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Korkunç muhare e •• 

Viborg şehri önlerinde Fin or
dusu hala mukavemet ediyor 

""iürki'yeiıin ... 1Sovyettazyiki m ""thiş 1 
...... ,,, ",," " .... ,,, .. .. . 

Eden diyor ki ; 

Siyaseti Berrak zayiata rağmen bütün ~;~:i~aR~~;:;i:~~ 
Ve Dürüsttür cephelerde a tıyor 
= - ... ~- - ,........ 

Baı 11 e /r. ilimiz, bütün 
tahminleri, rivayetleri, 
dedilr.odaları ve propa• 
11andaları •ıfıra indiren 
beyanatile memleketin 
harp lıarııaındalıi halci· 
lıi vaziyetini ve Sovyd 
Rusya ile do•tane mü
naHbetlerini tamamen 
aydınlatmııtır. 

Yazan: ABİDİN DAVER 
ra aşvekil ınuhter-=ııı Dr. 
u;;;;;;D Refik Saydam, ev • 

velki akşam, radyo • 
da, beyaııatta buhınarak yalnız 
memleket hallı.ı<lı deii;il, bütün 
dünya e~arı umıınıiyesini '.l'ilı· 
k.iyenin harp karşısındaki vazi• 
yeti hakkında aydınlattı. 

Birkaç gün ev\•el bu sütunlar
da •Tiirkiye ve harp• başlıklı 
yazımızda, Tür~yenin, yakın 
şarkta, bir barış uıısum olduğu • 
nu ve bütün kuvvet ve nüfu • 
zunu sullıün muhafazasına tab· 
sis ettiğini yaznııştık. Başvekili
miz de, en büyük salfilı.iyet ve o 
nisbette vuzuh ve sarahatle, Tür· 
kiyenin sulhçü siyasetini izah et· 
ti. Bilhassa Sovyet Rusya ile o
lan münasebetlerimiz etrafın • 
dak dedikodnları, propaganda • 
ları köküııden baltaladı. 

Türkiye efkarı wnunıiyesi, Baş
vekilin beyanatından lerah ve ra· 
hatlık duymu~tur. Dünya efka
rı wnuıuiyesi de Tiirkiyenin ba · 
rışsevcr siyasetinden ayrılnııya· 
cağını bir daha öğrenerek elbet
te memnun ve nıiisterih olmuş· 
tur. Türkiye namına, resmen söy
lenen bu sözleriu, komşumuz Sov
Yet Rusyada da, ~·eui bir dost • 
luk tezahiirü telil.kki edilerek iti· 
mat ve inşirah uyandıracağını Ü· 
mit ediyoruz. Filvaki Basvekilin 
Türkiye • Sovyet Rusya· nıiina· 
sebctleri hakkındaki şu si.izleri, 
hiçpir şek ve şüpheye meydıın 
vermiyccek kada' açık ve be:t· 
raktır: 

Sovyctlerle mi;ı.,ısebeılerimız. 
de altı aydanberi değiş nıiş bir,ıey 
yoktur. Heı· kesin niyetleri için
de saklı bulwıdııcıu bi: devirde 
ya.~ıyoruz. İnsan bu esnada ken
disinde>ı ba.şka.~ için fazla temi
nat veremez. Fakat ben cesaret· 
le söyliycceğim. Bizim Sovyetler 
aleyhine her hangi bir harekete 
~la temayüliimüz yoktıır. Esa
sen kinıse de bizden böyle bir h<L
reket istemiyor. Soı•yetleıin doğ
rudan doğrııııa bizim aleyhimi
ze bir hareketleri olacak mı? 
Bö1Jle bir ihtimali fa1·zettirecek, 

(A +ası 3 üncü sayfada) 

ABİDİN DAVER 

Yeni Roman1mız 

BASTA ESEN 
KAVAK YELi 

MÜELLiF/: 

SELAMI' iZZET 
r 

Bir Fin m itmlyözii ... 
VY'.ıpuri, 1 (A.A) - Vii:puri ı vetler sevkf.ı:ın.,kte ve hazı.rla • 

muharebesi işitilmemiş bir şi<i- nan 'Programın tatıbiki için imlan 
det keslbetmiştir. Finlandiyalı • ve malzeme zayiatına ehemmiyet 
lar ric'at etmekte ve Kaemere- verrnemektedir1er. 
in şimali şarkisindeki deıniryo • Fin kıtaları Viipurı civarrr.da· 
luna kadar ilerliyen Sovyet kıta- ki yüksekliklere çekilseler bile 
!arı şimdi Vüpuri'ye 7 kilamelre· umumi va~iyette bir değiı;iklik 
den ıın bir mesafeye ]radar yak- husule gelmiş olmıyac aktır. 
~mışlardır. Rlltilar hücuma miı· Taipale mıntaka,ı'lda zoclan-
te.-nadiyen deği.,;lirilPn ta1Ze ku - ı A rknsı .~ "~'i, saııfo.da) 

lngilterenin kararı 
• 

Almanların ltalyaya 
gönde.receklerikömür 
müsadere edilecek 

Londra, 1 (A.A.) - Bu.gün, ge
ce yansından iti'baren. Alınan
yadan vapurla İtalyaya yapıla
cak kömür sevkiyatını İngiliz tah 1 

rj.ye.si müsadere edecektir. Bir
çok İtalyan ktinıür vapur lan Ho
landa llınanla~ında Alman kömü
rü yi.ikleınüle ıne~gukli.ir. 

Ha'bcr almcl tğına göre, Ilınan • 
!arı gece yarıs.ından evvel ter • 
kedecek e>lan İtalyan fvapurla• 
nndaki kömürlere dokunulmıya· 
caktır. 

Lcmdra, 1 (A.A.) - R~ter A· 

1 
jansınm öf(ren<li~ne göre, İngi • 
!iz - Ltalyan ticaret anlalimasının 
akdi için Lnndrada müzakfre • j 
!er faali:yr•le devam etmetedikr. . 

İngUterc İtalya·ıııı 0 imıliye ka· 
dar A11nanva<laı1 tf'darik ettiği 
.bütün köm:i.irü ı al:ı·aı,;d veJ.w~k 
ve buna n1uk~{oil İtülyadan a;.;:ı:· 
SanaVi VP 'İ!":iut ıtlah,c .tİlt:ri "al -
mak te~lifin-dc bulun"?ıtışfur. 

L>ıı'drı.. 1 (A.A.) İıı~i'iz rı>s-
mi mahaf· ııı'1e Le.varı ediliyor 
ki, büyük B··itaııyu Altn.onyadan 
İtaly aya s>_ vkcdilcı '<limlirler b
giliz deniz kv~1 l r )ll!ıı t{ı.1Ji tutnia
'· 1 epey_ zan1aı1.J . (lii ~üı:üyordJ, 
esasen lta1'y:ı. hUkl; lCti h.:ı.tı:-1.:ı.r
da o1duğu üzere, .. '\lnırı ıyaya kar· 
şı hu mukııhel" bilm:sil te<lbırine j 
tevesül edi1di.gi zaman kf'vfiye:-

1 

ten lıabenıar edi!mi:;t:. 
( .. 4.rk-usı .? üncii •. :ayjada) 

----------·---
•ıııı .. a 

bu 
a gu e r 

başnyor 
... un 

Dün altıncı Balkan olimpi
gad kongresi toplandı 

< Her sene ya-p mao'.l mukarrer 
olan 6 ru:~ Bakan güreş şanıı>i
Y<tıasına iştka!k olan Yw~oolav, 
Y\Jnan vıe- Rumen Milli talrnn.ları 

1 
l 
1 

şehı-lınizQ,> toplanmış bı ıunma"-
tadulru-. 

Dün Cumhuriyet ab'desine bi
rer çelenk koyan .f'Llreş ekıı:.leri 

(Arkası 4 üncüde) 

"O bana Bolı•vi:ıımin 
tehlikeainden bahsedc-rdi ,, 

Liverpol , 1 (AA) - Jfoı·ıe" 
Ajansı bildiriyor: 

Dominyonlar nu11rı Edeıı uıin 
burada söylediği bi~ nutukta ez· 
cümle demh;tir ki: 
İnsan ırbnu1 ya.,zy sbıl:nesi 

için Nazi sisteminin ur.adan .kalk· 
ması !Az.ımdır. Bu verilen .;oze ~a- , 
dakatsizlik devı·esı n.llıay<'t bul-· 
malıdır. Her türlü topal suretı tes 
viye ıbizi lbir kaç ay veya birkaç 
yıl sonra daiha valhim t0hlikeler 
kar$1.sında lbulunclıırur ve -0 za • 
man da belki çak ı:ec kalınmı.- o-
lur. · 

MU.teak]ben Finlandiyadan bah 
(Arkası 3 ii-ncü sayfada) 

Norveç Hari
ciye Nazırının 
beyanatı 

Norveç, 50 vapur 
3500 insan kaybetti 

Oslo, 1 (A.A.) - B. Koh\, Noc
veç · n ~iımd.iye kadar harpıte cerm'
.an 110 ·bin tonluk 50 vapur ve 
:ıwn ı·rn>Jıı ka.,-!bet:ti{('rJ bildir -

Nazır dmnıştiı· ki: 
Eli:ıni:<d.ı. bu vapudardan 00-

kuzunu ıı A1ınan Jruvve!Zeri tara
fındaın bat;;·ı'dıi!'ını gösteren de
hllcr vardır. Diiter vapw-lar 
ekse1 icve-tle mayıı~ çal'paXak baıt
mtıstır. N.orv~'"Ç, Isveç ve Dani
ma.rJ;ca mulharipler nezdinde a;y-
rı ayrı !€':" ·'dbili;lor<ll.' bulunarak 
lıaı !)le kruıunsuz haTelmtJeı·• ni
hayet. veranelerini i&iiycce'kı!er
diı·. Knı'aik kont;ı:oliiııd~n m<ım
mın de.i(iliz ve bi<taraf b'ı· liman
man diğer bitara.i h1r limanca se
yaha1 eden bir vapuruoı arastınl
nı•>ı.<ın beımelmilel kamına ay
kır nJrh:i:(unıı ·bi\lird'ik. Buna 
rağc'f. n bitaraf bir vaoux biı.- kont. 
rd 1imanıııa mecburen giderken 
Al. ,,anlarm ·bu..,u botırma'"a hiç 
hakl rı ·V<f>ltU,! 

---0---
Amerikan - Japon 
Münasebatı 

Aı-ita Çindeld Ame
rikan menfaatlerin

den bahsetti 
To<yn. 1 (AA.) - Japon Ha

riche lliaz.,·ı B. A:rita Meclis
te İ): :,ua.r; ceva1J ,·ereı·f"k ez
cihnJc ctt nliş1i iki: 

!1.1rC' ·ik'ının Ç• 'ltl• · · i h 1 '<le:fle· 
riıniı.in ba .... a.r1Jr .. ı:ı.,.ın ı n11ıhnlif ol
nıasrıtla-, kc:·h-m.u. <J!'\lz. Bıınun
la bı -rı be· bu giin·k G. vazi·· et. 
Aıneı .ıkauııı yakın clo)iuda :ı eni 
bL· ıı · zcrm ic;;isine ha:..1.ckımız ol
duğunu iA.ıroanH::n re-d(lı~ıbHği n1a
na.;;mı tazamL-ııın etaııeınckU,dir. 

.;\,"!lenka hükı'.ınıDtı 9 devlet mu
ahedesini illliılle bizi i1han1 edi
ym. Fak al J apcınya bu nç:ktui 
nazarı a.,Ja lrn~ul et.ıncmistir. 
Amerjka bizi bu n';kta: nazarı ka
bule kuvv,;t l>'lim:ı.li surctiy·!e 
m€cbur etme 'k ;stıediğ i takdll'<lc. 
:ilı:i ımillet arasında hm'P zırlıur 
edebilecektir. 

e 
Müddeiumumi Hikmet Onat 
mahkemenin kararını temyiz etti 

Dıinkü celsede bulıınan kalabalık - maznunlar 
kararı dinliyor .. 

llankeme kararında hnraıı lbranım Hakkının ehil 
hJbro olamıyacaCını, aynı isimde açık saçık reıırn
lerla karışık bir kitap neş.rederek Afroaltln lsmln
clen l•tltadeye kalkı,ı.ğını zlkratıl. Toplettırılmn 
ııer. sahibine l•de edJleoek, ~Uddeiumumi kararı 
temyız: etti. 

Cumhuriyet M. 
Ummnisi Hik· 

met Onat 

.F.ransıı. ed>plerô lder. P>yer Lniz· Mala~a 
ımfu'usu Na=i Baydar fara! ~dan li;anı,r ter
oüıne ectilen cAbxıclb adı:ı eseı:i hakkında müdde
iuırnuınlt.Jt.;e milfıtelıccn· maı!ıi}'lCrtc .görüldüğil id· 
diaslıj1J •. ~çı.Jan davanın nruhakemcsine dün de Ye
dinci Asliye ceza ma'lı'kemesindc devam ed\lm;~ 
tir. 

Mı.ıhôikemenin saaıt döııtlte yap;lması mn!ıarrer 
olıdu~u haldı-) öjtleden i1·i!Jıaren Adliyede büyük bk 
merırklı kiıı1ılesi t'O;planm•ya baŞlaımıştı. '.\Iütldeiu
mu.mililı: Adliyenin aLt katı.ıııda ve mahkemenin gö

rüleceği birinci katla en ü.'>t kn~~ muhtelif Y"'r lere 
jaıı.d!lTilla ve polis mlikezelcri ikruııe ederıck inzi· 
baıti tedOOrler a1mı.tı. Gazetecili re ve bir kısım 
Adl1y.e :mensuµlariyle diğer dinleyicilere sa!onun 
vı.; kotldorun ;st!iilbı ııisbetinde kan da;ırıum,,,tı. 
Saat tam dör<üt:e IDüsai:t görülen Dördüncü Asli,ye 
ceza ma!ılk.eınesi salonunda muhakem~~e ba~landı. 
İddia makaımını Cumhuriyet Müddeiumumi.< H!rıı:
m'ıt Onat biızzaıl iı;gal ed!'yordu. Kiıtapçı Sen,ih Lut
fi i!e vcl<.U Esa•• Mahmut ve matbaacı Kenan ha:ı:u
buluııuyarllardı. (Arkası 3 iineü sayfada) 

Müttefiklerin hava h8kimiyeti 
Mayn döken Alman 
tayyarelerine hücum 
Heligoland gene bombalandı 
Lonıfaa, 1 (A.A.) - Hava Ne· j vaıffakıye~li ueuslar yaµı,, .,. • 

zan:ıti ıtclııliğ ediyor: 'dır. 
!Dün gece İngiliz .+.ay'}·r.releri Al- ı T<iyyareler Fr~c :'.-<faları üze. 

manya üreriı1de bir iaıkım mu- (Arkası 3 uncu sayfada) 

s . 

il 

i~ Sôruyoruz! 
-ı 

- 1 
İstanbul bug Ün k ü 
harp günlerinde 
açık ike.metgah mı? ' 
İrimiıe zamanla karı an "'' 

Türk misafüpervcrliltinden is
tifade ederek 1'ilha,sa İs!an· 
bulda ikametlerini tızunla~h· 
ran «Artist. adı altında birçok 
yabancı kadın ,.c erkt'k var. 

Bıınlarm san'at kı 1meti ül
(Ulüyor ınu? 

Bu noktannı ten,-irini alil. • 
kadar nıakaınl&rdan rica eclı'r
ken bu çoğalıuanın "Tiirkn 
artist ve n1llzisyenlerini.n vaz-i. 
yetini de/:iştirİ!l ri,ğibtirmt" -
dii;:ini yine o mal.anılaTdnn 

Soruyoruz ... -
Potemkinden 

sonra .. 
Mookova, 1 (AA.) - Rr y 

rin ogrendiğın ~h Haı."icıı 
ko.n;;,er muavrnlij~Ldc·n ayrılan 
Pote.,Jdnin yeı·ine bir ba;;;k,,sın •ı 
taylı~ıne liizun1 ynktur Çii.ıkil 
Dekrnesov ve Lo.şlrovski esa en 
hariciye komiser muavini bu 1 ıı
nuyorlar. 

M ashelerinizi ındiriniz! 
Aramızda ''dos ,, gör·0 en 
fakat tehlikeli eşhas var! 
Sayın Başvekiliınlz Dr. Refik 

Saydamın evvelki glin irat bu· 
yurdukları nutuklannda bilhassa 
son zamanlarda propaganda ha· 
berleriııin hararet ke,bcttiği bil· 
dirilmektedir. 

.İKDAM• Büyiik Tiirk Milleti· 
ne hitap etme lüzkumunu bu • 
elin daha iyi idrak ederek bu pro· 

pagandanın hangi kanallardan 
yurdwuuza girdif:ini izah eım~k 
istemektedir. 

Bu yolda yapacağunız ne ri
yatın ilk esaslarını bugiin sütun· 
larımıza geçirmiye başlıyoruz. 

Harbin başlangıcındanberi mu
hariplerin taarruzlarını asıl ına
nasile anlatan bir kaç veya bir-

çok e~h.,_, hhlii aramızda bulunu
yor. lUilliyetlerini ayırt eimedi
ğimiz bu eşhas İstanbulun Beyoğ. 
lıı kazası içinde yaı;ıyor .• Gazete 
savfalarında zaman zaman ken
dilerini gösteren bu maskdi a· 
damihuı artık meydana çılı:anl· 
malan Hmanı ııelınl.ılr. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 



DAXrA - ~ 

BA.YFA -1 

BOYOK T ARİHT ROMAN : 11s ı.-mııı 

Sami Karayel 

Şehir Meclisi
nin dün gapfı-

·--... 
IKDA1'1 

'-"'~-----6. 

Silivride 
Dokumacılar 

kongresi 

Cari yel r b ül kadir efendinin ğı son toplantı Yapılacak 

endir ek 
dün yapıldı 

gôh olama·mışlardı. .. 
son soz • 

rıne 

Y~'4~~~o
lan $r y, hep Şeyh ebıdi ile 
~ Su hal <ij:' .. bir .:aQ. 
deV'e gtidı: ki; Httnetı. hemes. 
91UalUD W~ı'..'::: '6•• "- .,._ 
bi alımuştu. Çıinici herkl"'S" Şeyh ' 
efendi .le hemhaldi. 

• ffe gün, gene. Şeyh efendi ~
remi hıi.mayun daireslııd= dö
nerken, DiJ.rü:ba ile karşıla; -
mıştL Onu her va!ldtk; gibi oku
du, ü:fledi. Eli.fıe ellerini Vf!'; sır
tını okşı.varak dualar etti. 

Şcıylı: efi:Aldi, ):)u kada;r]a kal· 
ı:ıı.a.cb.. Cebin<len bi:ı: muska çı· 
kardı. Ond:ı.n. ~ k.B.ğı<l.a san
l:ı bir paket .. 

Dil.rübayıa hitaben: 
- Kızım, bu. muskayı üzerin

e taşı, ya.lruz, aoteslhaneye gı
ı.cen. üatüıı.den. ç>kar .. Dedi. 

öteki palıti de verirken, ku-
lağına eğl:erek kimsenin i.şite

llli.yecıeği tarııda: 
- Bu biir ııırdır.. K.imsey« fil4 

eyleme. Sonra seni cinler, pıe-rile<' 
boğar. Baban dahi ol.sa kinıseye 
sövieme .. Bunu, bir sen, bir Al
lah, bir de ben biJ.miş olacağım .. 
Bu, bir ilaçtır.. Ondan gün.d.e i
ki.ser dan e aL Biır aık.şam, bir de 
;yıabıken ... Ded:. 

<;ey;h.. çekilip ~ Fakat; ca
ri~ Abduikadir erendinfu "'111 

liiÖZl.erilıe agah.. ~ılı. 
Di.lı:ü.ba, pa.ı:.eti u:;uJrctie alili. 

U:ralda:;tr. N"oUetı;i cariyeler, hu
na; Şeytt..ıı bir ilahi sın:ına atfey
Jıeıı!iler .. 

can Bahşı;nm: !f:ıüıtün. bu oı
bltenı!2ıixieıı hoııbe.nı yt;ııt.u. O ar· 
bk uncu. zvımı. bamnış tar 
mami;xole ~ bir ıha!.kie 
id1. 

Fakat; llru '1!lldlı olma !da be
ra.beı;:, ~ ıh'::t" gun, Şeyh efen· 
~ er.ıılbeı.Ui. On.ıı gümıe
d.le;:e ~pa.-n=4. Güatl li:ız. 
ŞeJlı. efeıııı:tt:YL çtklrrıasıy"' sevi
~ 
~a, her aıı ~ kaltıiu-

0& y.açatm alç! a tamaıııi;yl!e on.a 
bend dn:t>ya b:ı•.;ı1=.,_. Şeyh 
efEodi rüyılia.nn!t giı:~. 

Saray caııi.yeleri, Şeyh efen
cl:i;yi taıi<ı:tr ve 1mıain ~~
«fı.. .I:l!nıek cin.le-, PE!'ilar ba!J
madıııı evvel lreşfeyleım''.şti. 

K,ana ..,,, r o kadar ™ w-sa
m.imıi idi. ık:i, hiç bnamriııı alkima 
'8k iO.ir kiitü.iJUk golıı.ıc~·OO. 

Diı1rü.ha öfk:ei.'Cmıdip,ı vakit, ta
bak", b.rd.ak ikın?<miu. Cariye
J.enıı aıııabi:leş.>yocdu. Hemen her
keııin ka.liıinıi .k:ııraıı- hale ~ 
ti. 

Siıray cariyeleıi, bidı.iıılerirat: 

- KU3Urwı.a ba.k.ıiım.az.. Ciınıleır 
'9te peı.;Jed:e k<ırıştl. 

- Swran harum dj' ıbpkı bö;y
lıe ~. 

- Sıto/.h efendi on.un Q&reSi.nii 
bulur .. 

J:>ürüıbarun arak işi bi1ııni.Ql!I. 
Y fiil, yok Şeyiı >efendi i.dL Dirim 
cıı:ıı.ıol.a ıkah h~ Cilarak 

~ 
Fı&aıt; Ne oluırsa olsun Şeyh 

efendinin, oımrı daıiıres:ne gm:p b'ıış 
baışa nıe!et!f. enıtlEtti a!lca.k Suı'.ftan 
harumm :iznfyle dlalafilııd.i. 

SıiJtaoı ilınnıımrl,en .b:iın Varid ol
madı!kca, '<-n .mahrem olan Ha
rem ağa& !bile biç kimsaııi.n daire
sine mu:saJ.J.aıt olama.ıtlı. 
Şeyh bu saıray incelil&r.inıe 

viıllı:ıf o im aria 41 iç.in iıölıyaımı 
~. 

Gene bi.r gün ha.remi hüıına-

'lıoxııdan ııeçerkoen, Dilırü.baıı.ın 
özıüııde du.rdu.; \1 e: 

- Kı.<;ım, ııaW.;ı.n ~. 
- iıyıi degiıl:i:rn. Şey.lw:n.. 
- '! ........ ,~ ~ .... w 4l;;mıt-

dimi? .. 
- ........ . 
Kız sustu. Kurnaz Şeyh: 
- Kızını, sıı!Wma sö:rJc .. - ........... . 
Şe:yh, israır ile şu:dları söyle

di: 
- Sıınnt saıkl.aırsaıı. d.wa bu

lamazsın? .. 
- ........ . 
- Bi:ıe her şey ayoımk .• 
- ........ . 
Diküba.; Şc5 ltu iwla~ eğ;,. 

lereık: 
- F32Jlıa asııtıi. 1:ıulıuıı.uJ'X'JIIL 

~ildi. 
Şey:h kısaca: 
- Asaıb.y\.i;:.mo: karlılıı.1:4ı:a d 

mi -- .......... .. 
- Söy'ey:niz .. Hicaoover dah:iı 

olsa söy!leyiıı:ı::z!.. 
DilrüDa; Nit...,,.,t: 
- Evet._ Dedi. 
$rıi:ı. buuull. ir.rBine kırzm. ilw

Jıaihıı.a.: 
- Güzel!. BU .,,_Et sizi he 

Ş0V'den Jı:urtara<:ııpı.a del.~ .. 
- ........ . 
- Beni ~' h>eaOa

ver dah:c al8ıı nııeııııııl clu.r.uz .. 
Dedi. Ve uraltla;.'tı.. Diiriilıa, 

lbir şey an\amaırr.ı$J.. Fazfa şeb
~n !i<lil>JB brr şey ruıfugunu; =
lıım:ı:tı. BUınU da Ş.c ytı efıendi 
çı:.raracaü..-tı. Bu ne Dl'1llekti.'.'. 
Dı.'ırWa. asabi bulmmlaı: gııııçi

r~ıı... 11;.ç büobirtün asat..oı 
barıml!JJ"u. Odaııına ç<?hlyor. 
SaaıtiP.rce çıkmıyor .. Şeyhle lı:ıya
i. ;ıne,;gul oluyor.. Benliğiyi.e 
caı l myordu. 

Bu h:ı.l hamen, bir aıy ik.ada.r de
vam etti. Fiılkat; Can Baılı:şa b.f
iyen malt.m:>ttar o1madı. 

.Niiıa.yet bir gün. iş ~ 
çtldı. Çünkü; Şey!lı efendıi: ıkw,a-. 
mına ge-lli~ ıı:ö~ Diküi:ı<ı.
nm dai.resiırı.e sellemeiıWl3elıim gilo
m~i. 

Dilrihı, Şey!l:ı efendinin <Xhısı
rıa gj.ııın.e<;mıie bir tehlı1ııe W
meırı:iıati. Çünkıü Hali ga:leıyaorla 
lbuJunııyoildıu. 

.AJ:ıdı~l·kaıd:ir efendi, Dilriibaııın 
odasında ilki saat ik;aıdıar 'lmliı. Ve 
hazinedaa: uStay1 daıha ilik temas
lal\ay.:e visale lk~du. 
Kur~ ~1h, hu iş·ın ıi .. a zi,. 

yadı. uzanmıya kahili yeti olmadı
i(ını bilircocı.'<iu. Z. ten; Dilrill>a 
denilen mevouıdivet nihayet bir 
ca.r<yeden '-ika bir sey dej!<'kli. 
Onunla Can Bahşa gibi bir ay 
uıtra.,•mııık-ta m:ı.na JUktı... 

Her na,;clBa, Abd\ıb.ir efen-. 
dinin Dikübanın dalıl'Slne girdi
ğ;.l::t. Hasdklt Su.r..aııı.ın kuaaitına 
l!iJ1ımern.isti. 

Bıınıın da sebepleri vaıtıdL Cün
l;ü, herkes Ha.9Eıki Sultanın ma
lı'.mı aıtı ta:lltmda olarak Ş..,:y<J1 efen
dinin o daireye girdiğine lıiik
meytf~ 

&-:ııdan bir kac gün ~ti. Ab
dulka.di:r efündi, Haseki Suılıtamn 
'"anından ayrıtı:i:> dairesine gider
ken Dilraba.y.a ui7r""'1. Dai.n-si:ne 
cıinii.. 

Seytı. efende, bu sefer zamanını 
uz.aıtını.ştt. İlki saat, dört sa.ata ı;ı.k
mmtı. 

( A1"kası ııar) 
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Sapeoıı aftlıyoc, gözyaş-lan ka- ı 

nma Bkarışı)?t•_tlu_. .. ·"-'"''-'' .. 1 - enı g.o urunuz, gvı.U:l unuz .. 
Bodu.a.n r..ilhayet sinir!er.di, iki 

k iye yarahyı a.lıp götürnıele • 
rıni aınrettL Hemen,. Şuto ile Lu
be yerlerıır.den fı;ladılar, Saıpeııi 
lcaJ.dırd lar, fakaıt )"<>lda adamm 
can verdiğini !his>ettiler. Lube: 

- ÖWü dedi, O:ııra.ka.lını, 
Şut>:ı kı.zdı: 
- Yüıiirmüsün temlbel!. .. Bu

ra.da bırakalım da geri mi döne
lim?. 

Ybl.aI"na devam ettiler, cese
di .anda! 'bır aı!acm altına at
ttlar e ancak akşam geÇ vakit 
Yerlerıııt> clıiiıplfile:rc 

A devam ediyordu. Y ıWnıı, 
bat.a:cvalar ıJr.i tqpı,a takviye edil-

m' :~ · ve her an artan gürü1tü a
rasında Uoris QOk korkcyordu. 

-3-

Anriyet •bütün gece tl!YU!Vama
dı. Kj.ıcaı;ı.ııın Ba.zeyde, A.lıman 
hatlarının yakininde oli:iuğunu dü 
şündllkçe muzta.rip oluyxırd.ıı.. Sa.-
a;t ona düj'fnı, yatacağı sı.rada. pen
cereyi ar.;tı, dirseklerini pervaza 
dayadı, daldL 

Gece çok karanlıktı ..• Saatler 
g"°'iyo~. lrocııGınm ayak sesleri
ni duyamıyocdıı.. 

Saat ,k;,je soyunmadan yatağı.
na uzandı; pencereyi ibile ka;pa
madı. Bın:ıezljire yan ı.-yk.u ara
sında tvp scıılerini duıyd\L Yatak
taın fırladı, penrerl!'Ye lınştu. 
&.ıt dör'tW.. Gan ağımyt>rdu. 

Diş doktoru bulunmıyan 

üç büyük idareye dok· 

tor temin edilecek 

Pıebil' MP.<:li& dün Avukat B. 
Faıruk Den linin reislL•gi.nde t<ıp
lamnıştı.r. Şuba.t devresinin sen 
i.Çtmıam1 lıE~ eden bu taplan
tı<La n=ameye geçilııneden ev
ve:ı. <In~am. dan cmüstaceı. k~ 
di ile gel<>n iki te-Llreresi oıkıun
muştur. 

İnşaata bugünlerde 
başlanacak , 

Liman Reisliği 10 hin lira 
sar.file Sili...-ri limanına bir 
mendirek inş:ı etmi;ııe karar 
vermişti. İnşaata bugiiıılnde 
başlanacaktır. Silivriden sonra 
Maltapeye de bir ın.erul:irek 
yapılacaktır. Her iki mendi • 
rek yaz sonuna kadar tamam . 
lanacakb.r. Liman reisliği Mar-

Elelldıriik, tramvay ve .tıünel iıda.
reler.i.ıı.de Jıiç bi:r ediş dıı.ktoıru~ 

oJ.marlı,ğı.nı binaenaleyaı sü:r'tt!ıe 

'bir ediş dıaiıctaru. temin olunmak 
üzere icabeden tıllısisaıtın verii.
mesini b:iliiren birinci .tezkere 
bi.iıt.çP; encümenine havaı:e olun -
m~. 

l
maranın diğer lim2nlarına. da 
mendirek inşası için tetkikler 
yapmaktadır. 

--·- ~ 

cPl<lt.roJ. Iiım.'1:eıth in lb İl' m:ilY1)n 
Hra sermayeli bir cAmıırı.im şir
ket. haline i:flra,ii; ohmın.asının Tir 
cas:et V ei<aletince kırrarlaştu-ıl
ch;:;ını ve .ş<ihrbıntz belediyesiınıiıı de 
50 bin liralık hisse senedi satın 
almak sı.ıretiyle bu ,ı.e.;eklkill.e ~ 
tiralkinin me2Jktlr Ve~ ıst.e-
nip malk•mca da o!.ıaıwiıp ~
ni haber veı-en ikinci te..kere de 
bıüıllQe. eıDCÜmen:ine !ll:Mınlunmuş
tır. 

Bu 1ıer.ıkerel.end.en sonra ruzna
m.eve ll"Çlİimiel.i.r. Ruznam... me
yanında bulmıan ve llldimekapıda. 
cÇu.lmr bastaJI> me?ki'ntlekı ar
s;:ı,nın cSt:ııd. va.pıbı ... <: üzere Be
dıim TeıftliJ"'Sl- Urmum Milillir lü
ğ'tine pat:llllll2 terlro:nmna smı is
tı- n Kavamoı e!lcümeni ma>ba
ta& ve- Nişanl:aı;ında Emllık ve 
E.1Umı. Bankam a.raızinin ifraz o
lumnası hakılanı::laıkıi l>lü:tldy" eı:r 
cüır.eni ma?twı;tası da kabul ollun
mllŞttrr. 

Ermköy naıbi~ luıdutlarını. 
te<J!m eden Millkiye ve Nafia en
cüııneneri mazha.talan da kaıbuıl 
olunduktan 90Dl['a iqıiımtı:ya nilıa.
yet verilec0kıti:r. 

BELEDİYE 

Sehir oteli 
Taksim me:\"(ianı ile Beyuğ:kı 

jandamna kanıkolu hinııısı aramn
d.alki 85 ırr..ıfıre!..Wı: saıhaı:ım octa5ın
da sırf y8\'fa1oar icin a.ğaıçlıklı 
bir gez~ yeri yaı:ıılııcaldı.r. Tak
sim kışlası. amkasınrla tfa bü.yillr 
bir otel yapıi~tır. 

Zabıtaibeiediye tali
matn:amesı 

Yeni Zahı.tai Beleıf;y"' Talimatı
na.mesi u&miıl armlara rağmen 
~sdhlt: Meclisi.. nin mı. devno tı:ıp
~tısı n.da tamamlanamamış • 
br. 

Belediye Re.iıllliği; Bu mühim 
ve esaslı taliımıdnamenin ta.na
men ikmali için 18 k.iŞ.li'k müte
haaıs <eneiimenin Seılıir Mcrllsi
ni" taıtil Q.ı:.vıresi.nıde de- m.,,.,,,;,;ıne 
devam .ıtınıesiaıi mu'Vafı.k: göııın~ 
tür. 

·---<>---
Kömürden zehirlendi 
Kasımpaşarla KiiQüık Piyalede 

sııba.cı sıdka!!ıntfa oı1:urıın Ferit 
lazı Sı.ııllı lye oclıısıruı koyduğu 
manga.1dı>ki iköınü.rden zeh.irlen
mi.ş, bayıgın bir halde Beyoğlu 
hasta.nesine kaldırı.llnışta-. 

Se>kai(a fırladı. Belediyede ka
pıcının mı Rozu tanıYlll'dU. Bu 
kız da Dölıl!iıerşin ~kasında 
çalı.şıyorou. He.men kapıcının o
dasına giı:ıdi. ~un annesi yolct\L 
Roz: 

- Artık ayaıkıta duracak hali.
miz kalmadı dedi. Annem yat -
tı. Bütün \E(eee gidip geldik. 

Ve mütemadiyen anlattı: 

- Mareşal uyudu. Amma o 
ıbıçare Imparatıoru goönnelisiniz, 
Ö) le muztar·p, öyle muztaripti 
k:ı. .. IY..in gece. yukarı çamaııır çı
karıru.ştım, odasından öyle üıil'ti
ler ~iıyoırlu ki, ıbiri can çekişi
yor sand:ıın... K.oı·kudan ödüm 
paıtladı_, Bir iıa.;talı,i!ı v=ış, 
onu ılıöyle inletiyonnuş ... Yanı ı 
kalalbalık.ken kendini tuıbu:yor, 
Ya.lııı.z kalınca inlememek elin
den ı;ıelrniyormu-, ... Öyle in'iyor 
ki, insanın tüy !eri diken diken 
oluyor. 

Anriyet sözü kesmek lı;'edi: 
- Sabahtan.beri nerede harp 

oluyoc biliyor musunuz? 
Roz bu suali ibir yana !bırak

tı: 
- Bu gece üç dürt sefer yu

kan çı.l<tım, kulağımı kapıya da-

Tarifeler işi 
Komi•yon dün deniz l/Haiti 
tarifeleri halrlr.ında ftarar 

veremedi 

Si.ııketi Hay.riye, Haıliç ve lii.
marıda jŞ]iyen 1ı:üs.ıüıJı: vesaitin üc
ret taril.e<:crini teab.i.t edecek lro
misyıoıı difu Mmtaıka Llman Rıe-
ieliği.nde top!amıuştır. Kan:ıiııyo
rmn dıü:nıloü mijr"'keral.eri. Q<lk mü
naka:şalı olmuş, ve ıbu vüzden 
t:.aırifu!er haltlkında kaıt'i J:ıiı: ka
rar •ı:ri:lameıniııti;. Mfüri<qr 
laır bühaasa Ş.idııe<t:i H"Yl'iY" tari
feler üzerind., ohıııu$:11r. Bnnun 
ü:zeMne komisyun azalarımın ib"""' 
tati!ülci.e'r yapa bi.l!mesi içjn nıı;,. 
zaı..lteıı ·erin devamı önümfurleki 
hailltı.ya hırahJnu..ıtır. O za."Tiana 
k.aıdar ıi-zalar kendilerine veden 
heoo.pla!I' üzeırfude t.e!lldk:ler ya;pa
caktlar ,.e h~ da ·1rmas ede
rek kat'i ti.kir edineceklerdir. 

---><>-
POLİS --
Eğlenceden sonra şüp

h -.'; bir ölüm 
ilvve:lri sıece Be't'Qğlunıı:ta şöp

heıll. bir ölıüıın vak'aısz ohnuştuır-. 
1leyQro2rla lhııkblıiık edrrmıı!ıttıe o
lan Hasım Qğ:lu Galio Beyuğ:un
~a ej!lenmi)"e kar...- veı:ıml:f ve 
IıllııırıbJ!a ıretuiJiı:jlir, Gece 'ral'l

sına kadar Abaınoz sdkaıfuroa 
hlr evde içip eıi'lenen Gal·i.p ni
ha)'l.:!t sokağa cıilııınuı, fakaıt bi
raz yüı.ıiiıdüıkıten sonıra ü:zerin.e fe
na'ılk gelerek yere '\"(Ml4'"lanımı.Ş -
tır. Ç~ıl.a:n ddkltor ada.nıcaitı

zı.n ölldüı.ifu:ıii gör:nııüş, bUillun ü,. 
zerine cescıt .A.c!liyıe dklk.toru En,. 
ver Karan taralından :ınııayeıı.e 
edilmiştir. Adli ve dok'tıoru ölü
mü şüpheli g&eı:ek ce..<oed.i tr.Dl'

~a kalıckrııru..'lt:ır. Galibin €üibR
lert iK.-inde 150 lira kadar bir pa
ra but'unmı.ıŞtur. 

,,., ,,, • 
· Küç ·· k h beri er 

. . • ..... 
* İlk tedrisat ı.ııım.ım müdül"hl
iiiliıe ·Taiiın ve 'D<ııibiye Heyi.ti a,. 
zamndan B. Hakkı Torı.guıç'un ta
yin al.undu,ğu dün Maaır:i.f .Mürlüc
lii@iine biMirillmi\lfu. * cİstanbui Dam Sergi ilıinası• 
nın Haıfuiy.edeki Y eıdek Suıbay o
:k.uı'.ıu ru:kasmda yaıpılınası karar-

1 
laŞtJ:rılınıı,ıtır. * N~anı..a..ıncıa Yali llro.ooğı cad
deslıı<ie hir c Y e...<W. Saıha• .ha.l'ine
'.kıc:ıı:ı.ulacak edan hootanla.ı:ın. ~ 
S'lıtilmesi işl ~erde biıt:iri
lecektir. 

yayıp rlinlerliITL Hep iıncyor -
du... Böyle sıkıntılı. zamaıılan:ia 
üstelik hasta. olmak ne ratırap
tır ... Hem size ibi.ı: şey söyliye -
yiın miı,? B1.plllar:ın ihe>J>Sı deli. 
•Boyuna yeni yeni kişi'er gelip 
gidivor, kapıları ÇaJ'PIYorlar, kav
·ı;a ediyorlar, kimi:si ağlıyor, ÇİZ· 
melerile yaıtaklara yatıyorlar; şa
rap içip sarhoş o!l.J;'or!ar,:bir hay 
ve huv ki, deme gitsin! .. Içlerin
dc ~ene en sessizi iJlllparator. 

Anı:iyet sualini tekrar edi«ce: 
-Nerede mi harp oluyor~ De

di.. Bu ı;ııiba!htanlberi Bazeyde dö
ğüşü.yorlar ... Atı. •tir er gelıdi, 
Mareşala söyledi, Mareşal da im
para j.ıra haıber verdi. Mareşal 
on dakika evvel oıit.ti, !biraz son
ra imparator da .ı;idecek zannede
rim çünkü •ı:ıiydiriyorlar. 

öı:ırcnecegini öğrenen Anriyet: 
- Te~ckkur ederim Roz! Di -

yip ııctti. 
Genç kız onu kapıya kadar ge

çiı-di 
- Her zaman ernr;n:.Ze razı -

rım Bayan Vays ... Size !her ~ey 
OO) lendlıilir. 

Anrivet eve döndü. Kocasını 
evde bulacagına emi.ndL Ev gö-

Toplantıda birçok mü

him meselelerin halli 
g.ör~ldü 

S~ c.Dolruınacı.la.r, Hıwlıu• 
cıılar ve ~a.ıııç>lar c~ıttl> 
n±n yıı!lık ihey'eti umumiye ıtop
Jiaınt:ı&ı. d:ün yapı.lıımşll.r. 

Bu iQt.imada Halik Ban!kası mi1-
ıınuısili ile F.snaıf cemiyellleri ~ 
terek bi.i.ııoou müıdü.rü ve ıkalalba
J.ılk tbi.r i\:za kütlesi ham: rc:M.un
~. Elvırelii idare ilıey'eti ve 
i:ııesaıp raıpadarı cmmu.p ka:bcl °'" 
hındul<ıtan oonra d:il eklere geçil
miştıiır. 

Bu meyaıııda; Şehrimizde do
lkunan dı;ılııuıınaların mııayyen tip
l'ere t.efrlk okı.nması 'hakkınıdalki 
son .stand:ardiza&yorı. kararının 
memleketiımiıcin diğer şehi.ıılerin
deki ddkııımalara da t.eşmil o.l.un
ması .iSl'emniştir. 
iBımu mıiiteıılkiibffi Ji.,\•let doku

ma teııılılbiilt!lerinin tamamen do
~u:ınacı.lar cemiyeti ve koopexa
t:\:fi tarad'mıdan yaıpılma.sı ınevzu-
ba.lıeolıımınuş. 

Bundan sonra ya;pılan yeni ida
r<>kı:Y'eıtl intihabında d~ B. Y;ıh
-yıa, Yıu.suf ve Hiiseyin ile Kut
l:ııü.ddln ve Amdaş illtihap olun -
muş'ardır. · 

MAA&İF 

Qlgu ruk rmtihan a~ı 
19:l9 - l 940 ders- ytlınuı hazi=an 

"" e:ı ~Ull imtıi:lıen d'evreJ !imı.e 
JJev'. et orta cıkul ol,ı(unluıiı: sı
na'l'l> na j!irecelr olanlacın Tü:ıık:

ce Ma.teıma'ik, T:ı.l:ıiaıt ve Sağ1ıık 
b~eri dı(U:ı;leriııden bir de cE
leııne iıoı:ti:haru.. na ta.bi tuıtıu:rr,a,

laıı:ı k:araa:<laşt~tır. Keyfiyet 
dıWı Maarif Vekaletiııden 1V!"3rif 
Miiıdü:r.liiğiine hf.ldirUın.itf.ir. 

----<>-
M'ÖTllFERRiK 

Halkevlerinde verilecek 
konferanslar 

Sdıriıni.:zdeki Hnevieri mü- ı 
difuli.iıl<leri Üni·versite re>ktörlü,ğii-
ııe müracaat ederek profesör ve 
dıoç-eıııtılerin Halilı::evl.erindıe ıknn

feraruı'.ar veorıınelerini ve bıu iloon
ferara ~erini teSbiıt ıe1ııneteri
ni istemişlerdir. Bunun üııerine 
l:ııeır 'IJ.l'(ifesör ve doçent ·lronferaraı 
lıieteleri lhazıdaıruya baş!aımıştır. 

Oiyarıbakır - İran 
demiryolu 

Diyaı'balkır - İran şhınenrliier 
haıtltnun Bitl?s - Dağ kısmının i· 
hıııJfSi. için y:.pı.lan hazıırlıkl ar -bi.t-r 
miŞlill'. Haıtıtıııı. Diya.rbaJından 

Kurdaılan köyüne k.adaır o;lan 159 
kil.amıcıtreliık laıımındalri faaı'i'l'e'1: 

mevıı·ıme ra~en hüyülk bir h.ızr 
la dev.a:ım etmı;ıktedir. 

Şubeye davet 
Fatih Askerlik şubesinden 

1 mart 940 ta:rıiıli. gaze~ ilil.
:runa ektir: 

S:baj [çin çağ.rıla.ıı yedek mu
lld>ere ve 1ıoıpQıı ~.,.. 

(yarsubaylar) 313 (da!lıil) den 
006 (dahil) kadaırdır. 

Ta.vzi!hen i:lan ohm.ır. 

riinün.ce ~ncereye baıkıt1. Herllıa.JI. 
de )'.l"llCerenin önünde V ıı:ysi gıö
rreceğmi ümit edilfordu. B~ı 
kaWırdı.; pencere ar.;ık duru'.)IDT
du, önünde ki.rrıııe yoktu. Elvc gir. 
di. Merak içini kemiri,ymtlu. 

Va.ys neredekalmıı;tl! Neden 
gelmemişti? İlk hücııanda dönüp 
geleceğini kafivven vadetrnit; -
ti. Anri:yetin endL<,es:i. her an ar
tıyortl\L IDngeller tasaV'VUI' edi -
yor, yolun kapanm;ş olıfof(unu 
dü:;ünüyordu. Beliti de lbaııına lbir 
fe~t ge!.mişti. Bunu fikrinden 
uzakl.aştırmaık, başka şey dü.şün
mek ishvordu. 

Birdenbire pencerenin önün -
den çekildi ve kendi kendine ı!uz.. 
lı se.;le konuştu: 

- Dölaherşe gideyim. 
Sıokaqa fır J.adı. Dölaherşin pen

cereleri kara!l 1 tktı, ıbuna rağ -
men vukarı çıktı. Kap açıktL 
Salonu ıı;eçti, yatak odasına gir
di usulca ·esie;ıdi; 

- Jil.bert. 
Genç kadın nyuyordu. An ri • 

yetin sesile uvandı. F,erindi· 
- Sen ı. ill? Dedı. Saat kaç? 

(Ar.k.aoı var} 
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• 
1 zarını ım 

Kıiyüğüne tabanca ile ateş et
mekle maznun bir f.EDcin muha· 
keme ıurasnıda söyledif,>i şu sörl&
ri anlatttlar: 

- Evde bir tabanca vardı, Bil
pazaruı.da satmak için yanıma al
nuştıın. .. 

Bu sözleri duyduium zanıan 
gözlerimin önüne kapalı çarşı • 
ııın o kendine has havasını bo
ıaııı, bulandıran, kirleten ~ 
gözlerimin önüne geldi. 

Bugün. Bitpazarı, İstanbul çar
şısının manzara itiiıarile yüz ka· 
rasıdır. IIer şeyi bertaraf edilse 
bile, sıb.Fıat balwn.uıdan Bitpaza
nııın arlık şehrin. göbeğinde ye· 
ri olınıınıası gerektir. 

V ercm, tifo, tifüs gibi bulaşık 
hasUlıklarla mücadele edildiği 
ıınalarda bu pazarm okla getiril
memesi herhalde blı dalgınlık e· 

seridir. Bôtpazarınm ııı il :rop ya,. 
vası_ olmadığı ink.8.r edilemez 

Mısır çarşısını tanzime karar 
vermi:ı elan İstanbul befodiyesi, 
bu sırada Bitpazarile tle yakın
dan alakadar olmah ve o müleT• 
ves pazan şclı.> .ı göbeğinden v• 
çarşm.uı i~deu kaldırmalıdır. E
ğer böyle bir pazara muhakkak 
lüzum var.oıı, eğer bir ihtiyacı 
~o . a, şehrin hudutlan O. 
ricinde bir yere atılmalıdır. 

İ.stanbulun imarı düşünülür • 
keıı ve parça parça bu işe baş • 
lanmı""ea. Kap~ i~de Blt 
pazarı kalamaz; kaldırılması da 
son plana bı.rakılmamahdır Bit
pazarına girenler, İstanbul b&
lediyesinde değil temizlik, t.ıhhl
ye t~latı bulunduğnna şüphe 
etmektedirler. 

SELAMİ İZZET SEDES 

• 

Karadenizde ya .. Türk - ltalyan ti-
pılacak limanlar caret anlaşması 

Çatalağzı burnun 13 
milyon sarf edilecek 
Karaderııi2ıde inııa edmlecek li

manılar hakıkınd1lllti t~er ta
maıııJanım.ı.ş, Çaıtaı ağzında VC' 

Ereğli.de birer liman intıaı;t l<:arlll'" 
lıaşm.ışt'.Hr. Çatal ağzında Hışa 

ed'iilıroıilt Jıi:manı İrıgi!l.i:ııler yapa

cak ve 13 m·~Y<>n lira sarfedil.e -
celıruır. Bı:::ra.;ı Karal'OOık: sar.ayi 
şclı.rinin bir :rruıiıre<:i o!oo-J!kıtı.r. 

Ayrl1!a bu civarda buJounan zen.
g:in kö.mü.r damarları ifftetilereılı:: 

DU liman va:.-ı.ta.siyJe Jıraç .,.jı.;.e
cellotir. 

Ereıili limanı iSI!: Kararleırıizıde 
sefer edecek gemiilr..xe flııtınaJı 

ha•v.a:Iarda biır suiına.lc vazifesi 
göreceıkıtir. Aynx:a Ereğ'l.i civa.
rındaki kömür ocailı:larımn ınt:ih
salatı karadan l.iıınana getirilroek. 
vıı; bura.dan V'8ı:ıurlıtta yıüılı:leitlJe-. 

cektir. Bö:n: eliılı:le fırtmalı ha
valarda emin bir sıuretıte tahnı.ill 
Wı.liye- yaıpıl.acal<ıtır. 

Bisikletle çarptı 

Baılnrilro1'!ÜDıde otUıran Aıbd.'Ul.lah 

liiısiılııle'tle istasyon caıd.desiııııden 

.-;enkıeııı, Ba!kı:rköyünıde SaJı;ıza
ğac.ı.ntla 27 mımar ada. cıtıuxan fil 
yruımda Petroya çaırpınış, yara.--
1.amw;ıtır. Yaralı tedaıvi altına a-
lmarak suçlu lhalkJmırl:a talhıkika
tıa bazy.nmnıştır. 

• 

TEBLİG DEGİL 

NUSHA .. 

Vakit gıuetesi: 
- Cumhuriyetin •NimreıF 

mi• olıııadığı bir teblilt ile i· 
fade edilmeLidir ki, hariçt.e ve 
dahilde herkes Cumhuriyet 
gazetesinin. diğer gazeteler • 
den ayrı hiçbir imtiyazı ve hu
susiyeti olmadığını öğrensi.a. .. 

Mealinde bir talepte bulu , 
nuyor. 
B~im Nwıneınolla keyfiyeti 

Yunııs j'iadi'den sormuş ve ıu 
cevabı almış: 

- Tebliğ değil, bir- niliha 
ııe.şre ve ninıresmi mahiyette 

olmadıjhnı.ızı bütün niçinleri 
ile orada ~ah eylemiye kazu 
verdim. Hiç Asını Us, ister de 
ben peki .. Demez ohır muyum. 
Nihayet, ikimiz de blı kabdan 
yiyen arkadaşlarız. 

AMAN 

GÖRMESİN 

Necip Ali, Ali Canip, Asım 
Us ;ı;ine Afroditten bahsebniş· 
lcr. 

Nane l\Iolla sanki sesini ba· 
na duyurmaktan korkar gibi 
usul usul kulağıma dudakları
nı yana~tırdı: 

- Amau görmesin veya duır· 
masın!, 

Dedi. 
- Neyi ve kim?. 
Diye sardu.m: 
- Y aıılan.. Yazıları: •• 
Diyerek yine tclılş ve korku 

içinde ilave etti: 
- 27 ve 35 inci madde! 
- I\.orkına .. 
Dcdi.ı:ı .-e dimlemi şöyle bi

fudhn: 
- Onların üçü de mebus. 

Sen kendine ve bana bak! 

Heyetimiz dün fst•n
bula avdet etti 

:ttaııya ile yaptığı= yeni ti
caıret anlasmasmın Roıınada mü
ııaJkerelurini y~an hey~ 9,

za.smdan MeıııJre-. Banık.ası ~ 
şıııbesi mOOüırü Nazif İnan ve Ma-
1İ!Y'I> V eikfileti kaaJbiyo müdıilıü 
Oazn,an Büı:emi dün trenle :tJhri

mi.ze dömnüşlerrlir. İki murah
hasımııı imzalanan ırnulkaveleyi 

de beraıberleıriıııde gıı.:ıtiıııniş!er ve 
diin ~ Ankaraya g6tüm:ıüş
leı:-cij,r. 

Hey,,ı:imizin d.i;?er aza1arı olan 
Cemal Ziya ve Zeiki Z.C.~ğ:lu 

bazt ıte1:ldk:1e:r i<;in ıbir mıiirldet 
daha Roımarla kala.c a:k:l aroır. ye
ni anlaşma, İta!ya ile olan tica -
retiınizi QCtk art.iırac:ıılııtH'. Şimdi

den ilı:i taraf tüıccar ve fa'l:n-ika-
1iör.leri. bidbiırlım.yle temııelara 

basl aıırn ş' adır, Yalkı ııda İ~aly a -
dan iburaıya, b•ııı.-arlan İ>l:alyaya t:>
ca.~ gı-.u'Pları haıreıket edecedı.>

tir. 

Demirle gözünden 
yaraladı 

Taksirnrle Fesliyen ıd<aitJnda 
2.4 "'1EI1ara:h evde- oturan Y orgi 
oğlu M:i'lıld a~ evde Qtııımaık'ta. 
olan Nilkıo tara.fmdan demir le ıd 
gözü üzerinden yaralanmış, hruı
~.., k.a.lıdırılm.ı.Ştır. Suçlıu ye,. 
Jaı.la,naır ak tahılcill<atıa lbaŞlannıı.ştr. 

MAHKEMEYE 

TESİR 

Af:rodit davasından ötürü 
mahkemeye siiriiklenen lwı ta.
rnf:ı (Yani Afrudit'ten yana) 
Muharrir ve gazele sahipleri
nin çoğu: «Mahkemeye tesir• 
yolunda ne~riyattan suçlu bu
lunuy-0rlar. 
NanemoUadaıı mahkemeye 

tesir babı.nda bir hulmki mi • 
sal jl,ljsterınesini istedim de, 
Asım Usdan şu satırlan oku • 
.tu: 
.- A.ıriz hakim!er, Cu.mh .... 

riyet gazetesi ile mu.harrirleri 
aleyhine açıl•m.ıf oliın datıa!a· 
n bernet le.anın ile intaç edi.
triz .. .-

Filhakika, b'u. satırlardan, v• 
ya İıbrahim Hakkı Konyalmml 

- ... Afrodit'i de öyle yıka
cağız!. 

Diyen cümlesiıılleıı, Afııodi• 
tin miistelu;eu olduğunu mü
dafaa eden di&"er broşür, fUaa 

ve risalelerden dolayı böyle bir 
iddiada bıtlwıulnıuş değildll; 
sadece tesir babında Nanemolı
Janın irac edebildiği hulmkl 
örneklerdir! 

KAN DÖNME 

MEVSİMİ - --,··---
Şubat biter ve ına:rt 

.ken kan dönermiş. 
Nanemolla ile bu bahsi ko-ı 

nuşıi.yorduk da: 
- İddia sahih tir .. 
Dedi ve .. İlave etti: 
- Dikkat etmiyor mıısun, 

biitün sene rahat duran nm • 
hatTider bile şubat sonların -
dn bir •Afrodit• mcs'elcsine 
takıldıla.i' ve lıep birden mah
kemelere dü~tüler! 

A. ŞEKİP 



Vels Ber inde 
l 

Amiral Horti
nin 20 nci yılı 

b ,. 
Berlin, 1 (A.A.) - Aı:ucdııa ' 
Hariciye~ Vels 
bu sabah saat 10 de Ber!ine ~ı.. 
miş!jr. 

• e 1 
m:i:'lıler biri Hi!tb'. .-ı fıeÇeil cıır 
~ sôyledljh ve lı<uıp SOllU

na kıııdar devarı1 00,i,;eceğini ilin 
elıtiği nUttUkl'a ve diğeri de GOO
ıbels'in ~ günü yaptığı 

lnönü Macaristan 
naibini tebrik etti 
Ankara, 1 (,AA) - Mııcaci&-

tan naiiıt amiral Hortinin ı:ı...-yı:he
te intiıalınun 20 'ilci yıldönümü 
dday.U,., RelısionılD!ıor t.ımet İnö
nü Buıdapeşte elçim1zi sureti mah 
sımada ı;araıYa ıı,ider.S anı tebri
kiı1 etmiye memur buyınmu.ş -
lazdlr. 

Berltn, 1 (A.A.) - Beclli!ldıe 
kal bir müdldet kalmak Ü2ere 
A;ananyaya gelen Amerika he
riı:itY'e müıtteşan Sı.mıımer Vesi 
öıt>e Wıe<i Hariciye Nezare.tirıde 
A,hıaıı H:lrici;-e nanrı Von Ri'.b
tıentrq:ı ~ Ellııııi(ıl:ir. .Ame
dta mas~ı B. Kı..-t< bu 
mjjl9'.lcııli1ta hazır boıılıırwnı.,,... 

• ~ ça;q:mı.ıştıır. 

Be_,.ad, 1 (A.A.) - Yugoslav 
gaze1eleri M&e:u- nalbi. Hortinm 
2() nci Myalbeıt yıldôr>iiınü müna
sebeti:le hararetli makaleler neş
rediyorlar. 

~ 1 (A.A.) - Rıoyter: 
Beıiindeld bltaral ~ 
lana;Jtioe göre Amerika Harici
ye ~an Summer Vetmı 
Hiller ,.._. Von ~ yapa.o 
ea('l kıoıı:uıına!!at"Jll ıısticesi ı.au
lllOda fıı:ııla nikbin <*nı<ya ma
lıal }d<ıtur. 

Bu müşahitler bevar eıliyrr
lıar ki, Sumrner Ve'B'in Avru;ıe 
eeyalııı.tine ba..~amış oılduldaırı ü-

Mamafih. Aıınerika miiınesıili
rı.Hı. azami~~~ bil
haıısa Almll1l(l'ımm <Gaıı:p Ai'.r:fek
'l'asi• lerine kll!lP oiıaııı vaa:iycli 
iı &lıflrınıd:a icaıbeden biMn mal.U
maıtı elde ~i .talım.ln olunıu
'.Jltt, 

H<!!' :halde .ınüşııhidler mart &

ymı ..,.,..um ıl1r a:y olar<ıGı: te~ 
ki ediıyor.lar. H!lıalrika Naziler 
mart ltY'l 93ı5 a.. iıkr.lidar mei6:ttne 
'1elıı 1 Jı(ll• • Rhin 1-11151. llll!ıdıa 
iş:al ed!biıt, A~m il
hakı ve Aılmaı kıtaatımn ~ \ 
~ de kM& mart ayılarında ot
mımı.. Simdi Alıınaa:ı'.Y'll'llll için- ı 
de ve dJşıııa,. <l940 marıliıııdv. ne 
olaaı.k? • di:;-' soırulım ollıı!ıııdır. 

Matıbua.t, naibin 26 a~tos 1926 
da Mohaç mu'ha.retıeııinin yı.ldö
rıümü m(inasebe tile söv lcd:iği nu
ıtuık!ta Ma:carimanla Yut'Cl61.wya 
arımmda mukarenet tes;ı>i arzu -
sunu iııh11r etmi.ıı oduğunu ha.tu
l*naktaı. ve bu mukar-eneQıı o 
zamarulanberi tahakkuk etıtiğini 
~. 

Korkunç 
muharebeler 

Türkiyeni·ı s!yaseti ber
rak ve dürüsttür 

(Baştara.fı 1 irtcid<!) 
masına imkan olınıyan ~ şe
bekeşi sa')'esinde Finler ya.polan 
bütün şiddetli bi\cumlan ııeıi püıı 
kürtmektedirler. 

No.titsi mmtakasmda muıhıı:re
lbeler durma.dan devam eıl:mekie 
ve Ruslar mufıasara edil!ınek J<mı.. 
kusile lbetaetle ilerl.eınelı:tedir -
!er. 

(Başmakaleden r.uıbat) 
. pr.dil:k, lıiı; b;r delil gÔTiinm1i.
'JIOf'. Görilyorsımuz ki So•·yeÇ.
Zn~ aramızda bır 1-.ddise çıkıı
cıığuıG dair son zamaıılarda ha
rareç peyda eden §/i_ruılar e""3S\Z 
we lıuusi makıaılanı müstenid 
mahiyettedır!er.> 

Bu sütunlarda. müteaddit de
fa! r izah ettifimiz gibi, Tür -
kiye, müttefikleri İngiltere, ve 
Jhansa ile akdettiği ittifak mu
ahedenanıe:oıino dahi, bu ittifa -
ba So•·yet Rusyaya karşı taarru
ııi bir hare.keti ve:.ıle tq.kil e!mi
:r•e&iııe da.iz kat'i bir byıt koy
'8rmak suretile ko u del·lete 
olaa d""'1uiwıu ispat etmiştir. Şu 
halde, Sovyet Rusya, Türkiye ta
rafındau bir taarruza uğranııya
calttır: buna enıin olabilir. 

Başvekil, beyanatında. ınUttclik 
leriıni..ı.iıı de böyle bir şey .iste • 
medi.klerini kafi sarahatle •öy.

1 
liyerek bu yoldaki dedikodula • 
rın önüne geçmiştir. De.nıek ki 
İngiltere ve i' ramaDJn Türkiy~ 
kaaalilc Sovyetlere ta~rruzu da ı 
ı:a.e zuubahis değildir. So..-yet 
Rusya, bu taraftan da. em.in ola
ltilir. 

Kalıyor Sovyetlerin Türkiye
ye taarruzu iht:ı..ıali. B vekilin 
bu hwmstaki dü~üı>Ceai ele sa. -
ril.tir: 

cBöyle bir ihtimali jarzettire
celc, şimdilik, lııç bir ekli! gÖ
riinınii.yor .. 

Sovyet Rus~-ıının Tiirkiyeyo 
ta.rnı.ztt, birkaç deb ya.zılığumz 
pi, .kendisi için !aycblı değil za
rarlı olur. 

Çunkü; Türkiyenin, asla, kii • 
çük z:örülecck bir kuvvet olnı.a
clıguıı, Ruslar pek iyi bt'lirlft. 
Sevkulceyşi va:ıiyetimizin, Sov • ' 
yet Rusya için büyük ehemmi -
yeti ise, en ziyade, Mtiskovanm 
malumudur. Bu itibarla SoTyet
lerin menfaati Tiirk clostlairum 
ma&afaza eımektetlir, hatta ıniit
tefiltlcrimiz İngiltere .,..e f'nı:n:.a 
ile harbe tııtuşm.n, oiaaJaJr cı.. 
lııiı. ı 

BaşvekiliıDizin, Türkiyenia ı 
harp karşısındaki umumi vaziye
ti halı:kıncla sôyletfigi sözler de 
yiıte ~&k sarihtir ve Tiirkiyenin 1 
maecıra peşinde koşmadığını, en 1 
ky"k gayemizin aıılhü muhafa

rüstlüğü, vefakıfrl>iiı, ~ 
. kımmwk için bize diişecek 'l>OZife
leri yerine getinniye ve liizum 
!/Öreceğimiz tdbırleri almıya,,,,.. 

ni değildir. Buftda kiııısenm fiiı>
hcsıi. olmmoolıdır. Bi!ıikiı, bilı: 
bu "llZlfc!eri 11a=rken, bi>az ev
vel izah ettiğim si11a.setimizi te-
11id ettiğimiz kanaatimteyi.z.. 

Başvekilinıjzjn bu sö-zle.ıitWı 

ve bilhassa kendimizi korwnak 
i(;n lünıın görec~iz tedbir
leri almaktan gıni dlU'lluyacağı
mu hakkındaki kısmının yaJtur 
emniyeti, bn Jmhııuılı anlarda, i
timat ve imanıllll2!t artıracak ma· 
hiyettcıfu. . 

1 Esase,ıı aydınlık olan vniyet 
bu beyanatla büııbiitün aydııılan
ımııtn-: 

Türkiye, harp e-k iııotemi -
yıır, Tillkiye, kimseye taanıa 

etmelı: niyet.illde değildir; an.ak 
talll'l'uza uğradığı ve taahlıütlcrl
ni ifa etmek mecl>ılriyetiıade kal
dığı uıman h:nıı edecektir. Bu i
kinci şıkta da, yine kendini ta -
arruza uğ:ranwı addedeceğini ÖZ>
ceden l::nbul etti~ içindir ki, o 
taahhütleri kabul ve imza etmit
tir. 

Türkiyenin vniyetini, böyle
ce. en saliıhiyettar bir lisanla tek
rar ta\"Jih ve tevit eden muhte
rem Ba~Hkilimize, hakikate uy
mıyllll bütün tahıulıılui, riva -
yelleri Oe.iil<adulan ve propagan
daları sıllra iodiren sarih, ber
rak ve diirüst beyanatından do
layı, te ekkür eda-U. 

ABİDİN DAVE& 

Vaziyet şimalrle Pııbıwoo civa
rında Finı!erın bUyük bi.r ihtiyat
la tıareket etme.erini icap ettir
mekted ır. Çunkü Ruslar tıu mın
ta.kada 'büyük kLJVVt>tlerle ilerle
mektedir. Qiinkü Ruı.lar bu mın
takada büyük kuvı.·et:ierle ilcrle
melotedir'ıe.r. 

Kull:ı.roo ıruntakasıncla Finler i
lerlemrye ve düşmandan nru -
hiın ınilıltarda ganaim alml'Y a 
devam etmek.te.dirler. 

Helsinki, 1 ( A.A.) - Ladııga 

gfüim'l.in do:ı)(u : şiroaliııırle Ftıı.
ler Sovvet1erin mukavemet oca
ğı.ıu tahrip etm.ışlerdix. Sovyet -
ler ıburaya 40 ,ııünderııberi 2500 
asker taib.Pt etmişkrdi. Bunla. -
nn her tarafla .ımiı.ıakalesi ke
silmiştir. 

Dün j(Üdldüıı Sovyet ta.yy areleri 
roem1ekeıı. ıçerisi.ni lbombardınıan 
etım~ ve ezcümle davonnlinna, 
FredrikSharnm ve .Abo'da 14 ölü 
w llıirQok yaralı vardır. 

Hel!Siıı.ki, 1 (A.A.) - Vilpuri 
limanile Hinterlandına hilim o
lan adaların za-ptı için Viipııri 
körfezinde h~hya.n mııhıırEJl>e -
ler şiddetle devaan etmektedir. 
Diğer citıetten öğrenildiğine 

göre ıpakri adalannda ikamet e
den Estonyalılar bu adaları tah
liye etme!t için emir almı:;lar -
dır. Çünkü Rus amiral'İği Fhılan 
diya körfezine tıak.m olan Bal
tiırlıerı:ıort'u ta.hmilr. etmiye ka
rar vemıiı;tir. 

Ko1vis:O adalarının hüyüık bir 
inti:ı:amhı tahliye edildiği ha.her 
verikrıektodir. finlandİValılar 
taşıyamadıkları malzemeyi kul -
lanıhna.z ıbir ihale getiııınişlerrlir. 

Bütün lstanbut Taksim Sinemasında. 

gösterihaelr.te ola& 

GGAZICI ŞAR ISINDAN 
Bahsediyor. Giizel şarkılar - Nefis ve fevkalade lıissi biiy1ilr 
aşk Filml - Kadınların, genç kızların ve gençlerin lıatıralanna 
zevk ve aeş'e ve.rece!< mevzu. 

Türkçe sözlü ve şarkılı 
sa etmek olduğunu gö•l.ermekte-

1

. Yıldular: 
clir. Bestekar: Fernıh Arsunar 

Muhterem Dr. Refik Sayılanı 
1 

Bu,,;; 0 saat ı ve 2,30 da tenziHitlı matineler 

GÜSTA V FRÖLİH - JABMİLA NOVOTNA 

bu bahiste de diyor ki: .,-
cBiztm sıyasettmizın ne i·ı;;... 

cadı, ne de qizli ve mii.phem ta- ı -
r.ıfı vardır. TF<1.hh 7tlerimi:?' .ro.- 11111•mıc::::ıı:ımm••••m•m•••••••r-ı•a111• 
nhtir. 1!-fak.oat t:e gayelerim;z MEMLEKETİMİZİN EN IUYMETlJİ SAN'ATKARI 

r uğrul Muhsin'in Yar tığı 
m<:ıayyendir. Emniyet sahamı
zı a ık ittıfak m ahe [erimizle 
çizmı.şiz; Emnırts zlik haı•ası
nın bı.ıde ne va .: d ğacağını a
çıkça söylem;,ş ve g ~crm4 bu
lar,u •oru.:. Ham hl'nci va=iye
timiz. mıII! mastL'Uııete dayan
fl'.akta, her hangi şekilde kombi
ı;e~nlımı iitet olacak is· idat 
qost..ruemektir ve qösternuyeck- \ 
ti . Dii.nyaııı L"fırap ıçinde kw- K:o • ....,.m'.••·~~~H:ıtir"''"ıil-ırr-
randıran mtLhar ·belen eıe'le ta
k 1 ed•uc -:.z B•L mtLhaTcbelerin 
ftL 11old v 0 ya bu yolda in~a
fı dan T rki ~em.z ic'n bır iş_ti
nık h=en cıkarır:~k, ~ddi ve 
vahım hcidiseleri, çok hafif te- ı 
ldkkı etmek demektir. 

cSıyasetimizin bu ıı<;ıklığı, dil- , 

K Sinemasında yalıuz 5 gün daha göstcrilcrektir. 
St.:ın lar. saat: 1% - 2 - 4.1$ - 1.38 •• t 4a 

UtDAll 

1 gilter nin kar n 
(Baş tarafı I inci sayfada: 1 frodit eraet e • 

1 
Fakat bu tedibirin derhal tat -

bikınJ1 İ!al(ı•an endüstrısı Ü!Ze • 
rinde yapacağı felAkeUı tesıre bt.
nacn İtafyaya başb. çareler bul
max iı;in bıc miiihlet ,bmıkılması 
karar' a.ştınlmı:,'tL 

iııte bu mütrlet bu gece- yan
sı htt.aın bıılma·k.tildır. 

Londra, 1 (A.A.) - Royter A
jansının öğrendiğine göre, İng>
lli - İt&lyan ticaret anlaşmasmın 
akdi için Londnda müzakereler 
faalivctle devam etmektedir. 

İngL'tcre İtalıyanın şimdiye Jta. 
dar Alınall'Y1ldaıı tedarik ettiği bü 
tün lcôınürü İtal(Yaıyo. vermek ve 
tuna muJraıbil tlaJıyadan ağıc sa
nayi ve ziraat m:ıh.sulleri almak 
teklifinde bulunmuştur. 
Berlın, 1 (A.A.) - Kumanda 

ettij(i deniz barbin.in b•şmdan • 
'beri 120 'bin tJ:ından fruıla vapur 
batırmı.ş olan albay Sctıltze'yi bu
gün llitler donanma lı:umandan
la.n da hazı.r olduj1;u halde kabul 
etntiı; ve bizzat albay dentlr sali
bin şövalye rütbesini tevdi et
nıjşfu. 

Nevyork, 1 (A.A.) - cNevyork 
T'meıs• gazetesinin l\funtevideo 
muılıabirine ,ııöre 8494 tonluk: Al
man cLaiıu• vapuru harekete ha
zırlanmaJr.ta.dıx. ~e yüll ve de
ri hamulesi van:!rr. Mürettebat
tan sekizi ıharekeıtten iıntinA et
ıniıştir. 

Paris, 1 {A.A.) - 3400 Uınluk 
Fra.ıısııı: P. L. M. 15 vapuru w
pil1enerek l:ıa~ır. Bütün mü
rettel:ı&tı kaylbol;muştur. 

Eden diyor ki 
(Bq tarafı I inci 64llfcul4) 

sedeıı Eden, Finlaııdh-..ya karşı 
yapolan taarruzdan Almaııya.nın 
da mes'ul bulunıdujiunu, Stalinin 
mutearnz, fakat ll~ müı;ev
vik olduğunu ve her i.Kisinin de 
oo ;,üı;ük cesı.ıc mil!~ kazşı. sui
kastlerinrlen ı:urur ve ıftiınıtr du
:rdı l'k.l.erin.i soylemiş ve şwı
Ları ilave etmi:f..ir: 

Haricrye Na~ın oldui(um sıra
da o zaman AJmanııranın Lond.ra 
büyük elçisi bu'unan şimdiki Al
man Hariciye Nazın bana. bo.l.şe
vizrnin tehlike ve dehşetlerim 
uzun uzun oola.tırl<en kendiırini 
dinlemek için feda ett.i!im saat
leri şimdi hR')'retle düşünüyorum. 
Fon R!bbentrop huna .valnı.z Hit
lerin J'!l,giltereyi Bolşevizme kar
şı lmyan kale olduğunu söyfüyor
du. 

M ütt efi kler in 
hava hakimiyeti 

(BtıftartZjı I mcide) 

ırimle \JıQll')\lşlar ve maıyn dök -
ıınıel<ıt.e cılan düşman ta.yyareleri
n.ia'ı faaıliyet.irri l.:ııtil etmiş:e,dir. 
ihı,.ciliz tınıyarccrlfri 'k1-za Baltık 
deniz üzerinde Kel ve Lüi!;eçk 
J:iman.udle AIDıaıryanın ışima.l.i 
ı:ıad1i;.im:!e ,blJJunan bir çok mü
hiım ş '' :T ~r ve bu m<•ymıd'll. Ham
lbu:r;ı::, Breıınen ve Heııov:re ü:ze
ıııi!ııde de uçuşlar yaıµmışlardıır. 

inı;ıL'iz tayyareleri l;ı.ıııvlan baş
ika Ik~ ~ ile Cu'ksba
ven ve Brouıı.ıbuııtcl üzerinde 
U(nl'11Slaro:ır • 

1nı;ı;ili'z .tzyyattleti A'ım~nvanın 
merke.-ine de ,ı:idenk Merllnide 
oııcmıuı;lardıx. 

Beıüı. 1 ~.) - A'ıınan u
mumi J<..-arııilııı :bildiri}u-: 
G~ me-v-rii ~ ve keşif 

kol.hın taamııeti olmı:ıı,tuır. 
Hat'lımann'ın lkumandaı;mdetd 

Alma<ı taıHte"lxtıiTinin lbir ceve
Jan eıınaıımda bırtırd.jiı dü>,anan 
~ilerinin merımu .fıon:ililıoru 
4&.000 tm u bı.ıJınuştur, 

(Baş tarafı 1 inci saııfada) 
Mtihllkcıxıe saloou ve koridor 

dlııieyıcıler!e hınca lımç dıollmuş
.ıu. Ce.lsmin aı;ıllmıısını mAiite;ılkı.p 
ha1<'lm müda !aasını scrdatrnck 
üzere Semih Lüıfinin vekili E
sad Mıııhmut Kll1' ak;uı'Cla söz Ve<:'

di. 11.is:ht Mtttnut yaz~ hazırla
d.>ğı ııniiJ!<ıfaao;ını heyı::can'1ı bi:ı: 
ee:s.Ie okuımıya bz)ladı. 

ESAT MAHMUDUN 
MÜDAf'AASI 

Miidıreiumuminkı geçen celse
de üç s•a.tıen fa:zla süıraıı iıdklia,;ı
nı büyük b:!r haz ,,.. o nillbe4f..e 
~ıüık ibiT teemüı:le d!iliediğini 
llÖyıliyereık söı:e ·~y:ın F.sat' 
Mahmut Kaıraıkurt, Miüddei.umu
môıı.in bu idıc:larıaııneyi hazırlam<dl 
iÇ!in sarletıt.iğ:i eıneıic ve gay:reı.ın 
ııayanı ~ oldul(urıo ıltayde
<J::cek şöyle ~: 

c- Nami t~r ~·im 
ve na.a' memnuın ollm.ıyayun k:iı 
b.ı iiıç ...,.tlL'c seyailıaı!'te sayın id
dia makamı bize neler gôstu:ııne
di: 

Fraıı:ılıız edıip.'leri mi ~k-i.işme
diık, konı!l'ele'l'e ııni g:rnıedik, Pa
cis sıc:&alklaınnda öitledm soora 
har öniiıne ııelen erlteğin ~Jdlifinl 
il<Gb>..ıl eden Midi:ııe"Jıe:r.le mi karşı.
lıa$11adik. Tüıık: neşriy~ k.onwe
lerindKiti mi'rıa,lrere!eri mi dinle -
me'diık. Tesadüfen bir kı.smı açı.it: 
kalan kadın bacağına bakarak 
:iSt:ilkrah biıoııi. du van. lıxınfenrarıa
ç1 arı mı tarumadıJc. 

Bu güzcl ~in bu gü7Jel ko
ı:rusınarun somı böyıle O:ıiıı- netioe 
ile bhltınemeliıydi diye düşünü~"O
nrı:. Gönül isterdi ki sayın mes
leJııtaıımn futaııbu.l miidde0 umumt
Bı bıuıuırunuza ~ '"' bü.zün 
:teıtk:ikırtım ,.Pyledi'.kıten, anlattık
tan sın:ra: (- A= hakim niha
yet ben 'bir h•...__,___ .. 

~~UJ1U.1Uı 1nlJ9-

tıe.'ıı:.m zanne~tiğim bir -ri bu 
gib, ~.Jıoroen anlamadığını son
radaı> öğreOOiğim bic bedhahtın 
racpcınına inanarak hımıru~.uza 

getiınhm.. Uzun= rnüruık~a
lara, daıvalara SE!bep oldw ~ Fa
kaıt net:icule memleıket:r bu sa
hada saz söyı!ıı:ruye vegir.e sa
!.l!lüye'Jl.ar i.nıs:ınlarm w m.ı.kam-
18"'>!' kaA'i Jade- ve rl!jJX>!'la:n kar
şısıa:ıda yanı.l<iıtınıı anL>dım ve 
işle buı::ün onun fçin iki aydan
beri i2ltıraıp çoken bu aziz V"tan
d$nrı. b«aettlerini İlılt'. onım) 
desin. 

O zaman bu dağiı!ağalı, bu kav
ga!~ bu renk: renk davalarla do
lu hamıt.. n.e güzel ve ne ıısil bir 
b_,iŞle bitecek ve dünvanın ıbö-ıiıe 
na:ı:ik, telıhkeli dıewe:"°' ~iro.i.
ği bir sırada, memktet:n mat
lbuaıt, ede~ hayoede fddi ma
kamını birlbiırine ha.ım ııto: gÖ&
teren ve ımemlei<et bi:rl~ 
~ı, ~ deıı.N.de bir 
kaıtra kadar kikük de olsa, o hl:r 
si verecek şe!Wde mıiilteb.ariz gö&
teıren bu da.va ıruzer b.r hatıra 
hal1roe Adliyıe tarihine g~
tt. ÖV le yaµmadı, isra;r eııt i, illle 
birli &uçjıı ~ istedi. hi?:i 
mahkUın ~ ça1L$ı. Hayır 
aziz OOıkim>m biz suçlu değil i:ıı .• 

F.saıt .Mahmut, bundan soma, 
iıdıdiarıamede cAfrodfü a.!eytı:in
de ıhüküm vernıiş cıılıdulklan ya
zı."ıın bazı y&bımcı edip ,..., mu
harrir.!:!'rin mew:ulb&!ili yazılan
nm ,·aınlı;ş ve nok!mn tereüme e
d kliğini, bunl!lil'ln bilfııkis bu ,._ 
serin yÜ!tsek s:ın'at kudret ,.e 
kıymetini tdbarüz ot.tird:iik lttini 
Frarısıızca parç:ıJa.r okıuy:mık ve 
terciir.ne .erlttek s&ylemiŞtir. Esaıt 
Mahmut, ımü1ealtiıben, bir !.'<!l!'rin 
her han(((i lb ı: savfası veya muilı
telif p~f ;ırı a~ıııınrak değil, 
ancaık bir '!tiil halinde M-yeti u.. 
muım;yesi akunduıkıtan SCJl'!ra. mu
haNir.n. taıkip "1!tiiii ga.ye anlaşıl.. 
~Jn sonra ahlaki veya gıııs'Ti 
alllaki o·~~a himiim verile
bileceğini söJ'lemiş ve ; 

•- Eı°tl?'I' her eser parça par
ça tetkik edilırnive k3'kılırsa 
İstanbul kıütüı:ıh:ırı.elerinıde rnüd
deiumuımfüıi.n e1inden kw-ı..ııla<'&k 

l tek ed:ıbi eser k..ıma2Jd.ı, dem.iş 1 
ve şöyfe devam e11miif.ir: 
•- Degerli müddeiumumi Pi- ı 

yer Luiz'den ik parça -bıılup gotir- 1 
d. ,,.. olkudıı. Fakaıt · terlerse l 
ben kendile.ine akudu;kl-arıru 
g~<ıee bırakacaık 312 pas:ça ge
tirebi:irian şiınıclı. Uzaga g 'mıye 
ne hacet, ~tinmivc ne lüzum 
vaT, do&'yoonda nıevcu tt ur, L:,.ı.er
lerne • 'ecil>c'l.n, Nef'in.ı.n, Billkl
nıın divaoLırmdan. İncilıdeıı, Tev
ra.1ltan parçalar """"'· ""'~ 

i..ter~. '!' mi Nedimin Hıı.mrna
miyE6ini açarak, bir -bec!baht oğ
lanın, hamamın gö geli blr 
köııesbe =~ yataıı Nediı:ırin 
yanma gelerek ondan ne ist!di
ğiıri ve Nedianin de bu ahit.:.<.:;ıı; 
~ ~ çıkan tüy'.rri 
görerek ı;ün.'Ş hulutlanmıya baş
laırııı& <liyen ı>al!'Çasını oiouyaoyım 
mı?. 

İalıerJer mi Tevraıtı. aıı;a.-a:k Harl>
reti Liit'un bizzaıt. kcıdi sulbün
den l:ı.aıs.ı olan iki kı.zını naıı;tl is
üfraş- eııt~ni taııMr eden faru 
okuyayım. 

Ve )'ine aziz ıniiıddeMlmuııııi is
te..lec mi, İncilin .lı:aoağıııu ka!dı
rara:k, daha dünvayı t:anıımı,·ao:;Mc 
kadar ~ bir kw. pe,nıaınber 
Süieymıının n-ı b&gırta ~ta 
bir hıınna a.[(aıcının a \tına süıriik
leyip gıii~ •ııbtan !S:
r;ıvı okuvıoyım 

Ve yine i.ster1tr ınl surei Yu
sul!ta.n 'bir sayfa aıcıııı Mısır kadın
laırının onun gilzEilli.,ITi ıka.rşı&ın
da naııı.1 kendıiilıeırini k~
le'l'ini tekrar ooevim. 
Şimdi soruyorum,. sayı.ıı. müd

deiumumiye. Bütün .lıJ.8&iık edcl>i
y;ı,1.tıru.z, ve bü:l:ün kütüib(i ı:nu
ikacH: ıed~ mi~. AUah
ta mı ~ mii$elıcen neş-iyaıt 
yr.ımuş. Hayır 3Z!ı h.a'löm. B<r 
rom '5el' parça parça 11"..ılıld<- e
~ H;>y:ı.'Jta ahlak da var
dı:r ·ımliıl!rsızh:k da.. Bu lıd:lbe
nm al'..ıııırla fazileı de aş yar 
.fa-zi.ıe'llilz,;tk o>. San'a · a: kiıl<Elın
d:ı lı!'sir yapabi!mEik it;"n h« hlt
rea •eyi dıe tab.'1Tii:z ~-e'"" 
biiıt n açıkl:ı.ğ.iy le ımt.ıı-:.ınıya mec
burdur .• 

Es:ııt .i\Iahı:nut ibunıdan sonra, 
müstıe.hceni tıL iC ve Af""°"t 'hak
kında ınemloket ed·p ve muhar -
rirkrin'n yııın!armrl:ın p rç:ı 
n1"kl€'1rni9"r. B~ arada 00..,'ill< 
müte!eh.·'ldır v~ edin Hi.ısevin Ca
hid Ya mm bu hıısmı+..a.-b'!' ga
Benlıı. anAet.hte ıverd'iti CE".·a.bı 
şöyıle .ka:d. d'ni$!.ir: 

•- Hüseyin Cahidi b'.T Türlı: 
nı.iinevveriıne tan :tııruya !lü2ıı.ım 
~nnii1"0rı.mı. Bi=t mü.dideiu
mımıi (Yeni Sabaıh) g~e 
v"1"<l.i,ği lbeyanaııta cüstaııiın» di
ye hltaıı> eııtiğı; Hüseyin CaıJı!djn 
fikirleri önünde eı;ileceJ!i.n;> söy
löyorou. o balld.e aku:;'Ol'um iş
te, !Çi'.fen ~J;il;inler: 

.Bence :bu hu.swta lbir k~ar 
vermeden evvel müt ~aırı. 
dinlemek emr.riir. l\lesehi ibu hu~ 
susu ihtima.! üz~n bu sell<''I' de 
'bir ruıta iş?enm"' ola:bilir. Çün
k.ii Afro.iit. g)hi edc'bi O:ıi:r eseri 
müıııtehcen di• e oı t.ada.n tDi>[a
mak:T:ı. hır !uınııi ç·;ı):ık '>!r 
lıe\ke~ mesela \'enlli'Wı hev
ikc!ine derhal mıwayiri edeb<hr 
yailı.asını yapıştınrı::ak arası:ıda 
biç lhlr fa ı·k \'-Oktur.• 

Avukaıt bı.mdan sonra dıli hil>
re raporlannı tetik.k ve tahlile 
girişrni:; \'e Kıınyalı İlmmi.m Hak
kının raporunu gavri me\·cut far
rıettiğini, çwkii bunun ehli hilıre 
tayin ediLd'ği davayı kendi&inc 
bir istismar vasıtası yaı;>tığ.ı.ııı, 
soluıılclara cAfrodit çıkt1.> diye a
fisler yaııııtrar:ı.k avni isim 'e çı
kıınlıtl;ı. bir kıta.hı. satıp bu yü:ıden 
para kazanmak istediitiru. lblta
raflııl<ltan mahrum .olduğunu \"!! 

devkrt:Qe bir garotede moo'h:.rlik 
yaJlDlasına müsaade edfociycn 
yüı'ksek !ll<lktep mezunu o1mıvan 
'böyle bir adamın l:ıj,gisine v~ 
bitaırailı~na itimadın imka11S1Z 
olduğımu söylemiş ve Üniversf.te 

BUGON 
Melek 

Sin•mo•mcla 

Göz kamaştıncı bir ihtişam hariku
lade zengin sahneler arasında nefis 

bir aş mevzuu 
Baş Rollerde: 
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lıarp ve ch1nya handisleri ve TUR K MAT 8 U • T il EY' ETİ PAR i S T E 
Bnı:ün saat 1%.4S , ... 2,::0 da teozi !atlı matineler . 

TEPEBAŞI ŞEHİR TİYATROSUNDA 

o ~o 
on temsilleri bl.t:tyor 

pırofesörleri:ı-<'e Talım V" T bıye 
heyetiıxn saliımvetle verdı ~ ra
P>rUn eserin m~'ıce.. ol...mı
vaca~ twıik:kıı:ııdalti ftıA'ralarm• te
'ba:rüz etıtır.miştır. 

That Mahmut, nJıayet l:ıu ese
rin saltanaıt devrmde tııc tur><
çcye ıtercüme edil<l:iğt halde ta
k.ı.xıta rr.= ltauruıdQıını soy
J.iı;erek: lberaet ta'ep etmiştir 

.Müteakiben rmidde umumi illi< 
met Onat a;ki iddı.:ı.sında ısrar 
ettiğjnı bıldimıişt r 

Son sözü sonılan Semü. Lut.fi 
kıaa bir müdafaa. okwnuş ve 32 
senro>r memleket ir!mıına hı:z.... 
met ettiğim tebarüz etlirmi$ır. 
l\fa!iıaaa Kenar da bastırdlğı mü
dafaasını halnme •-crıds ve ıbu
n u mii teakııp hiiklırı l:ararı oJm
mu.ştur. 

KARAR 
l\lahkcmenin ka 
raY da ez -
e- ~ 

•Fransız &dibi ı>i :ru L\lUin 
ınebus N asab.i Bay O.:.., t.arnfııı -
dan üirl<çeye çewili:n Afrodit 
isim.li. eııuinin hey'eti mecma -
ası mÜstehçen liC halJwı ar ve 
hava duyguları.na mügayir oldu
ğundan. bahis.le kitabın tabii K&
naıı ve nişiri Seıuilı Lütfi aie>· b
leriae matlınaı Iuınuımnnn 3I ·u.. 
ci .w.iadclesi ve Türk ceza kanwıu
nUJl 4%6 V6 f%7 ru:i maddelerine 
tın'fikan açuan hukuJ..-u anuue 
davası üzerine yapıfan acrlt cfu-
1'\lllll& SOll.uncfa. bnlrultn anmıo 
davası açıhnooan Sıı!tımah"""t 
birin~i snDı ceza ~emni ta-
ra{mdaıı ehliTIJku1 ola ak seçi
len Konyalı Ibralıim Ha,kk-n 
venl.ii(j ve Tan pzetesi mıilia.ı -
tin diye İlnza. ettiği 25/ 11/9' ta
rihli rap nla _.,. lra:ıı riiın
le ve ibare)a, alınaı: eHSTn 
müslelıcea olduiu kanaati iahar 
ecfümipe ele keı · ·n h ıı,J 
sebepler mevcut 1 ılı.ı;a, ce-
ııa mul!takemeleri u ulii kan u
nun 66 ncı maddei muadd l · -
ne güre, bu hususta bnıfl la • 
:nnıgeleıı e li bibrcden oLı ·a
cağı nµhk.cmeye vcxilc.ıı resmi 
ve salahiyetli ehli hı ırc Eşte:.. • 
nin tctl<lkindaıı a.nfa. ... ı""o asına, 
bu itibarla Kruıyı:lı lbr:ıh ın llak 
Junın ıht asma t~ııll e cı ) n 
edebi bir e~cr haldrnııfa muta
l<"a beyan edemi eceı;ine ve al
tana:bnıet brri™'i ,u <:rıa m h
kmıesince se~ g.; ,t Ji rıı 
ehli hi~ .e~ılea Han.-ah 'bra
Jaiın Bakklneı eseri t.Üı ha .ıe 

- alnti;uı ziy de mü -.ırıtft 
sayfalar aa WDi fıkanlıtı lıa
n iOare ve cümlelne · 'nat e.&eıı 
raporunda bildird' · c <51>

:ı:in •iidehHa ..Wııg. J.akkıada
ki k.ımaetinia kah - ,. ba
iınkim piriil.ememcs;. Te taritıt 
lelkilüer mab.nı,l · oıd b cli
ı., ve AhM.ii iucüıaıı::ule alik ı 
olmıyan htl•yali ve ~ ~ık re
simler koyarak yine •Afr • a· 
dile bir kitap n~ri sur-rüle hıı
kilü Mrcıd.it eserinin i'wlr.ılen is

tifadeye kal.J,;ışmış Mlll3 elıli "" 
kufun haiz o\m,,,,ı lazım 'ı't• - -
dan !>iri alan bitarallıitıoıdaa şiip. 
beye dü.şürnıüş bulunmasuıa• i
saret ed.ilcl.ikan ••ıra. t:ni\·cr:ı.ı· • te profesilrleriiı<i.ea •iit;ışeklıil 
saı..ı.i.-etli ehli lribreni ve i'lla • 
arjf V eı..aıcti milli ıalım n tc:r • 
biye ht..'"\·

0

etinin vttdiLJr:i rupo.r
larJan bu es.,rin edebi kı mcü 
haiz bir san·at e:.cri oldugu \'O 

mathuat kanununun 31 inci ıw.d 
desinin lıirinci ve ikinci fıJu-a[a .. 
rında derpiş edilen halkın ar ve 
haya d.un:ulan.ıu incitecek ma· 
lıi_vette miistehçen eserler mey• 
nmda telıikki edilcmfyeeeği uo
ticesine rnnl~ınıtan Iıit:ıp(ı S< 
milı Lütfi Erd~ ve Matbaacı 
Kenaıı Di,,~maııur beractlcrine 
ve ıfava amme nmruıta takip e
clilıni~ CJl""*1ı rilıcde nnlhall:e -
me Jun:ı aı-... malta! ..ı. 
madıığma no ._._! Dirin
ci ...ıı. =ıa malı krnersiniD ~
öti lto11,1ah İinbia B.aklwwı 
rap..,._ ılıl.v-.hırak to;Hııttwı· 
laa tttciime Afroıtii ıtiııhtian, • 
aı.n saılıiı.t- iadesiıte 'emyizi ka· 
itil olmak üzere karar verildiii 
a:ikrHil:mekte idi 

Karar din\eyleiler tarafından 
al~ ve lbu sırada kitap;ı 
Semitı LCıtfi bu eserin ha6ı !atını 
Erzinc:m fe~edele..""r:e ie -
benii ettiğiıır siıylemi;tir. 

Al.dııl;ımız malümata ~·e m1.id 
deitı.mwnilik m;:bkernen.L-: kara
rını temyiz etmiştir. 

Maskelerinizi 
indir iniz 

(Bil$ ı:ı,afı 1 ıncide) 
Türk mil!ctiııin bari~ \ e da

hilden ma hllala .ed n •·alan 
lıah~r neşrQ-at?na tnlıamm lii 
yoktırr. T<'kzibe uğrayan haher
~rlıı ıaeşrinh e n M\'İ h:ıber ya. 
yan ' el' i nlanıı faaliyeti-
ne ~t ' meliyh!... Bu a .. 
damlar kiıu:iir?. 

HuduUarıınız hariciud , bü -
l·ük emleke!l ıle Çlkan g 
lelerin: Ltnubuldan ııldıkl ın k;ıy. 

· e n Yt"tt\kl ri 1 n haberle-
:rln men i ııtt dir u11u -
mı;,.'< istiyoruz!. 




