
yolraşu lröt .. lnde No. 43. T•I. ılS'!t 

Kurban Bayranunda Türk Ha
va Kurumuna yapacağınız 
yardımlann tutan Jl" 'ıy, Ço
cuk Esirgeme Kuru11.u ,.~ Ua
va Kurumu arasında taksim 
rdilct·ek ve en mührem mem• 
lckct ibt;yaçlarına harcana · 
caktır. 

!erini ayllftl naklediyorum: 

1 ~vvda şiir yazdı, sonra Yu.nanca- ı-------------• 

Yı.zan:2iya ~akir 
- Ey Kureyşliler! ... Cahiliyet 

z;;marunm en fena adetlerinden 
biri de. Eba ve ecda<iın isimleri
ne dayanmak ve bunlardan kuv
vet alarak, ~er insanlar üze -
tir.<le fazJa h.Lk ve imtiyaza ma
lik olmak id<Ua.sında bulunmak
tır ... Artık bundan vaz geçiniz. 
Çünkü şunu iyi biliniz ki, Cena
b .halt, bütün insanları ayni ha
murdan halketmış11ır. İnsanla -
nn dimlesı, (Hak) nazarında 

müsavidir. Bu hakkı, hıçbir aile 
i.ıntiyazı ihlfil edemez. Herkes 
bu (müsavat) ı kabule mecbur
dur. Anca.k şu var ki, ilim ve fa
zilet sahipl<'ri, cahillere .. zühüt 
ve takva .i.le müttası! olanlar da, 
Cenabıhakka wt ve ibadet\e ku-

Ef 
l'~irika: 128 

sur edenlere tercih olunur. 
Dedi. Ve bu sözlerini mütea • 

kip de; 
(Ya eyyülıenna.s! lnna haL'.ık

naküm ... J 
ayeti kerimesini kıraat etti ... 
Bu ayeti kerimenin manayi şe
rili: 

(Ey nas! .. Ben 9izi, erkek ve 
kadın olarak h.alkettim. Kavim 
ve kabileleri, sizden ürettim. 
T.i ki, biribırinizi biliniz ve ta
nıyınız ... (Allah) ın indmde (Ek
rem) olanlar. elbette züht ve 
taltva ile m utt.as;.f olanlardır •• , 
Cenabıhak, her şeyi bilir.) 

Mealind& idi. 
Resulü Ekrem Etendimiz, (İn

Mıılanıı hukukan müsavatı) nı 

Ankara kadyosu 
_DALGA vzınn.ucu 

T.A.Q. ıt,n-. ısın ıı:... ttıı:w. 
T.A.P.11,1' m. HiS ıı:... il llw. 

HU a. 131 Jtco. Ut r.w. 

16 2. kanun Salı 
12.30 Program ve meldı:et 

saat ay.arı, 12.35 Ajans ve me
teoroloji haberleri, 12.50 Türk 
müziği, Ç..1anlar: Vecihe, Ru
şen Kam, izettin Ökte. Resat E-
rer. 

1 - Okuyan: Muzaffer İliuır. 
1 - Sc\; iıh pesı evi, 2 - Sadet

tin Kayna\ - SePah şarkı: (Hic
ranı elem ~izı.ei pür h unumu ~
J.ar) , 3 - Kauta.n Z. Ati Riza -
Hüzzam şarkı (Haı;ta kalbimin 
derdini), 4 - Faız Kape.ncı -
Seı:!ah şarkı: (Seni gördü o şa
fak), 5 - ...... - Segah ı;arkı: 
(Ev cefacu dadelinden). 

2 - Okuyan: Radife Erten. 
1 - Lemi - Hicaz şarkı: (So

rulmıesın bana yesim), 2 - Tan
buri Cemil - Hicaz şarkı: (Hep 
sayei vasi<ııla pönül), 3 - Şevki 
Bey - Hicaz şarkı: (Firakınla za
lim), 4 - Sadettin Kaynak -
Hıcaz türkü: (Eli gözlerine. kur
ban olduğum), 

13.30/14.- Müzik: Karışık ha.
fif müzik (pl), 18.- Program, 
ve memleket saat ayarı, 18.05 
Müzik: Cazband (pi.), 18.40 Ko
nuşma (Çiftçinin saati), 18.55 ser
best saat, 19.10 Memleket saat a· 
varı, Ajans ve meteoroloji ha
berleri, 19.30 Türk müziği: Kla
sik proııraın. Ankara Rady09U 
küme ses ve saz heyetL İdare 
eden: Mesut Cemil. 20.15 Ko
nusma (İ.ktısat saati). 20.30 Türk 
müzii!i, Çalaıılar: Kemal N. Sey
hun1 CevdetKo;;an, Ce. vdet ÇaR
ı.a, ızzıettin Okte. Okuyan: Mü
zeyyen Senar. 

1 - Şenf İçli - Mahur sarkı : 
(Alamam doğrusu desti emele), 
2 - Şevki Bey - Hicaz şarkı : 
(Bağlanıp zülfü hezaran tabına), 
3 - Sa<letiin Kaynak - Hıcaz 
şarkı: (Hazan ile ıı:eçti), 4 - Şük· 
rü - U•şak sarlu: (Gezıer dola
sırsın gönülde), 5 - Halk tür· 
küsü: (A Fadimem hadi senle 
kaçalım), 6 - Bursa türküsü. 

21.- Türk müzil!'i: Halk türkü
leri, oyun ve kaşık havalan Sa· 
di Yaver Ataman - Ali Erbaş. 

21.15 Konser takdimi: Halil~ 
dii Yönetken, Müzik: Radyo o~ 
kestrası.: (Şef: Ha.;an Ferid Al
nar). 1 - O. Nicolai: Vindsoıı.ın 
sen kadınları uvertürü, 2 - C. 
M. Weber: Prec.iosa uvertürü. 3--
J oh. Strauss: Gece kuşu opere
tinden uvertür, 4 - A. Maiilard: 
Les Draı:ond de vil:ars uvertürü. 
5 - M. Günka: Rus}an ve Lud
milla uvertürü, 22.15 Memleket 
saat ayarı, Ajans haberleri; zi
raat, esham - tahvilat. kambi
vo - nuku<t borsası (fiyat). 22.35 
Müzik: Moza.rt - küçük bir · ge
ce musikisi (pi.), 22.55 Müzik: 
Cazban<I (pl.), 23.25/23.30 Yarın.. 
ki orograni ' ve ka1>.1nış. 

Şehir 
Tiyatrosu 

IEPEBAŞI DBA.U 
KlSMINDA 

16/1/940 Salı günü ~aıru 
Sa.at 20,30 da 

llAYAT BİR RÜYADm 

* İSTİKLAL CADDE'iİ 
KOl\IEDt KISMINDA 

OYU. YOI<TUR 

* HALK OPER~TI 
Bu akışam saat 9 da 

(AZAKTA) 
Zozo Dalmas, Şelıır Tiyaotrosun
dan Hall<ie, Mwırom€r ve arka
daş !arı (Komedi) Halk Operetı 
( ~IODEKN KIZLAR) 

kabul ve halka da emretmekle 
em..aJsiz dehalarına bir mısal 
daha j!Öslermiş oluyorlardı. Çün
kü, Rısaletmaap Efendimi:ıl:.n bu 
emırleri islamiyet.n tam bir (a.,.. 
mokrası) içinde in~afına vnl 
eçtıkt ıı:ibi, asırlarca soma, dün
yanın en medeni millet ve hUkü
metlen tarafından da en esaslı 
bir düstur olarak kabul edildi ... 
Unutmamalıdır ki, Fransa inkı
labının cidd~n büyük bir c.>~ri 

olan (hukuku beşer) nizamna -
mesi, Resulü Ekrem Efendiınl • 
zin bu yük.sek hutbe ve irade:c
rir.den on bir ası.r sonra oı-ı .. , a 
k.onulabıldı. 

İSYAN BAŞLANGICI 

Resulü Ekrem Efendimiz. her 
sevd.:n evvel, (Mekke) de em
niyet ve asayişi temin etmek ... 
Böylece. müalüman hakimiyelıni 
köklestirınek isti) od ardı. Fa
kat ııizliden gizliye çalışan bir 
unsur vardı ki bunlar da - he
nüz islamiV'eti ka b:~l et'miş o- 1 
lan - Kureyşlilerle, müslüman
lar arasında bir iht.ilat çıkarar;Ur. 

BAŞ, DIŞ, GRiP, NEZLE, ROMATiZMA 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıla
rınızı derhal 

l:eser 
icabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

Her yerde pullu kutnlan 
lSl'llrl!\ isteyin~ --

ISTA~BUL EELEDIYESiNDEN 
ilk Tahmin 

teminat bedeli ---
260,52 3473,58 Mezbaha ve koyyun Udat kapılın ından dlmizıe ka· 

dar olan yolların harçlı paııke k.aldıxırn inşası. 
{07,58 5434,{0 Beyoğlu Şişhane meydanı Çocuk bahçesi civarın

daki yolların parke kaldırım ~ 

İlk teminat miktarları ile tahmin bedelleri yukarıda yazılı iş
ler ayrı ayn acık eksıltmeye konulmuştur. İhale 18/1/940 perşem
be ı?ünü saat 14 de Daimi Encünımde yapı1acakbr. Şartnameler 
zabıt ve muamelat müdürhii(ü ka 'emindc ı?öriilebilir. Taliplerin 
ihaleden 8 ı;ıiin evvel Fen İşleri Müdürfüitünden alıacakLarı fenni eh
liyet ve 939 vılı Ticaret Odası vesikaları ile birlikıe ihale günü 
mwıvven saatte DaJ:ıııi Encüınaıde bulunmaları. ( 44) 

Her çeşit 

Oyun ağı lar 
Toptan ve Perakende 

Yeni Postane karşısı 
KIZILAYHAN 

1 Devlet Deniz yolları U. Müdürlüğ~ 
İdaremizde münhal bulunan liiO lira maaşlı gemi tabipliklerine 

doktor alınacaktır. 
Şer:ıiti öğrenmek üzere evrakı resmiyelerile birlikte Umum mü

düı !üiiümüz Zat İş~ri Müdürlüğü.ne müracaat etmeleri lüzumu 
llın olunur. (324) 

Güzel 
Olmak 

için 
Her şeyden evvei 

ırıhhatlı ve parlak bir 
tene, lek.eeiz ve düx· 
&1in bir cılde mali< 
ola.alı: liumdır. 

Sizin de cildinızi 
(lizel•eştor.r, ırudde

lerini bealeyerek can· 
landınr. 

40 ıenelilı: bır tecrübe molııulü olan Kiti M l"EHl 1 EV tertip 1 
ve yapıJ.ş tarzındaki incchk dolayıaıyle, tenin fazla ya~lanma· 
ıına mini olur. Yaııaız olarak lıuıu<i tüp ve vazolarda &atılır, 

halkı isyana teşvik ediyorlardı. 
Eskidenberi islam dinine ve 

bilhassa Resulü Ekrem'in mu
kaddes şahsiyetine muhtelif şe
killerde ihanet ve suikastlaxda 
bulunan kimseleı·den mürekkep 
olan bu komite, tam zamaıunda 
keşfedildi. Bunlar, (11 erkek) ile 
(6 kadın) darı mürekkepti ... Re-
sulü Ekrem Efendimi1'., eshaı>
tan ve bitar3f zevattan bir he
vet teşkil ederek bunlar hakkın
da tahkikat icra ettirdi. Bu fe
satçıların cürümleri sabit olur 
olmaz: 

- UmuTP1 selametin wmini i
çin, bu müfsit,erin kanları he--
derdir. 

1 Diye, hepsinin katllletine_ emir l 
verdi. Bunların Arasında, Ühud 
harbinde hazreti (Hamıa) yı iha
netle katlettiren ve onı.ın ciğer
lerini cıkarttırarak di0lerl ar:ı.

sında cijinemek su".'etiy le emsal
siz bir vah""t gösteren. Ebu Süf
yanın zevce~i !Hind) rlr bulun
makta idi. 

Bu müfsitlerin ortadan kalk -
ması. derhal ortalı.ita bir s!iJtlln 

verdi. Artık (Mekke) de hayat, 
tabii bir şekle avdet etti. Ve 
bu suı-etle, cok muhtemel olan 
k.anlı bir isy.aru.n önüne geçildi. 

* Besuhl Ek.rem, her harpten 
sonra, sür'atle (Medine) ye av
det buyururlardı, Fakat (Mek
ke) nin fethi üzerinden on beş 
l?iln kadar ııeçliği halde, ikamet
lerini temdit ediyorlar, avdet 
hazırlıkları için emir veriyorlar
dı. 

Hazreti Pcvııe.mberin bu wzi
veti, Ensan kıram' a ( l) endi$e 
vennive başladı. Bunlar, vakit 
vakit şurada buroda toplanarak: 

- Resulül!ıih, artık memlek~ 
tine yerl~i. Kendi kavim ve 
kabilesinden de hürmet ve mu
habbet ııörüyor. Her halde, bun
dan sonra Me<lineye avdet etıni
vecek. Aramızda bulunmak sere
finden bizleri mahrum edecek. 

Diye dertlesiy~rlaTdı. 
Resulü Elu·em EfefJdimiz, M~ 

dinelilerln hissivatma viıkıf ol
makta ııecilroıedi. Bunları de~ 
hal huzw-a ce:ılıe0crek kendiı;i-

,~ - tıciNcbtANuN 19411 

Yavrunuz. Saadetinizdir ... 1 

Onun gürbü~ ve sıhhatli yetişimi; tabiatin hpkı bir yavnı gibi 
sinesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. Her an
ne tabiatin iosonlara bahşettiği bu kudret güzelliğinden istiCadeyi 
~eri bırakmamalıdır, 

ÇAPA MARKA 
Müstahzaratında bu hassa tamamen mevcuttur, 

Beşiktaş ÇAP AJ\1ARKA TMih! tesisi: 1915 

TAKVl'd ve HA#' 

16 lklnclklıH1:1 
SALI 

Ilicri: 1358 Rumi: 1355 
1 inci ay Gün: 15 2. Kanun 2 
Ziılıicce: 5 Kasım: 69 
Güneş: 7.24 Akşam: 17.03 
Öğle: 12.23 Yatsı: 18.39 
İkindi: l<l.49 İmsak: 5.38 

- HAVA V AZİYETI 
Yeşilköy meteoroloji istasyo

nundan alınan malümata naza -
ran hava yurdun Karadeniz, or
ta Anadolunun şark tarafları ile 
doğu Anadoluda bulullu diğer 

yerlerde açık «A•mi• rüzgarlar 
Egede cenubi istikametten orta 
kuvvette, diğer yerlerde şimali 
istikametten hafi( olarak esmiş
tir, 

Dün istanbulda hava az bulut
lu geçmiı:; rüzgar cenuptan sani
yede 4-6 metre hızla esmiştir. 

Saat 14 de hava tazyiki HH6,4 mi
li.bar idi. Suhunet en yüksek 7,4 
ve en düşük 3,0 santigrat kayde
dilmiştir. 

ZAYİ - İstanbul İthalat Güm
rügünün 10:94 sayılı beyann.ame
ve ait 107 lira 11 kuruşluk 77716 
sayılı 24.8.39 günlü makbuzu za
yi etı.im. Yenisini çıkartacağım
dan eskisi0nin hükmü yoktur. 

Muhlis Emek 

ne karsı ııösterdiklerl bu sami
mi alakadan dolayı hepsini ayrı 
ayn taltif ettikten sonra: 

- Ben. (Allah'ın kulu) ve (Re- 1 
sül) üyüm. Sizinle ahit ederek, 1 
memleketinize hicret ettim. Ha
yat ve mematırnı, sizin hayat ve 

1 
mematıruza rapteyledim. Buka
dar kuvvetli olan bir ahdin bağ
larını kırmaktan. Cenabı Hak be-1 
ni esirgesin... Müsterih olunuz , 
Mekkede lrnlmak fikrinde deği -
!im. Yakında, hep beraber av
det ed~ğiz. 

Dedi. Ve böylece, ahıtlerine ne 
derecede vefakar olduklarını bi.r 
daha ııöstererek, ensan kiramı 
meserretlere ıtarketti. 

HUNEYN 1\füHAREBESİ 

Mekkenin fethi üzerine Kııreyş 
k:·bilesi halkı iakrm takım Re
sulü Ekremin huzuruna gelerek 
isli\mivet.i kabul ettiler. Civarda
ki diiier küçiik kabileler de, ay
ni maksatla. Mekkeve heyetler 
ve murahhaslar gönderdiler. 

(Arkan var) 

{l) Medineli ashap. 

---
SAHİBİ: E. İZZET. NEŞRİYAT 
DİREKTÖRÜ: A. NACİ. Basıld ğı 
yer: SON TELGl\AF Basımcvi 

Sultanahmet 3 üncü Svllı Hu· 
kuk Mahkemesinden: 

Falına ve Melunet Mıuharrem 
ve İbrahim varisleri Niyazi ve 
Hakkı ve Vaslive ve Nazire ve 
Nevres ve Zübeyde ve Süheyl5 
ve Racinin ş.lyian ve mi.~t.eıeken 
mutasarrıf oldu:klan İstanbulda 
Küçükpazar semtinde Demir Tll4 
mahallesinde Sabunhane sok•
li;ında 196 kütük ve 129 paı.a 
ve 486 ada ve 10 parsel ve eski 
10 ve yeni 14, 16 numaralı ve 
altında dükkanı müştemil bir 
bap hanenin izaleyi şüyuu zım
nında füruhtu takarrür ederek 
müzayedeye vaz olunmuştur. 
Knımeti hev'eti umumiyesinin 
kıymeti muhaımnenesi 2000 (iki 
bin) liradır. Birinci açık arttır
ması 21/2/940 tarihine müsadif 
çarşamba ııünü saat 14 den 16 ya 
kadar icra kılınacaktır. Kıyme
ti muhammenesinin vüzde 75 ın.l 
bulduğu takdirde o gün ihaleyi 
·kat'iyesi yapılacaktır. Buima
dıl(ı takdirde en son arttı:>anın 
taahhüdü baki kalmak üzere 
15 ı:ür. müddetle temdit edilerek 
ikinci açik arttrması 7/3/940 ta" 
rihine müsadif persembe günü 
saat 14 ten 16 va kadar icra o
lunacak ve o ıtun en çok arttı· 
rana ihale ed.ılecektir. İpotek 
.;ahibi alacaklılarla diğer ala
kada·rların isbu gayrimenkul ü
zerindeki haklaııru hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddia
larını evrakı müsbit'€'leriyle yir
mi gün içinde bildirmeler; la
zımdır. Aksl hald-e hakları ta
pu sicillerile sabit olımıdıkca sa
tış bedelinin oay}aşmasınd·an ha-
riç. kalacaklardır. 

Müterakim bilıiımım verı!iler 
borçları nisbetinde hissedarlara 
ve tellalive ve vakıflar kanunu 
mucibince verilmesi lazım ~len 
20 yirmi senelik taviz bedeli ve 
ihale pulu ve tapu masrafları 
müsteriye aittir, Arttırma şart. 
namesi işbu füm tarihinden iti
baren mahkeme divanhaıırsine 
talik kılınmıstır. Talio olanla
rın kıvmeti muhammin<'sinin % 
7.5 vedi bucuil'u nisbetinde pey 
akcesini hamilen o l?iin ve saatte 
Jstanbulda Div3nvolun<la dairel 
mahsusasında Sultanahmet 3 ün
cü sulh hukuk mahkemesi baş 
kitabetine 940/l numara ile mü
racaatları ve hissedarlardan ika
J'Tlf'tllilhlan mechul Niyazi ve 
Hakkı ve Vasfivenin o gün ve 
saatte ı?elrnedikleri veya taraf
larından musaddak bir vekil 
ııöndermedikleri takdirde ıııvaı>
lannda muamele ifa kılınacai?ı 
tebliıı mak:ımına kaim n'mak 
üzere ilan olun.ur. (23656) 


