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Sahip ve Başmuharriri: 
ETEM iZZET BENiCE En Son Telgrafları Ye Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

Saracoğlu bu a ah Köse lvanof'la görüştü 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

mü itikattan 
Boris taralından 

sonra şehre cıktı 
' 

Hariciye Vekilimiz 
Kral Majeste kabul buyuruldu 

ve 

-- ---
Harp 

Balkanlara 
gelecek mi? 

Hariciye vekilimiz bu akş.am Sovyetlerin Manerhaym hattı~a 
Sofyadan hareket ediyor ___ ta~~~uzları şiddetlendi 

Hariciye vc~i~imizin Bul~ar. başvekil~ . ile dö??şte . 'Ri·b~b en t~ ~-p ~ Finlerin bi'r Sovyet fır-
-~-an~l .... anıı-Bal...,ka_u_ko-nı-o- yaptığı bu mulakata hususı bır ehemmıyet verılıyor 1 k J h • h 
)'ıııf.n toplantıamdan aonr• t . t asını aa a ım a 
~anlara berbanci bir t• Sotya 6 (Hususi) _ Türkiye Ha- e m 1 n a 
tavib.de b~lumnalan bek - riciye Vekili Şükrü Saracoiı~un • • d •ı / 
)enebllir 1111? BePrad ve Ni3'den.dö:'1üşünde Sof- • ettıklerı Jog" ru eg""' ı 

tlZan: ETEM İZZET BENİCE y. iıltasyonunda .ıkincı ~fa ohı~a.k, ve r 1 y.o r Uı • 
- Bulıar Bqvekili Köseıvanof i.14' . 

~n Telırruf'm bu alitanlannda en yapacağı miilikata evvelklsinden 
-.raıı:ıık sanılan -''nlerde dahi: daha ıüyade ehemmiyet verilmek-

- Almanlar Balhnlan ine • tedir. 
ille~.. Şükrü Saraco/!lunun Bulgari&-

! SoVyetler ele inmiyeceklerdlr_ l.anı aU.itadar eden meseleler hak-
,,. Frkrın; hfıdlııelerin )'ÜJ'Üyüşllne kında ıkonsevde mealekda~larile 
.:L .,..,~•ima da7anarak sebeple- yaptı«ı. l(ör<l~lerden edindiği in
i;' ıa.h ve mlldaf .. ettik. Balkan tıbalaı;. B~r Başvekili için çok 
a. ~i vesilesile Belıratta top- ln)'ll!etli olacaktır. 
~ diplomat ve cazetecllerln Bel,grad konferansı kararların • 
~ teaımı n umumi n•Y•t ela dıın sonra Balkan meınl.eketleri a
lldıı, hnaatlmisi teyitle 7arar J'Mmda yalnu siyasi delil, iktısadl 

Wıırin de daha ziyade takviye 
Mt Baıkan koue)'inia blutiht teıı- edllece~ fiiphe edilmemektedir. 
fd, •ttlli kararlar be muhakkak SQkrü Saracoğ'lıu bugün ö/!leden 

Sofyada Kral sarayı, Bulgar Ba ·vk!U ve Hariciye Vekilimiz 

A 8enı Balkanlar ve eenubu '8rld evwl Sofvada belclenmekt.edi.r. Bul- Trenin bu sabah saat onda Sof-
~Pllluıuı aulluuıu mahfuz tut-., .ııv lrilJtUmet! H:ıriciye Veltıhnizi yaya gelmesi beklenın.,.ktedir. Sa-

ll!ıı mllelafaumı 7apmak baJıı - teot!rmek üııere YugO&!avya hudu- racojtlu Bulııar Basyekili ik ;ıö -
ıa dan .., a~ bir nslyetl mey - · - ··• t S t 13 d S f :'!~. ıretınıı, lıem ele teenilz 't'e dundaki DragOD'Nlna ıstasvomına rustüı< en soma, aa e o -

derek Kral Boı-iı. tarafından kabul 
edilecektir. akşam üzeri de saat 
17 de İstanbula doğru yoluna de
vam ed~ktir 

(/,)evamı 3 lin<Ü sahifede) -t ııolltllıalmıın ceriletmek hmusl bJr tren ııöndeı:miştir. ya civarında Vranya sarayına gi-

::. •lr lı•ap lllellsll lçhıe sokmak ---

LL-Yaaene •e lclrakial 7aratmak Al 1 
ı -etllli husule ıretlrcll. m an a r 
...!~ ko1tH7e n konseyin b
--oUUıa hWm elan mnlıassala 
~ lıaYaelq aonra 7eıai lıir nziyet 
il lllıalteıne e411~bllir; eııun auaU 

ı·tün vv 1 ile 
• tııd-. 

- Almanya, Bıılluılllılann Bel
:::- vardıkları siyasi aeticeden 

111 lıı Ba';kanlara inmek istiyecek 
• tenııyecek mi?. tt!u Suali üç cepheden mütalea 

ecıı ek ve cevaplandırmak iktiza 
teb Yor iti, bu ilç e~ası fU &ekilde 

ıtrllz ettirebiliriz: 
ı.r, ;\.__ Belgrat içtimaı ve elde edi
te netice Almanya aleyhine mil-
~cih nıldir!. 

"ı Alman~·anın Ballı.anlardaki 
"' "ad' li~ 1 m•nfaatleri haleldar edl-

. OJ: hlt1'> 
( ' .. 

'• :- Alıuan~·llJlın siyasi ve askeri 
l~''YPti Balkan devletlerinin mu
\, r_reratından sonra bir delisiklik 

}detıuı, 'd' • il . mı ır. . 
lı~j~ _iiç vaziyeti sırasile tetkı"k et
tı>,,, •z takdirde ŞTI neticelere va-

ll}~;- e..:ııfrat İ<"lİın3t Vt" Balltan
:Ya~ •_n ~c~di memlekctlcrinL ha -
"'H. ~, ••lıklilllerini ıııüdafan e:vlc
.\in . ·'"usunda mutabık kalmaları 
•i~.'·'nYQ aleyhine muharrik bir 
d~, 1~~1 takibinden uzaktır. Her 
•u,, de" dost, bitaraf, ancak teen-
1iku' u~ınan ve biaman bir poli· 
.\1 takibi kaı·arıdrr. Bi,,aenalel•h 

hl·tn, · 
dııv~ ··anın bu karardan 1ru.,1ru 

İ> ,cal(ı hiçbir ;ey ~oktiır 
'"I k lı! . ·' . hoı,ı an ar saılecc kend! mim 

tiııi ;::ını, i•tiklal ve hayati3etk'
b·,• l"Unta kararını veYmi<lcr ve 

c nan . h' 
le, .•. "· .. gı ır Yerden vaki olac•k 

"U'"ta •arı, · • arruza kay1t;ız \'e 
•ınd:t mukabele etmek esa -
llu mutabık lrelmı<lardır. 
1 nıı11la b. l' · a• ı,· ır ıkte Ralkanlı -
~1tlıı:a,.ı.':liğe dahil olnuvan 
tısttHı ·j nn ''e OVl'Jt:a ~faca • 
t•)if 1 

1
• c de aııhcmak ve v('kpo-

~ .......... t . 
't't•ın· 1 

1 
• On\an1lamak meısaisine

lıa., "·''h~tdır. Bu itibarla tin her-
., '

1 ır d J • on)J,.11 d .,,. •tın h•rhanıri bir 
lı · ı evi t' · "'ri•- e ını ele alarak mu-

·ı, ~ rnl ıw fı t\ı :-t\~t , n~ması rsatlarına 
, 'Vetı lnlistir 
'-Alın . 

~n~iv~c nn_~•uı!n sivasi ve askeri 
lı ~ı f•J '.k U7<'rınd., deı<i<ik -" ırı d k k ·• 

lı.aror v.- t d~~e · mukabil :veni bir 
lttc"cut e . _ır ~lınmı.< de~ldir. 
dilıni, Vn fılı '·azi:vet tahltlm c· 
'il . ••,·ına.ı -•ikan h' r-- .. ll!l 7.0nnoluroan 
YNin; _ ırh "'r•nın bütün bayata -
d lı uıU a .tl:1~ etti .. • b' k 

.ı a ishat d'l . . l{ı ır ere 
e 1 nııs ve yedi sene J

(Dnanıı 1 tbıcU aalılf<dıJ 

taarruza g çece 'lea:_mi? 
55 Alman tahtelbahirinden kırkı batırıldı 

Môttefiklerin yüksek harp konseyi Pariste toplandı 
Landra 6 (Hususi) - Harbin be

şinci ayı münasebetile, Hi tler'in [ 
muh1ısamatın ikinci safb&'lına gi -
rilmiş oldu~ hakkında söylemiş 
old~ aözlerle Almanların son ha.
zırıı.kıaruıı tetkik eden müşahit -
ler su neticelere varmaktadırlar: 

Bir defa başta Hitler olmak ü -
zere Nazi ııetlıeri ellerindeki bütün 
:mücadele kuvvetlerini tüketmeden 
harbi bırakmıyacaklardır. Alıruın-

' 

• 

İllfllliz sahillerinde uzun menzilli müdafaa topları 

lar, ellerindeıki vasıtalar ve füti
yatlar ikinci bir kış daha geçir -
mei{e müsaade ederse, bu yaz da 
taarruza ııeçmiyeceklerdir. A:ksi 
takdirde bir vıldınm taaıTUzuna 
}ntiz.ar etmek lizım gelecektir. Bu 
taarruzda Konstans gölünden Ren 
nehrinin Ho!andadaki mansabı o- I 
lan Nını.eg'e kadar azim miktarda 
i~san ve mıı!zeme kuil.amJ.aca.ktır. 
Bitaraf müsahiUer bunu Abnanya
nm mezbuhane bir savleti olarak 
tavsif etmektedir. 

sine taraftar de~dirler. Bu nok- ı danlan aruındaki ihtl.IM devanı 
tada Nazi şef.ı;erile ordu kuman - tY..,.. a ilnctı ııalılledoı 

Fakat birçok Alınan ıkumandan
lan 1918 den daha kötü bir hezi -
metle neticelenmesi muhtemel 
olan böyle bir taarruza geçilme • Basraya doğru bir 
Bir sanayi heyeti Alman - Sovyet 
İngiltereye gitti 

Dk .. . . . taarruz hazırlığı mı? o uma sanayıımız ıçın 
k• • · d") k (Yuısı 3 üncüde) 

ma ıne sıparış e ı ece M h h "dd 1. h .. 
İnıriltereden demiryo&rı mal- aner aym attına Şl et 1 ucum 

zeıınesi ile ziraat alfıtı satın alıruı·k 
üzere iki heyetimiz.in Londı-aya 
hareket ettiğini habPr vermiştik. 

Dün ııece de bir sanayı heye -
timiz şehrimizden İnl{iltereye ha
reket etmistir. Sümer Bank )ıirle~ik 
vün ipliği ve dokwna fal,rikalal'I 
müdürü Ömer Lutfi ile Kavserl 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

IHeainki 6 (A.A.) - St.efan> a- taatı, yedi defa hüwm etmişler ise 
jansından: ~ hiç bir muvaffakiyet elde ede-

SovyetJerin Manerhaym hat • memişlerdlr. Bilakis birc:ok insan 
tına karşı yapın&kta oldukları ta • ve 25 tank zayi etmişlerdir. 
arruzun slddeti mütemadi.yen art- Manerhaym hattının gerisine 
maktadır. hımiş olan 100 Sovyet praşütçüııil 

Son 24 saat içinde Sovyet in • e6ir edihniı;tir. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

---
Almanyanın Balkan
larda gözü yoktur 
Alman Hariciye Nanrı f'on 

Ribbentrop, Atinnda cıkan 
Nea Ellas gazetesinin bir mu
habirine, Balkan antantı kou- i 
feransı münascbetile şu be - ı 

) yanatta bulunmuştur: 
~ •Almanya, Avusturyayı il-

ı 
hak ve Çekoslovakya]<, işıtal
den sonra milli Alman hudut
larına varmıştır. Oradan aşa

/ ~vıı inmek niyetinde değildir. 
Size rc~ınen ve kat'iyctle be
l"Bn edebilirim ki, bütün Tuna 
ve Balkan de<vletlerine karşı 
tecavüz emellerimiz yoktur. 
A'·rupanın hu mıntakasında 
sulhun devamını ve Balkan 
menıleketlcrile olaıı iktı<adi 
münas~b.-tlerinıizln inkisafmı 
istiyoruz. 

•Sovyet Rusyaya gelince; 
1 

bunu resmi n kat'i olarak be
yan edehilirim ki, Sov:vetlerin 
de Balkanlar hakkında hlebir 
tecaviiz em.-lleri yoktur.• 

lstanbul'un 
teberruu 

milyonu GBÇfi 
Şehrimizde zelzele feıa.ketze ~ 

deleri için toplanan parailann ye
k\ınu 1 milyoıı liravı geı;miştir. 

Diii;er taraftan felaketzede va -
tandaı;larımıza yardım için İngil
terede tesekkül eden komitenin re
isi General Deeds Erzin~n ve Sı
vastaki tetklkle·rinden A'llkaraya 
avdet etmektedir. 

General Deeds dü:n Londraya 
çektil!i bir t~J.grafla 50 bin felaket
zede için ayakkabı, battasiyc, çivi, 
pencere cMnı ve çinko ile muhtelif 
lliıçlar talıep etmiştir. 

Sovyetler yeniden taarruza geçmek için 
Leningrad'a mühim kuvvetler gönderiyorlar 

F'm ordusunda Ren ceyikleri de lstihdanı edllbor "t , 

Londra 6 (Hususi) - Hıelsiıık!- YIABER TEGZİP EDİLİYOR 
den ,ııelen mal:Umata ıı01e, Finler Stokhohn 6 (A.A.) - .Stoclıolm 
yeni bir zafer daha kazanmışlar ve Tidningen• gazetesinin Finlandiya 
on cördüneü R~ fırkasını Lad.ıga muhabiri 18 inci Rus ftri<asının La.. 
göfünün şimali şarkisinue imha et-· doga gölü ııenhesinde tamamL'iıl 
mişlerdir. Bu muharebede on beş ı ırnuhasara ve imha edil'diğine dair 
yirmi bin kadar R~• mı:ktul düş- Stokholm ve Ko?('nhag'da da do
müş veya esir edılmiştir. (Devamı 3 iincü <ahifcde) 

Milli Şefin 
teşekkürleri 

Anka1'a, 5 (A.A.} - Riyaseti· 
cumhur umumi kfrtipliğinden: 

Reisicumhur, l{e~ltdiği küçük 
ameliyat münasebetile arkadaş 
ve vK!anda~larındıın aldıkları 
muhabbet telgraf ve nıektup'a· 
rındım pek ııılitcşckkirdMer. Bu 
tebliğin minnet hissiyatının ifade 
si olarak kahullinli fJiitün tel -
&TIÜ ve ınPl;.tup •nlıiplerind~n ri
ca ediyorlar. 

1 Uludağda bir 
!heyelan hadisesi 

Bursa 6 (Tf', fonla) - Dlın l -
lu<l.ağm şimal v:u•"nd,uınrla rı v
zii fakat büv& bir h<· r '.::ı " 
mu ur. 

Bu vii1-<len Vdk t . biı ~'-aı ·Z 
şirkt!ti tal"hfınrlan vat-!atı su • 
satı yık.1ld1~ın<la,, '>t·hı- nı·2 ~ b~'-1 
mahalleleri su""· t:atlı~tır 

A:rızan1n tamıi: nlnnın \<an 1 !, -

liy•tle ~.almln>(;!;tad•T. 
... ....... ""' .............................................. ,.,,. ............ ......... 

U.. . . }" b" ÇERÇEVE 
nıversıte ı ır -M f h 

genç kayboldu e um ve ce 
Sevdiği Bulgar kızının 

arkasından gittiği 
tahmin ediiiyor 

Şehrimiz tiniveıoitesi talebele
rinden bir genç esrarengiz bir i<l
kalde kaybolmuştur: 

Kemalin sevgilisini pasaportsuz 
bu ııencin; fakülte arkadaşların -
dan ve B.ulıtar tebaasından Bayan 
Mara isimli bir kızla seviştilıi, kı
zın birkaç ııün evvel Bulgaristana 
avdet ettiği tesbit olunmuştur. 

Kemalin, sevgilisini J>3Saportstz 
olarak takibe cesaret ettiiii şüp -
hesi uya.ndı,l!ınd:m keyfiyet hudut 
ltımıkollarunıza bildirilmiştir. 

Dij!er taraftan dün Gülhane par
kında Kemale ait oldu~u anlaşı
lan bir şapka ile bir ceket buluıi.
mµ~tur. 

fDevaını 3 üncU &ııhiit'd41) 

l>ün Afrodil'in nınhakeınesine j l•ron'"- iııkılabınıluub<·ri, ccııu-
de,·aın edilmiş. Mahkeme salonu . yetler, arlık ml'Lhumları mnhkr
:tiizlerce Üniver~iteliye dar ırel- ] me !ıuzuruna çık.ırmaktan ntuna· 
nıiş. İ•fanbul Cnlverslfesi Profe- cak bir olgunluk kıvanııııa erdL 
s-Orlerinden seçilen vukuf ehli, e- Herştwdeıı evvel bu lııcelii(i anlı· 
serin müstehcen olmadıitı kıinaa· lıyalım! Fikir uıeseı~,i :ırzcden 
tiııi bildirmiş. fikir ha}',iY.oti !ft ı~ an mefhum ~ 
İrfan ve şahsiyet sahibi dostum lar ınnhkenıe huzuruna ı·ıknrıln . 

Nru.uhi Baydar'uı bu tercümesi, maz. De,nokTPsl·alıuuı bütün d~· 
ortaya ne hazin bir kültür mese - bası, işte hu inedik üzerinde. 
lesi attı! Mahkeme huıunmda ııı- Sil·asi fukal;ırla i..tir , blok· 
gsya çekilen ne bir cinay .. t, ne bir larııı, yahut fcrtlcriu, krndile
lıırsızlık, ne de bir iffete tecavilı rine zıt tclıikkilcri '"zalandırnıalJ 
hıldlSt'sidir. Sadece bir mefhum 
d8"nsı! Madde çerçevesinde ap _ hakkını, •~ve 'eve teslim ederim. 
acık, kaskatı bir kabihaya nisbet- Fakat deınokrasyularda mefhum . 
le, ruh kadrosunda esiri ve '"•ift )arı bi'ıkl,ııı Jmıuruna çıkamıok 

A- Jıakluna ne aklım ııli .. r, n•' ıfo fa. 
bir mefhuma celp kesildiğini, zabıt haınıııülüm. '. 
tutulduj:unu göriiyoruz: 

Afrodit mlistelıe<'n midir? :\le<elu biitiin fi.in 'ahipleri~ din
Ceoıa kanunu ve kulak zabıta- sizleriıı: ve l>iitiin dinsi,)~ dfn 

amo &"İran ırelen galiz kelimeler ve sahipleriı>in ınaltkı•mcye · M:vkini 
fiiller ılısıııdaki hiçbir tasavvıır, istesP, acaba muhterem Cunıhu· 
ne nı_U~tebcen o1ftbiJil'. ne d~ mah~ J rilct lll.iddciuwunli~i ne buyurur~ 
k"11te mev:ıuul NECiP FAZIJ, KISJ\KÜRF.ll 
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KAVl'KLU 

ALİ'YE YARDIJ\I 

Oda oyununu bilenler Kavukhı 
Aliyı de hatı;rlarlar. Kavuklu şmı
di hastadır ve yardıma muhtaçtır. 

Felek Burhan tiyatro hamileri
ne hltap ederek Aliye yard>m e
dilmesini istiyor. Haklı ve yerin
de bir dilek. Yalnız bir arkadaş 
galiba esprisi olsun diye şöyle bir 
eümlc söv ledi: 

- A .. Kardeşim, kavuklu olrıu
yan kim var ki asrımızda? Ma -
şalla h herkes bir kavuk tıa.şıyor ve 
her ka-vuklu taşıdığı kavuğun ma
hiyetine ııöre çhnleniyor. Asıl ka
vuksuzlara yardım etmek, d<ôyak 
okne k ııerek. 
Malilın va.. türkçede: 
- Dalkavuk. .. 
Lakırdısının bir müradifi deı 
- Kavuklu!.,. 
Vasfıdrr. 

PİC -MEDENİYET 
Bürhan Felek: 
- Piç medeniyet.. 
Başlıklı y azısmda a.parlttn'Ml ve 

monden hayatını hırpalıyor. 
Selami izzet Sedi!ll ile konu.şu

vorduk dıı: 
- Ona piç medeni:yet değil, ker

piç medeni vet.. denir! <kıd:i, ve 
devam etti: 

- Fazilet, ahlak, dürüstlük, sa~ 
lıaım seciye, haklı siy, feragat, 
refa menfaat endiş olmak gıl>i bir 
takı~ sıfatlar ve vasıflar vardı ki 

apartı.manizm ve ırnodernizim ha
kika~en bun lan kerpiçleştirdi ve 
kerp;cieşt iri yor! 

MUTFAK OLDU(iUNU DA 

UNUTMA 

Bir arkadaş: 
- Otobüslerin şoförleri yanla:

nnda bir de yatak buJ.unduruyor-
lar, bunlar otobüs mü, otel mi, be
ledıye ne diye otobüslerde uyun
masuu menetmiyor?. 

Diyor. Bizim Dl'kadaıı ba:ı:ı oto
zoobil ve otobi.iıslerin mutfak lılı
metini de ifa ettiklerini ya bil
miyor •·a tegafül ediyor. Çünkü, 
otobüs ve otomobil içine man.ııal 
koyup tencere ~lacı da 
görmedik değil! 

GÜZEL GÖZLERİMİZE 

DEGİL YA?!. 

İ;la!'ıbula on altı kişilik yeni bir 
artist kafilesi ı:ıı-lıniş. Bu ecnebi 
artistlerin şefi bir ~azeteci arka
dA'I&: 

- On "ün kadıı'1" İstanbukla ka
lacağız. Eğer memnll'n olmazsak 
Mısı-ra gidE"Ceğiz .. 
Demiş. Arkadaş da: 
- Bu memnuniyetin ınanııısı. is

tediğimjz kadar ceplerin~e h5. -
kim olabilirsek .. demektör. 

Diyor. 
A. .. BiTader, bımda şüphe mi e

diyorsun? Elbette ki keselerimize 
baka.caklar, ı?iizel gözlerimize de
~!va!. 

AB111F.T RAUF 

"Afrodit ,, davasında yeni safha 
Müstehcen old~ iddiasile 

müddeiumumilik taranndoan pi -
yasadım .toplattınlım ,Afrodit• i
simli k:Mbın davasına dün aık
pn ık.""Vam olunmıış!ur. Bu ceL<ıe; 
muhakemenin görülmekte olduğu 
asliye 7 inci ceza:nm salonu dar ol
duğulldaıı. 1 inci ağırcezada ya -
p:ılmı.ştır. 

Evveli şehrimiz tl"ıı.ivemtesi 
proresörierirulen M. Şekip Tunç, 
Profesör Dr. N ilıat Tarlan ve Pro
fesör Sadrettin Ce!.al tarafmdan 
yerljen raııor olruıımuştur. 

Bu raıımda hulasaten şöyle de
ni.J.me!<;tedir: 

~Frarısız ediplerinden Pierre 
Lovs'~ Nasuhi Baydar taı:afm
dan tiiı'kçeye çevrilen Afrodit adlı 
eseri ilmi tetkiklere istmat ederff. 
~it eski dt!'VTi ,ııüzel bir üslô.p ile 
canlandınıın kıymetli bir san'at e
ser:dir. Bu mahiyette bir eseri e
debiyat ve hatta tarihle alakadar 
ohı.ıı her ferdin iıStifade ile müte
lea edebil~i şüı:ıhesi.zrlir .• 

Bunu mül.ea:kip; bizzat iddiama
btnıına ~ta olıırn müd~i.u
mumi Hikmet Dn.t söz almış ve 
klılaı:ıta i!Aveler yapılıp ya;>ı.l:ma
dıkı hakkındaki muhakemenin sor
JlUSUM raporda iştlılıok olunma -
dıbnı söy.liyerek, bu eseri mektep 
talebelerinin okuyu;ı okuyauııya
oaldacının ve l!5lmın avni olup ol
~n Maarif Vekaleti talim 
ve !(;rbive dairesince tetkik etti
rilerek veni bir raııor alınmasım 
"'1ep etmiştir. 

Buna karşı tabi Semih Lut!i.nin 
ıeıvukatı mulıaı'l"ir Es..ı: Malı.mut 
Kanılrurt şiddet.le itiı-..ız etmiş ve 
ezcümle: 

<Rapar sarihtir. Üniversi.te pro
fesör ve doçentl1?ri eserin bir san
-at eseri olduğunu söyl~rlar. 

Müddel.umwni ha!A raporun ifa -
desi sarih de;tildir. BU- de!a daiıa 
tetkik ettirilsin dyor. 

Müddeiumumi ha-ta i1!liyorlar 
ehlihibre eseri satrr satır tetkik ~ 
miş ve ·Eser h~ti umınniyesi iti
ba.rlle müetehcen değildir• de -
m.iştir. 

Yoksa eserden b1:r parça almak 
suretile karar verilemez. 

Eser bizi eski İskenderiyede Y• • 
şatıyor. OkUl'ken ııözlerimizi ka - 1 

payer<Wt İ.skenderiye sokaklarında 

1

. 
dolaşacak ve zamamn adetlerini "" 
her sevini öP;renece~z. 

Bu dava üzerinde durnoaktan 
ızt!rap duyuvorum. Müddeiumu
mi dava açmıştır. Zira müddeiou
mumi nihayet bir edebi,·atçı de
b!dir. 

Memleket av~a kalklI'~ıır. O ha 
la .tetkik edelim. Ya cocul:lan ne , 
yapa<:~ız? diyor. i 

Böyle bir kitap tetki.k edilir mi? 1' 

Bunu yedi ya<;mdaJ<i çocuk ilk 
mektep, orta mektep çocuQ'u an- 1 
lıyamaz, muntazam bir kCl!ür a-

1 
lanla.r anlar, zaten kolay ar.1.a.;ı 1-
aavdı huzurunuza gelıı.nezdik.• I 

Dedikten sonra .bu muhekeme -

Yazan: lskender f. SERTr.LLI 

BAı 

- Pe..1<i .. Ne ) ıı.omalıyuun? Koy-; 
IUllB girip y::t..a.c:ı:k dcı:Jdim ya. I 
Kendini: kaybetmiş bir k:zm, n -
usı olımadan, kovmına nasıl gi -
rebilirdi.ın? 

Oe.lfil. elini maıoay.a vur<ırak ba.
~ı: 

- Beceriksizsin vessoıam! Ka -
çıırdtıı ;,,ı.e bu güzelim kızı elden. 

............................................. 

........................... ................... 
* 

Yeni Bar)da bir revü .• 
O gece polis hafi yefti Y rlmaz, 

bi.r ar1---..daışile (Yeni bar) ın ön.W> 
de durdular. 

Y l:ill oıaz kaulda afişlıexe bıa.ktı: 
- Yeni bit- revü var. Girelim 
'? mı. 

- İş üzerindeyiz, Yılmaz Bey! 
Polis ruiidü:rü bu aece bizden raıxıır 
bek.li.~"Cll'. Bur.ava girenıek çik:ını&
)'ILZ ••• l.şc..'1iZC gidelim. 

- Çok !kalmayız canım.. Haydi 
gel. Başını çok sersem. Biraz eğ
ienirız. Vakit çok erkendir. Saat 
dcıkuz bile )'Ok. • 

Aa:ıkadaşı fazla ısrar etmedi. Ba
ra girdi~cr. 

O ne?! Ba.rda oturacak yer ydk
ıtu. O kadar kalabalık vardı ki_ 

-

Müşteri:er adeta üstü.<;te, omuz o-

1

. 
ımuza oturmuşlardı. 

YıJ:nıaz ııarsorılaroan birini bul
du.. 

- Bıze şöyle bir kenara iki san
datya b.ul baıkalı.nı. 

Garson bi.r küçük masa ile iki : 
san.dalya buldıu. Sahneye yakm bi:r! 
yerde ·güçl.iHde ol.uırabildiler. : 

Y ılımaz baca girdiği zaman salı- 1 
nenin perdeı;i açı.lıını.ş-a. Madam 
Ja.net fra-nsızca şaııblar söylüyor
du. 
• Bardak; müşterilerin yandan 
:;oğıınu İngiliz ve Fransız zabitleı-i 
teşkil ediyordu. Fakat, bu rağbet 
ve tehacümün sebebi Janet değildi. 
Kaıpıdaki afişte: 

c Yeni Türk revüsih 

ilan ediliyordu. Ecnebiler Türlt 
kız.tarını sahnede görımekolen ve 
oryentalı rakslar se~etmekten cok 
boşleruyor1'ardı.. Y.ılrnu aııkacla -
"°a sordu: 

- Ne içelim? .. 
- Birer vermut .. 
- Fena değil. Benim de midem 

kaynıyor. V emrut nUdevi bir iç -
kidir. 

Garsona ilci vermut ısınıırladılar.I 
Ecnebi zabitleri mütemadiıoeo 

eYeı:ini =w-orlardı. 

Telefon 
derdi 

Muhavere köşkleri hala 
yapılamadığından çok 

sıkıntı çekiliyor 
Ş~lideki otoonatik telefon san -

tr a.lı:ıı.ın fa.ah yete geçınesile bera -
her, düzelmesi beklenen şehrimizin 
tele;fon derdi:nin hô.15. luı llolu.ruı.nıa
dığı. t<!E6Sürle ııöııiilqıektcdir. 

Ezciiınle yazı.ham~ veya ev!lerin
de lelefonları olmıyan vatandaş -
!ar acil vaziyetler karşısında koca 
şehirde mili;külatla tc lcfon edeoc1k 
yer bulabilmektedirler. Çünkü ı:s
<kiıden oek fazla olan umwn.i mu
Jıa,·ere yerleri simdi her semtte 
pek azaltılmış ve ekseri semtlerde 
bu iş pasta merkezlerine verilm'~
tir. Bi!Jıassa !(eceleri dülokiırıların 
kapatılmasından sonra şehrin en 

Belediye aleyhindeki ı 
davalar çoğaldı 

Şimdiye kadar Mahkemeye müracaat eden
lerin sayısı 1250 yi buluyor 

Son zamanlarda belediye aley -
hine ımuhakeıneye müracaat eden 
vatandaşlıar çoğa.kruşbir. Bu rnü

cacaaUar bilhessa ci.stiıril$ık bOOel -
1erine ve cezıltara itiraz gibi se -
bepk!r yüzünden yapııbaıktadır. 
İstimWı: bedelıerine itir:uen a.çıl:ıın 
davalar 1000 i geçmistir. 

Aynca 250 ye yakı.n idari dava 
da ac>lı:nıştrr. 

Bir çocuk lokma 
yerken öldü 

İdari davaların hemen hepsi; 
Şürayı Devlete müracaatı!" ikame ı 
olıunmıııştur ve ekserisi vergi kıy
metleri yüzündendir. ı 

Bu mükellel'er bina veya arazi 
verg.ilerine itiraz etmektedirler. 
Beledi venin yeni Y>l bü tçesile mu
arneliı tı büsbütün genişliyeceğin -
den büyüiülmüı; olan hukuk i<(leri 
kadrosımun taıkvi yesi düsiirulmek.. 
tedir. • 

Mısıra meyva 
ihracatım ız 

Evvelki gün İzmirde miressif blr kalabalık yerlerinde bilıe - en ha- Şehrimizden ve memieketi:ıniz-
yati :Jüzumlar için dahi - telefon kaza olmuştur. İıımirde KarŞ>yai<a.- den M<sı;ra yapılan ıneyva ilU'a -
edilece.1< bir yer btllıınaınama.kta; da Bclı:diye sokağında 23 numa _ catı gün ııeçtikçıe artmaJttadı.r. 
gecelen, telefonu olan tek tük mü- ralı evde oturan kawıf Salih Demir Bunda harp vaziyeti mühim bir 
esseseler ise: nıs· bette '-il A ı..... ..... ur. çünkü· •· es-

Gülleoii(Wıu.n iki yaşındaki ol(lu '"'ıı ""'"'''" 
<- Posta.nye gidiıuz!. Burası il• kiden bizden mühim miktarda 

mwni merkez değildir!.• Celin anası ve babasile yEmek yer-
ken sıra tatlı= gelın.iş ve zavallı meyva ve sebze alan Mısır hükü-

&vanile müraeaatctları savmak- ,_ meti, ambalajların kötülü"'; id • 
t-~-•--ı QOCul<c•"- "'-"azma bkanan bir "~ -=-··· !lokıne ~~ '-"'Wl.ıp ~:;._ diasile sioaris]J?ri .kesıni::; ve Kali-

Birçok yerlerde pogta:ne:."er ~ece ....,,. .,.........,... forniya ile muanıeJeye baş.Jamıştır, 
muayyen bir saatten sonra daima tür. 
kapaıh bulunduklarından bu mede- --ocıo-- Son ha?lbin deniz ~iyaotını zar-
nıyet ve sür'at asrında İsWınbul ili- Adi" kil" A k lıaştuması üzerine de Mımrhlar tek-
lbi b~'Uk bic şolti:rde telefon ıye ve 1 n ara- nır bi.ıoden seb7.e ve meyva alıına-
buhraru hadis olnıak.tad.1r. dan Kayseriye gitti ı ğa ba$lanuçl.ardır. Bu sevtkiı;.aot 

Posta "" teldon ınnııım müdül'- . . . . modern ambalajlar içinde yaptl -
lüğünün haliumw bu mii.şki.i:lilt - Arllive Vekili B. Fethı Okyar bu

1 
:maktadır. Bu Slliretle yeniden Mı. 

tan okurt:.mıaık için umumi muha- sabsh ~ Kavsenye hare-/ sıra mühim miktarda e'.lma ve sa-
vere merke<1!,eri ile pootanelıerde- ket etmiştir. ire gönderi)roiştir. 
ki telefonların sayı&ını çoğıitınası 
ve bilhaı;sa "eceleri dahi açık bu- Adlive Y ekfline kadastro umum Diğer taraftan Filistine yapılan 
luııabi.lecek telefon köşklerini bil- müdürü B. Hıı.lit Ziya ile husu&i ihracat.ınu.z da müteınadııı:en inki-
an evvel tesis etmesi füzu.nAı gö- kalıem müdürü Şakir refakırt et - şaf etııoolctedir. 
rü:mektedir. mektedl:r. ---o--

Bu dert istanı..rudan evvel İzmir-1------------;Üniversite kütüphanesi 
de hal:ledihniş ocdu~ndan orııdaki 

telefon köşkierine mümas~ köşk- ~,-'r-.~--l~;jij-.~ büyültülecek .!erin pekrua burada da kurıu'labi - - • - _ 
leoeği sö;ılıeıı.mektedir. Üniversitede talebenin umumi 
~: 000 kültürünü yükseltmek için kütüp., . ,. "".. . . ~-·~ .... ~. - ' 

Azapkapı-Galata arasın
daki binalar boyatılıyor 

Galata ile Azaokaıoı araıımdalti 
sairillcte baiurıan bMWaruı boya -
tdıoo.sı. için belediyece sah.iulıeriııe 
tcbl'i.,at yanıılıımştrr. Bu meyanda 
C:i:rketilıayrive binasınm da boya
tılması iı!ltemniştiır. Fakat veriılen 
ceva.ı:ıta bina cer4ıesinin t.aıılaiı. ol
ımaeı vüziimlen boyoatilamıy.aca~ 
biklirilmistir. 

......... ..... ... ' ....... 
nin Avrupada da aliika uyandır -
d~ını. Fransız ga-zetelerinden 
• Ma.rva.n• m: •Eyvah! AI.:odit Et
meydanına ııôlürültip yakılacak 
mı?. Kendi memleketiJı<le 40 sene 
evvel mahkUm olunıruvan mu -
harriri mezardan çıkarılıp İstan -
bulda rnahkfını mu edilecek?• di
ye yazdıf!ını söylemi$ ve: 

•- Hariçle böyle mi propaganda 
yapacaıı;ız?• demistir. 

hanenin sür'atle ~nişletilnıesi kıv
radaştınbnıştır. 

Bu rnaıkı;M:l.a ya:baııcı dillıerdw 
tercüme olwıaıı müteaddit eser -
ler bııstm-hna:kot.ad:lr. Aynca ye -
Jl'iden müteaddit ve kıymetii ki -
:tıınkır da ııa.t...r aıhn aea1ı.in'. 

Ünivenıi.te k.ü1füıl:ı-mi.n akiu-
ıına sa.!OOlıa;rı da. Peni.şl.eti!lecek ve 
bü ,o:üJıtülecekıtir. 

Otobüs ücretleri 
arthrılmıyacak 

Benzin fiatlarmın yükseldiğini 
idd'ia eden otıcıbiisçüler Belediyeye 
müracaat ederek bilet ücret.le -
rinin arttı.rılınasmı istemi..,Jerdir. 

Beledive reisliği vaziyeti tetıknr 
etmiştir. N eticcde !,'E'rçi benzin fi.. 
atları bi.r ~ 0 rca artmışsa da hu 
zıırr..la )'Qleu ÜCT"etieri arasmda 

kemm.ivet itıbarile ııöze batacaık 
bir f.,.k ~örümnediğinden ta•le -
bin reddolnrıması kao.·a.ılaştınlrn1'
tır. 

Bal.k 
ciğeri 

Amerikalılar yüzlerce 
kilo balık ciğeri 

aldılar 
Son günlerde &ehri.mizde ba.hit 

satışlıırı azalmış ve fiatl.arı artıruır 
tır. 

Buna sebep; az bıılıık tutulma& 
ve hariçten balıklarımıza büyük 
rağbet gösterilıııesidir. Başta İt~ 
yanlar ohna.k üııere müteaddit 00.. 
lıkçı firmalıan şchriımizde:ki balık 
ibTacatçılarına .ınü:emadiven :ı:tıii
racaat e<leı'<'.1< yeni ~e bu -
lunmakta<lırlar. 

Diğer: taraftan Ameri.kad&ll da 
tuzlıu balık.larını.ıza karşı büyük 
bir rağbet gösicri.mej(e başlan -
mıştır. Asııl şayanı diıkkat olan bir 
cihet de Amerikadan şehrimize 

ımühim miktarda balık c<ğeri si -
parişi yap;.lmasıdı.r. 

Amerikı.ılıJar, küeük büvıJk her 
nevi balıJ<larımızuı ciğer !erini yük
sek fiı>tla alaca.ldrını &ehrimiuieltl 
aliıkadan>ara bilrlirmi$lırdir. 

Bunuııı üzerine i1k paıtide ık> bin 
kilo balık ciğeri ve diker parçalar 
toplanarak Aımerikaya ihraç oliun
muştuc. 

Şimdiye kadar şehrimizde ve 
hatta memleketimizde denize dö
ıkülmekte veya atv.makta olan ba
ılık ci{(erllrinden Ameri:kahların bir 
nevi ilfıç yaptıkları anlru,ıl.ını~t.ır. 

ı .ı,.t.ıc_.;iJK HABERLERi 

* Eminönü Halkevinde 19 şu
batta a.maLör.ere ı;;a.hsuı; olnıa.k ü
zere bir resim serııisi açı!aoa.ktır. 
Biı inci, lkınci ve üçüncüye müka
fallar verilecek •e bu ıesim:ier 
An.kara Hal!kev leri urru.ıın:ı resim 
sergisine d~ ı:önderilecektir. * Collcge de France prorewr
ler:ııOcn Massig ıon şubatın 8 inci 
perşembe l:İ.illü ~aat 16 da hukuk 
faJci.ıl~~SJ. birinci sınıf den>.ı.:ı.ıı~in
de •&...1,'11.k Türklcrntiıı Ba{ldaua l 
girmt..•.:."',: i • mevzu.iu b~ı- konfrans j 
verccak.ir. · * Fransa ve İngıJotere tuicar -
lan Nazım, Bürhanıye şi..lepleri ile 
Mele vapurunu kiral:amı.slard.K'. * Gazi köprüsünün tahta par -
ıkel'cri bozuJ.uxsa bunların yel'le -
rine parke döşenecektir. * Kaçakç>hk ka.nununun bazı 
!llfiddeleriııode değisiklikler yapıla
caklıı·. Bu meyanda gtimrü-k k.aça.k
cıJ.aıı:ı ıçin çok ağır cezalar iki.ve 0-

lunaca-k tır. Bu me.vanda c&ÜTgün. 
de bu.unmakla.dır. * Bu sabah Zeytinburoonda de
nize doğru topçu atıslan yapıl -
~ır. * Bursada Emine u}"Sı<l isminde 
bir adın 8 yaşmOO!ı:i çocuğunu dö
verek ölrlürnı.iiş'\ür. * Üniversite huJmk ve iktısad 
tal!ebeleri şerefine dün RC>ktör B. 
Cemü Bilset bir çay ziyafeti ver
miştir. Çayı ırnüteak!ı;ı talebe1er 
kitap işinin ve müfredat progra
ırrunın ıs1ahıru rektörden istem.iş -
!erdir. Mü<ldeiwnumi bwıa cevap ver

miş ve neticede haklın İsmail Hak
kı; eseri:n bir defa da !\fa.arif Ve
kaleti talim ve terbı~e da;TI'since 
t J.·ik olunmasını kararla<-·t1ımış
tır. 1 

Avrupa Harbini;ı Yeni Meseleleri 
Mu: Jkemeye ayın 17 inci cwnar

tcsi ı:irnü saat 15 de devam oluna
cı;.ktır. 

Bu. Janeti allm;lamaktan zi:ıa<le ı 
suslıurmak icin ya:ıılıyordu. Zira 
herkesin '\'"Jzüı><le sabırsızlı)pı çiz- i 
gilfri belınnıştL 

Nihayet pe,de k"'Paııdı. 

B r ~ıiiıı S1nasi o~ı J.c önUne 
(,.."l•ktır' '": 

- Aziz ve mulı.erem müştc.ci
ler, dedı, bu gece eskı Türk b !et 
heve\ini a!'atmıyacak kadar rnü -
kenınx:l bır 'I'U,-k revtisü seyre:de
ceksin1z. Bu r.zvücfıeki san 1a 1·Urlar 
da eskı balet heyetiııde.1<i aı·tisller 
gibi, Türk kızlarıdır. 

lıe yeı•lerde binl;ır fena.lığa alet o- 1 
Qu.rl:ar. Bunu k~ a zamanda göz- 1 

!erimiz.le gördük .. Değil mi? 
1 

- Hakkınız var. Siz t>u h.ususta 
benden çok tecrübelisiniz. 

Sahne aQıluıken vermut.ıar gel
mişti, 

Yı:!maz kadehı hemlz ağzına gö
türnıemişti. Bi.r<lenbire ;;ah.neye 
dört genç kız çıktı. Bunlar Japon 
lb.va!E."t!le ve Japon de·korlm-ı iÇİnr 
de raksa başl.:mıışl.ard.ı. 

Cephe gerisindeki faaliyetler 
İagiliz işçi teşkilatının baı;ın -

da lmlunaııbrdan !ıp- heyet Fran
saya, Framadaki işçi te$kilatının 
başındakilerden de bir heyet İn
~iltereye gitmiş bulunuyorlar. Yo
dişer kişilik olun bıı heyetlcr"1. 
vvıifcsi mü~tcr .ktir: Miiitefikle
riı' hubi beheınehal ka.ıanmak i
ç:n cephe arkasmdaki mesaiyi son 
d~rC<'cve çı!:armek , .. , haı-hin göıı
terd,j:i ihtiyaçları temin etmek. 
ln~liz te~kilatınııı ba&ında bu· 

lunaulardan Sir Walter Gitrin de 
Finlruıdiyoyıı lt'idiyorınus. Kendisi 
daha &)'1.rca evvel şöyle bir tek
lifte bulunm~tu: 

Jnı..!teredeki işçi fırka mm pıtt
liı.ıentodaki reisi l\-ı . Atle Avrıı
i>'Ida harbin nilıavet bnlınnsı için 
Alnuınyanın :ılmtş olduğu yt.•r!eri 
s'~h: plcr!ııc vernıc si l3zuı1 olı!u :"11- ı 
ıııı geçen ı:iln söylüyorda. İş!, har
bin bu sırretle bebem.hal gakbe- 1 
yj temin cdcrk bitirH:.ııc ... , ltizuuıu j 
müit.ef.ikJcr iç.in ta::ıaınilc b:rJeş- · 
miş bir kanaattir. 

1 

Nazi politikasın 
üç safha 

Ye.zan: AHi'IIET ŞÜK!lÜ 
Nazi partisi, 1933 senesi 

kanununda Almanların m 
ratını eline ald.ıih zaman . 
Almanyada hir kabine d 
manasına delille! ettigini i 
denler, aldandıklarını ani 
gecikmediler. Ciiokü Alma 
mukadderatım eline alır •. 

derhal Wimar rejimlııi de 
mcie ba•ladı. .Nui partisi, 
rı eline aldıi:ı zaman Rayt 
aza mcvrudü, meclisin üçte 
bile baliii" dcgildi. Nazilerin· 
ze bali~ olnııyan mevcutlııtl 
şısuıda yüz yirmiden fazla 
l.ist, yüz kadar komünist, 
orta cenah, elliden fazla il 
nalist ve bunlardan başka 
yera halk partisi, Alman halk 
tisi, hıristivan sosyalılist 
ıı-ibi küçük siyasi partilerİtl 
usları vardı. Kısa bir zam•• 
de nazi partisinden başka 
partiler imha edildi. 

Fakat bu. Almanlardan 
milletleri diıkadar eden bit 
sele dei{ildi. E~er Almaslar, 
rallik, demokrasi ve S' . al 
mokr.,;i prensiplerinden aY 
keııdilerine mahsua bir rei~ 
racaklarsa bu kendi bilerekl,_, 
mesele idi. Takip ettiği hafi" 
filika bakımındandır ki rıasl 
tisi, başka milletlerin alak 
üzerine cekti. Bunun da ii(e 
labile<~k olan ilk iki safh 
her tarafta ayni endişeyi 
dırmodı. Çünkü nazilcr A 
fahal·? .. fünl~ri allına almak 
ta•ı "'r"iında toplanabilen b 
maksatlarını geçen seneye 
gizleıneke ınıırnffak oldulat'· 
1- Ev,•c15 müsavat iste 

işe basladılnr. Ver.ay ınuah 
Almanyavı s.il;ih'i.1zlanf?1rn1ıft 

nehri hoybrım •skerl'Hen,,,. 
e!nıisti. Albıanyn ıribi biiY"" 
devl~·t icin b ı ınii~avr,tsrı1ıf9 
lnl'nı•k haysiyetsikc··di . .Al 
yanın bu da\'O ı hf'r tnrafta. 
pcl< h·i hatırl=z. hilba •• 
k!Yede bü~iik sempati uyaa 
O ·zam•n, pek :ız kimseler, s 
nııc•k olan Almanyanın. bu 
!arını sarkı fetih ve istila e 
için kııllanarağından süpb 
misti. Bu miisavat prograllll 
hayet Almanvanın silahlan 
ve Ren nehrinin boybnnı 
leştirmesile tahakkuk ehnİf 
nazi reiiminin birinci safh ... 
kapanmış oluyor. ..ti 

2- Bn safhanın kap ........... ~ 
yeni bir safha açılıyor: Nasl 
tisi, ortava söyle bir düstlll' 
yor: •Bir millet, bir vatan, bit 
rer.• TPhlikeye isaret edeuJef 
j\'alıyor. Fakat hilil aldırış ed 
pek azdır. Almanyanın bu P 
mında milliyetperverlik P 
nin hıılı:h davasından bQk' 
bir maksat sezilnıiyor. Al 
kendi milli hudutları içinde ..... 
mak ist .. rtenc bundan ne çıı-. 
ler Mein Kanıpf namındaki 
hında ııui politikMının ırk 
riyec;ini isah etmedi mi? 
başka milletleri Alman hudll 
İçine almak uazi prensipteriııe 
lurıdır. Hitler de nutuklanncı
nu tekrar tekrar söylemişti~ 
manya Avusturyayı ilhak ev 
Yabancı merııleketlerdeki 

1 yctperverler seviniyorlar. 1'f 
yetpen·erlij(in bir zaferi 
Er!r•İ sene Sü<lct nııııtak 
Alrnar:ları mm: hudutlar içi~ 
yor. Ve bu hUlFsc ile nazi 
proS{raınının ikinci s~fl1ası 
narak üçüncü safhası başlıyol 

3- ~imdi artık •bir millet. 
vatan. bh· fühı-cr.. vcciıcSi 
•miisavatıı clü~ turu ~ilıi 
kalını~t•r. Onııh ycrİI'e L~b 
kaiın olmnstur. Sa:.:i Alr.,a 
şark memleketleri iizor'"dc~ 
•hakn j(!dia cdivor ve hl' 1111 

li'ıh 1-m-vctlrr:J; ı:''Tll devleti 
kahul pttirmeke lrnlkı<ıvor. { 
maske yii%rltln diişmii~ff1.-. 1\1 
verilen sinler. imz:ıl:ınan rfl 
vel~ltr. rri,.;,ııen toahhOtlcr·.sı, 
Mein Kampf kitabının kend~ 
tahııl<kiinı pol'tikn'1nt t•tbı1' 
manı ı?elincivr kadar diinY"fl 
dntmak (('İn hiTer manevra 

Şinasi Bev bu kısa izahatı ver
dikten sonra, mi.isterileri ne-ıakellej 
S<.' \.nı lı var o.k ooki ld i. 

Kızların kasları yukarıya kalk
ıınış, garip makyajwla çehreleri 
dej!io;m.işti. 

O kadar dei(işmi~i iki, kim ol -
dulı:lannı anlamak kabil değildi. 

İngiliz ve Fransız itçi teşkilatı 
yedişer !tqilik birer heyr,t vücu
de getirsin, bu iki lwıyet daima te
ması muhdoza ederek harbin ica· 
batm.a göre ıne58.inin taı12iminİt 

verimin arttırılmasını temin et -
sin. İngiliz matbuatı şu günlerde 
yine bu mesele ile meşgul oluyor. 

Cephede ordulı>rın faaliyetine 
n ilıt"vacın.> göre cephe gerisin
de de mesaiyi tanzim etmek, fab
rikaları, biitiin müessesatı çal;ş
tırnıak keyfiyeti tetkik edilirken 
hatıra ıı-ctirilen bazı keyiıyetler 
daha varı;Lır. Evvelce Almanyada 
iktısadi işlere aklı (ok ermekle 
meşhnr bir doktor Ratnav vardı. 
Harpten sonra nazırlık etti. Sonra 
da öldürüldü. Ratnav geçen har· 
bin başlangıcında Alman erkanı
harbiyesinden nüfuzlu bir general 
ile konusı.ırken harbin uzun silr
mesi ihtimaline göre acaba ıne -
ndd.ı iptidaiye de temin edilmiş, 
biriktirilmi' olup olmadığını •or· 
muş. General böyle bir suale bay· 
ret etnıiş. Me.-addı iptidaiye me
selesini """"n harpte belki de Al
man generali düşünmemiıti. Fa
kat bugünldl harpte bunu ihmal 
etmek mümldin deiil. 

IS PO R 
1 

Perde açılıyordu. ' 
Herkesin gözü sahneye çevril -

misti. 
Es.ki balıet hevetini aratıınıyacak 

dkın bu yeni ı·evüde acaba .kimler 
vardı? 
Yıbnaz: 

- Burası netameli bir yerdir ı 
- diye nurılıdandı - böyle yerleri 
ara sıra uğrayıp gölllden geçinne -
liyiz. 

- Eski balet heyeti dağıldık
tan sonra, burada hiç ·bir tehlike 
ka.hnaıınvıtır. (Zambak) öldü .. IŞeb
hoy) metıres oldu .. (Selma) çekildi. 
ö:ekiler de kendilil>indcn dağılıp 
gittiler. 

- Yen.ileri tanımak da f~ 
olur. Bu TiiTk kızlanmrı sah.neye 
cı:laşwlan ben hic de memnun de
ğil.im. Tiyatro sahnesi değil ki, 
memlekete san'a.t sahasında hi=ıet' 
ediywm diyeyim. &u-aaı nihayet 

Biraz sonra sahneye M~l beyi 
kı>yafetirıde bir erkek çllktı. Bu a -
daırn guya Japonyada yer1eşın.iş bir 
Türk zenı!ini idi... K()Şkünün bah
çesinde Japon cariyelerile eğle -
niyordu. 
Moğol beyi bir sedü e uzanmıştı. 

K.ızlıar etr<nı.ııda dönüyorlar ve 
~lirkce şarkılar söyliyerek efendi
lerini eı;''endiriyorlardı. 

Yı!ı:ııaz bir a~·alık kıa:lardan bi-
ı:iııe di:,katle baktı. 

Göuerini sahneden ayırnuyordu./ 
Ark.adaşına yavaşça sardu: 
- Bunları. tanıdın mı? 
- Hayr .. 
- Mahirane yapılmış ma:kyaj -

lar!l'a hüvivetre.-ini saltl:ı.ma~a mıı-l 
vaffak ruırnışl:M. Fıtkal, ben - ya
ııııılmıyorsam - şu mavi eTuiseli .kızı 
tanım ak istiyorum. 

( Devamı Var ) 1 

Öirenildij(ine ıı:öre Fransada 
5,000,000 kisi silah altındadır. Bie 
bir istisna kubul edilmiyerek isçi
ler de askere gitmiştir. Bunun n&
ticesi olarak istihsalatm az olma
s.ı eııdi,.csi başgösterince mesai sa
atleri arttınlmıştır. Mevcut işçi 
daha cok calı$1yor: Haftada 78 
IBBI. 

Buna mukabil iııgifteredeki va
ziyet baska tiirlüdür: Mesai saat
leri arttınlmamıştır. İngilterede 
cephe gerisi mesaisi mükemmel 
sm-ette devam ediyor. Şimdi Fran
sız ve İnıı;iliz heyetlerinin kon...
mnlannda ise müttefiklerin cephe 
gerisi faaliyetinin ordu kin azami 
derecede faydnb bir hale getiril
mesi temin edilecei'i bekleniyor. 

Bugün müttefikler arumda gö
rülen keyfiyet her hususta teşriki 
mesaiyi temin etmektir, Cephe 
gerisinde çalışılaken, harbin de
vamı esnasında liizumu olan ıne
vadd.ı iptidaiyeyi istihsal ederken 
oldu..,Uıı eibi İııWliz ve Fransız harp 
kuvvetlerinin idarezi de birlik ve 
ahenk ile oluyor. 

ALI KEMAL SUNl\IAN 

Kız mekteplerinde 
voleybol 

Kız mclctepkri vole)•bol t1'f' 
tinden: ~ 

7/11/1940 çarı;a:mba. günü 
lacak voleybol maçlarını.ıı 
ıru şudur : 

Saha komiseri: H. Awı:kof.i 
Cumhuriyet L. İnönü L~ f, 

15, hakem T. Oker, Kandi 
Şişli Terakki L. saa.t 15.30 ~~ 
T. Oker, Erenköv L. - ist 
saat 16, hakem T. Oker. ..ı 

---- tF Arabacıların topıan14 
Şehrimiz arabacıları ayırt d' 

cü çarşamba günü saat 1 O ıııl< 
mivet merkezinde topJanJIC 
dır. Bu içtimada bir vı!ık cııl' 
yetin faaliveti tetkik dlu:t at> 
veni idare heyeti için nJS 
tihap olmw:ak.t.ır. 



Basra Körfez ine Doğru Bir 
Alman -Sovyet Taarruzu mu? 

ltonıa 6 (A 
llıalunıatn ... A.)- Romaya &'<'len J lik yapılmak üzeredir. Dii!;er ci -
Kenis illik Kore İran ve Efganistan betten müttefiklerin yakın şark
cla huluu~';:ta askeri hazırlıklar- ~ taki faaliyetleri Roma mabfelle· 
!~ketin nr tadır, Bu hal, iki mem- rinln nazarı dikkatini celbetmek· 
tının c .'ıasematın Hazer deni· tedlr. Bu mahfellcrde Fransa ve 
llıt •nubun k d imalini d ~ 3 ar yayılmosı İnııilteronin Suriye ve Filistindeki 
1~mekledır erpış ettiklerini gös - hazırlıkları büyük bir tesir husule 

han v., Er ı:etirmektedir. 
lendii(ine öır.an hükumetleri söy- İtalvan mü!!Bhitlerinin bildlrdi-
ve Umnı g re Basra körfezine /!;ine aöre bu ikı' memlekette her 
l&?t an den' · k ~ a Sov t1 ızıne arşı Alman- ihtimale karsı hazır duran ve va· 
teltete g Ye erin müsterek bir ha· ziyete .. öre Kafkasya ve Almanya· ı 
1adırlar ~~<eklerinden korkmak· nın ba<Iıca petrol menhalarma 
tıllttda 'v ı:::,anlarla Rusl:ı.r, bu - karşı ı,·rekde geçmei!;e hazır mil-
~~ mevzi~eri tarkt~ ınütt .. fikle • hiın kuvvetler bulunmaktadır. ' 

lert'niıı 
11

.n avnı zamanda İn· Müsnhitler, General Weygandm 
81'!1 tehdit e~"ı,fl!.atanla muvasala· Mısır seyahatine de ehemmiyet 

uan hi!Jdl e ıleceklerdir, vermektedirll"r. 
faa tertibe ıneti bilhassa ınüda - Gl"neralin Mısırda nıüdafaa i!· 
~~•bi ıneı::f 'ı_lakviye t>tınekte ve tihkilmlarmı teftis edeceği ve İn

ktare sipa •,,etlere ~ok miktarda giliz . !\fısır kıt'aları tarafından 
fgaıı_Jstan~ı$ .eylemektedir. )'apılacak bir gcrit resminde ha· 

~~oô,ôoo Çi~i~ iıiı~~~·~<li);;;•dir. 
~n ~a (Hususi) - Şanghay - J dirmektedir. 150 bin kişilik tekmil 
~Poıı ,,,_ta gelen malUınata göre 

1 

'"il ~~-~lan 50,000 kişilik bir bir çin ordusunun da rnünakalesi 

~ının ihata edildiğini bil- kesilmiştir. 

c'l:.oıı~~tan ve yanan vapurlar 
1!1lt knııı (A.A.)- Canadian Pa- mi, diin gece İskoçyanın sark sa

llııtıdek; :•nusının 9,8i4 ton hac· billeri acıj(ında ateş almıştır. Ma
!~~u Ye Y~eaverburn adındaki kine dairesinde kapalı kalmış olan 

1 
llıde tıi . vapuru, 5 şubat ta• iki tayfa kömür haline gelerek te

alıillc:· ~!terenin cenubu ~arbi lef olmuslardır. 
re~leba:ın~frında batmıştır. Mü - Karen l(<"ın '•.inin mürettebatı ta-
ııı;h n •dit KO kişi oldui(u tah • .~lııuup ~ektedir. İçinde yolcu rafından terketl,fd;kten sonra de· 
tıll>dir. ulunmadıi; malum de- mir ~ııuş oldu ı ''" makineleri iş-
d 

1
_ 1i1er tarafta letilme<fe başlar.:' ıii,ı zan•· ıı bir 

•~i I<arc n 33ll toıı hacmin • infilak vukun ıı;e!erek yaııgın çı· 

' Birn i~;iYi~di;~;;·~:PÖR~;ı~işlibat!'l 
· "'ndra 6 ( ıtesi, takrib A.A, l- Amirallik da· 
0% ve C en l .000 ton hacminde 
~ın Yap uınartesl güııfi Alman . 
"'~ nııs olılukları bir hava 

....... u eıınasıııda hasara uğra-

mı~ bulunan Sfinks adıııdaki mayn 
vapuru. dalgaların lıücunıu yii
;ıündcn devrilmiş ve batınışhr. Ö
lenlerin ruiklannın 56 oldui(u söy· 
lenmcktedir. 

. Sovyet taarruzu 
gıttikçe şiddetleniyor 

Saracoğlu bu sabah 
Köseivanof'la görüştü 

(1 inci sahlled•n devam) Bulgar münsebatının ıslahı hak • 
NİŞ'DE GEÇEN GÜN kında ısrarda bulurun~ur. 

3- S O N T E L G R A F - 6 SUDAT 1910 
::w - ıı __ . • -rn ~ 

Almanlar 
taarr11za 

geçecekler mi? 

Be!ı;:rat 6 (Hususi) - Şükrü Sır Şükrü Saracof:lu refakatinde.ki 
raco~ıu, Yunan Başvekili Metksas, zevat iie gece saat 11 de Nişden Yazan: Z ı YA 
Yugoslav B~ekili Zvetkoviç dün merasilTlle uğurlanmıştır. Yunan 

ŞA Kl R ~o. 56 

saat 9,20 de Niş'e ıı_eLmişler, Jıay- Başvekfli de Safıniğe doRru yoluruı Karam 
raklarla süslenen lctasyonda vali, devam etmiştir. a 0 sahiline 80 top, 200 top

çu ve kafi barut ihraç edildi (1 inci aahif•den devam) askc.ıri erkan, belediye ~eisi, bir iHariciye Vekili Niş'şden ayrı -
etmektediır. Bununla .beraber, pın- müfreze asker ve kalabalık bir halik lırken gazetecilere şu beyanatta 
kol-ojik bakımdan, Alman mille - kütlıesi tarafından karşılanmıı;lar· billunmustur: 
tine bir nefes aldırmak için Hkba· ' dır. •- Baı.kan anlaşmasına mensup , 
harda geniş .ınıkyasta bir taarrıua' Niş belediye reisi misafirlere hi- rni.&tlerin dahili birdklerile An- 1 
geçilmesi de çok varit görülmek- taben kısa ·bir nutuk söyliyerek, tant azası arasındaki umumi bir -
tedir. $Özlerini c Yaşasın Yunan Kralı, !iğin P'ilndeıı güne daha fazla lınv- ı 

Uçiincü bir nokta da, A!Jman ik- yaşasın Cumhurrcisi İsmet İnönü, vetlendiğine kani olarak Yugoo- 1 
tısadiyatının geniş bir tam;iyon ge- yaşasın Balkan antantı• diyerek l.avyadan aynlıyorunı. Bal,kan An
çirdiğidir. Yeni kaynaklardan isti- bHi.rnıiştir. tantı, Balkanların sulh ve sela -
fade ~lmedikçe, Alman ihtiyatı Blından sonra otomobfaerle Yu- metini temin etmekle beraber 
tükenecektir. O zaman, Alman baş gOBlav Başvekilinin kösküne gi - Avrupadaki münazaaların da bir 
kumandanlığının Alman mukad - diL'lliş, bir müddet istirahat edil - an evvel ha.line yar<iun edecektir.• 
deratile bir zar atar gibi oynan • miştir. Öğle yemeği köşkte yen - RÖYTER'İN BİR TELGRAFI 
mama.sı hakkındaki a.rzuııuna raı't- mistir. Londra 5 - Röyter ajansı, Ha-
men. Nazi rimimdarları bu sene Bll esnada halk köşkün etrafım ricive Vekilimizin .3ofyada yapaca-
üzerlerindeki tazyiki ııitttkçe art- doldurmuş bulunuyordu. Mü tema- ğı ı;örüş.ıneclre dair su m>i.Jı'.ımatı 
tıran çemberi ıkırmaiia çalışacak • diyen a1kıslar yükseliyordu. Bunun veriyor: ı 
lardır. üzerine Saracoj!'llu halka hitap ed& cTürkiye Hariciye Vekili Sara-
AL'MANLARIN 55 TAHTELBA _ nek demiştir ki: eoğlu An.karaya dönerken Sofya- ı 
HİRİNDEN 4-0 

1 
BA'I'IRIL'DI • •- Yugoslav milleti, Türk mil- da tevakJ<uf edecek ve Bulgar Baş. 

\etinin mulıabbetinden emin ola • vekili ve Hariciye Nazırı Köseiva- 1 

Londra 6 (Hususi) - Fransı.z bilir. Memleketler dahilinde ve nofa Belgrat müzakereleri hak -
bahriye nazırı Kamoensi, Alınan- ~ menıleketJıerin kendi araların- Jµnda malümat verecektir. 
Uların muhrebe bidayetindıenberi d k' •tt'hat Balk · Sarac""lu, BuJaar Başvekilı'ne a ı ı ı an antantı sıya • ,,... ,., 
denize açı:.atı 55 tahtelbahirlerin • .. <l be · t tbik 1 b' k •-ı·n -•ecektı'r kı·, B··'-arı·stanın se,ın en rı a edi en ır uv- """" "" """' 
den 40 ının batır>hnış olduğunu vettir.. muslihane hattı hareketi Belgratta 
söylemiştir. y B k'li • · Jd fevıkala· •e takrlı·r olunmuştur ve 

M"ttefi.k .. una~ aşve ı. ue aynı ıınea. •ı u 
u · in donanması bir deniz ~ozler soy1emiştir. Bu1garistanın vaziyeti çok dostane 

muharebesini sab1"sızlıkla bekle-mektedir. Fakat Alınan filosu da Niııde geçirilen saatler zarfında bir tars;:la görüşülmüstür. Maama- I 
Balkanlara aı·t mu"teferrı· ı«,··Jer e•~a- fı'h BuJnaristanın toprag-a mu"te 

kendi üS~iııde, kenarda bekle -
0 

'"" ~ • -mekt.edir. fında da gö~meler olmuştur. allik metalibatının nıiizoıkeresi te-
Bu meyanda Bulgar - Yunan mü- hir edilmek )iı.zım gelmistir. j 

Kampeni Fransız tzgA.lılanıun nasebalının ıslahı etrafında Gene- Gavri resmi l\!ecar mii.•'ıitleri 
faaliyetinden de takdirle bahset - !'al Metaksas ile samimi müsahabe· ise. Balkan antantının Macar me
miştir. Son inşa edilen •Terrihl> !er oılmuştur. Bu P,örüşmeler hu - telbatının da müzakeresini tehir 
torpidosımun süır'ati 42 mildir. Bu 

1 
susi bir ehemmiyeti haiz addec!iJ.. e'ı.miş olıoosından dolayı m<-mnıı -

da bir rekor teşkl< etmektedir. mektedir. Şükrü Saracoğlu Yunan-i niyetsizliklerini gizlemeıne-1<tedir.• 
Pris 6 (Hususi) - Müttefiıkle - !'"'==·-======================---=== 

rin yüksek harp konseyi dün Pa-

ri~Pt;:~:'=itere namına Mis- H rp s~ lkanl ra 
ter Çeınberlayn, Loırd Halifal<s, } 1 • ? 
q\fister Çörçil, Hava Nazırı Sir ge ece,{ IDI • 
Kınw.;iey Wood, Hubiye Nazırı 
Oliver Stanley ile İnııllterenin 
Fransa sefiri, İng!.."tere hariiiyesi 
enkAıundan Kadcıgan, Amiral Dud
ley Povuıd ~ak etmiş. Fransayı 
!M. Da.Lad.ier, General GamlEn A-. . ' 
mıra! Darlen, ve bırcok askeri er-
kan temsil etmişlerdir. 
Neşrolunan telf!iğd~, Kor.,;eyin 

harp vaziyetini te"kiJc ederek, iki 
memleket arasındaki iş birliğini 
takvyeye ehemmiyet verdiği bil -
<Wilivor. 

--<)00---

Almauyadan kaçan altı 
Polonyalı 

(Basmakaleden devaıt\) 
çin de tecdit ve temdit kararı a -
lınmıştır. Almanyo, bu vaziyetten 
olsa olsa Balkanlar devletlerinin 
infiradından iııstifode edememek 
bakımıudan müteessir olabilir. Esa
sen, Balkanlıların münferit \'azi
yette kalacaklnrından ve teker te· 
ker avlanacaklarından üıuide düş
mek de hayal e"eri olabilirdi! 

lstanbul Asliye Mahkemesi 9 
uncu Hukuk Hnkimliğinden: 

Bu mualıedenin lıazırlanmru,ın
da, (Kardiwıl ICarafa) isminde bir 
za~, ;ıon derecede gayret göster -
mıstı. Onuıı için bu muahcdeye, 
(K,.afa muahedesi) denildi. 

Bu sırada (Fatih l Anadoluııun 
şar~n~~ yeı~i zaferler peşindeydi. 
B~lnrı.nı ınuteakıp, Karaman hü
kuınetı ve (Akkoyuulu) hilküm • 
darı (~~un .H~san Sultan.) ile harp. 
!ere gırısmıştı. 

.:8u iki Tiirk lıükfımefuıin hil _ 
kuıııdarları, (Fatih) in istil~cuya
nc hareketleri karşısında fena hal· 
d.e bunaldılar. Venedik Cumhu • 
~ıyctine n1üracaat ederek onlara 
•tl!fa~ tekli_fiııe mecbur kaldılar .. 
İkı Türk lıııkümdarının, bıı sekil· 
d~ hareketleri, hiç $Üphesiz ki iyi 
hır hareki'! dei':ilıli. Fakat, dim bir 
zaruret, onlnn bu çirkin harekete 
sevkcyleınişti. 

V~nedik hükumeti, (Fnlih) a
leyhıııdeki bu ittifak teklifini bü
yük bi nı~mnuniyet ve sür'atle ka
bul etti. ilk yarılım olarak, (Aıni· 
rol j?zef Bar baro) yu, dört harp 
ve hır takım nakli1·e gemilerile 
Knraman sahillerine ~önderdi 
. Bu gemiler, Karaman bükfu~eti 
ıle Akkoyuıılu hükı'.iıııetinin ordu
larını takvi}·., edecek olan bir hav
li harp malzemesi getirdiler. K~
raman sahiline 80 top, 200 topçu 
ve 500 kantardan fazla barut ib
ra~ ettiler. 

. Fatih: bu haberi almakta ıre -
cıl;:medı. Vaziyet, endiı;'" vererek 
dcrecC<!e ıniihimdi. 
Osmanlı hükümdarı, siyasi bir 

mcharet göstermek i•!edi. Kara
manlılar ılc Akkoyıı~lulnrı sür _ 
afle maiiliıı> edebilmek icin, Veııc
diklilcrc derhal >tılh teklif etti. 

Vencdikliler; R?ma sarayların· 
da cereynn eden müzakereler ve 
(Karafa muahedesi) ne iştirak e
de:ı devletlerin liıııanlarında ha
zırlanan harp gemilerine ı:üvenc
rck. Ft:hin tekli!ini siddctle red 
etliler: 

- Ağrıboz adası, bize iade olun
mayınca. sulhtan bahsetmek ı.ıüm· 
kün olamaz. 
Diy~. cevap verdiler. 

meçhul bir maceuya atılmaktan .. 
\'C bilhassa donannı:ısı.nı, ehlisa
lip donanmasına parçalatnıuktan 
çekindi. Elılisalip dor, anın ası ile 
görülecek hesabı sor.raya bıraka· 
rrık, Ak.denize gcnıi göndernıt'dl. 
Yalnız, Akdeniz boğuını kuvvetli 
bir surette tahkim eylemekle ik· 
tifa etti. 

!\lütteiikleriıı donaııma'!; (85 
parça) en ku\'vetli harp gemileı·ile, 
birkac vüz nakliye gcn1isindcn 
mürekkepti. Ve bu ehlisalip do • 
nanması, şöylece teşekkül etmişti. 

Kardinal Knraf:ıu ın kumsnda
ııında. 19 Papa kadirı:sı 

17 parça Napoli kahonıı 
49 gemiden miir<'kkep, Vene

dilc don•.nması. 
Vcnedik donanuıa~ı. l\klavun

Iann ve Sen jan . ö,·alyelcrinin ı:a· 
nüllü .,.enıilerini de ihtiva ediyor· 
du. 

Bu muazı.,nı do:-tanınanuı baş .. 
kumandnnh'l: na, Veııedik lılikfı • 
metinin ~n cür'et ·iir \"e en talim 
Aınirali olan (Piyctro ius~nigo) 
kun1anda cdi,·ndu. Bu ııunriı .. ~ .. 
nıiralin 111niyetinde de, kendisi ka· 
dar korkuııc e\·s:ıfa malik olan 
lıir tnkım kfü·ük am:r?ller, kap· 
tanlar ve zahitler. bdıınu\·ordn. 

Btı müthi, don:ııımn. Ad:.l:ır de
nizine ı!ircr l?'nncz, cnela l\liılilll 
ad:?Sı Uzerhıc yiiklrr.di. Gerek hu 
nda Y.:.! ~c·rek ~:-:ı:r hirka~ ada, 
mrı fnr biı <rldlrlc F::.nıo edildi. 

Snnra .. Dorıannıa. tıınir lilı1an1 
önilnı- ~elf'ı ek demiı ledi. C.eınile
rin biitün topları. schre ceniltli. 
H:çhİr nıiidafoarfa baltıPHll,YDTI hu 
Türk sclıri, vağ1ı pe n' ralar sa -
ulm". 2iil olerle ateşlere g-arke· 
dilıli. 

.. • • 1 ••• .......................... 
GIYAP KARARI 

Fatih sulh 3 üncü lwkuk hak!m· 
liğın<len: 

Son i.kamet'1ahı Sanıatya yoktı.> 
çeşme s. 2 numarada o.an Haya!l 
Haksöze: 

~atı . Cl inci •ahl!rd•n dcvaınl ı;orkta Finlandiyaya iane top:'a -
b~ Ilı Şayıaların Hel'Slnki'de resmi mak üzere bir ,F'inlandiya günü. Londra 6 (H~scısil - - Biri tale~,e 
~~a_dan tekzip edJldiğıni bil-; 1$>rtip edilmiştir. Fin mitli elbisesi- \'C beşi bahriyeli oln,ak i12ere Al-

3- Almanyanın Balkanlardaki 
iktısadl menfaatlerini de haleldar 
edecek lıicbir yeni hadise yoktur. 
Vaziyet Belgrat konseyinden önce 
ne idi ise konsey içtimaındon son· ı 
ra da avni vaziyeti muhafaza ede· 
cektir. 

Bütiin bu mütalealarden sonra 
ırörüllh·or ki. haddi zatında Al • j 
manyıı)·ı Balkonl::rda tahri!< ede
cek hir!ıir yeni hi\dise yoktur. Bu· 
na raV,mcn, 

Osmanın Beşiktıış Muradiye 
mahaicsi Çifte Bakkıııllar sokak 
43 No. da oturan Mahmut kızı 
Gü 1üzar Ta"Clurduran aleyhine 
ıınah.:ernenin 39/106 No. sı ile aç
mı~ oldui:i'..ı bosarnna davasının 

vaoılan dtırusması sonunda: Ta
rafLar arasında baş gostcren şid
dıctil:i ııeçimsizliliin çekilmez ·bir 
haıie ı:ıelicliği ve lrusllrwı ba~lıca 
miiddealeyh te oldu~ ve altı ye
di aydanberi kocaısı evini terk rte 
seıntı meçhule gittij!i dinlenen sa
hi1ılerin vaki olan ifa&lerile sa
bit olduğundan K. M. nin 134 ün
cü maddesine tevfikan tarafların 
lıosanmal!lTlna ve mezkur K. 
nun 142 nci maddesi mucibince 
dava olunan bir sene müddetle 
el><Len"meınesine 25/12/939 tari
hinde 1<araır verıl:ıniş oJc>ukundan 
müddeiareyhin tarihi tebliğden 
itibaren 15 "Ün zarfında itiraz 
et-mroi)!i ta·kdirde hükıııÔün ıkes
bi kat'iyet ed.eceüi tebliı't maka
nuna kaim olma.k iizexe il.811 o-

Fatih, mü kfll bir mevkide kal· 
makJa beraber, ınetanetini boz -
mad.f. O da, ordu ve donanmasının 
olan Türklerin şecaatine güyene
en lovmetli ve kahraman unsuru 
rek, bu ce\'ap karşısında kılıcına 
da1·andı. Artık harp, yeni baııtan 
ve daha korkunç bir şiddetle bas
lıyacaktı. 

Evvelce oturduj!urıuı Y'llk-rda 
} azf.ı adresten çıbp ı~reye giUi
j\inlzi bilen olr.ıa<lı!!ı mübaşir rneş
ruhtı·n<l•n anlaslımasına binaen 
hakkınızda verilen gıyap karan 
tebliğ edihnemiş \'C bu sebepten 
dolayı 5/2/940 tarihli :;else gıyap 
kararının ilanen tei:ı!ij(iııe karar 
verilmis ve mahl.arn-e 23/2/940 
tarihinde saat 11 e talik edilmış 
oldu2undan tayin edil<>n gün ve 
saatte müddetinden itiraz edip 
mahkemeye gelmediğiniz ve yahu• 
vekil göndevmed.iğiniz Wrdirde gıı
yabınızda muhalreıne-,.e devam o· 

Fiitata.ı• ır. . . · ni given birçok ı:enç kızlar Brcıd- ınank'r tarafından yakalana·n al'lt 
ll~Qd~ de ıkı Sovyet taburunun vey'de ve sehrin dij(er semtlerin- Polonyah kaçarak H"!ancla hudu
~'~a ~e~~in bu şayiakırın dekı müesseseleri dolaşmışle.r, iane dunu ı(eçmej!e m•n:affak e>i.m'1ş -
""eitted.ir t'...,p ol<luRu zannedi:l· top! .::.mı;;lardır. lardu-. Banla_~ ka' :,ınde gorıııı -

LE; • SOVYETLER YENl SINIFLARI I mcn:ô'k ırın uzerlerınc b(•yaz çaı·-
l<:.~~~RADA MÜHİM SİLAH ALTINA AUDILAR • 1

•11 ••• ••••• •••
1 

• • ••• 

it 1:.onıit~ 'tH.ER GEr.iYOR Riga 6 (A.A.) - Sovyetler bir -
r, Cen (Hususi) - Sovyet - lij!inin 1920 - 1922 sınıflarını si!Ah 
~en it Upta KarDli cephesine ye· altına cağırdığı öi(renf.jrniştir. 
l:ı lıc-r. D:he\ler tahşit etmekte - ÜÇ YÜZ SOVYET TAYYARESİ 
~ ltuırve ılden ~ningrada mü· DÜŞÜRÜLMÜŞ 
ı,:·~ ee1> tler ııonderi:mektedir. Par is 6 (Husıısi) - Gaz,etel<>rin 
lt;~·•n1lll'll heııınde Rus tazyikinin askeri muharrirleri Fin tay.varc-
~~ılllt'du ~ artması b•klencbilir. cilıerinin muvaffs.kivetleriPi de bil-
Rt~ nlaııl:Yr":"ını kutıu•amak i- hassa tebarüz el\irm~ktedir. Sov-
~ ttt ıvamı behamehal bir yetlerin 4000 t.ıwarcsine karşı 
ı-;~~lr. elde etmek lazım gel - Finlndivalıları ne:inde ancak 200 1 

• ro~I<: tayyare bulunmaktadır. th aylık 
TA •F1İNLANDİYA ' hava muharebeleri esnasında ~ 

lt,,llı;ı 6 GÜNÜ• Finler üç yüze va.kın Rus tavyaresi 
~usi) - Düu Nev - düşürmüşl-erdir. 
oı - . ·==~=-====== 

İnt ~jnayi heyeti! Üniversite} ibir 
gı tereye gitti genç kayıp 

'· (1 in 4.tlbtt.k ci sahU<"C: n devam\ (1 Juci sabltedtn dtvam) 

<I '"'il b .aıı hı1<rı;,~ :nıuhend..,i B. asman- Bunlar:n; zabıtanın nazarı dik-
l"ıiıııu "e ep ulan bu heyetimiz k.atini a .. :rtmak ~in kasden Ke-
,. ' P 1 I ,ııııı 1~ aıtıuk doknına s.ı.ııa- ma tara ından bırakıldtıh tahmin 
,. 1ll te\1s 1 olunına,.tadır. Tahkikata devam 
~~ ı ~in ınaı:. 0 unup genişletil - oluıomaktadır. 

lır • ıne siparişleri vapa- Bu fabah zo;bıta tarafınd~~ Ke-
liı.. o.yrıca .. lıü' · =• 
~"""'lar1lbız ' yun dokuma Iab- m.ı.Ln odasında yapılan arııştıc -
ı., frıc.cbUr ~ın lıari.;ten ı;ıetirme- rnada kitapfa,rının ~rasında. bir 
·'<leıı I"<! oldui?umuz h.ım madde-j v~'Cla mek:ubu bulunmu.:;tur. 
lı.NIVJ:ı arık olunacaktır. Babasına hit:ı:ben yaulan bu 
tlı~e lı.ıDAKf TEMASLAR mektuo:a genç Üniversiteli nev-

r •-- mit aı,kmdan da bah.9etmektedir. 
~ """•!tan hı· · <lraı·a ha • şe 'lllüzdeıı An- --ooo----

~1ııi: ·L? . reket ettıfüni haber ver- Romanyadan Filistine 
'!' Inııı iz t· 

1Car.;t v . ıcaret heveti de geçen museviler 
b 1 okaJet· ·ı 

ittn••t 1 1 " temaslarına .., ır. 
Dun b 

rn. 1>:2at T 
"'en bu h ıearet Vekili ile gö-

llıiktardıı evet bizden mühin. 
h:ı-.. ına1 ve b"'-
-" lnll(jd . ıınassa sanayi 

l'ii el:r rı m. b 
.işitir u ayaasını gö -

~ . 

Roınanyaya iltica elaniş olan Po
Ionvalı Musevilerden mürek.'cep 
600 kişilik kan:e, kiraladıkları •Sa
karya. vapurumuzla dün gece 
KOO'..enceden limanımıza gelmiş

lerdir . 
Vaourda kafi miktarda yiyecek ol
madı.ih haber alındığından Kızılay 
insani bir vazife olarak dün gece 
bu rniiltecilere vapurda taze ba.T;ı.k, 

muhtelif yiyecek, akmek ve şarap 
vermiştir. 

Vapur transit olarak Fili!itine 
hareket etınlitit. 

Dün gece de 
limanda kesif' 

bir sis vardı 
Bu subah ola,ıil.u gibı dün akşam 

saat 17.30 da da limanımızı kes•f 
bir sis kaplamıştır. S...; saat 19 da 
büsbütün kesafet peyda <>ttigı - 1 
den saat l ~.:ın dan so"ra Havdar
no -a. Kadıköy ve Adalar n;pur
lan ile H,,,;r vapurlan i~li~eme -
_,_derdir. 

Bu v ':zden Adana ve Ank.ra 
t:·e:ıierı 1e Haydan> .\ a ııelen 
yolculu gece varısınchn sor raya 
~ad:::.r Islanbula ı,:eçen~e-mişl~rJ.:ı·. 
lslanlıulda bul:.ınanlıır da ote'Jer
dc ve akr:ıba 1 :trı vanır~da kalrr.ış -
!ardır. / 

Ancak sabah saat ,1 de Havdar
paşadan bir vapur tahrik oluna -
bilrniştir. Cı're ~aat 2 de de köp
rüden bir vapur Ka<lıköv ve Hay
darpa~aya hareket etmiştir. 

Geceki sis bo.i!az seferlerine pek 
tesır etınemistir. 

;Sis bu sabah yeniden kuvvetl~n
mL•. fak.ı.t bir müddet sonra va -
vılıo dai!ılmı<tır. 

GARİP Bİ~ YANLTSLIK! 
Dün peceki sisi; Panpaltı<la $a

fak so~'(ında bir adam yangın 
:.annedıp Bevoğlu itfaiyesini ça
ı:ırmıssa da hakikat; itfaiye gel • 
d!k:Cn sonra anlaşılmıstır. __ _. _.. _________ _ 
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1~8. Hicri I ~!155 Rumt 
Zılhlcce 2 ınci JUınıın 

?7 24 

1940, Ay 2, Gün 37, Kasını 91 
ı-~~...:!.6ŞubatSALI 

Vakitl;;-\'~satı'-ı-~-·,-a;';I 
-- Sa. J>. Sa. Da. 

Güneı 7 07 1 37 
Öğle !2 28 6 57 
İkindi 15 13 9 42 
Akı;am 17 31 u 00 

1 
Yetu 19 04 1 33 
Lnsak 5 26 11 54 

- Almanva knt'iyyen Balkanla
ra taarruz ve tecavitzde buluna • 
n1az nı.1'!, 

Sualine de. kat'iyet!~: 
- lluyır, edemez .. 
Cevabı verilemez. 
Mii~:het ve ıı1uharrik hiçhir se

bep oln~:-11n~ına Tağ"ınen Alnıenya 
sırf içinde bıılunduku çcc1bcrin 
d:şuıu ta~mak ve Balkanlardaki ik- \ 
tısadi, nısCeni, zirai );.a)·nakları 
ayni zaınandrı elc.- ıreçirr.1ek ve hu
nu ,.ı\, ruoa l•arbiuin ikinci 111cr
lıalc:~i n.ddctınek kaygısı ile ~şuura 
\.'C bC'fnba sıi!:n11y1111 hir h:t<J>kette 
b:.ıh:nabilir ve harb; kt"nrlis:n~ as
la bir menfaat ve favda ı olma • 
makln bernb~r bir dHnyu harbi h:ı
linc c~v:re:bi!ir, ki, hırnun ht;ııc 
olusr ';ar:ı.ı~ı ' t.i tl'l 111atıtık su~0 r, 1 

hfadj ı. ler r;1a~Hdi;1inc yüriir. Yal
nız, htt noktuda ins2na Ü!lıit ve 
tl"Selli veren yeni bir ten1in \ arclır 
ki, o d:ı Alnıan IJ:.riciy · :1-! :rırı 
Fon Rihbcnf,. 91Un i 

7

eo llclns g-a
zctcsjnc \'CT~ ;;.i be:vnu.attır • .Saztr 
hu beyf!natındn: 

kımır (24119) 

8 Şubat Perşembe 
akşamı Beyoğlnnda 

Be,t.,'<iıı· MUHLİS SABA -
I!AilDİN'iıı yazdığı \'e 

be~'ıedif(ı ikinci .. 
~r asal 

Reyfüü suare de gala ile baş
.ıvocsı1.tır. Bu rc\'ü<le MUAL

' . · . 'ı y ı SALAHADDİN PI
NAR Keremi temsil edecekler-
dır. 

Fatih, (Karafa muabedesn mu· 
cibince. kendi ale1·hinde büyük 
bir ehlisaliı> donanmnsmm hazır· 
!andığını işitmekte gecikmemişti .. 
Ve bu büyük düşman donanma -
sını da silahla karsılıyarak hem 
)<arada ve hem denizde, akıbeti tfunacağı Han olu.nur. 940/30 

•- Tı•na n Balkan d•vlefleri
nc knrsı tcca\·üz cnıc]leriıniz yok
tut~ 1\\rtıpıının hu n1rntak11";:1da 
sulhun ::leva1nır.1 ve Bzlk~,n ıuenı
IC"k<'ilcrile olen iktıs~di n1iin~~e -
bctlcriuıi:zin. inki~a{ını istiyoruz.• 

I REVÜ içinde o devxe aid 

Köçek oy~nları 
D:"r:tckt~ Ye Almanya i~in ha -

yırlı "" •elôr.ıetli tolal· ki et tii';i -
miz ynlu kahı:! cfmiı; g-ör:intnf'k • 
tedir. Ve .. uwhakhk ki. hakikat 
d" bn volun tii kendisidir. ('iinkü, , 
Ahnanya itin h:rrbin bilfiin mu - 1 
kaddcratı ne şarkta, ne nalkanlnr- 1 
da. •adocc ve sadere garı> cephe· 
sindcdir.-

F.TE~f İZZET BENİCE 
........ _ 

... .... . 
YEJ.\'l l\EŞRiYAT 1 -----

YENİ TÜRK 
Eminönü Halkevi tarafından çı

karılan yeni Türk mecmuasının 
86 :ncı sayısı dol.ınm bir münde
recatla intişar etmiştir. 

O'.;uvucularımıza bilhassa tav
siye ederiz. ••••••• ••••••••• ••••• 
DONANM GELiYOR 

T~frl!ca.mısı yaı.ılarım.ır.m ('Oklujun
daıl dercedemedlk. Ö•İil' dileriz. 

J\lezay Bal<>t yalnız salonu -
mıızd cl!r. 
34 ar!!. tin sahnemizde akrobat 

varyete ve baletler 
Her pnzar saat 3 de bütün pro
gramla ailelere çaylı matine 

• Telefon: 43776 

YARIN AKŞAM 

ME E,K 
Sinemasında 

ZEVKİNE ve GÜZELLi GiNE DOYULAMIY AN 
BİR IVıUSİKI - ILAHl BiR SES 

Bütün Dünyanın Alkışladığı Bir Opera 

ft:1ADAM BATTERFLAY 
PUÇCİNİ'nin ÖLMEZ ESERİ 

BAŞ ROLLERDE: MİLAN SKALASI ve BERLİN OPERASI BAŞ MUÔANNİYESİ 
MAHIA CEBOTARi 

ve 
RO'l\IA OPERASININ DÜNYACA MESHUR 120 ._ ___ __ KİŞİLİK ORKESTRASI ----·· 


