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B a 1 kanlı I ar sinir Saracoğlu Nişte dostane 
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Universite hey'eti ''Afrodit,,in 

harbini kazandılar tezahüratla karşılandı müstehcen olmadığını bildirdi 
-------

BelNratl toplantıaı cöz:ülmiy• baılıyan B a 1 k an • 
Paktını ycnid•n kurmuı ııe Balkanlıların kendile-

rine olan emniyet 11• itimatlarını lcuıııı,.tlendirmi~, 

Balkan mill.ılerini man•ııi boııNuna uıralmıya 

çalııanları maflüp ctmiıtir. Bu neticede, 

Tür/ciyenin biıyü/ı hi .. ui oardır. 

Yazan : Abidin Daver 
Balkan Antantı daimi Konse

)'inin Belgraddaki son toplantısı 
bitti. Bu içtima hakkında ne' • 
redilen resmi tebliil:i de gazete • 
!erde okuduk. Resmi tebliğin 
kendi ifadesile •Daimi Konsey 
basının samimi ve itimat verici 
bir hava içinde yaptıkları görüş 
teatiainin ittifakla m~ahede ve 
tespitine imkan verdiiti• yedi 
ınadde arasında baıılan hayli 
ınübiındir. 

niyetin muhafaz.asındak.i müşte
rek menfaatleri• Dıkkat edilirse 
maddede •Doğu • Cenup Auu · 
pasından• bahsediliyor. Yalnız 
Bulgaristana karşı bir korunma 
nıevıubahs olsaydı, Balkanlar de
mekle iktifa edilirdi. Doii;u • Ce
nup ,/l.vrupası, Balkaıılardnn da
ha gcnö- bir salıaılır ve buraya 
Mac:uistqn da dahildir. 

Romanya i 1 e İtalya 
petrol n1üzakereleri 

arasında 

başlıyor 
'llürkiye Hariciye Vrkili Sara

col>l:u Ankaraya dönerken Sof
yada tevakkuf edecek ve Bul· 
ı:tar Ba~vekfli ve H.a.ric1Ye Nazırı 
Köseiv•nofa Bclgrad müzakere
ler hakkında ını;.!Cıınat verecektir. 

Saraıxıi';lu, Bulqar Be~veki':.ine 

temin edecektir ki, Bulgarıstanın 
muslihane hattı hareketi B1'lg
radda fevk~lade takdir olunmuş
tur ve Bul~ari. t~nın vaziyeti 
cok dostane b i:- tarzı.la görüsü] • 
ımüştür. Mamafih Bulgaristanın 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Belgrad a verilen 
kararların akisleri 
"Türkiyenin hattı hareketi şimal
den gelen her türlü tehdide kar
şi bir mayn seddine muadildir,, 

Gafenko Bükreşte beyanat verdi 

Balkan Paktının 7 sene da· 
ha temdidi bunl:udan biridir ki, 
konsey bu kararı verdiii zaman, 
bu sütunlarda temdidin mana
•ını ve ehemmiyetini anlatmış • 
tık. Balkan Paktı devi tleri :ua
laruıdaki anlaşmayı 7 sene daha 
Uzatmak ıuretile aralarında bir· 
liki ve beraberliği muhafazaya 
llZmetmiş olduklarını göstermiş· 
ferdir. Böyle yapmnkln da çok 
İyi etmişlerdir; çünkü Balkan 
Paktı, hiç olmazsa, Balkanlarda, 
Balkanlılar :uasındaki sulbü mu
hafaza eden bir amildir. 

Hülisa, bu toplantı, yalnız Bal
kan Paktının eski esas çerçevesi 
içinde knlmamıs, biraz daha dı· 
şarı ta•arak Doj:,•u ·Cenup Avru· 
pasında sulbiin bozulmaması ve 
Balkan devletlerinden her biri
nin hak, istiklal .ve milli toprak
l:uının miişterek bir surette ko· 
runması lizerinde anlaşmıştır. Bu 
üçüncü madde, •Hiç kimsenin a· 
Jeyhine müteveccih olmamakla 
beraber• her miltecavize karşı 
müşterek müdafaayı tazammun 
etmektedir. Demek ki, bizim bu 
sütunlarda müdafaa ettiitimiz 
tedafüi bir Balkan ittüakı filo:i
ne doğru bir adım daha atılmış· 
tll'. 

Bükrcş, 5 (A.A.) - Balkan An-ı 
tantı Konseyine riyaset ettik -
t~ sonra Belg,raddan Romanya
ya evdet eden Romanya Hariciye 
Nazın Gafenko, Stefani Ajan
sının muhabirine beyanat•ta bu
lunarak demiştir iti: 

nuzı ;ı:annediyorum. Balkan.lar
da sulhü, nizamı ve emniyeti tak
viye etmekle yalnJZ dört memle-

Adliye tarihinde görülmemis bir kalabalığa sahne olan Ağır ceza salonunda dünkü 
muhakemeden bir görünüş .• 

Resmi tebliğin en mühim kıs· 
nıı, üçüncü maddesidir: 

•Dört devletin hiç kimsenin 
alevhine müteveccih olınıyan An-
1antta birleşmiş k,.1mak ve ara
~ndan her birinin hak, istik -

lal ve milli topraklarının korun,. 
nıasm,. müşterek bir surette ni
fehban rumak hususundaki azim-
erı .• 
.. Bu madde, Balkan Paktının 

~'!;,nıul .. dai.resini genişletmekte • 
de· Çunku, Balkan devletlerin· 
ın·~rhcr birinin hak, istiklru ve 

1 
1 ı topraklarını ınlisterek bir 

l~r:tte korumaktan bah•etmek· 
ta u korumayı yalnız Bulgaris· 
kana karşı de)til; diğer devletlere 
nıi~ı 

1
da düşündüklerini göster

leti ~ ';'Yorlar. Dört Balkan dev· 
tan ~c~~ asıl tehlike, Bul.ıı;aris
lecc~ı:n~, büyük devletlerden ııe
•ece v~çı~, bu madd~nin kiifi de· 
berab zıh ve sarin olmamakla 
biiyük'ru kıymet ve ehemmiyeti 
fa,8 iç' r. Esasen, b:uışı muha
ıııı, nı~k Yapılmış bir toplantı • 
böyte b' arreratını tespit eden 
sarahat 1b \'esikadaıı, daha fnzla 
dir C" eklemek dorn-u delTı'l -• Un1·· ~- a 
nıevda ~u o zanıan, bir nevi 
llalka n okuına mahiyeti alır ki 
t~· ~ devletleri bundan m" ' • 
"''Plır! uç

llı&ddcı.i e~'. Bu~uııla beraber, '1 
&ikanın . ı~ k_tıl teşkil eden ve
lnaddey:•~ı~ı ;addesi, üçüncii 
vermekt d' ereccde s:uahat c ır. 

Birinci ın dd . . 
Yalnn: a eyı bır daha oku• 

•Dört devleti ~ • 
ı\v.rupıı.,mda b n uoııu - cenup 

arış, nızarn. ve em-

(Arkası 3 üncü SOJJfada) 
ABİDİN DAVER 

- Memnunen avdet ediyo • 
ru:m. Balkan Antantı Konseyi iç

-ti.ınaının neticesinden memnu -
İ num. f'ünkü vazifemizi yaptığı-

ketin menfaatlerini korumuş de-
İ(il, ayni zamanda Balk.an}arda 

menfaatleri olan her devletin ta- M • ı ı A ş f • 
itip edecel\i bir siyaset kuL'an - 1 1 e 1 n 
mış olduğumuza da kani bulu·nu-
yoruz. Nutkumda İtalya haklan- t k k •• •• 
da yalnız kendi namıma değil, eşe uru 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
---------------------------------------- Ankara, 5 (A.A.) - Riyaseti-

Alm a Oya S OV Yet 1 e re S l• ta" h ve r ı• y o r cu::~i~=bı:.:ı,i ;!!:~~ii~n:~~k 
ameliyat miinasebetile :ukıulaş 
ve vatandaşl:uından aldıkları 
muhabbet tel~af ve mektup'a

Sovyetler Almanyadan top ve mühimmat almı
ya başladılar, Almanlar da denizaltı isti.qorlar 

rından pek müteşekkirdirler. Bu 
teblii1;1n millet hissiyatının ifPde
si olarak kabu!Unü bütiin tel • 
graf ve mektup sahiplerinden ri
ca ediyorlar. 

A1maRlarm Hipper ıını/ı kruııaıörlerd.n biri ... 
(Y a.ıısı 3 üncü ıayfada) 

Türk-Bıılgar ı 
dostluğunun 
bir nişanesi 

Ankara, 5 (A.A.) - Bir sürek 
avı esnasında yanlışlıkla Bulgar 
ıtoı:ıraklarına giren iki askeri -
nıiz Bulıuır makamatı tarafından. 
sil9.hlarile birlikte iade edilmiş
tir. 

Sofya. 5 (A.A.) - llulgar A
jansı bildiriyor: 

İki Türk askeri, yanlışlıkla 
Bulgar anızisine girmisler ve o
ırada tevkif edilm~lertlir. Türk • 
Bul.,ar ivi komşuluk miinese
betleri dolayısile, bu iki Türk as
keri serbe.;t bırakılmış ve silfıh
:tan ile birlikte Türk makamla -
ruıa teslim edilmiştir. 

Dünkü celse münakaşalı oldu 
YUzlerce Üniversite talebesi ve dlğ•r dlnle

ylclleri mahkeme salonu istiap e .:eınedl 
!Maruf Fransız edibi Piyer Lu.

iı'in cAfrodi t. adlı eserinin Ma
la !ya meb'usu Nasuhi Baydar ta
ırafından Tüııkçeye tercüme e
dilmiş o:duğu ve müddeiumumi· J 
likce müstehcen mahiyette görü-

lerek Jıitabın toµlattırıldığı ve 
tabii Semih Lütfi flf' basan mat
baacı Kenanın mahkemeye ve
rildiği malUmdUT. 

Dün bu eser hakkındaki dava
( Arkası 3 üncü sayfada) 

Sovyet orduları 
takviye edildi 
Kızıl tayyareler müthiş bom
bardımana devam ediyorlar 
Finler şiddetle mukavemet ediyor 
Haparonda, 5 (A..A.) - .İ6veç -

Fin hududunda• 
tl'stüste yapılan hücumlara ba

kılırsa, Sovyet hükumeti KıZJlor· 
du bavra.mını sıkıntısz tes'it ede
bilmek icin her ne pahasına o
lursa olsun müsbet bir netıce 
almak arzusundadır. 
Leninı?~ada yeni takviye kıta

atı vai!maktadır. Buna binaen 
cenup cephesinde Sovyet tazyi -
kinin artması beklenebilir. 

Kareli Berzahında. Sovyetler 
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Damat lbrahim paşanın İmparatora 
yazdiği mektuplar pek mühimdir 
1 - Sulh halin.de zapt ve iş.

gal edilın mevahin Avusturya.
Vla iadesi. 
il - Muha<ebe ziyımlanrı.ıın bi· 

z.im ı.amftan txzrmjni. 
III - Kani.ça kalesin.iın ve mü· 

zafaı.mın iıe.desi .• 
ıv - Erdül kıt'asiylıe .kat'i ala

ka edilmesi. 

içinde entrikalaxa koyulınuş!ıar
dı .. 

Avusturya hüıkimıeti. Peştede 
bizim il:e müzakereye devam et
mekle beraber Erdül kııt'ası.nda 
dahi a.ımca müza.kıcrelerde, entri
kalarda b ... lunuyord.u. 

Kuyucu Murat pasa bunla:rı te
bessümle dinlıe:ın.i$i. Eski de
virde olmut; olsaydı ile bu mu· 
rahhaslar bu telkliilerde bulu -
nal:>ihrlıerdi. Ve ne de bir vezir 
ve serdarın karŞlfil!NI böyle gelip ! 
oturabiliıılerdi. 

Ulah Beyi, Klı ıın hanı bu işte 
beraber idi. Kırını hanı(.eir sefir
vasıtasiy e Ulah u:mııTUna İnıpa· 
ra toru·n müdahale etmemesini, U
lah Beyinin padişah tarafından 
tayini ile beraber Han tarafından 
dahi tasdtki esasına İmparatorun 
rıza göstermesini iltimas edi
yordıu. 

Murat paşa, uzuın bir mektup 
yazıdı.. .Ari,,-iodan, Efliı.tuıııdan 
birçok durubu em68l zikretti. 

Erdili kılt'asiyle sai.r anevaki 
hııJ<l!aııda lıı:ı:h."Uku devleti izah 
C'){edi. Estregonda muıkadıder o
lan müzakerede bu WJ>i i!OO.laıv'
ta:k motaliba1ıtmı vazgeçmelerini 
tavsiye eyO.edi. 

Gm-ek bu mek.'tu.p, gerek an
dan evvel Damat İbrahim paşa
ını.n İmparatora yazdığı mektup
l:aır pek mühimdir. Siyaset ve 
m«lıenivet it.ıbariyle a;rm fikri 
seviyesini. gösterir. 

Osmana lınparatorluğu, evvel- I 
ce ne böyle müzakere~ tenez
zül ""!'lcımiş ve ne de serdarları 
.Aristodan ''" Eflatundan dem 
vuıraımk mantık yıaıımıslaTdı. 

Bu ilk müzakere i.nkı.taa uğra
dı. Üç sene sonra tekrar müza
k.ere baş]adı.. 

Bu sefer de, Avugfgcya mırrah
lı.aslııırı su teklifte bıiıuındular: 

- Kaniça. ve Eı;-i mevkilerinin 
iadesini taleo ey,eriz. 

Murat paşa, lfil=dı.y.ı kesti. Ve 
mukabele etti: 

- Bu !(füi ham tekılillere devam 
edecekseniz nafile vakiıt kay bet
miyelim.. Dedi. 

Sekiz ::ry soma, bi<r daha bir
lıeşt>"ler .. Bu sefer ımurahlı.aslarla 
kaırşı, k~ Bud.in valisi Ali 
paşa ııelın.isti. 

Ali pasa, mı.wralıh.aslara söz bı
<".a.kımadan şu şartı koştu: 

- Estregomm Devleti Myyeye 
iadesİlli talep eyılerim.. 

AvuıstıuTva imuraHl>aS1, işi a
zıttı. Bıo&pervezane bir cevapta 
bulundu: 

- .İsta;ıbWu.n. i~dıesini talep 
ey".erim ... 

Dedikten sonra; s1Yzl.erine şun
ları da ilave ettı: 

- On senedenber:i devam et
mekte bul.un?ll'.l m1l'lıll1"ebeye bir 
on sene daha İmpara1ıcırun de
vam etmive ha= olduğunu ar- 1 
zevoieırim .. Dedi. 

Ali pıa.şa.; İşi ileri götürmedi. 
Çünkü; DeVlet o kudreti haiz-de
ği>;fi. Gene padişah, sarayına 
çelrilm1ş kadınlarla çengüçajıaz 

~YO!UU. 
Sard:al'.la:r, bomk <türen hale 

gelmiş olan devleıt me!taııiz:ması 
içinde is görmiye çalışıyorlardı. 

Bir iılı:i padişah evvelki devir 
olmw; dis:avdı ,Avus1ıuır:va mu
r.ahhası hlc: 

Han, bundan başka AV'l.ISt.ur
ya ve Erdili hududunu tecavüz 
ile naret etmiyecci(ini v~;ıur
du. Lakin buna bedel olarak se-
nede kırk bin alhn tazminat ta
lıep ediyordu. 

Bu srrada Lala Mehmet p,._.,a 
sadrAzam ve seırtlar olarak scr
hadde gelmi•ti. Macaristanda 
dahi Prens Boç.kav izhan mahi
yet ey'.e"1i!;ti. 

Serdar Boçkayın kıymetini biı
di. Erdüle k.rnl tanıdı. Devlıe
te sadal;atını temin etti. Müzey
yen bir taç celbedip padişah na
mına başına giydirdi. İşler le
himize olarak cereyan et.mi}'C 
baslanı!.'Stı. 

Prens BCY'kay. Macarlar ile 
(Nohavıod) ımevkii mühimmini 
:muhasara etti. Sadrazam Lala 
Mehmet paşa dahi Estregon üze
rine yürüdü. İşbu EstregOila 
hareket sırasında calibi dikkat 
bir vak'a geçti. 

Esen'de ne tarafa gidilecei\'i 
hakJund:ı erkanca ımüzak:ere ce
reyan ediyordu. 

İotida Nor nehri boyunca ileri
lramiy'e karar vtıki otmuş iJren 
ordı.ı Kadısı Vildan zade Ahmet 
Efendi bu tasavvıuru mı.ıaheııe 
etti. 

Fikrince Mor vadisi gayet zen
l!'in bir kı.t'adir. Ganimet çok o
lacak. Asker mal ganimet ile 
)'i1kle-ndi mi, artık muharebeye 
b&kmaz, ma1mı sıyacıet etmek i
çin avdeote talip ol!l'r. Sefer bo
şa eider. 

GörWüyor ki; Yeniçeri askeri 
nıe hale gelmiştir. Bu devşirme 
asker, yabancı .karakterlerini ar
tıık izhara ba.\jla.mışlardı. 

Serdar Kadı Efendinin bu doğ
ru ifadesini taıkdir etti. Estrego
na gitmeyi tercih eylıedi. 

Estregon ki, zayiatımızın en 
mühimi ve en ımüm;iri idi. Viıt
gradı isti.rdad et!Her. Estregona 
yanaı,tılar. 

Budinden yiıırni beş büyük t.op, 
obuz bin gülle. on bin kantar ba
rut oo.lbolundu. 

Eslreııonıun müfrez iki miôlıiın 
burcu vardı. Ciğerdelen, tepe. 
delen namları lJıe maruttur. 

Bu Ciğerdelen, Tepedelen nanr 
lan ecdattan kalm.adtr. Bu:ray-a 
vaki akınlarda bu namlar kon -
muştur. Evve.18. bu burçlar taz
yik OOınıdu. 

Evliıl içinde .ikisini de aldılar. - İstanbu!u i:ııdc.nizi isterim. 
Diyebilir miydi? .. Fakat; Dev

let Uc;üncü Murat zamanında 
Safiye SıJllt.anın otuz sene süren 
rezalet ve hükümdarlığiyle kü-
6U'fa uğram~tı. 

TepedeJenin muhafı.ı&nn<lan dört 
ı bin kişi ıkıhçtan geQ!i. 

Üçüncü Muradın oğ!h.ı Genç 
Ahmedin devri de büsbütün şira
zeyi boıımustu. AV'l.!Sturyahl.ar 
biitün ba halJari hildilderi için 
Galata Cizvitleriıııe kadar d<Met 

Asıl kale dahi mukavemette 
israr etmedi. Şart ile teslim ol
du. Altı bine balit' alan İmpara
tor askeri mukavele <mucibince 
salimen çekihdiler. Kusuru Fran
sadan, İıtalıyadan gelme kondut
yer askeri idi. 

( A ,.kası var) 
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Çocuk daha fazla durmak is • r 
temedi, askere yazıldı, Afrikaya 
gönderildi, ihtiyar gene inat et
ti. memmın olduğıı için hizmet
çisini savmadı. Bundan sonra çir 
kin bir şey oldu. Orıoreye kendi
sini bekliyeceğini vadeden kız, 
kendini bir akşam birkaç aydan 
!2!;,ri işe başhyan ciftlık uşağı 

Golyat Ştayıı:bergin kollan ara
sında buldu . .ı'. lsaslı diye çağırı
lan bu ııenç, uzun boylu, kum
ral saçlı. daima güler pembe :yüz
lü, iyi vürekli bir gençti, Ono • 
renin arkadaşı, sırdaşı idi. .Aca
ba bu macerayı ku:rııaz hti)"ar 
mı hazırlam~tı? Silvin ~ 
anında ne yaptiğın1 bl!nıeınrşti 
yoksa Onoreden aynldıj!ı için 
a.itla.maktaıı haııta düşmüştü, Gol-

yatın zoruna mı u~amıştı? Bu
nu artık kendi de bilmiyordu; 
yıldırımla vurulm11Ş gibiydi, ge
be kalınca da Golyatla evıenm.ı
ye razı oldu. G-O!vat her zam&n:ki. 
ııibi ııüler yüz gösteriyor, evlen
ımiye olmaz demiyor, ancak ço
cuğun do,!!umuna kadar forma
liteyi uzatıvordıı. Silvin doğura
cağı ~!n de .biffienbire ortadan 
yok oıdu. Neden sonra Bomon ci
va.r-.nda başka bir çiftlikte ç~
tijtını söylediler. Bu hadi.<enin 
üst ünden üç sene geçti; bugün, 
şu saatte, herkesin iyi çocuk de
diği Golyatın, kolayca gayrimeş
ru çocukların babası olduğunu 
ve Alınanya.run şark vilayetleri
ne saldırdı,i(ı casuslacdaıı biri ol
duğunıı bilen yoktu. 

Kaçakçılara sürgün 

cezası da verilecek 
Kaçakcılığı men ve takip hak· 

kında:ki 1918 numaralı kanunun 
bazJ :maddele.inde mühim deği
şi-klilcler yapılmı<. bilhassa ka
çakçılık yapanlar hakkındaki ce
:ııalıar şiddeUenıdirüınişlir. 

Yolicuıl<ır üzerinde 11\e yanla
rındaki bavul, çanta ve sandık
larda kendh;i gizli o arak bwlu
nan kaçak eşyaların sahi..,Jeri 
için bundan sonra çok şiddetli 
cez.,:ar tatbik edilecektir. 

Bundan bas.ka k~cakçılık yapan 
teşcld:ülleri idare edenler hak
kır...:ia ceza kanunu ile görecek
leri cezalardan başka iki seneden 
az olmamak üzere sür~ün ce
zaları da tatbik olunacaktıı-. Bir 
yıldan fll2' a hapse mahküm olan· 
!arla, kaçakçıh~ı ticaret mak
sadivro yapanlar da ilave ola· 
ra.k silrı(iln cezaları verilecekti&·. 
Kaca.kçıhk suçundan üçüncü de
fa mahküm olanlar hakkında da 
Emniyeti unrnmiye nezareti zam 
edilecektir. 

Bt.L&DIYil --- . ---
800 bina daha boyandı 

Büyük caddeler:de bulunan bi
naların muayven renklerde bo • 
yatt:mllması i_aliyetine beledi· 
yece de\·am olunıra.ktadır. 

Bu suretle 1 ay içinde yeni
den c8'JO• bina boyat.ırılmıstır. 

Bu kere de; Galata ve /1zapka
pı caddelerlnde~.i b:nalann yüz
lerinin sür'atle boyattJrı.lma ,ı 
hususunda sahiplerine belediye
ce tebliğ;at yapılmıştır. 

Moda, Kalamış ve 
Fenerin imarı 

Moda, Kalamış ve F'enerbah
çenin imarı için hazırlanan pro
je tetkik ve tasdik olmımak için 
Ankaraya gönderilm;ştir. 

Buralarda bazı rnoı<.em tesi • 
sat yapılması için Mı>live tara
fından bir takım arazi belediye
ye parasız verilecektir. 

Bu meyanda belediye reisliği 
•Fenerbahçe• bU<nu üzerinde mo
dern bir yazlık ııaziıv ve Moda 
veya Kalamışta da b'iyük bir 
•otel. ınşa ettirmiye ~ a.ror ver
miştir. 

Aynca deniz sporl3~ı iı;in de 
•Moda koyu. n.da bazı '.esi.sat ya
pılacaktır. 

MAARiF 

Maarif Vekili hasta 
Şehrimizde bulunmakta olan 

!Maarif Vekilimiz Hasan Ah Yü· 
cel rahatsı.zlamnışiır. 

1 KD A M 

Münakalat vekaleti 
şikayet, temenniler 
ha;ckında tetkikat 

Karadenizden gelen va• 

) purlar boğaza giremediler 
Dün sabah limanda ve Kana-

y:~:~t~H:::~ ::çrv:!:. ı 
lariyle liınanlarınıız arasın- ,) 
da işliyen diğer vapurların ). 
·ücret tarifelerini tetkik ve ye- , 
nid.en tesbit edecek olan tari- i l 
fe komi.svonu önümüzdeki il 
hafta İstanbul Li:ıruın Reisli
ğinde toplanacaktır. 

Aıli Çetin.kayanın Münaka-
le Vekii olarak Deniz İşleri 
İdar~ine alınmasından sonra 
ilk defa o.arak toplanmakta 
olan .tarife komisyonunun ba- 1 

zı mühim kararlar vereceği / 
anlaşı.luna,kıtadır. ı 

h~~u.~~~e~~~ö;ea:ıı~r~!t i 

deniııde yine cok kesi·f bir sis 01-
muş ve bıu yüzden denizde se
ferler tamamen duıırmıştur. Sis 
saat beste ba.şlamıştır. Köprü 
açılmnarnış ve Adalar, Kadı.köy 
ve Haydarpasadan saat ona ka
dar d<öµrü)'.e hiç bir vapur gele
<memiştir. Memur ve hatkla do
lu olarak Adal.ardan kal.kan ille 
vapııııttır Moda ve Kadı.köy açık
larına kadar yavaş yo.la gel'e-
bilmişler, fak~t J..iımana giremi
yerok buralarda demirlemiye 
ımecbur kalım•lardır. Sis Lil
hassa Sarayburnu ilıe Kochköy 
arasında çok kesil di!nuştur. 
BoF,az iok<>lelerinden ilk vapur da 
ancak saat 9,30 a doğru köprüye 
ııelebi.ımiştir. Bu sebeplerden 
ımemurlar dairelerine iş ve güç 
sahiı:;:eri de vazife.ıeri başına ye
tişememislerdir. 

Yine sis yüzünden dün sabah 
saat 9,50 de Mudanyaya k.aiıka
cak Mara.kaz vapuru eaa.t 11,30 da 
saat 8,15 de Bandırmaya gidecek: 
Sus vapuru da 10 da haıei<et e
debilınislerdir. Karabigadan sa
at 6,30 da gelecek Seyyar vapu· 
ru 11,30 da ve Bandırmadan 
saat 6,30 da gelecek Ülgen va
puru da saat 8,30 da limana ge
lebilımişlerdir. 

!erin tarifel~rinde mümkün 
dan tenzilatı yaptırmakla şe
hire büyük hiıımetler ifa et
mış olan Vekil Ali Çetinka
.,..a11ın senEt-erdenberi ayni 
yüksek tarifelerini muhafaza 
eden liman icindeki va)'.JUI!a
rın bilet tarifelerinde de ha1k 
lehin ucuzlu.k yapacğı anu- ', 
ha:kka.k ·"rülmektedir. Bu, \ 
dün Vekaletten Liman Reisli· 
P.ine "elen ·bir tezkere ile de 1 
arJia•ılmıştır. Bu tezkerede, 
Usküdar ve diih' Boğaziçi hal
kının senelerdenberi yaptık . 
!arı fabt kim:seve dinleteme
di.k!leri şikayetlerinin te\kiki 
bildirilımektedir. Tezkereye 
.İstanbul mebus!'arının hal.kın 
kendilerine müracaatı üzeri-

Öğle üzeri ıimammıza varması 
'11 be!Lenen Deniz Yollarının İzmir 
,) vapuru Boğaz dışında çok kesif 
j ! ·bir sis olıdui;undan boğaz ağzını 

görınnemiş ve Kar"denizde de
anirliyere]j: sisin açı.imasını be.kle
ımistir. Vapuır dün akşam geç 
vakıte kadar boğaza girememiş
tir. ne biz;:at Vekalete gönderdrk

leri temenniler de eklidir. Bun
lar arasında bilhassa Üsküdar 
halkının şikayeti dikkate de
ğer ııörülmcktedir. Halk köp- 1 
ruden Bebeğe kadar beş kuruş ) 
!.'ibi ucuz bir tarife tatbik eden 
şirk.etin, sanki tramvay i1e \ 
ırcıkabetindcn tığradığı zarar
ları Üsküdar ve civarı halkın· 
dan çıkarmak ister gibi köp-
!·ü ile Üsküdar arasında ak
sıne Yük.sek fiyatlı bir ücret 
tarifesi tatbik etmesinin önü-
?ıe p:eçi!mcsini istemektedir. 

K.aradeniz.e çıkacak ve boğaza 
gireccl< bir çok diğer vapuı•lar da 
BüvükC.ere ve boğ'az dışmda de
mirli beklemislerdir. Dün ak
şama kadar boğaz dıı;ındaki sis 
henüz açıl:maım.ıştır. Ha.iç va
purları da saat ona kadar işilye
memiştir. 

Üç gündenberi arka ark.aya 
sis olduğu ve bu yüzden köprü
nün aç:ılıaıınadığını gören Liman 
Reishği bu sabah köprüyü saat 
üçte aQımya karar vc:ı;miştir. Bu 
sırretie üç ııündür Halice Ririp çı
kamıyan vapurlar sis ancak saat Diğer taraftan Beykoz hal" 

kı da İotanbul meb'uslarına 
müracaatlarında yine ayni şe
kilde Beykozda fakir halk ve 
kö~11ühn:in bulunduğunu ve 
bundan baska civar köylcr
<len istanbula iş için iruniye 
medl:>ur olan binlerce köyfü 
mevcut olıd~unu bH:!irerek 
tmifclerinin indirihnesini is
temişlerdir. 

1 
!beşten soma ba,qladığınd:ın bu 
sabah Halice girmiye veya çıl<
anıya iınkfuı bulacaklardır. 

!Münakale Vekaleti halkın bıu 
dilekleri re yakından alaka
dar olmuş ve işin ehemmiyet-

.. . . . . . . .... ,.... ... ...,,, '"'• .... 
Küçük haberler - ...... -

* Tifüs mücadelesi clevmn et -
mek.tedir. Bu meyaru\a sineme., 

• tiyatro ve otobüs gil:i uınumt 
yerlerin dünden itibar.-n dezen
feklesiıı.e baş!a=tır. '>unlar i
çin seyyar tephir ekiol&ti teşkil 
edilmiştir. 

• 

Bu yüzden dün evden çıkrı,ı.ı

yarak istirahat eden Hasan Ali 
Yücelin hastalığı hafif bir grip 
ve soguk aılmadır. 

ı 
le tahld:kin.i alfı:kadarlara bil
dırmiştir. Bu şHtayetleı· gele
cek hafta taplanacak tarife 
komisyonımda esas mevzuu 
teşkil edecek.tir 

* Bu sabah Zeytinburnundı> de
ınize doıiru topçu at.ıslan yapıla
caktır. Atışlar akşama kadar dP.
vam edeceğinden deniz vasıtala
rının açıktan geçmeleri bildiril
mektedir. 

0Nl VERSITE l 
Hukuk talebesine çay ) 
Üniversite Rektörü B. Cemil l 

Bilse! ciün akşam saa'; 17 de hu-

Bunlardan başka Münakale 
Vekiıleti alakadarlara gönder
di"i dii'!'er bir tezkerede de si
vil zahitarun bundan sonra ~ 
ünifor·nıalı zabitan gibi Şir
keti Hayri)"e vapurlarında 
Lenzilfıttan istifade etmeleri 
l'üzumı.vıu ·bi'..tli:miştir. Bu hu
susta tarife kaın.isyonu bir 
karar verecektir. 

kıık Fai<ültesi talebek.,->:ıe bir çay 
ziyafeti \·ermiştir. 1 

Hukuk profesörlerinin de hazu i 1 
,bu!ımduliliırı bu çay<la talroe -
lerle rektör Cemil Bti•el arasın- 1. 
da sa.mimi hesbilıallel· yapı.lmış
t:ır. 

Onore bu macerayı Afrika.da 
haber aldı ve sanki ~ çarp
mış ,gibi. üç ay hasta yattı. Sil . 
vin ile çoculta raslamak isteme
diği için de. izin alıp memleke
te dönmed.L 

Moris mektubu okurken top
çunun elleri titriyordu. Bu Silvi
nin ilk ve tek yazdığı mektup • 
tu. Bu sess;z, muti güzel gözlü 
kız acaba naoıl bir hissiyata ka- , 
oılmıştı? Onorenin harpte oldu
ğunu bildiğini, eğer kendisini !(Ö

remeden ölürse, artık sevilme
diğini a·nlıı,y>p ()Ok Üzü]ece~ni 
yazıyordu. O Onoreyi hfıla sevi
y0rdu, ondan başka kimseyi sev
memişti. Ne olduğunu anlat -
madan. mazeret serdetmeden, 
biribirine benzer cümlelerle dört 
sayfada hep bunu yazıyordu. Ço
cuktan da bahis yok· ıı. 

Onorenin sırrını bilen Morisi 
bu mektup çok müteessir etti. 
Başım kaldırdı, Onorenin ağla
dığını gördü, boynuna sanlıp öp
tü. 

- Zavallı Onore! 
Ooore kendini topladı, mek

tubu koynu.na koydu, düğmeleri
ni ilikledL 

- Hazin şey !er!. Ah haydut, 
onu gırtla:klıyalbilseydim ... N!!Y'
se, daha ııöriirüz! ... 

Hare.ket 'lııo.dı.tları lbaşladığı 
için bö:lükl!erine kostu.lar. Fa
ika! hazırlıkları uzadı, kııt'alar, 
çanta omnızda saat dokuza kadar 
beld:ediler. Şefler ııene kar~z
dı, ilk iki ı;ıünün kati' kararların
dan eser kalınaınıştı. Sa:ba.lıtan
beri de garip, endişeli haberler 
dolaşıp duruyordu: Dijter üç ko
Iıordll şimale yürüyordu, 1 inci 
juvivile, 5 inci ile 12 nci Retelc 
gidiyordu. Bu gayri makul bir 
>Ierleyisti. Bu herhalde yiyec 0 k 
bullına.k, erzak tedarik etmek i
çindi. Demek artı.k Verdünc 
gidıtmiyo.rdu öyle mi?. Bu gü
nü ne diye kı<ybetmişlerdi?. İşin 
ıkötüsü de Prusya ordıusu pek u
zak.la; da ci!masa gerekti, subay
lar erlere yollarda geç kalma
malarını, yoksa dü:;man süvari
lerine esir düşınek ihtimalleri 
olduğunu söyfeıniııJerdi. 

25 Aftustostu. Bir kaç zaman 
sonra Moris Galyatın ortadan 
kaybolduğunu hatırlayınca, bü -
yük er.kanıharbiy~ye Şalon ocdu-

* Dün Amerikan bandıralı ik
sidya vapurile 800 bin kilo ma
deni yağ ve Holanda bandıralı 
Abinliva vapurile de 1 milyon 
7-00 bin kilo petrol ııelmiştir. Pi
yasada petral buhranı kalmamış
tır. 

*Şehir meclisi bugün sa.at 14 de 
toplana<:aktır. 

sunun yürüyüş istikametini bü
yük erkaruharbiyeye doğru ha
ber veren ve hu suretle üQiineü 
ordunun istikametini dejiiştirten 
adamlardan biri olduğuna kana
at getirdi. 

Ertesi ~bah Prusya veliahdı 
Revinyiden çLkh, şampanya ve 
a.-dında da zor '.)lürüyüŞ!e, ce
n.alılara muazzam çeviıııne lıace
keti başlaınıştr. Fransl2iıar fel
ce uğramı.ş '7ibi yerlerinde sa
yarıl:arken, Alttnanlar günde kırk 
ikilometreye ıkadar yol alıyor!.ar, 
önleTine .kattı.klan insan S'Üırüle
rini hudut 0111J1anarına sürüyor -
lardı. 

Nihayet haı"eket ettiı.ıer ve ha
kikaten ordu sola saptı; 7 nci ko
lordu ancak Kontrövden Vuziere 
kadax olan klsa mesafey.i katetti; 
5 inci ile 12 nci Retalden ıkımı.l
damadı, 1 inci de Attinyide ka.1-
dı. Kontröv'den En vadisine ka· 
dar arazi gene çmla.klaşıyor -
dkı; Yol, Vuziere ya.kaD.ştı.kça,, ev
siz ağacsız ~müsi .. enkte, çöl 
kadar hazin vadiler ortasından 
geçiyordu. 

(Arlotısı var) 

Aşık Paşa 
Bir zat ortaya çok meraklı bir 

iddia attı: «Yunus Emre yoktur; 
Yunus Emre sandığımız şair A
şık Paşadır, Emre, Paşanın kul
landıih müstear namdır. dedi. 

Bu zat bunu söylemekle de kal
madı, dayandığı vesikaları Üni
versiteye yolladı, bir ıı-azetede 
neşretti. Ertesi gün bir iki arka
daşınıız sansasyonel havadis ka
bilinden bu haberi karilerine bil
dirdiler; bir iki muharrir; ·Oh, 
ne iyi, ne ali!• kabilinden bir iki 
satır cızıktırdlaT, bir profesörü
müz sekiz on kelimecik söyledi 
ve mesele de böylece kapandı 
gitti. 

/\şık Paşıı = Yunus Emre id
diası bana Şekspir davasını ha· 
tırlatlı. Hatırımda kaldığına göre 
bir asır kadar evvel ortaya şöyle 
bir iddia atılmıştı: •Şekspir diye 
bir adam yoktur. bu isim müste
ar isimdir•. 

Bu iddia orta.va atılır atılmaz, 
muharrirler, edipler, mütefokkir· 
ler imleme Si'rıidılar. O giin bu
gündür: Seksııir var mı idi? Yok
muydu? Şu mudur veya bu mu
dur? Divc binden fazla makale, 
yüzden fazla eser yazılmıştır. Da
ha birkaç sene evvel de yeni bir 
iddia ka~ısı::ıdn kalındı: •Şeks-

LEii 
Yunus Emre 
pir müstear ismini kullanan Der
bi Kontu idi• dendi. Kalemler 
gene oynamıya başladı. Derbi ai· 
lesile mülakatlar yapıldı, torun
ların kütüphaneleri karıştırıldı; 
yeni eserler vücude getirildi. Ve 
bu dava ilk başlangıcından iti
baren Londranın duvarları ara
sında kalmadı, derhal hudutları 
aştı, Avrupaya, orta Avrupaya, 
Amerika ve Asyaya gitti. 

Edebiyat alemimiz için /\şık 
Paşa = Yunus Emre mevzuu 
çok cazip bir mevzu olmalıdır. 
Edebiyat tarihlerimizi, tezkere
leri karıştrracak olursak, daha 
böyle nice enteresan mevzular 
bulmamız kabildir. Fakat sala
hiyettar addettiklerimiz bugiine 
kadar bu yolda bir incelerniye gi
rişmedikleri gibi, bugün artaya 
atılan iddiayı:; da pek kulak as
mıyarlara benziyor: •Adanı sen· 
de, bu da uğ-ra<mıya del!'er mi? 
Diyorlar. Yunus Emre Yunus 
Emredir, /\şık Paşa da Aşık Pa
şa ... Kemikleri b;Je kalmamış o
lan iki kişinin isimlerile uğraş• 
makta ne fayda var! .. • 
Eğer sahiden böyle düşünüyor

sak yazık! 
SELAMİ İZZET SEDES 

İki lokanta 3 er 1 Almanyadan si. 
gün kapatıidı pariş başladı 

Pis yorga kuiloanan bir Yeni muahede metni. 
ıoteloe ceza gördü nin iebıiği bekleniyor 
Temi2'iik ve ücret tarifelerine 

tamaımiyle riayet etmiyen dük • 
kim.arla han ve okller hak.kında 
s>kı v<> umumi teftiş yapılmakta
dlr. 

Bu meyanda köfteyi tarifede 
!ki yazıtı u:.a.ından 2,5 kınuş 
faıJ::aya veren Sirkeçide bir lokan
ta ve birahane iı.e k.ullanılmış <>
lan havlıuları tekr:ır i:;timal e
den 1 aşçı dükkanı üçer gün müdr 
delle Belediyece loapatılmıış -
lardır. 

A vrıco: j:emizliğe dikkat etme
yip pi.> yorganlar kulaııan bir 
ot.el de üç ııün kapatıknıştır. 
Tah takale civarında iki han da 

ayni sel.leple kapatı.l:ımşlardıır. 
Bunlardan baska Beyoğlu sem-
tindclı:.i teftislerde de bayat et 
satan iki kasap yakalamnıı;, mah
kemeye verilımi;;lerdir. 

---0----

Ekmek narhı arlık 
arthr1lamaz 

Değirmenci ve fırınc>la.rın mü
ra<:aat ve şikayetleri üzerine top
rak mahsul eri ofisi İstanbuJ..ıın 
günde 300 ton olan buğday ihti
yıacını 400 tona _çıkarmış ve dün
den itibaren de bu şekilde tev
ziata başlanmıştır. Binaenaleyh 
ekmek narhının arttı!rı.hnası va
rit değildir. 

Yeni ticaret muahedesi imza
landığı için Alınanyadan derhal. 
piya.sarmza siparişler başlaınıır 

.tıı. Mulı telif l(l'da maddeleri ve 
susaıın istenmektedir. Faıkat ır:noı.
ahede metni henüz :tebliğ edilı
:medi{(inden satış yapıloonama.k

tad!!r. Metnin teb iği bek.len -
mektedir. 

Vapur bı.ı.lunamaanası. yüzünden 
dün harice pek az ihracat oJımuş
~ur. Yunanistan ve İtalyaya 
balık ve Belçikaya 4a ay çiçeği 
gönderilmiştir. 

Dün sabah sis yüzünden li
manımızda iki motör çarpışınış
.tır. Özmelek isminde birine ait 
ruan Coşkun motörü sise rağ

men boğazdan limana doğru i
nenken Salıpazarı açııklarında 

demirli bıllınan İım:ıa.il kaptan 
idaresindeki odun yilialü AJı:çeko
ca limanına bağlı 16 tonluk Kır
l&n"ıç motörüne çarpmıştır. Mü
sademe şiddetli oldu~ Kır
Ja-ngıç ıınotöründeldlcr etraftan 
iımdat ist~ler, fakat sis yü
ziinden yardıma gidilememiştir. 
Tavfalar açılıan yarayı güçlüıkle 
kapatarak m<11örü batma.k;tıın 

~kırdır. IMüsade.tm!ye 
sebep olan Coşkun motörü lı:aç
anıstır. Aranmaktadır. 

~-llit1~f·A· fTi fı~'-.A:}~:·A;:.·: 
-~+.~~~J;: ' -.· . - . . . -· ,. . 
·"='~-:;~ "'~ ~-- ....... :-..._ ..... _.,_ - ... . . • 

YA TİYATRO 

VE SİNEMALAR 

Tifüs salgın mı, değil mi 
gazetelerden okuyoruz. Her -
halde vak'a adedi 8-9 u geçme
dikine göre salgın olmasa ge
rek. Ancak, belediye haklı bir 
korunma tedbiri olarak ha -
m.am. açıyor; tramvayları, o
tomobilleri ternizlenmiye tabi 
tutuyor. Bizim Nanemolla da 
bu işle alakadar olmuş bulun.. 
malı ki, 

- Heıısi iyi amma, bir tek 
miihiın nokta daha var ... 

Dedi. Sordum, söyledi: 
- Sinema ve tiyatrolnn de

zenfekte etmek, hem de haf
tada hiç olmazsa bir defa bıt 
tedbire mecbur tutmak lizını.
dır. 

Hele o kadife koltuklar bir 
biçimine ııelirlerse tifüse hem 

analık. hem de babalık edebi -
lirler. 

KURAN DA 

DİNLEYEN DE 

- Balkanlarda dinlenmez, 
şar~ vilayetlerimizde anlaşıl -
maz, İstanbulda kulaklanmı
zı tıkar! .. 

Dedikten sonra, 
- Bir bakayım bu nedir?. 
Diye sordu. Nanemollaıuııı 

derin derin ytiztine baktım: 
- Bilmece halledecek kadar 

hafıza ve zekfım zinde değil. 
Dedim. 
Hem güldü, hem: 

- Ankara radyosu.. 
Dedi ve .. İmve etti: 
- Muhakkak ki, bunun böy

le bir. netice verişinden hem 
kuranlar, hem dinliyenler mo
yusturlar! 

Hakikaten bir radyo istıısyo
nu kurduk, fakat, bir türlü şu
nu bir bal ve yola koyamadık! 

AH MI OLDU 

DERSİNİZ? 

Şu İstanbul adliye binuı. 
yandıktan sonra yeni adliye 
sarayının yapılması hakikaten 
bir mesele oldu. Bir zaman İb
rahim Paşa konab idd.iaıu ~· 
tı, 

· - Saray mı 
Abide mi 
Hapisane mi 
Viranhane mi 
Kiırvansaray mı?. 

Diye aylar, hatta yıllar bo -
yunca münaknşası oldn. Bir a
ralık istimlak işleri, bir aralık 
nl.in, bir aralık yıkma mese
leleri çıktı; hülasa sarayın in· 
şası kaldıkça kaldı. Şimdi İle 
Prost'un planı meselesi çık • 
mıs, çünkü adliye şehircilik 
mütehassısının pl8mm beğen• 
me~. 

Bizim Nanemolla: 
- Galiba, adliye binası ya -

narken yerine yenisi yapıl • 
mosın .. diye bir ah alınış oln· 
cak.. 

Diyor. Bilmem, siz ne fikir
desiniz?. 

A. şEKiF 
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~acı @ın1 
ESTONYA HOKOME-IHolanda ordusu 

Tİ SOVYET RUSYA- Başkumandanı 
YI PROTESTO ETTi da istifa etti 

Yerine General Vin· 
kelman tayin edildi Sovyet hükumeti Estonya notasına ver· 

diği cevapta teessürlerini bildirdi 
[Moı;lcova., 5 (AA) - Tass A

jansı, Moskovadaki. Eıstonya se
firinl:n B. Potemldrı:'e Sovyet 
naTJ> gemi-1crinin 212 tarihinde 
rraldin Ü7Jerinde ııç=ıJ<ta olan bir 
IEstonya tıilim tayyaxeshıe ateş 
etmelerini µr<Jlteglo eden bir no
ta tevdi etmiş oldu~ bildfr
mektedir. 

Sovyet hükfrmeti, Esionya tay
y>ı.relerinin limanın ve limanda 
'bulunan Sovvet harp !(em.ileri -

n4n üzerinde ucmal:annın Tallin 
hükilmeti ile karar altına afonıruı; 
olduğunu hatrrlatmıştrr. Eston
Y& ta yyaıresi, Sovyet haxp gaıni
leri Ü7erinde müteaddit defalar 
ıuçmuştur. GemHer, lbu tayyare
yi bir düşman tayyaresi zannet
mi~rerdir. Binnetice ortada bir 
suitefehhüm mevcut olmasına 
binaen Sovyet hükfımeti, hadise 
dolayısile teessüı<leri.ni beyen et
miştir. 

Lahey, 5 (A..A.) - General 
Reynders, Ho'.anda kırra ve de
niz kuvvetleri ba>h.-umalldanlığın 
dan istifa etmiş ve yerine şimdi
ye l<adar Utrechts ôzterberg mın
takası hava kuvvetleri kumanda
nı olan General Winkehnan ta- ı 
yin edilmiştir. 

ÖJ!renildif(ine göre, geçen a -
kuı;tostanberi başlrumandanlık 
mevkiin<le bulun.an General 
Reynders'in istifası en ziyade hü
kfunetle ordu arasındaki görüş 
:i:hti'afindan doğmaktadır. 

Hertaraftaşiddetli Belgradda veri-
len kararlar 

zelzeleler ol yor 
• 

I stanbulda son iki gün içinde 
8 bin beş güz lira top/ andı 
Son iki gün zarfında Erzincan 

tdlaketzcd!ftori için şehrhniı:.dc 
ki Kızılay veznelerine 8.516 !i-a 
teslim edil:ı:ni.şfu. Bu suretle 
.!stanbulda.ki teberriiler yekfınu 
1.000.061 liraya ~olmuştur. 

Ankara. 5 (A.A.) - Zel2elle 
f<ı:a.kct:ııcdolcrine yardım için İn
J'iltcrede teşekı.-ü.l eden Türk -
İn.ıriliz yarılım heyetinin mümes
sili emekli ııeneral Deeds Er
ırinoandan ayrıll!:-ken i.ntıbalarım 
ııoranlara •hükfunet tlli"afıtıdan 
alımın tedbi.ııler ço.k isabetli ve 
~rindedir. Demiş, ve bıınlardan 1 
havrand.ıkla bahsetmiştir. ı 

Londra, 5 (A.A.) - Zelzele fe
Mketzedelerine yapı!lacak yar
dmı için teşekkül eden ~iliz -
Timle komitesi tarafuıdan Türld
yeve gönder&n Si.r Wyııdham 
bu<7Üll Londraya çektiği bir tel
grafta 50.000 felaketzede için a
ya.Jııkabı, lxrttaniye, çivi, pencere 
camı ve çinkava ihtiyaç olduğu
mı b~. 

Te@af keza ilac ihtiyacının a
cil oldufıunu bı.ldinnektedir. 

İstanbul, 5 (A.A.) - Kandilli 
rasathanesinden: 

Bu gece saat 20 yi 17 daltika, 33 
saniye geçe merl<ez üstü İstan -
;ıı.tıdan 400 kilometre mesafede 
tahmin edilen kuvvetli bir zel
zele kaydediinıiştir. 12 dakika 
sonra da ayni merkezden birinci
ye y:ı.lcın ikinci bir sarnınb da
ha gel.ıniştir. 

İnebolu, 5 (A.A.) - Dün gece 
İneboluda 21,20 de iki saniye sü
ren, diğeri de 21,30 da Üç sa·oiye 
süren şiddetli iki zelzele ohnuş
tur. Hasar yol<t.ur. 

Kastamonu, 5 (AA.) - Dün 
~e Kastamonuda 20,20 de ve 
orta siddNte ve beşer saniye de
vam eden iki yer sarsıntısı hisse
dilmi.ş-tir. Hasar yoktur. 
Gümiişane, 5 (A.A.) - Cu -

martesi akşamı iki hırfif ve diin 
sabah da saat 7,50 de ort .. şid -
dette ve amudi bir zelzele ol -
muştur. Hasar .v<:>ktur. 

(Baş tarafı 1 i11Ci sayfada) 
me5ai arkada<Uanmın namına da 
kullanmış olduğum sitayişkiıra
ne lisanın ka1bimden ge'en bir 
ses olduilınıu size temin etmek 
isterim. 

TÜRKİYENİN ROLÜ 
Budaııeşte, 5 (AA) - Havas 

Ajansı bildiriyor: İyi malfunat 
alan mahfiller, Balk.an Antantı 
iQtimaları neticeleri Mık.kında 
cemi1ekarane bir ihtiyattan ay
n lmamaktadırlar. 

Sal! cenah partisinin haftalık 
ııazetesi olan •N emzetor• a gö
re, Belgrad topları<tısında en mü- 1 
hh.;;ı rolü Tü<i<ive oynamıştır. 

Gazete diyor ki: Türkiyenin \ 
hattı hareketi şimalden gelen her 
türlü tehdide kar$ı bir ma.yn sed
dine ·muadildir. Konferansın sey
rini b~ nihayete kadar Sa -
r~ğlu dikte etmiştir. 

Londra, 5 (AA.) - Royter A
jansı b ldiriyor: 

Balkan Antantı Konseyinin top 
lantısı ha.kkında Londraya he -
nüz tafsilat ııelmiş olmamaklaı be
raber, konferans neticelerinin 
Londrada memnuniyette karşı -
!andığı anlaşılmaktadır. 

Yugoslavya ve Romanya Ha
riciye N a.zırlarının irat ettikleri 
nutulcl.arda. komşularından ı;ok 

dosta.ne bir surette bahsetmiş ol
maları da memnuniyetle karşı
lanmıştır. 

Roma, 5 (A.A.) - Steiani A
jansından: 

IJCDAM 

Teşekkür etmeliyim! 
Akşam gazetesinin (Cemal Re

fi!,) isiınll muharriri, matbuat 
i\lemindc, bir bakıma bizim ekol
den! sayılır; yani o da bizim gi
bi. en cok harcı illem şeyler ya
zar. Fakat son giinlerde, işi azıt
tı mı diyeyim, yok~a biraz tozut
tu mu,nc ynptı? Bnkıyorum ikide 
bir, edebiyattan, şiirden, edebi 1 
işlerden bahsediyor ve boyuna 
şuna, buna takılıp duruyor. Dün 
de tutmuş, geçenlerde Nurullah 
Ata~m methetmiş olduğu güzel 
bir şiirle alay ediyordlL Kendi
ni ne kadar sevdiğimi bilen Ce· 
mal, darılmasın amma, ona bu
rada kısaca bir hikaye anlata -
cağım: 

Vaktilc, huil;dny, Hicaza ı:ider
ken tutmuş, mısırı çağırıp kendi 
yerine vekil bırakmış ve kendi 
Hicn7dan gelinciye kadar ona, 
yapacağı vazifeleri birer birer an
latııu.ş. Sonra bııi1;day, tam mı
smn yanından aynlırken mısır 
sormuş: 

- Affcclersin buğday kardeş 
amma, senin yerine ben, ara sı
ra, baklavalık buğday da olabi-
lir miyinı? 

Bu.ı{day ı:ülerek: 

- Y oo! Demiş, o kadar incel· 
miye kalkına, koparsın! 

Hani onun ı:ibi, bizim hem 
meslektaş, hem de hemşehrimiz 
olan Cer.ıal Refik son giinlerde, 
ara sıra baklavalık yufkalığa da 
özeniyor ı:aliba! .. Ne ise, şimdi 
onu ı:eeelim de ,..,lelim Nurullah 
Ataçm meth ve Cemal Refiğin 
alay ettiği şiire: 

cPotin!erime ve paltoma• 
cTeşekkür etmeliyim.• 
cTesekkür etmeliyim.• 
·Bu~üne, bu sevince.• 
cKara bastıj!ım için şültiir;• 
•Sükür gökyüzüne ve toprağa;• 
<İsmini 'bilmedii,\im yıldızlara,. 
cSuya ve ateşe hamdolsun!• 

İnşirahı, ferahlı~ı, saadeti, se
vinci daha doj{rusu gönül rahat
lığını ve daha daha doğrusu nik
binlij(i su ufacık parça kadar sa
de, samimi, selis ve veciz ifade 
eden kaç tumturaklı ve şatafat
lı şiirimiz vardır acaba? 

OSl\IAN CEMAL KAYGILI 

Milli piyanko An. 
karada çekilecek 
Ankara, 5 (AA.) - Millt Pi-

yrul!?O idaresinin birinci tertip 
plitnının ilk keşidesi önümüzdeki 
çarşamba günü saat onda Anka
ra Halkevinde yapılacaktır. 

Saracoğlu Nişte dostane 
tezahüratla karşılandı 

Gazetelerin Belgrad Balkan 
konferansının netayici hakkın -
daki mütaleaları bilhassa !tal -
yan matbuatının derpiş etmiş ol
duğu veçhil.e konferansın san -
sasyonel b;r neticeye varmamış 
yalnız A vrupanm cenubll şarki -
sinde sulhün muhafazası husu -
sundııJti menfaa.t ve azmini te
yit etmiş bulunduğu merkezin
dedir. 

Macaristandaki müslü
man cemaati reisi öldü 

r (B~ tarafa 1 iııci sallfad.a.J 
toılralta m\i.teafük metailibatının 
müzakeresi tehic ~ek ltızım 

~elmiştir. 1 
Gayrı resmi Macar miişahidle-

ri ise, Ba)ka n &nant.ının :Macar 
metalibatı.run da müzakeresini 
tehir etımlş ol mesından dolayı 
memnııniyel6iıılilıllerini gi.ileıme
ımektedir. 

riciye Nazırlannın, Antant dahi
linde ticari mübadeleleri sureti 
mahsusada organize ederek, Bal
kan devletleri arasındaki iktısa
di baaların ve irtibatların sık!aş
tırüınası ve mükemmelıeştiril -
mesi zaruretmi tebarüz ettirdik
leri "'3.vdolunmaktadrr. Bu iti
barla ekonomi komitesinin, ya
kında toplar.m.ası pek muhtemel 
görülmektedir. 

Buda.peşte, 5 (AA.) - Ma.caris
tanda.ki müslüman cemaati reisi 
Hüseyin Hilmi 52 ya,şmda olduğu 
halde dün Peştede ölmüştüı. 

Avusturya - Macaristan impa
raiorlu,l!u zamanında da müs'ü
maıı cemaati reisi bı.ılunan Hü
seyin Hilmi, Gülbab.a tür.besinin 
de bekçisi idi. 

Belgrad, 5 (A.A.) - Türkiye 
ve Yunanistan Hariciye Vekil
leri .bugün Yugoslav Başvekili -
nin Niş.deki ikametgahmda mi-
58.fii olm~lardır. B. Saracoğlu 
kendisini alkışlamaiıa gelen hal
ka hikp ederek, dem~ir ki: 

Yugoslav iktısatçıl.anna göre, 
Balkanl.a·rın sanayileşti rilınesi i
çin müşterek -b>r plım vücude 
getirilmesi lüzumu kendisini his-
settirmektedir. Bu plıin, Ba.lkan 
memleketleri arasında her türlü 
sanayi rekabetini bertaraf ede
cekti.r. Antant ekonomi komite
sinin bu sahada mesai sarfedece
ği tahmin ohınuyor. 

Balkan antanh ve avrupa devletleri 
Yuııos'av milleti Türk milleti

nin ınuhaıbbetinden emin olabi
lir. Memleketler dahilinde ve bu 
ıınemleketlerin kendi aralarında
ilti ittihat Balkan Antantı siya -
~ındenberi tatbik edilen bir 
.o.uvvettir. 
h. B. Meta.ksas, ayni mealde bir 

1t&bede bulurunuştur. 
te Belqrad, .s .<~KDAM muhabiri 

lefon!a bıldırıyor) - Yunanis
!an Başvekili Metaksas ile Türki
. e Hariciye Vekili Saracofrllı Baır 
~ Svetkovic ile birlikte bu 
ler:. 93at 9,20 de Nişe gelmiş-

Nazırlar y .. M~ Tüıık. y "'"Sla , ..--... , ve u-
ol.a v b.ıyraı.'rlarile donatılmı.ş 
iti n garda V aroar valisile mül
bir v~ asker_i erk.in ve kal.abalık 
ı,_ ; a!.k lnıtlesi tarafından se _ 
-nıanır.ı·'-~ır N' ,_u. 
!'E<l:ı:ş _B<f;,dive reisi, çok hara
ta2 ~ n.u~ söyliyerek müm
llutk\ı afırlerı seiamlamış ve 
:ra~ nu •Yaşasm Yunan kralı, 
lı.ii ın reısıcwn1:wr İsmet İnö
IJ,,ı: .. Yaş~sın Balkan Antantı. söz-
~ bıtırmistir. 

3?.ıTlar gard 
larafınd a.ıı çıkarken halk 
retı., 31~n., çok hararetli bir su-

s aıı.nııslardır 
t~ı..:':_tkoviç kendi k~de M -
'"""""· Sara ':lıu . e ~Cine bir ~ ~e m.aıyetleri 

11\iştir o., zıyafeti ver • 
Be~ 

.l[Ö .• ad, .5 (A.A,) - Be1-ad 
"1sıtıelerıne ·· te . "'' 

tn.i tebiıJ(de Bamlkau allik olan res-
' n Antantı Ha-

Roma, 6 (AA.) - İtal:yaya 
Romanya petrolü verilmesi icin 
&nıa ile Blikreş arasında mü
zakereler cere:yan etmektedir. 

İtalya, daha iyi kambiyc şart
ları ~e ebtniyc çaılışmaıktadır. 
Zira, Romanya milli Baııkaııımn 
son ittihaz ettiği nakiıt tedbirleri 
Rom.an v.a dövizi kambiyo haddini 
yüı:.de otuz beşe yükseltmiş ()]... 
du~undan bu nisbet, İtalyanın 
Cerm.nva piyasasman müba.ya
atta bulunmasına son derece 

Fransa Japonya
yı protesto etti 

Tokyo protestoya 
henüz cevap vermedi 
Pari~ 5 (AA.) - Resmi kıay

naktan bildi:rilldilıiıte göre, cuı
ma günü .Fransız Hindiçinisindeki 
Yunnan demiryolunun Japon 
tayyarecileri tarafınd.an bombar
dımanı e&nasloda 101 .ı..;., ölm .. 
t .. D . ~ uş-
ur. enur ydlıu bir Fransız şir-

ketine ait idi. 
T >kyod.aki F1raru:ız büyük ı,. 

çiliği Japon hüJrı'.lmet.i nezdin~e 
şiddetıli biT P~toda bu!u.rımuş
tur. Tdkyo hiiıkı'.ımeti prot.esıo
ya henüz C"Vll&> varıweııı4ştir, 

Balkan Antantı Konseyinin 
toplantısı milletlerarlllil gazete
lerde, muharip, gayri muharip, 
bitaraf, müselliilı bitaraflığı mu
hafaza eclcıı memleketler siyasi 
mahfellerinde fevkalide alika
lara, sayısız mütalealarn, tefsir
lere, münaka~lara vesile oldu, 
okuyucuların, bunlar arasında 
bunalıp kalmasına, i.şiıı içinden 
bir türlü çıkamamasına sebep 
teşkil etti . 

Bizim anladığmıız neticeleri 
şu tarzda kayt ve tespit edebili· 
riz: Balkan Antantı vardır, de
vamdadır, 7 sene için de uzatıl
mıştır. Bu Antanta dahil Tür -
kiye, Yunanistan, Yugoslavya, 
Roman.va hilkUmetleri arasında
ki samimi dostluk ve ınünase -
betler, Balkan Antantı hü!.-üm -
!erinden doj?an taahhütler de
vam edecektir. Ma.aristan ve Bul
ı:aristan, resmen bu Antnnta gir
memekle beraber, şimdi daha 
fazla yaklaşınışlarcbr. Arazi ih
tilaflan hasebile bu iki devletin, 
Balkan Antantı devletlerinden 

1 birisine, en fazla Romanyaya kar
sı harbe varacak düşmanlıklan 
bertaraf edilmiştir. O halde ce
nup ve cenubu ŞMki Avrupa dev
lctlCTi arasında dostluk, sulh için
de yaşımııık imkam bulunmuş
tur. Bn iyi hir neticedir. 

Bütün bu devletlcriıı, müşte -
rek bir sulh ve müdafaa bloku -
na şimdi umumi tarzda yarınki 
mütecaviz devlete veya hüldl -

metlere karşı kurmalan zarar-
1.ı görülıniiş, Alınanşa,_ İtalya, 
Sovyetler ı:ruı>nnun, İngiltere, 
Fransa müttehit gnıpu ile siyasi 
tesir, niifuz mücadelelerinin, re. 
nnp, cenubu şarki Avnıpayı harp 
sahnesi haline ı:ctimcsindcn ~ 
dişe edilmiş, Tiirkiyenin İngil· 
tere ve Fransa ile yaptığı toda
füi muahedenin, memleketimi -
zin hususiyeti hasebile Balkan 
Antantının devamına zarar ver
mediii de tespit olunmnştur, 

Bu suretle, bu mmtakadaki bi
taraf devletlerin, muli,rip Al
manya ile de ticari, iktısadi mü
nasebetlerini devam ettirmele -
ri yolunun takibine karnr veril
miştir. Demek ki, Balkaıı An -
tan tı Konseyi kararlan A vru -
panın bu mıntııkasındalı:i bitaraf 
hükilmetlcI'in arnlarJnda, hariç 
devletlere karşı sulhün devamı
nı, muhafazasını temin eylemiş
tir. Yarınki bir tecavüz, bu dev
letlere ister Almanya, ister İtal
ya, yahut Sovyct Rusyadan ol -
sun, istiklallerini, mülki tama -
miyetlerini müdafaa, muhafaza 
için mezkılr memleketleriıı si -
Jabla müdafaalan hususunda 
herhangi menfi bir karar, en • 
jl<!l mevcut deil;ildir, Muharip, 
bitnraf büyük devletlerin Balkan 
sulhünün devanuna samimi ria
yederi miiddetince bu mıntalaı
da, simdiki harbin sonuna kadar 
sükfınet devam eyliyecektir. 

HAM.iT NURİ mMAK 

A rod·t meselesi 
hararetlendi 

( B!l§tarcıf1 1 incide) 
ya devanı edilmiştir. 
Yedincı A;ııy.,, ceza mahkeme

si salonu ve bu maıı.kelll"run b-U
lunaugu korıdor ekseuyeti Uni
ver»ı.e taı..etıc:>ııun teşk.ı.t ettıgi 
yüzlerce dinleyıci ile do1ıooş -
tu. Muhakemeye baı;Janm"" icin 
h.ikim saıi:>nun tahliyesini ve in
tuamın temıninı m1.ldd~ıumumi
ıhl<ten ıstedi. Salona gel~n miıd
deiumwnıilk baş muavini Saoci 
dinleyıcı.ere salonu tahliye et
melerim bildirdi ıse de saatler
denbeı:i bu davayı dinlemek ıçin 
ayakta bekılıycn samilerı saivn
dan çıkarmak mü.rrct<ün aı.~dı. 
Kaµw.an çıkmaK degil, koncıor
dan geçmek bıle imkansız hale 
J:tt!J.'IJUŞLi. Bunun üzerine muııa
:kcmenin cok daha geniş olan Bi
rinci cgır ceza maJıkcmc.;i saio
nunda y apılnıası muvafık gö
rüldü ve agır cezada cereyan e
den muhakemelerın bilmesi oe.ı<.
l.endı. 

hıhayet saat altıya ~ kala 
Birinci .:ıi{ır ceza n1Jiıkemcsi sa
lonunda muhak.,moye başiandı. 
Saıon Aalıye Yeni Po.,to.hane 
bın;ısına nrudedilcıiı:ındenı:ı.erı ı:ö
rillmenıış de-recede büyiık bir 
kalaoaulda agzına katla:· do.ımuş 
ve .ı!.ınniyet J\ u.Uür!ügund.n cel
bediıen pdas m~murları intizamı 
güçlli.kle. temin tyltmi~erdir. 

Iddia ınaKaınını ğeçcn ce;~"'<ie 
oltlugu ı;:ibı yine bızzat Cuımııu
riyet Müddeiumumisi Hikmet 0-
ruı.t ~gal eaı vordu. Maznun Se
ınıih Li.ıtii ve vekili aı-uı.1<at ve 
mu.harrır Esat .l\laiıınut Kar:ıkurt 
ile matbaacı kQıan mahkemede 
hazı.r bulunu vorlardı. 

Celse açılınca, bu eserin Ulus 
gazetesinde tefrika edilmediğine 
<blr gelen tezk.ere ile eseri mah
k.eıne .karariy,e tet.kik eden eh
li v:ıtlmf Edebiyat Farl.ültc i Ru
hiyat ordinaryüs profesörü M. 
Şekip Tunç, Edebiyat :;, akü.I Letii 
Metinler Şerhi doçenti Doktor 
Nihat Tarlan ve Edebiyat Fakül
tesi Pedagoji profesörü Sadret
tin Celal Antel'in verdiklıeri ra
por okundu. 

El:ILIVUKUF RAPORU 
Raporda eser hakkında yapılan 

tetkikat zikredilerek ezcümle 
ŞÖ\l'le deniliyordu: 

cEserin aslı Fransız edebiyat 
tarihine muharririle birli.Jrte ve 
hatta muharririnin diğer eser
lıert:e beraher d.alill olıınuşiur. 

Bu itibarla eserin edebi bir ma
hiyeti haiz olduğu ve şöhret ka
zanmış bir edip tarafından ya
zi<:bğı mulıakka.k.tıır. Tercüme
sinde de ayni gayeye mümkün 
mertebe yaklaşmak için büyük 
·bir celıd sarfediV,i(i görülmüş -
tür. Eserin mütaleasında edindi
i!ianiz kanaat şudur: Muharrir 
ııehevi \kıı.yme.tJerle plastik gür 
zellik kıymeti arasında tearız 
dramı aksettimnek istiyw. Bu 
dı aın plıistik kıymetin şehevi ıkıy>
nıete karşı zaferiyle neticeleni
yox. Eserde çak serbest yazıl1mış 
gibi görünen tasvir.ler bu mü
cadelenin Jr.uvvetini ve plastik za
ferin ehemmivetini tebarüz et
tirnıek içindir. Binaenaleyh bu
l'adaki serbest vasıta gayesine 
göre mütalea edilirse bu serbest
liğin hic bir zaman müstehcen 
teıakki edtl:ıniyeceği anlaşılır. Hü
liisa Fransız ediplerinden Piyer 
Luiz'in Nasuhi Bavdar tarafın -
dan Tür.kçeve çevrilen Afirodit 
adlı eseri ilnıi tdkiklere istinat 
ederek çok e::ki bir devri güzel 
bir uslup ile canlandır.an kıy -
metti bir san'&t eseridir. Bu ma
hiye~te bir eseri edebiyat ve hat
ta ıtarih öe ..ıakadar ola-n her fer
din istifade ile mütalea edebile
ceği şüphesizdir. 

MÜDDEİUMUMİNİN İDDİASI 
Mütea.kiben ııöz ala.n Müddei

.umumi Hikmet On.at, bu eserin 
tercümesine ilave edilen kısı.mla
rm ehli vu:kıuf raporunda açık bir 
ifade ile yazı;J:mıs olması lüzumu
nu ve bunun raporda unutu.ldu
.Rwıu, eserin bazı yerlerinin çı
ka.rı.hnış olması ve bahislerin sı
ralarının bozul.muıı olduğu hak -
kında da raporda saca.hat bulun
ımadığını, ehli "ukuf<Wl ihtisaslar 
ırına ait olan ık.ısım hakkında iti
raz dernıeyanına kendisini saliı
hiveUl:i görmemek.le beraber yal
nız umumi bir lisanla cmıüs
tehcen değildir. <tarzındaki ka
naate bizzarure işti:ra.lc edeme
<J.i,ğini, ehli vwl<ufun, davarun is
ıtmat ettiği Konyalı İbrahim Ha.k· 
ikınm verdii'.(i ilk ıaporda müsteh
cen bahseıcillmiş olan cümleleri 
!bizatihi mıüsteh.cen ohıp dlkna
dığuu mucio sebeplerire birer 
birer ·kabul veya reddetmeleri 
kının verdıi(i il.k raporda müsteh
İbrııılıim Hakkının ra.poruııda e
ı;erin müstehcen bWundulıu hal
de prof.esör ŞeJd4:>, Sadrettin Ce
ıı.aı ve Ali Nihadın verd.i.lı:leri 
l'aııorda mülıtchceniyet göııülme
dil!i beyan edilldiı?ine &öre iki ra.-

nor ar""1nda mübayen.t ve ihti-
1.if bulunduı1,unıı. binaenaleyh e
serin tel& ar ve bu defa ı.ıaarif 
Vekaleti Ta:lim ve Terbiye heye- 1 
ti tarafından tetkik edi.me,ini ve 
bu eserin hakiki manasını mektep 
<talebeleTinin de ~ıkarıp çıkara
mıyacaklarını ve talebe tarafın
dan okun.ma;ında mahzur olup 
aJ.:madığı;ıın ela tel.kiki icabetligi
ni ve tercüm~nin de ayrıca bir 
mütercime tctfil ettirüın~sini ıs
te.aığini söyledi. 

E 'AT 1\lAHl\lUDUN 
l\IUKABELESİ 

Bundan oonra maznun vekili 
Esat .Mahmut, ezcümle şun:.arı 
söylemiştir: 

- Her nedense ıddia makamı 
ehli hibre diye ikide biı'de Kon
yalı İbrahim Hakkıyı öıııimüze 
çL,;ar .yor . .ı\khaı;..on.e, Konyalının 
ellii hibre olamıyaca[(ına karar 
vermiş ve bun un içindir ki ikin
ci ve salahiyelJi bir ehli vwmi 
Jıevetine eseri teLkik ellirmiştir. 
Binaenaleyh hala btı lbrahim 
Hak.\ının ıu~ri sürülmesi :rerinde 
değildir. 

iMiıddeiumı:ımi, mahkemeye ter
cünıe ectcn c:Afrodit. e.:-,e.inin 
aslı diye verdiği esm-de de yanıl
mıştır, Biiyük Mil et Meclisi a
zasından kıymetli bir muharrirJe 
memleket kültürüne scneLrd n
beri himıct eden bir .kitapçıyı 
habkın ar ve lıay.nsını rencide ve 
şenvet dun," ·arın. tahrıi< ctımek 
gibi ağır bir ittilı:ı.ın ile mahkc
:nıcye vermedrn evvel bu tcrcü
menın ınüelli!in hangi esa:inden 
yapılacağını bc.c iı.yiJ<ı;te tetkik 
etmemiştir. Afrodit eseri Fran
sada 11 defa 11 muhtelli tiıbı ta
raiından basümışlı.r. Bunlar bı
rıl:>irinden az ~'Ok farklıdır. Na
suhi Baydarın bu 11 tab'ı ara
sından seçip t~rcüme ettiği asıl 
nüshayı mahkemeye veriyorum. 
Müddeiumuminin iliı.ve edİimiş 
dedii(i kısıırrllar bu eserde mev
outtur. 
Artık başka tel.Jtike lüzum yC>k

tUT. Memleketin bu bahiste en 
salahiyetli üç mü iehassıs profe
sürü bu esere müstehcen değ~, 
dir, diyor. Hemen bütün TiiTk 
muharrirleri a~"lli şeyi yazdılar. 
Miilet Meclisi azasından olan bir 
muharrir bu dava münasebetiy
le cirtica sarıJdarum'I, karşımım 
gelmiştir.• Diyor. Avrupa ga
zetc'.eri bu bahiste &Jeyhimize 
neşiyat yapıyorlar ve milyonlar
ca basan Pari Süvar gazetesi eh.a
kalım haşin İstanbul müddeiumu
misi bu eseri At meydanında ya
kacak =• di.yc yazıycr. Bu va
ziyette milli şe,·efimiz IIl<!vzuu,. 
bahistir. Artık bu davaya bir an 
evvel nihayet verilmesi ç6lc ye
rinde o}acaktır. 

Bundan sonra müddei'Wnuımi 
Hikmet Onat, Esat Malını.udun 
heyecanlı sözleri dolayısiyle, ma
kamlara ve taraflara hitapta !i
san nezahetine riayet edilmesi 
iktiza ettiğini, maznuruarın J>e.. 
raet kazan:malannın iddia ma
kamını da memnun ede<ıei(ini, 
fakat bıından evvel mevzuun 
e'l:rafile tetkikini lüzumlu gördü
ğünü söyledi. 

l\lAHKEMENİN KARARI 
Neticede mahıkeme Tan gazete

si sabık muharrir lerindeo. İbra
hiını Hakkı ile Üniversite profe
sörlerinin verdikleri raporlar a
rasındaki mübaylnet ve son :ra· 
porda kanunun tariflerine göre 
müstehcen sayılıp sayılanuyaca
ğı açıl<ça izah edilmeıni~duğun
dan ıkeyfiy>etin bir kere de en .sa
lahiyetli merci olan Maarif Ve
tkiı.leti Mffil Talim ve Terbiye 
dairesine tetkik ettiriJ,mesiıı.e ve 
mütehassısların ilmi kanaat w 
karaıfuıırının raporl.a bildirilırnesi
ne karar vererek muhakemeyi 17 
şubat cumartesi günü saat ona 
'bıraktı. 

Almanya Sovyet
lere silôh veriyor 

Londra, 5 (A.A.) - Deyli Meyl 
ve Deyli Teleııraf ııazetelerinin 
yazıbnna göre, Almanya Sov -
yetler Birliöine silfilı ve mühim
mat vermektedir. Bu ylhrdım ha
len Berlinde tetkik edilmekte o
lan daha umumi ıbir pl~na dahil 
buhınmaktadır. 

Bir Baltık lnnanından hare -
ket eden iki Alman gemisi cu
ma günü öiı:leden sonra Oslo -
onun cenubunda kara sularında 
vapura ilci Nonreçli pilot ahnış
lerdır. Vırpurlarda Petsamo ve 
Murmansk bö}ı:esindeki Sovvet 
kuvvetlerine giden top ve mü -
lılınmat bulunmakta idi. 

Bütim seyalı&tierl müddetince 
Skandinav karasuları içinde se
yahat edebilecek olan bu iki Al
man vapurumm hamulelerini 
h3fta sonunda Petsamoya l:ıoşal
~~ zannedilmekıted,ir, 

SAYFA - ! 

Balkanlılar sinir 
harbini kazandı 

(Başmakaıeden mabat) 
Balkan Paktının yedi ~ene <lJ .. 

ha tenıdidi üzeri.ne 3-·azdıi{ınuz 
makalenin sonunu şövlc bitir -
miştik: · 

•Her zaman sö~d.ğimiı .ııibi 
Balkan ve Tuna devletleı ;nin 
ımeıı.faatleri rr.üşterekLr ,.e ara
larındaki arati ihtilaflarına ra "
men, bu menfaat 1ştorıı.k• ıı.e,.~_ 
euttur ve hattiı. o ihtilaf ardan 
daha kuvve-tlidir.• 

Bulgaristan, bu hakikati an • 
lam!.• ve ~ok uy.al da\TIUınuy:ı 
haslamışbr. Macaristan da he· 
nüz Bulgaristan dercc~ind~ de-
k.ilse de, ayni si.;·asetc meyletntiş
tir. Fakat, Bulı:aristanla !\fota • 
ristanı kendi aralarına alarak 
tedafüi bır Balkan - Tuna itti -
fakı akterlebilmek içın, e\ veli, 
dört Balkan devletinin, 'l'ü:rki:vc, 
Yunanistan, Roman) a ve Yuı:os
lavyanın kendi aralarındaki p:ık
tı, kuvvctlendirmelLri ve herhan
gi bir mütecni.ze kıır;ı müttefi· 
kan ve müştereken i~ler hır ba
le ı:ctirmeleri laıımılı. Ancak, 
bundan sonra, Bulı:aristnn ve 
l\lacaristnnı da ikna edip arala -
rma alabilirltrdı. Balk:ınAnlan
tı devJeıleri birbirlerine pamuk 
iplii\"i ile ba~lı oldukları maııza· 
rasını ~östcrirll·rse. Bul~aristan· 
la l\I:ıcarishtn E-ll;ctle hu zaif bio
k.a girmi ·e lıizuın g-ör.ilczlcr ve 
kendı isteklerini tahakkuk ettir
mek için oı•uıı zatından istifade 
fikrine kaı.ıhı·lardı. r:a!kan An
tantı, kinıtlen v~ nereden gelir
se gelsin, her tecavüze mü~tcre
ken muka\'emct edecek kunetli 
bir bl"k halini alınca, ona kar· 
şı, bütün büyük ve kiiçük dev
letlerin daha hünnctkür davra
nacakları muh,kkaktır. Dört 
devlet 60 milyona y~kın nüfus
ları ve vüzde ontlan 6 ınilvon tu
tac2k ordularile ÖYie kolayea 
nıeydan okunacak ~·c ei~ncı;c -
cek bir kuvvet dci:>ild>r. 

A:vn ka!Jıklan takdirde, bü
viik mi.itecavizlerin iştihasını tah
rik eden dört B~ll:an devleti, 
birlc?iiincc açg-özlülerin boğazına 
tıkanacak yutulmaz bir lokma 
ol':"flnr ve o iş!ihayı keserler. 

işte resmi tebliıPn hc:v'eti umu· 
miyesi ve bilhassa üçüncü ınad· 
desi, Balkan Antantı devletleri
nin, n~:n ayrı yutulınaını~ u az
mettiklerini ve bu azôın ile daha 
genis mikyasta ve daha kuvvet
le anlastı.klarını ı:österınektedir. 

Belgrad toplantısı yapılırken 
kimse Bulgaristan ve Macaris -
tanın da dahil olauğı tedafüi bir 
Balkan - Tuna ittifııJnıun akt~ 
dilecef6ni beklemiyordu. Bal -
kan Antantuun yaşamaııını is
tiyenler olduku gibi yıkılmasını 
ve hiç olmazııa zaiflayıp kendi 
e:nilılerine ram olmasını iatiyen
ler de vardı. Fakat, Balkan An
tantı, toplantıdan daha kuvvet
lenerek çıktı. Dört Balkan dev
leti, toıılantıdak:i görüşmelerin
de şu esaslar üzerinde anlaşınıt
lardır. 

1 - Cenuba şarki Avrupada 
sulbü korumak, 

2 - Tecavilze uğrarlarsa bi9o 
birlerini müştereken müdafıuı 
etmek, 

3 - Bulgaristan ve Macaris -
tanla dostluk miinasebetleriniu 
inlı:is:Uma çalışmak, 

4 - Balkan devletleri arımn
daki iktısadi bağları kuvvetı- . 
dirmek. 

Su halde, Balkanlıların son 
konferansı muvaffakı..vetle ne -
ticelenmiştir.Ve hatta bu muvaffa 
kıyet ümit ve tahminin fevkin
de olmuştur. Bu neticenin te -
mininde, Bulgaristanın takip e• 
tijij uzağı görür siyasetin de te
siri o!D)uştur. 

1914-18 harbinde, Balkanlaruı 
arzettijij kar~ık manzara nere
de, bugiinkü vaziyet nerede? Hat.. 
t{ı, Balkanların Belıı:rad toplan -
tasından sonraki manzarası ile 
1939 nisanında ve Ey!Ulündeki 
hali arasında da büyük farklar 
vardır. Endi~c, korku, gevşek • 
ilk, heTkeste kendi başının ~are
sine bakmak gibi haller yerine 
Balkanlara emniyet, cesaret, a· 
zim ve tehlikeyi beraberce ı:ö • 
e;islemelı: kararı kaim olmuş • 
tur. 

Son toplantı, çözülmiye başlı· 
yan Balkan Paktını yeniden ku..,_ 
muş ve Balkanlıların kendilerine 
olan emniyet ve itimatlannı kuv
vetlendirmiş, Balkanlılan mane'fl 
bo,.guna uğramıya çalışan sinir 
harbini mağlup etmiştir" Bu ne
ticede, Türkiyenin büyük hisse
si vardır. Temenni edelim ki, 
Balkan Antantı ileride de, hep 
bövle kuvvetli ve azimkôr olsun. 

ABİDİN DAVER 

İki :muhabir şur8filru da kay -
de.diyorlar ki, iki Alman bahriye 
dairesi harp gemisi mübadelesi 
için Moskova ile müzakereye 
baslaınıştıır. Almany&nın 15 de
nizaltı mukabilinde Soyyet1er 
Biı'l:iğine Hipper sınıfından kr0r 
wzö!'l.er verilecel!i büdirihnek-
tedir. 
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Ayak sesi kesildikten sonra Ha
lit saklandığı yerden çıktı. 

Emin, bmılann. hepsini ayn ay
rı ve iıweden irıceye sü2di.ikten 
llOtıra yarubeşmda dman Valide 
Sultana.: 

- Anne, dedi. Ben de babam 
l(i.bi bir ı.ıüzdeye sahip ve malilc 
olmak isterim .. Bunların arasın
da bövlle bir kız göremiyorum. 
Yoksa onu bulmak için babam 
Harrunün-eşit ,ııibi Bizans seferi
ne mi veya Horasan diy&rına mı 
akın· etmekliğim lazım gele -
eek ... 

Sitti Zübeyde oğlll!l'lu tıeınirı ve 
ıtatınln etti. 

- Merak etme as1anım, dedi, 
her arzun gibi bu arzun da ye
rine gelecek, bunuaı i~in öyle u
zak, yorucu ve zahmetli sefeır -
Jerine Jmtlarumyaca.ksın .. 

* Valide SultaiU kendi dairesin-
de sabJISızlıltla bekliyen yalmz 
yeni cariye, zevk berlrgam .Ha
romm kızı SarabU'lla değildi... 

Burada, bu ~ daireye miin
tehi bir ltoridımm saray bahı;e
sine nazır pence!'eSİnin kalın per
delerinin kıvrJmlan aırkasında 
yüzü kalın bir peçe ile kaıpalı 
Halit de bekliyordu. 

Haxonun emanet ettiki cariye 
onu buraya, bu perdenin arka -
ııına saklamı~. i,şaretle bumda 
kalmı>sı.ıu, Valide Sultanın 'biraz. 
dan bu koridordan (!eÇeeei{i.ni 
ve onunla bei'aber de kızını gö
rebHecei'( ni anla.~ yine işa
retle, 

- Sonra ,ııılllir, seni buradan 
alırım.. 
Demişti. Halit, dil .bilmez ko

caka'l'll rolünü siy ah peçesi ve 
kadm elbisesi altında mükemme
len yapıyordu. 

Bir1ı2 sonra Sitti Zübeyde oğ
lu:ııun yanından çıkmış ve ken
di dairesine gel=iş, koridordan, 
Hal.idin saklı bulıunduğu mahal
lin önünden geçerek odasına gir
misti. 

Burada, verdiği emir mucibin
ce Sara!buna ile bir cariye bekli· 
yordu. 

V alde Sultan Cariyeye: 
- Bana, dedi. Bizim kızlar a

rasında İbranke bilen kim varsa 
onu bul ve ,ııetir. 

Came çıktı. Biraz sorı.-a be
raberinde .E(enç bir im< olduğu 
ha'de .<(ekli. 

V al de SUlta.n sordu: 
- Sen İbranice bilir misin .. 
- Bilirim efendim .. 
- Bu yeni kız Arapça bilmi-

'.'f'OillllUŞ. Onunla konuş bakalım .. 
Dilinden anlıyacak mısm? 

Cariye Sanbunaya :tbrani di
li ITıe sordu: 

- Sen hakikaten .Aırapça bil
miyor musun? 

Sarabuna İbranice cevap ver
di: 

- Hayır .. Yeni geldim. Öğren
ııniye vakit olmadı .. 

Sitti Zübeyde ikisinin konuş
tuklarını (!Örünce memnUJJ oldu. 
Evvelki cariyeye: 

- Sen aırtık ,l!it, bizi yalnız hı
nı.it. .• 

Eımllıi verdi. Hanmürıeşit 
devrinde ve ağırlığınca aJ:tm 
mukabili satın alınan ve cünbüş 
alemlerinde Halifenin da.Una ya
nı başında ·bulunmuş olan bu ca
riye simdi genç Halifenin mec
lislerinde de ayni vazifeyi yap
rnayı düşünürken yerini başka
lanna bırakacağını anlamış ve 
hiddetlenmişti... 

Koridorda ,l!iderken kendi ken
dine söyleniyordu: 

- Eğer beni, bu kadar ytl iç!n
de kaldıihm bu saraydan çıkar
mak isterlerse ... O zaman ben de 

bir iş yapa.. w saıray ı.n bütün sır
lııı:ı:m saoıay düşmanlarma söy
ler, intikamınıı böylece alırım .. 

C;a;riyenm sö:v !ediği bu sö:ııie
ri perden.in arkasında saklı Olan 
Halit du~u. 

Bir müddet bekledi. 
Ayak sesi kesildikten sonra 

saklandığı yerden çıktı. Korido
ru birbirinden uzak rnesaiede iki 
büyük Ye<" şa:rndıanı aydınJatmak
ta idi. 

Halit evvela bu şamdanlardan 
blrinin yanına giderek söndürdü. 

Sonra ötekini de söndü:ıerek 
koridoru .:ıiliri bir karanlıi;la .boğ
du. 
Şimdi artık görülmek tch 1i -

kesi olmadan Valide Sultanın o
d>asının kapısından içeride söy
lenen sözleri dinliyebilirdi. 

K.aıranl:ık koridora a.ltınde.n ışık 
~açan kapmı.n yambaşm.ıı çömel
di. 
K~ kapı.nm aY'Il<ı> tahta

sna d.avıyarak içerisini elinle -
miye başladı. Valide Sultan, ye
ni cariyeye suallerini tamam.ıa -
mış ve vine tercümanlık eden ca
riye vasıta5ile talima<lı:nı vermi
ye baslaımı;tı. 

- Eğer, diyoıdu, bu sarayda 
çok yüksek bir mevki sahibi ol
mak, maiyetinde cariyeler bu -
Iundı.ıırrn.ak, en ı:;üzel elbiseleri 
f!iymek, en pahalı, en kıymetli 
mücevherleri takmak isterse oğ
lum Emiriilinfuniruni her suret
le memnun etmesi ve onu ken
dine sımsıkı bağl;:ması lazımdır. 
çok f!ÜZe] olduğunu göıüyo -
rum. Daha yüzü ~özü açılmaro.L$, 
saf ve tecrübesiz bir kıza benzi
yor. Böyle oluşu daha iyi .. Hali
fe Hazretlerinin sarayı doldul'an 
yüzlerce cariye içinde en ziyade 
My le olanı a.lakada.reder . Benim 
istediğim, oğlumu devlet işle:rin
den uzak tutacak güzel .kOOın kol· 
lan, f!ilz<ill kadın işvesidir. Bunu 
temin edebilirse V'Qlnız Emirülmü 
mininden değil, aynca. benden de 
mükafat ı(i>recektir. 
Tercümanlık yapan cariye, Sit

ti Zübeydenin bu sözlerini dil bil
mez acemi kız rolünü yava"' Ba
ronun kızı Sarabunaya tercüme 
ederek anlattı. 

(Arkası var) 

TAK\llM vo HAY.\ 

6 Şubat 

SA L 1 
Hlerl: 1358 Rumi: 1355 

2 nci ay Gün: 37 2. Kanun 24 
Zilhicce: 27 Kasım: 91 
Güneş: 7,07 Ak~am: 17,31 
Öğle: 12,28 ~al'Sı: 19,04 
ikindi: 1s.13 imsak: s,26 

..._ HAVA VA7..İYETİ 

Yesiliköy Meteoroloji istasyo -
nundan alınan malfrmta gÖN!, 
hava yurdmı Akdeniz krylılıarmı:la 
bu:1u.tlıu, Kocaelinde çok buhıtllu, 
diğer bölıgele:rck? .kapa'Jıı ve yer 
ye-r sisli, doğu b&lıı;eJ.erde pek 

mevzii ya~ı geçmiş, :rüzgaı1lar 

Trakya Kocaeli Orta Anadolu ve 
cenıup doğusunda ş>maklen, di -
j:(er yerlerde cenuptan hafif es
~ir. Dün İsta.n:buıhla hava sa
bahleyin sisli ve sonralan bufu·t
lıu geçmiş rüzgar cenubu garbi
den saniyede 1 - 2 metre hıızla 
esmiştir. Saat 14 de hava tazyi
ki 1016,8 milibar idi. Sühunet 
en vüksek 12,5 ve en diişük 3,5 
santigrat olarak .kaydedilırniştir. 

J.IAZ AE T / 

MU HAMMET 
Y e. zE. n: Ziya ~akir 

[)edi. Faikat Resulü Ekrem, o
;ııa 1ıeşekkür e~ beraber: 

- Hi.zmetler:irni, :z.evcelerim 
der'uıhte elımişle:rdir. Onların 
işlerine ba.<ıka !arını kanştıııITsam 

maJmm olıu!r 1ııır. 
Diye, zarifane hlr cevapla mu

kabele etti. 
Resulü Ekırarn. o gecenin. ilk 

yarısını (Ayşe) nin odasında, bü
vük bir sü.kün ile geçird.i. Fa
·ı:.at gece ya!'ısından sooı.Ta, ya:ta
l'<ıınckıaı .kaıl:karak dışaT.ı ç:ıkırn.aJk 
btedi. 

Ayse, yerinden fı.rlı.yaırak: 
- Ya Resulallaıh! .. Nereye gir 

diyorsun? .. 
Diye sordu, 
Resııı.JÜ .Elkırem, büyiik hlr sii

kfuıetle: 
- (BaJtl) k.abristaın.ı:na gidiyo-

Tefrika: 141 
rum. (Hatice) ni.n kızını ziyaıreıt 
edeceğim. 

Diye, mukabele bu'V'Ul'<lu. 
Ayşe, onu bu fikirden vaz ge

çinmek istedi. Fı:ıka·t iırn!Gın gö
ıı:emedi. 

Re.9u'lü Ekrem, azaıtlı kıöJoeleri.nr 
den Ebu Ref ile Ebu Müheyb'in 
iko!D:an aırasında, ka!bıristıana ka
dar gitti. Gecenin o derin rul
ımetıleri içinde, Ha.ticenin ıınezar 
taşına dıryaruıcak; 

- Ne mutlu sana .. İmanların 
müııitaa o1uJ<lan fitne ve fesat
lıaırdan uzak b.u1ı.muyoTSUlll, 

Diye, hitap etti. Ve sonra el
~erini semaya lk.alıdiıxaraık, bütün 
haya1ıında onun kadar hiç kimse
yi sevmediği ez.eli ve ebedi sevgi
lisine, Cenab• ~ af ve mağ
feı:e-t diledt 

fKD.ı\M 

Diş Doktoru Diyor ki : 
Kısa bir müddet •RADYO

LİN• kullandıktan sonra diş
ler iniz inci gibi parladıktan 
başka ınil<roıılann kamilen 
mahvolduğunu; zararlı salya 
ve ifı-Jz<ıtın kesildi~ni diş et· 
!erindeki iltiha.plann durduğu
nu ve nihayet ağzınızd:ı latif 
bior rayiha başladığını duya -

~ caksınız. 

Gavet temiz 
.; 

Gayet Sıhhi 

Gayet Ucuz 
Her sabah, öğle ve akşam 

yemeklerinden sonra günde 
üç defa dişlerinizi 

RADYOLİN ile fırçolayınız 

f·.Dll ·~ 
Ankara Radyosu 

- DALGı\. UZUNLUCU -

1 
T.~Q.•u•-mH~ " -· ı 
T .A.P. 31,19 m. H iS K es. ti ...... 

1111.. ısa ıtu. ııt ıı."' 

6 Şubat Sa lı 
12.30 Program, ve ınemıroket 

saa:t ayan, 12.35 Ajans ve mete
oroloji haberleri, 12.50 Tül'k 
111liüziği, ÇW:ınılar: Vecihe, Reşa1 
Erer, Ruşen Ka:r.1, Cevdet Kozan. 
Okuy•m: Muza:ffaı.· İJ&ar, l -
Hüseyni pe.,«revi, 2 - Suphi Zi
ya - Hüse}'llişa.rkı: (Feryat edi
yor), 3 - Bi:meıı Şey - Hüseyni 
şarkı: (Bahçemde Jale de vax), 
4 - Yusuf - Hüseyni şaıı1k.ı; (Sa
ÇJJI. h.\LkıU.mleri), 5 - Refik Fer
san - Hüseyni ti.i1'1.-ü: (Bir kaçı 
bir.leşexek köyfuı yiğitJ.e'l'iOO<'.n), 
6 - Reşat Eı·er - Keıman .taksi
mi., 7 - ...... - Dört köy türkür 
sü., 13.30/14.- Müzik: :K....ışı.k 
haiif müzik (0pl.), 18.- Program 
ve :ınem1'eket sa.a~ ayarı, 18.0fi 
Mfuik: Bir konseTl<ı, (pi.), 18.40 
Koraışına, (Çiftçirun saaıti), 18.55 
Serbest sa.at, 19JO Memleket sa
at ay.arı, Ajans ve aneteo.roloji 
h.aibe.11ieri, 19.30 Türk müziği: 
An.kara Rady06U Kadı.ıı küme he
yel.i, İdare eden ; Merut Cemil İ 
20,15 KonU'ŞlJJ3: (İ>ktısat ve lrulruk 
saati), 20.30 Türk müziği: Fasıl 
hevet.i, 21.15 Kanser ta.Y..d'imi, Ha
lil Bedii Yönetken, Müzik: Rad'
yo orkeStrası, (Şef: Hasan Ferit 
Alııar), 1 - Webeı· : Freischütz 
uver:ti.mü, 2 - Saint - Saen.s: Dan.. 
se IM.acaıb:re, 3 -Mi.ehe! Glinckıa: 
Jota Arragonesa, 4 - Zd1tan Ko
dafy: Mruroı;ek danrl!<ın, 5 - Franz 
Lehar: Al!'tın ve gümüş (va.Jıs), 

22.15 Memleket saat ayarı, Ajans 
haberleri; Ziraat, esham - tahviJ.at 
kambiyo - nukuıt borsası (fiyat), 
2Z.35 Müzik: Opera ary.aları, (pi.), 
23.- iMüzik Cazbant (pl.), 23.25/ 
23.30 Yllı'.l'ınki progr&m, ve kapa
nış. 

Kadıköy Birinci Sulh Hukuk 
Hıikimliyindcn: 

Erenköyünde Sahrayı ceditte 
Kayışdağı caddesinde eski 98 ye
ni 101 101 sayılı köşkte iken bıu
hınaml'V•~ Hatice Feıiyeye Ba
yazıt Be1edive yıanınıda 7 No. da 
d:ol<Lor Hasan Ferit Cansever 
tarafından Kadıköyünde Sahrnyı 
cedit K.ayı.şdağı 98 eski 101 yeni 
No.rı Iaallaı balıçe-li biı" ev ve 108 
No.Jı tarla ve Merdivenköy Ha
sanoaşa M. 17 No.lı tarlanın iza-
1'eyi ş.i.iyuınıa dair Mehmet Sait, 
ve Melıırnet Be<lrettin ve Fatma 
Zübeyre ve Emine Düriye ile 
sizin alieyhinize açı.ığı davadan 
do1ay1 namınıza gönderilen da

veti ye üzerine bulunamadığınız an· 
laşıllm:ış ve 15 gün müddetlıc ha·k
Jrımzda ilanen telıiligat icrasrna 
ıkarar verilttniş olduf(undan du
nışmıya baJnlmaık üzere tayin 
bluıan 21/2/940 çarşamba günü 
saat 10 da Kadııköy Sulh Biıin
ci Hukilk Mahkemesinde bizzat 
veya ıtarafl!llızdan musaıddaık ve
!kfıletname ile bir vekil gtinder
ırnek suretile hazır bulwırnadığı
ruz takdirde !ı.aıımın talıebilc hak
kımı.da gıyap kararı ittihaz olıu
nacağı ve dwa arzuhali.le illin 
suretinin malııkeme divanhane
sine taill< edildiği tebliğ .maka
mına kaim o]maJt üzere ilan o
bur, (24112) 

ZAYİ - Kumkapı ruım erkek 
anektebinden 920 - 921 senesinde 
alldığı.m şalıade-tnamemi zayi et
tim. Yenisini alacağın:ı<lan eski
sinin hükmü yoktur. 

Flaretos idosoğ!u 

İstanbul. Birinci lfUls Memur
luğundan: 

Müflis Yruıya Kemal alacak
\llı1axına konkıurdırlo ~lif etmek
tedir. Ba teklifin müz.aıkeresi için 
alıacakllıllarnı 9/2/940 ouma günü 
saat 11 de dalı'ede hazıı· bulun
maları ilan o1um;r . 

İmtiyaz sahibi ve Neşriya t Di· 
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basıınevi 

lst. P. T. T. Müdürlüğünden : 
İstanbul Pastahanesi bahçesindeki benzin tank1arı üstüne yap

tırılacak demir sımdurmaı inşası işi nazarlığa !konulmuştur. 
Pazar!.ı.k 21/2/940 çuş3mba saat 15,30 da B. Postahane binası 

birinci kaıtta P. T. T. Müdür!lüğü odasında top.lruıacak Müdürlük 
alı.m saiınn komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 383 lira 82 kuruş, muva.k.kat teminatı 29 liradır. 
isteıı::.ilc:rin ol baptaki keşi! ve şartnamesini görmek ve mu

vakkat teminai!a:nnı yatı.rmak üzere çalışma günlerinde mezkıir 
müdür1ük idari kalc:m levazım kısmına, pazarlık ,gün ve saatinde 
de buna benzer i" yaptık:lmına dair pa,zar!ık uünündn en az 8 gün 
evvEil idıarel€Tinden alacakları vesikalara istinaden İstanbul Vi-
1.iıyetinden alırun1' ehliyet vesikası ve muvaık.kat teminat mal<bu.. 
zflıe birlikte ikomisyona müracaatlan. c835> 

ıR.esuüli Ekrem, 'bu hareketiyle 
de, beşeri hru;sasiyetin en yük
sek derecsmi ,gösl.eııınişti. .ArlJk 
ilitiza:r haC.ine yakil.aşmış olma.
na rağmen, sevgil (Ha.tice) sine 
~ loalbinıde kökleşen o derin 
muhabbete dayanannyarak onun 
anezaırnıa .kaıdaır siimllkleımıiş .. Ar
ıtı.k 'bir avııc tC>praJk. o1an o mes' -
ıut öl'üye, hiç şüphesiz iki dlünya
run en büyük :;erefini baıh.$ey· 

OO:ıni~. 

* 
Ha<ıtıalığm vahamet lk:esretti-

ği giindenıberi (Al'i) bir an bile 
hanei saadetin civarını te-r.ketme
miı;ti. Ebu.beıkir, ömer, Osman 
ve saiıre ıı;ibi güzide eshap ise, 
Resulü Ekremi o halde bınaka
rak Üsame ordusuna ;tihaık et
meyi muvafık göıuneırnişlerdi. 

Haı:lk arasuıda, bir çok dedi ko
dular cereyan ediyoa'.. Re9uJ.ü 
Ekre.min vefatından so:ıııra, onun 
ımaıkamına geçmek istiyenJer a
ıı:ası.nda mühim ih!tiliflaır zuhur 
edeceğine dair anübıllai!alı şayi
alar deveran ediyordu • 

Bu şayiıı:laır o kadar ehaınmi
yet keslıetıti •ki, aırıtık. güzide es.
ha'> da bu ciheti nazarı dikıkaıte 
aıl;mak lü=unıu hisoot.rnişle:rdl. 

Resulü Elıırem, hastaı.lı.ğın en 
..ı;idd'etıl i dlev:rinde bıu.lıuınmıakla 
beraber, heon.üz iken.dini kaybet
ıneımişt.i. İhiimaıl ki o da. vefa
ıtmdan sonra, bir :takı:m hadsele
riıı. ruhır edecej(iıı:ıe kana& ııe

tir.m.iqti, Nite.k.iım; 

- Billiıl'e söy]eyinjz, Fshab:ı
m1 çağırsın. 

Dedi. 
Esh ap r.arçabuk harrei saade

te ,gelerek, Resulü Ekremin ra
ıtai(ı etrafında toplandı. Herke
sin çeocesinde der.in bir iztıııra.p 
ile, Resuı::i.i l!lk:remin ne söylive- 1 
cei(ine daia- büyülk bir merak va;r
dı. 

Resulii Ekrem, sakin bir sesle: 
- Kadem, .kağıt getirin. Vasi

yetılerİittıi ıtesbit ed'in. Vefabm
dlan sooıra, ihtilafa düşmeyin. 

Diye, emir verdi. 
Fak.at (Öme:r), lbirdenbiıre bu 

emri nebeviye iıtiııaz etti: 

GR 

Baş, Diş 
Romatizma, 

-1 p 

Nevralji, 

11 - SUBAT 19441 

-1 N 

Nezle, Grip 
Kırıkllk 

·• bUtlln ağrıları derhal keser. llizumun'!la gUnd• 3 kaşe ahnabillr. 
~. 

İstanbul Asliye Mahkemesi 9 
uncu Hukuk Hakimliğinden: 

Osmanm Be<,iktaş Muradiye 
roohallesi Çifte B&kkaıllar so.kak 
43 No. da otuxan Mahmu1 kızı 
Gül'i.iz.ar T2"'1urdur-an aleyh.ine 
anaJ:ı.ke;m.,nin 39/l1l6 No. sı ile aç
mı~ olduğıu bosaıııma davasının 

vapı.1an durusması sonunda: Ta-
1·aflar axasında b:u; gösteren şid
detili geçimsizliğin çekilmez hir 
haıle ~,ği ve kıusurnn başlıca 
muddiaıleyh te olduğ.u ve altı ye
di aydıan beri kocası evini teıık He 
semti mechule ırittiği diruenen sa
hi11lıerin vfııki olan ifarl.ererile sa
bit olklı.ığundan K. M. nin 134 ün
cü maddesine tevfikan tara.fla.rın 
boşaııımala'l'llla ve mezkfır K. 
nun 142 nci Jll3(l.desi mueibince 
dava olunan bir sene müddetıle 
e"1k>nemomesine 25/12/939 tari
hinde k•raıc· verilim.iş olıduğundan 
müddeialıeyhin tarihi tebliğden 
i.tibaren 15 '<tin zarfında itiraz 
etnnediği t,akdil'de hükıınün kes
bi ka<t'iyet edeceP:i tebliğ maka
mına kaim olraa,k üzere il:an o-
lunur. (24119) 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudııa altına daima 

KREM 
PERT EV 

sürün üz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve almıasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olaın tüp ve 

vazol'311'1 vardır. 

SuUanahTMt Birinci Sulh Hu· 
kuk Mahkemesind.enı: 
Şevki Laık'ın J:ıaınili bulıundu

ğ:u İstan:bUl KasapJ;ar cemiyeti 
Türk Anonim ı;iriketinin 2822 sa. 
y1'liı, his>e senedini ziyaından d o
layı mahkememize bilmüracaa 
usıtlen isbat etmiş ve mahkeme
ce de mezkfu senede dair tediyat
•ta ·b'lılunm<LI<tan şirketin memnu
iyetine ve keyfiyetin ba müzek
ilrere teblijt ve gazetelıerle de ila
nına karar verilın.is o:ıduğundan 
taTihi llfüıd.an itibaren 3 sene 
zadmd sahlbin>n yeddi za.;ı olan 
senede bir :müstahik çıkmadığı 

,.takdirde davanın alellusul rii'yet 
ve icabına ,göre hüküıın verilece-
ği alakadaranın ma1ümu olmak 
üzere ilim oJ.unın. {24102) 

- Vasiyetnameye ne lüzum 
var. Bize, A!filahın idtıabı kafi
dir 

Diye söylendi.. 
Öınerin bu sözleri, onıda'ki oo

haıp aır:asınıda derhal bir ımWı.ailı:a.. 
şa ·k.aµısı açtı. Fikirler, ikiye ay
nı.kiı. Vasiyetnıaıme .vazılıınasın.ın 
lehinde ve aleyhln.ıe söz .söyle
yeıııl'erin sesleri yü.kse!miye baş
ladı: 

Bu münaıloaşa pj.tl«çe arlat\8k 
adeta bi.r iD1W1'a.zaa, ve mücadele 
halini ahlıı. 
. R»suıl.ü Ekıreın, öliim döşeğiı
ınin kena;rmda cereyan eden bu 
hailtien büyük bir teessür his
setti. Öfkeli biır sesle: 

- Pieyga.mbeır.in ikas'Ş!Sında 
~za ~ .. ç,&mı .. Be-ni, llrel',.
di ha.:ıime teırkedlniz. 

Diye, ımfrnha.ayıa hitam vEµ"di. 

* Fakat, kendisi henüz haıya1ıta 
iken eshap arası.rı&a vuilrua ge
len bu ihtilaf, Resulü Ekreıni 
son derecede müıteesııiır e1miş.ti. 
Bugürı:kü ihtilaf, ye.nn vah.!m n&
tioele-r verebfilııdi. 

(Arkıuı ııarJ 

13 () I< .§ A Amerika donan
ANKARA 
5·1· 9 40 

Kapan" 

1 Sterlin 5.24 
100 Dolar 130,19 
100 Frc. 2.9180 
100 Liret 6.675 
100 İsviçre Frc. 20.2725 
100 Florin 69.185 
100 Rayişmark 
100 Belı:ıa 22.0556 
100 Drahmi 0,97 
100 Leva 1.5875 
100 Çek Kronu. 
100 Peçeta 13.435 
100 Zloti 
100 Pengö 23.425 
100 Ley 0.935 
10-0 Di.nar 3.0825 
100 Yen 30,94 
100 İsveç Kr. 31.005 
100 Ruble 

Esham ve Tahvilat 

masının vaziyeti 

Müşterek Japon 
· Alman donanması 

Amerikaya faik 
VaşinJ:ıton, 5 (A.A) - Ameri

ka Bahriye nezareti, Amerika., 
LngiJıtere, Aimanya, Fransa, J a
ponya ve İtalya donanmaı.arı 
a;raı;ındaı mukayeseli bir cetvel 
ne"1'etiınistir. 
Ameriıka donanması toniılato 

itibariyle İnf!iltereden sonra iktn
ci geliyorsa da gemilerin yaşJ.an 
itfüariyt.ıe ·beşincidir, 

Amerika Bahxiyesinin hesaplar 
Tına ııöre, eğer önümüzdeki beş 
sene ir.inde sür'atle ham gemile
ri yapmazsa Aımeriika 1945 sene
sine .ka.dax modern bir donan
ıma •kıudreti.ne maıJ.k olamıyacaJıı
ıtın-. 

Yine 'kayd<'dildiğine göre, ıı,.,.. 

i(ün yapılmak.ta oran gemilere 
a1t rakamlar gösteTiyor ki, A 

Or, Hafız Cemal ıınerika donanması müşterek ja.. 
"'Oil ve Alıman donamnasma fa-

(Lok man Hek i m) iık değildir. Japony'! ve AJıman. 

Türk borcu II peşin 19.25 

DAHıLıYf. MÜT AHASSISJ vaı:ıın adetçe faiıl<lyet!eri bll'has-
Divanyolu 104 1 sa denizalıtılarında ve destruyl!l'-

1 

c:erindedir. 
Muayenebane saatleri: Pazar -~ 

hari ç her güa 2.5. 6, Salı, Alnıan • Sovyet iktısa. 
Cumartesi 12 • 25. lıkaraya 

ı---------' di komisyonu toplandı 

İKDAM 
Abone Şartları 

DAH1Ll HARtct 

S welik 1%00 Kr· Z300 li.r. 

6 aylık 600 Kr. l~!id Kr. 

S ayltit 300 l(r. 800 Kr. 

ı • :i.llO ıu. 

1 LA N 
TEK SÜTl": 
SANT İMİ 

Blrlııci Sahife 400 k\Lnlf 
ik inci Sahife ZW kurut 
Üçüncü Sahife 260 kurut ı 
Oördüı:ıcü Sahife 100 kuruı 

5 - 6 mcı sahifeler 50 ku.nıt 
ı . 8 jnct Salıifeler IO lmnıt 

Ga~etemlzde neşrttQoCe

cek b ilcümle ticari ilanlar yal. 
nız Ankara caddesinde K ah -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektlf f' rketlnden alınır. 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 
CIJcllye n ıdlllrnl7e mlitehass1"ı 

Pazar llarlç her ciin &&bahlall 
a.keama kadar 

Aılres: Babı!U Catalotlu 
:l'Olıuııu k6ıoslnıb! No. U . Tel. !3 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

6/2l9ro Salı ıl(Ü,nÜ aqemıı 
sa...ı 20,30 da 

O KADIN 

* fSTİKL.A.L CADDESİ 
KOMEDİ KISMINDA 

BU AKSAM OYUN YOKTUR 
o(;LUMUZ 

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas N o. 4 
Pazardan maada her gün saat 
15 den sonra. Tel: 40127 

Berlis, 5 (A.A.) - Alınan -
Rus ik>tısadl :k.omisy-0nu dün top
lamnış!;r, Kaııllsyon reisi dok
tor Reyss inhat vererek A1-
ananya i.Je Sovyeulcr Birliği ar&
sında .ticari mübaıdelenin malı.· 
sus dereeede artmıya devam et
tiğini beyan etmiştir. 

Sovyet - Japon tica
ret müzakereleri 

Tokyo, 5 (A.A.) - Japonya 
ile SovyeNer Birliği arasında bir 
ıticaret muahedesi icin yapılmak,. 
ta olan nııi.zakerelerin uzıun sÜr 
ıreceği ve meselelerin kıar!liıkı 
olması dolayı.siyle kısa bir ı;,.. 
manda neticelenmiyeceği zan
nedilmektedir. 

Japon tayyarelerinin 
bombardımanı 

P aris, 5 (A.A.) - Haber, alın
dıtına ııffi e, Japon ıayyareleri 
Fransız Hindi Çinisindeki Hay
pha.ıı.g'ı ve Yunan demiıryolt.ınu 
iki defa bombardıman etmişlıer
dir. Demirvolunun 100 yardalık 
bir kısmı harap oimuştuT. Bir 
Av:r<.ın:>alı ve 20 Cinli ölmüştür, 

Sovyet - Bulgar tica. 
ret anlaşması 

Moskova, 5 (A.A.) - 5 kirnu· 
ırnısani 1940 da Mook:ovada Buıl.
gaıristaın ile Sovyetler Biır ]iği 

arasında imzalanan ticaret ve 
seyriliıeiain n:ı.uahedesi.ni yüıksek 
Sovyet meclisi 3 şubatta tasdik 
eyffie'miştir. 

Şilide gazete patron
larile işçiler arasın· 

da ihtilaf 
Sant ie..l!O'Qilli, 5 (A.A.) - Ga

zelle iı;;çileri sendiokası 24 saa!Aik 
grev ilan etmiştir. Grev 6000 iş-
çiye şiiımiJıdiııı. · 

Gazete sahiplıeri ile de l:ıtına 
mukiaıl:ıil ıırevıııe cevap vermiş
Ittdir. Bu patronlar grevuun 
roiid'deti haılol.wıda !(azete sahi'P" 
l:e:ci arasında ırnüza.keTe'".Jer cere
YQ!l eUınekıtedi:r. 

109 bin ton hububat 
zayi oldu 

Bueııos..Ain!s, 5 (A.A.) - Buğ
day kanrlsyonunım bildirdiğine 
göre, haıı:ıbin başlangıcındıın 31 
lkfuı.ırouevve'le kadar hubuıbaıt yükı. 
:ıü 18 Arjantin •ilebi batmıştır. 
Za.yi olian hububat mi:ktan 109.006 
ton.duır. 


