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YS'.NI B&BAB 

,Zamana göre:'=========;ı 
Fransız siyass!! l!_ü~!!!e!~.e!!a~J!m~ H~~~Iğ~ıyor 

Fenni, ilini, tıbbi, mesleki mecmu- ken - lisan imtihanı - yanlı§ imladan 
alarm bugünkü neşriyatını takib et- notu kırılacaktır. 
mck mecburiyetinde olanlar bir li - Yukarda işaret ettiğim gibi meslek 

Pa•if korunma 
ve gemilerimiz 

san halitası içinde kaldıklarından mecmualarında ilmi ve tıbbi ıstılah- L k 
müştekidirler. Her mesleğin; her bir tar çok defa fransızca ve latince ola- 8V8Zlml nO san QO-

ı ı Hariç sulara i k vapur müsaade 
alarak hareket etti 

• Daladier'nin SS aY ~ili 
• s\iren üçüncii kalJlnC 

tifası üzerine yeni Fran ·ıı. 1'~ 
r;ııı.•·. eski kabinedeki l'tlaliye IJl'I 

Re~'ll:ınd tarafımlan kutu 
İçinde oldul<ça sosyalist UJI 
bulunduğu ve bu yüzden bat'd e 

llim şulıesinin kendine mahsus tabi- rak yazılıyor. Bunların ttirkçe mu- miler Sefere 
r~~ ve ı:3°1ahı. bugünün diti?e ifade kabillerini de ayni zaınand~ yanı b~- çıkamıyacak 
eaılmek ıstenllırken ortaya ne aca - şına yazmak her nedense ihmal edi- ""- k ı·t V k•ı t· d diln Mm-

. ktı- h · · bT . b k anı .ıııı.wıa a a e u em en 
yıb şey1erd4}t lsagımilın~pı~ ı ıyoruz liyor. Fakat u mecmuayı1o _u~ bila- taka Liman Reisliğine gelen bir emir 
Fakat ad e o ı bır mecmuayı nn bu ıstılahların frenkçe erını - .. . if k . . tal· atna 

k yanl - yuk n· ........ . d k dil . . . f dalı lacağı uzenne pas orunma ıçın un o u ar aşagı an o un şu..- mesı e en en ıçm ay o - alık~ .b. 
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atı nok 
· ilnte ·bl · ld - · · b d .. b ihmal b" d kadar me am.ı mucı ınce evazım auı nı sı en o ugu ıçın u er - na gore u ır ereceye 
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. -~# k lan 
· · · · k d. alan da b . . . y ln t bö 1 d san o an gemı enn ı:tCJ.ere çı ma dın çaresmı yıne en ı ar n u af '"xlılebılır. a ız gaze e Y e e - edilin. t· D 

1 
t d · ollan 

·1· 1 F k • t 1 -· . H f · b" halk ta men ış ır. eve enız y labı ıyor ar. a at yevmı gaze e e - gıldır. er sını tan genış ır - b"'t·· 
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tcdb" 
1 

· · bun 
· · · · · k 1 · u un vapur arının ır erını -nn genış bır okuyucu tabakasına a- bakasına hıtab eden bır ma a eyı o- d 

6 
eld al b lurunak-

. d k' ak 1 1 · d d ın an ay evv en mış u çılan genış sayfalann a ı m a e en kuyan zatın tramvay a, vapur a - jtad Arm t" 
1 

. b" - da bu 
·· ı · · k tı· r k' b d y . an ır. a or erm ırçogu yazan munevver erunız ıyme ı ı - gat ıta ını açıp uzun uza ı a, -

1 
. 'kmal tm• k bazı 

· ı · · k Ok 1 1 d - b. ker · § · ·. ma zemeyı ı e ış, anca kır en~ıdynyar en: .uyufcukınıan adr~: ı~ama ıgı ır u~enın k:cn ~~ı, küçfik motörlü deniz nakliye vesaiti 
sındakı erece ve sevıye ar u- mruıasını araştırmaga va yo ur. kal t L. k tr 

1 
d · si bu 

· k b · · d d. B bebl b"" 1 k 1 ı · mış ır. ıman on o aıre çUnme mec urıyetın e ır. u se e oy e ma a e crı yazan . .. . .. ti f nı· tc g""e-
F - b.. ··k tel · · ·· tı b' d h ah emır uzerıne sura e a ıye ~"' araza, yevmı uyu gaze enmız munevver zeva n ıraz a a z - k b"'t·· d . kl' t larını 

· · · · - 1 re u tın enız na ıye vası a den bır.nde - fıkırler - başhgı altında mete katlanarak okuyucu arma ve - k _ 
1 

.. rUle 
k ,;.__ .. f kk" l . d -· . t•r d . k 1 l tı ı t ontrol etmege baş amış ve go n ı çı an v~ r nı.usız mute e ır enn en recegı ıs ı a eyı o ay aş rmas e- k 

1 
b't d ek ·k aı· ·çın 

t, ı · · d·1· B · · d 11 no san an tes ı e er ı m ı ı "Jules Payo , nun zatı ve eser erın- mennı e ı ır. unun ıçm e, ası a"ı k b" ühl t - b 
1 

tır 
den balu:eden bir makaleden şu sa - türkçe olmıyan kelime ve ıstıUihları ısa ır m c vermege aş amış • 
blan alıyorum. mutlaka kendi imlalarile yazıp yanı- _. .... ._ 

"Karakterolojide libre arbitre ve başına da -IUgat kitablannda - oldu- ırJLA YET1 E: 
pessimiste ekollere karşı savaş aç - ğu gibi ufacık bir izahat vermeli ve Vali An !'~raya 9'İ'"'iyor 
mış, seciyenin immuable olduğunu milmkünse okuyana o ıstılah ve kc· . . .. 
mUdafa-ı edenlere inanmıştır. limenin bugünkü türkçemizde ku!fa.. . Valı ve Beledıye Reısı Doktor J ... fı~-

Türkçe olarak yazılmış olan, bu nılan yeni mukabilini de göste" ne- fı Kır~ar yaı:n. akş~m. Ankara~~ gı-

1 cümlenin manasını kavrıyabilmek i- lidir. 1 decektir. Valı ıle bırlıkte Üskudar 
çin okuyanın behemehal kuvvetli bir Bir d~ ayni cümlede ecnebi kelime- v~ havalisi Tramv~yları 1?Udür~ Fe- 1 

fransızca bilmesi bile kifayet etmez. Jerden bazılarının fransızca imla ve ndun Many~~ da gıdecektır. Vah An- , 
Çünkü yeni imlamızla yazılan yeni bazılarının türkçe imlasile yazılması karı:da Üsku?~r Tramvaylarının °~
terimlcrden bazıları eski türkçede çok gülilnç hatalara da sebeb olur. ganızasyonu. ıçın_ teşek~ül eden k?mıs 
kuvvetli olan bir adamı bile şaşırta- İşte bir misal "Conversion,, bunu o- yonda belc<lıyeyı temsıl edecektır. 
cak derecey gelmiştir. Böyle bir za- kurken türkçe harflerle yazılmış ol- Sarıyerde da bir heyal n 
manda aslı fransızca olan "Caracte- duğunu zanneden bir adam tabiatile oldu 
rologie,, kelimesini karakterolojide baştaki harfi "c,, zannederek kelime- , Sarıyer - Kilyos yolunda Sağır -
lmlasile gören adam bunu ayn ve ye yi pek5.la' "convcrsiyon,, olarak oku- 1 kaya mevkiinde oldukça mühim bir 
ni kabul edilmiş bir terim fa.rzedebi- yncakbr. Ve böyle okumakta da hak- heyelan hadisesi olmuştur. Hadise 
lir ve imlamm böyle beller. Çünkil ay- lıdır. Çünkü bu kelimeden evvelki yerine Sarıyer kaymakamı gitmi!'? ve 
nı cümlede bunu takib eden libre ar- "kitabları faydalı bir,, kelimeleri ta- vaziyeti tedkik etmiştir. Kaymakam 
bitre kelimesi fransızcadaki imlasile mamen türkçedir. Ve bu cümleyi bağ- vilayetten heyelfının mühendis ve mü 
aynen yazılmıştır. lıyan kelimeyi de türkçe olarak oku- tehm:sıslardan müteşekkil bir komis-

Yine bunun aksine olarak pessi - mnk akla daııa mUlayim geliyor. yon tarafından tedkik olunmasını is-
miste fransızca olarak aynen yazıldı- Buna benzer birçok numuneler gös temi&tir. Heyet bugün pazar olma -
ğı halde ekollere Türk hcı.rflerile yazı- termek ve mcı.'ZUu bahsolan makale- sına rağmen mahalline giderek ted
lıyor ve bundan sonra da "karşı sa- de bunlan ayrı ayn ayırmak çok u- l kikat yapacaktır. 
vaş açmış., kelimeleri seciyenin im- zun olur. ~ 

muable olduğunu müdafaa edenle - Hulasa olarak şurasını belirtmek Fabrikalar y" p2ğı 
re inanmıştır. diyerek cilmleyi biti- isterim ki böyle bir makaleyi okuyup .... ı ~ 

1 
~"O'"' .... 

riyor. Bir taraftan fransızca ısbla- onda nJstifade edebilmek - bu yar.ı- j . ' ' . . 
lann ağlrlığl, diğer cihetten ecnebi lış tarzına nazaran _ fransızca bilen Y~li ~abr.ıkalar yemden pı~asadan 
kelimelerin b:wlnrının bizlm imlamız bir adam için hayli üzüntillü ve şaşır- ktlllıyetlı mıkdarda yapak. mubayaa
la, bazı!annın da kend! imlalarile ay- tıcı bir mUtaleadır. Fransızca. bilme- sına başlamışlardır. Yemden 25~0 
ni satırda dizilişi okuyanın dimağın- yip de eline fırsat dUşmü~ken şu meş ~1.ye yap~k sa~l.mı~tır. sa7:şıa~ b•r
da doğrudan doğruya bir anarşiye hur Fransız mütefekkiri tanınmak is- lıgın tcsbıt ettı~ fıyatıa: ~zerınden 
sebeb oluyor. Netice itibarile, iyi tiyen bir okuyucu için <le yorucu bir devam etmektedır. Bu gı.dışle stok
fransızca bilen bir. tek ?kuyucu bu ' lugat karışb.rma cihetinden sonra a- la~an ~~r.~ı~ını~ kısa bu: z:ımanda 
cümlenin fransızca ıle alakası bulun- radıklannı bulamamak: ve takribi erıyecegı umıd edılmektedır. 
madığına ve fransızca bilmiyen de bu olarak n:analarını anlıyabileceği ke- - • -
nun turkçe bir yuı olmadığına ka- Jimeleri yanlış yazmak ve telaffuz Eir tavzih 
naat hasıl ederek gazeteyi elinden a- etmek mıretile bir netice verecektir. Defterdarlık aleyhindeki bir alaca
byor. Halbuki; bir tetebbü mahsulU Hele okuma heveslisi olup da sabrı ğa müteallik Hanımın on yedi seneden 
olan bu satırlar bilhassa "Türk genç- kıt olan bir okuyucunun makalenin beri tamamen infaz edilememiş ol -
liğine "Payot,, u tanıtmak ve onun tamamını idrak etmesine imkan yok- ma.sından mutauırrıran ve mütees -
kUltUr sahasında iptidai bir klisizm tur. Bunun için bir fikir mahsulü er ı:tjren yüksek bir makama mütekad -
yaratan eserlerini okuma imklnını lan ve iyice a.'llaşılması az çok fikri aim bir şikô.yetnamem mazmunu er -
vermek maksadile yazılmıştır. Bu gU bir yorgunluğu istilzam eden bu gibi tabı vukuf ve ihtisasın pişi tetkik ve 
zel maksadla yazılan §U son cümlede yazılarda yazılış tarzına biraz daha takdirine vazedilmeksizin adliyenin 
bile ucıa.ssicisme., kelimesi kllslzm ehemmiyet vermek ica b ediyor. Hi~ 1 manevi şahsiyetini tahkir eder ma -
olarak dizilmiştir. Şimdi bunu okuya- olmazsa aslı tUrkçe olmıyan kelime-,l:iyette telakki edilmiş ve halbuki bu 
cak olan Üniversiteli fransızcayı iyi lerl kendi imlalarile yazmalı ve bir gibi suçların maznunlarının emri mu
bilmiyorsa fransuca lOgat kitabında satır içinde ecnebi kelimenin yanın- hnkemesi mevkufen icrası kanunun 
kli.sizm diye bir.~elimeyi nafile yere daki diı.,i-er bir ecnebi kelimeyi bizim son tadilatı icaba tından bulu~muş. ol
arıyacak ve tabu olarak bulamıya • imlamızla yazmamalı ki, yabancı ol- makla kablelmuhakeme tevkıf cdı l -
caktır. duklan anlaşılsın. Bahusus ıstılahları nıiş oldum. İddia ve fanad olunan su-

Bunun gibi "Payot,, hiç bir vakit behemehal kere içinde yazıp karşısı- çun varlığı, yokluğu bittabi muhake
mistik ve despotik bir meralist olma- na türkçesini i15.ve etmeli. Ayni za- me netle.esinde_ b~lli olacaktı~. Ancak 
mıştır.) cümlesindeki imlalara ba - manda e;:nebi kelimenin bizim harfle- bendelen ne Şışlıde, ne Nezıhe ndın
karak bunların medlfülerini sorup öğ-1 rimi7Je nas?) okunduf'ınu da göster- ~a bir kimsenin. ne~d!nde, ne de san
rense bile ve bunlann fransu:ca keli- meli. Şimdi bu mütefekkirin "Julea I ~k ve~~- dol~p. ıçeıısındc derdest ~ • 
meler olduğunu bilse bile bu sefer im- 1Payot,, diye yazılan ismini bu ma- m~medıgım gıbı. baroya da a~la. gır

kaleyi okuyan ve hiç fransızca bilmi· nıış ve çıkını~ bır avukat dahı olına
ycn bir vntandaş.ın yazıldığı gibi te- cığım ve Anadoluda seyrü seyahat et 
rff · t b'i d -· ı 'd" ? V memiş olduğum ve bilhassa müddeti 

lalan zihnınde yanlış olarak teres-
sUm edecek ve bir imtihan verir -
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a uz e~esı a ı. . egı mı ır · e hayatımda hiç bir f erd tarafından bu 
bu halde za~allı 8.lımın ta~.ın~ış olan güne kadar aleyhimde dolandırıcılık 
meşhur ismı ne kadar degışmış ola - iddiası bile sebketmemiş bulunduğu 
caktır. Hatta bu zat vefat etmemi' halde mUcE.rred bazı garezkir hasım 
olsaydı da kendisine "Jules Payo :,, lanrnın, mUtemerrid borçlularımın so 
diye hitab edilseydi tabii cevab bl- r&pa uydurma ifade ve ihbarlarına. at 
le vermeyi aklından ge<;irmiyecekti. fen esas ve mahiyetleri kuyudatı res 

Dr. Esad Kemal HEKIMOÖLU miyeden asla sorulup ara.ştınlmaksı-
......................... a. .............. _ zın sayın değer gazetenizde 8 Mart 

Bir ilim adamını 940 tanhn nüshasında pek acayib ve 

k b tt•k asılsız §ekilde derç ve neşri §imdiye 
8 Y 9 1 dek hiç bir suretle lekedar olınam.ı§ 

Dün eski Darülfünun profesörle • bulunan mukaddes şeref ve heysiyeti· 
rinden İsmail Sa.bibi kaybettik Mer- mi yalnız beni yakından tanımıyan ka 
hum Arab edebiyatı müderrisi mcm rileriniz nezdinde ihlll edebilmiş ol
leketin tanınmı~ ilim simalarından duğundan hakikati bal ve hUviyetimin 
binm idi. ÖlümUnden evvel Beyazıd ya ikinci ağır ceza mahkemesinden 
ktltUphane müdürlUğUnU denıhde e- veya herhangi resmt bir makamdan 
a·yordu. DUn öğleden sonra yapılan da etraflıca tahkik suretile de şu va
.cenaze mera.simine üniversite, vila- rakacığımm ilk çıkacak nüshanızın 
yet biltün maarü cemiyetleri ve bir,ayni siltununda derç ve ilavesini istir 
askeri kıta i§tira.k etmiotir. ham ederim. Uulfisi O~ 

Koordinasyon Heyetinin kararından 
sonra vapurlara müsaad~ verecek 

komisyon toplandı 

h tefe 11 
ment.o grupJarmm mu a ıııJo r 
ruz kala.o Re~'Ttll ud kablııC: ~ ~· 
ğrnmı Fransız l\IP.busan \·e a 

11 
lisJerinde okunmuştur. dJ ı,.I~ 

Yeni Ba,vekilin ınebtJ9911 #"1' \et;i 
eylediği bu be~·nnnamcdeJd fılldt llıtr 
Fransız siyasetinin gerek da ı.,f 1 

. bit 
---c::» gerekse hariçte hnhan~. ~' 

Türk vapurlarının ecnebi sulara se ne müsaade verilmesi için Münakalat met değiştirmediğim . gos:pl<'"" tlatt 
fer yapmalarının MU11nkal8.t Vekale- Vekaletine müracaat edilmiştir. Ve - ınevcud siyasi, iktı" dı ,.e 1 1ı:ır• Ço 
tinin hususi müsaadesine tabi tutul- kalet komisyonun teklifini derhal te- faaliyetlerin, hir Jrnllıne ı~e, s~rt' ah 
ğunu yazmıştık. Koordinasyon heye- lefonla tasvib etmiş ve gemiye liman ··ı bıt a 

idaresinin daha enerJı l<tııı\l r· 
tınin bu hususta verdiği kararın tat- kağıdı çıkarılmıştır. sevkinin me\'7.tıu Labsoldo~ llr 
bikine geçilmiştir. Gemi müsaade iş- Müsaade muamelatı gayet süratle ıt · 

d .1 . teriyor. t'" "'ltı 
!erile uğraşacak olan komisyon dün iutaç edilmekte olduğun an gemı enn 'eni n şvekıı her ş"ydc~, 

11 
~ f 

te~ekkül etmiş \'e İstanbul Mıntaka harice olan seyrüseferleri aksamıya- '""' ır :.L 
İngiltere ile heraher, tecn .....,rlı ...., i Liman Merkezinde ilk toplantısını 

1 

caktır. eı • · e-
ketini ve siyasetini yere . tihfıJ 'a 

yapffilŞtır. Komisyonda Liman, Tica- Diğer taraftan haber aldığımıza tedfüleri düşmanlarının ıs_ ııı "'< ik 
ret Odası, Mıntaka Ticaret Müdürlü- göre evvelce müttefiklere kiralanmış dilecek bir kuvvet 01mnclı~11d'" J~ 
ğü murahhasları bulunmaktadır. olan vapurların mukavele tarihi so -

1 
ne 11 .. 

k l lüyor. Bizr.at B. Pau · ııcoıııı . ..ı llt-
Dlin ilk olarak Köstenceye porta - nuna kadar memleket dışında a a - da beyan e~·lccli~i ,·cçhilC ~: ~sJr!Jll'l 

l.al ve kuru mcyva ihracı için Kara- bilmeleri için müsaade edilmesi muh- gayesi "lrudrctli \'e :ıziınk fıı'' 
~enize açılacak olan Demirtaş şilepi- temeldir.~~ çalmaı: t«;in beşeriyetin bii~:~,~e& A 
{ :..:...:.:..::.:.. ______ -:-------:---:--::------:--'\ liyetlerini teksif eden,, '~ Jr)I bir'l 

\ ızı~a Eminönü şubesi kongre . \ ihanetinin yardımne nıuca re \lrıtt• 

tstanouı .l{ızılay J!..'mmantl kaza sebkat etmiş olan faaliyeti tebarüz 
şubesi senelik kongresini dün Tica.- ettirUmi§tir. Rapora göre Eminönü 
ret Odası konferans salonlannda yap eubesi 245.037 lira na.kid ve 22.552 
mışbr. Tepla tıcla par.ti müfettil}i parça eşya toplamıştır. Rapor heye-

''l f"k F'kre ' y d:ı hazır bulun -v 1 1 
" • • ti umumiye tarafından gayet yerin-

mıı;ıtur. Atati.irklin hatırasını tazız . 
için Uç dakika siikut edildikten son- de kar§ılan~ış v.e bıl~are okuna~ 
ra kongre riyaset divanı intihabı ya.- bHinço t~ı~ ~lılerek ıdare heye:ı 
pılmış ve lcc-mail Hakkı Dikmen se • ibra ı ooılmıştır. Bunu mUteakıb 
çilmiştir. Burıdan sonra bir senelik yeni idare heyeti seçimi yapılmış ve 

faaliyet raporu okunmuş, şubenin şubeden çekilen iki azadan başka es
bilhassa zelzele felaketzedeleri için ki idare heyeti aynen ibka edilmi§tir. 

/'OL/ T : BELEDiYE r.JEı 

tiin sahalara ı:ötünnetctc ~ t"9 
darbelerini hirihirlne uydıı bit diİf 
ribkfır bir deha ile vuran,. 
mam mağlfib etmektir. cSI" ıfı/ , 

Fransız siyac;etinin uıııd ~lıl ....... 
yat memat müeadelesin~ediiştı1~ İli~ 
çalmak için, bu kuvvetli 1.: ~ 
daha enerjik hareket elltJe 1 ıııtr dır. MağJQbiyet halinde lıı~ı:ıı({Vııl 

. • \'t t' j 

hamet. herhangi be~rı t>el'ıeJll ....... 
bir düşünce n muın.ııa.zı. 111t,ıf° 
mek lizımdır. Bu sebebde~J; ti ' 
beden sakınmamak, harbe eçtilı~ 
nıreti vardır. Zira giin~er :.~~ 
her nereden gelirse gelsın ·eti ~ 
nın bulııcnğı yardım keyfİl 
uzatahHecektir. ,tııtıt'' ıı· ~ • 

Bu sebebden mUmkUn ıne ıotcrdr" ~ 
zun stirecek bir harbi ıib Jtllİc!"'t" o 
çıkarmamakla bP.raber, bU el butill' t 

levi kısaltacak tedbirle.r't e ili • aııcıır· . 
§İddet ve \·üsatile alının rt.1'et• 

k Jı!l ıı· Bunun için yapılaca bir .; 
Fransa enerjisini daha sıl•• st'.Ji ,,. 
rette temerküz ettirip ontı fr'flı;r 
idare etmektir. Bu htıSt1°'tş rııtotl~ 
nın biiyiik mlist.emlchc inıJl~ ıtlııJIC'' 
ğunun bilcümle maddi ve. lJtf ,.t; 
kuvvetleri tam surette se-f er utte.fİ 
lecektir. Bu istikamette, ':, ~ 
harb gayelerini ihlfıl edece r Jll'l'' 
erişmeyi i~kll eyliyecr.k ltı~ııl ııı• ' 
bir ihanet harelieti de. der eUJJl'l ~ 
kabele görecektir. Bır k (JPııJP,. 

Cüml .,i burunların- Şeh, imizde otomatik Fransızlar, bu yenl harbt'ı;otltı 11~ 
d ~n \ c fa '-nmı r- ar telefon kabineleri Harbdekl gibi kuvvetli tıir ·rı1Jll1' 

u "' Unde ba~armnk yolundan a) 
Evvelki gece sa~t bir ~uçukta K~ y!lpılac'lk cald:ırdır. 11uıofı' 

resteciler caddesınue bır otomobil lstanbul Telefon Şirketi şehrimizin İşte B. Paul Re~·naud'ııu•::ır, 5' • 
kazası olmuştur. Aynalıçeşmede 11 muhtelif yerlerinde otomatik telefon met beyannamesindeki C!'~:ıııJıl'· 
n~marah apar~~da otur~~. Yak; !kuleleri açmağa karar vermiştir. Ve yaset dlrektlflcri bu uolifıt' tli 11-' 
oglu şoför Yorgı: ıdare ettigı. 1~0 bu hususta belediyenin noktai naza- Hedef: .Ka~ı~ındald &.11'"r1~1~ıılt· nu~am. b otomobıle karısı Hnstın0a1. • rını sormuı::.tur. Belewye ,fiirketin ta.- se fiti 

- y y k bakkal v mın bir an cnel yere .. k bil' .. yegenı ovanto a o ve · 1 b .. k bul tm• ti ş· k t · dilik rJ• 11• 
mitriyi alarak gezmeğe çıkmıştır. Ge 5~ ~ a de b ış ~·1dr ~ul ş;m tRmln edecek tarzda <'ne . ,·e bıl 
ce, Keresteciler caddesinde manevra - yer e u § 1 e e er ~a- tı hareket ittihaz ey]('ntekd. ,e ı~ 
yaparken otomobil 23 numaralı hır- pacak fa.kat bu kuleler bulun<lugu da Fransız milletinin ntııd 1 ıı filJı tıi' 
davatçı dükkanına çarpmış, otomobi- ycı:ı:rdeki s~yrisefer: mfı.n~ olm~~- nevi kaynaklarına day:.ın:ır.ı gıı ıı• . 
lin içinde bulunanlar hepsi burunla- sı ıçın beledıye heyeti fennıye mUdU- kuk ettirmektir. Yeni FraJI rlt. ~ 
rından hafif suı ette yaralanmışlar- riyeti tarafından tesbit olunan yer- nesi mesaisine:~ !::::;~~O~ 
dır. lere konulacaktır. ~lyor. ~llhlı' 

Zeyrek orta mektebinin llllllllılllllllllllll Uıll IUlll!llllllllllllllllll 1 1 1111111111111111'1!11111 ıııı;ıııT"ı" 
bacası tutuşmuş ş E H • R H AYA Beyzıdda !{ovacılar caddesinde 79 1 lllllff 

::~~~;e~.e~t:: :~~:~~!11m~ flllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfrlllllll~ ar 
dan verilmeden derhal söndilrUlmü§- Fatih halkevlnde ~. 
tür. resim sergisi ~e 
Yemekten zehirlenmişler Fatih IIalkevinde dün 10 amatö- Konservatuar orkcstrnsl?Jart g4 
Kızılmescidde Cami sokağında 12 rUn M resimlo ~tiraJc ettiği bir r&- Von Ştatzer idaresinde 26 tiYıt!°' 

numaralı evde oturan Nıgarla oğlu sim sergisi açıhnı§tır. Serginin a • salı gUnü ak§amı Fransız tir· 
lsmet. yedikleri yemekten zehirlen- çılınnsmdan evvel C. 11. P. Genel sunda bir konser verecek daJl ııl 
mi§ler, hastahaneye kaldırılaralt te- Sekreterliğinin hazırlayıp gönder • Bu konsere Konservatu~;dill 59' 
davi altına alınmışlardır. dlği resim sergileri talbnatna.mesl· na Seven, Ali Sezin, Mulı• ııos' 

ne uyula.ra.k topla.nan jüri eeı-glye dak ve Harp ne de J3ıı~8Jl 
Tramvaydan dUşmOş iştirak eden ro.ğmler arasında bir Moisal iştirak edecekterdır. 'i f1ı 

Sirkecide CUmhuriyet otelinde ya- seçinı yaparak İstanbul ilk tedrl • Proğramda Mozart, pebUSS f;er 
tan Mehmed oğlu Osman bindiği sat müfetti~erinden Mustafa Gll - rent Schmitt, Sain - SaönS ve rdıf· 
tramvaydan düşerek muhtelif ~er- neıinin "Ankara k5prUsü,, adlı e- liozdan müntehab eserler ,,ıı 
lerinden yaralanmış, tedavi altına. a- seri birinciliği. Sadeddin Çulan'nın K H ·ı 
lınml§tır. "Nattir Mort,. u ikinciliği '\"e Ilulôsl . • • d tef1ıS!,. 

Tramyay çarpmış Tchgil'ln ''Peyzaj,, 1 üçüncülUğü Şışh halkevı.n . e ~~ 
Şoför Fuadın idaresindeki 1854 nu kazanıru-.tır. Sergi 15 gtin mUd - Dün akşam Şı§lt. ~" şehri' 

maralı otomobil Beyoğlunda Haziran detle lı r gün saat 18 den 20 ye Beyoğlu Hal.kevi tem8il 1~ of' 
caddesinde manevra yaparken, Tak- kadar ~ık bulundunılacak ve be • miza ge'lecek Komedi - Fra~yer <' 
simde oturan Osmana çarparak aya- ğenilen bu eseı lc:r mayıs zarf mda tistleri münasebetil~ ~ b r P" 
ğından yaralamıştır. Osman tedavi Aııkarada açılacak Halkevlerl re - Fra~z tiyatrosu lıal.kttı ,

11 
t 

altına. alınmış, tJOför Fuad yakalana- sim sergisine göooerilccektlr. Ser • tıU§madan sonra "Palavra .. 
rak tahkikata belanm.ıatır. -l.rl lıerkes e:ezcbilir. Bil etm~tir. 

• 
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YENi SABA.a 

,~ c=:~: ~~·~:~: ] 
Nota veren verene 

BiR DAVA KAPANIRKEN 

f in Cümhurreisi bütün dünyE ya 
teşekkürlerini bildird:i 

~inki, 23 (A.A.) - RelsicUm-,dönerek müzaharet etmiş olan düu
ll. Kallio yabancı matbuat mü- ya efkirıumumiyesine minnettarlı • 

ı.t• ~.,~etini ~abul etmi~tir. ğımızı arzederlz.,, 
~cüınhur Finlandiyaya geçirdi- Mnnerheim'a Finlandiyaıwı En 
tilıan esnasında yardım edenle- Büyük Nişanı Verildi 

~kürlerini bildirdikten sonra Helsinki, 23 :A.A.) - Finlandiya. 
r ki: reisicüınhuru, Mareşal Mannerhaim.a 

\kkımızda gösterilen sempati hUrriyeti askeri saliblnin pırlantalı 
Çok teşci etmi!jtir. Bu sempati Gran Croix rütbesini tevcih etmiş· 
llhvalde ayni aile azasını birleş- tir. 1918 istikl!l harbinden sonra bu 
~ tnuhabbet çerçevesini de as· j büyük nişan ilk defe. olıı.rak veril • 

-tlı ~r. mektedir. · ı 
tı devletleri bize diğerlerinden 1 Bük.reş, 23 (A.A.) - Havas: 

~ ~azla yardımda bulunmağa a.- ı Cloduis'in riyasetinde~i Alın~ ik· ı 
Idiler fakat ahval ve §erait t:ısad heyeti, Rumen hUkUınetınden ı 

C' ~ ' • 
'( .llıUsaarle etmedi. bazı taleblerde bulunmu~tur. İyi ha-

lıkıalini mUdafaa etmekte olan lber alan mahfillerde bu taleblcr aşa· 
11 Uk bir millete taksim kabul etmez l ğıdaki 5 maddede hulasa edilmekte-

" 0t-du gibi bütün istikametlere dir: 

<t.9' • 4. ·-·· ~ . 
~:Almanya Rumanyadan, 

protesto eden edene 

B 
Ulı:re§t.ea bir radyo haberi : 

Almanya, Rumanya ile mö:
makere etmek istediği meeeleler hak 
kında Bükreı hükO.metine bir nota 
vermiş. 

Oslodaıı bit ajans telgrafı: Nor
veç Hariciye Nezareti Almıuı hö
kUnıetlne pddetll bir protest.o no
tası göndermiş. Protestonun sebebi 
harbin başla.ngıcmdanberi Alman -
la.r tara.fmdan (50) Norveç gemi
sinin batmlrnası \'e bu yihden de 
(350} Norveçli gemicinin boğulmuş 
olmasıdır. 

Londrada.n gele• blr telgraf har 
beri: Danimarka, tngillı tayyareci
lerinin Danimarka topra.kla.rının Ü· 

z<-rinden uçup Alınanyaya gcçtikle
rin,len dolayı Bilytik Britanya. hU

kiımetini protesto etıni~tir. 
Her gtin gazet.elerde bunlara. mü

masil notalar verildiğine, protesto
lar ·teati oltmduğuna dair bir ~ok 
havadislere, haberlere, telgraflara 
rastlanır, Wdn btitün bu notalann, 
protestolann bir nctic.e verebilece
ğine veya. bir tesir basıl edeceğine, 
ne gazeteyi okuyanlar inanır, ~ede 
onları verenler ••• 

• 
Italyan vapurlarının 

çaldığı düdükler 
Meğer bayram yapıyorlarmış 

Memleketimizden balık alm&k üze- tim&line karşı bu mahalle motörler 
re gelmiş olan İtalyan vapurlannın j tahrik etmit ve limandaki sandal ve 
dUıı paskalya münasebetile hep bir • . diğer motörler de Sirkeciye doğru yol 
den ani olarak çaldığı düdükler ll - 1 almağa başlamışlardır. Bir mUddet 
manda. kısa bir müddet için telq u- sonra İtalyan gemicilerinin bayram 
yımdırmıştır. yapmakta olduğu anlaşılmıştır. 

Rıhtımda bağlı bulunan 8 İtalyan , Liman !da.resi bu gibi ahvalde ev
vapunı saat yarım raddelerinde hep 1 velce maltlına.t vermesi icab ederken 
birden düdüklerini çalmağa başla. • ı umumi deniz kaidelerine riayet et
yınca vaziyetten haberdar olınıyan miyen bu gemilerden nakdi eza. taleb 
Liman İdaresi herhangi bir kaza ih 1 edecektir. 

Welsi götüren vapur 
çevrildi 

fBrl~ fwllf• 1 iw·i srtyfml./J.] 
AJ.manlann meşhur iktısadcısı dok

tor Şahtın da gemide bulunduğu ve 
Amerikaya gizli bir vazife ile gitti· 

1 

ği söylenmişse de bUtün araştırmala· 
ra rağmen doktor Şaht gemide bu
lunamamıştır. 

Basvt!kil , 
İstanbula g!!liyor 

İngilizler Sakarya 
Vapurunu 
Müsadere ettiler 

-·-Köstenceden aldığı 500 Yahu-

Sayla: ~ · ·. 

-1-

B ulgulstanm yt'ni Haricrye 
N1LZ1rt go~[todin l'opofu.u 

Bulgar mecfüıin(le, Tiirk - Bn1~ar 

dostluğu hakkında ı;,<;~·lt"mi~ oldu~ıı 
sözler, şliph~ yok 1ı:i Bulgarl"itaua 
~ daima sempat1 I>e: .. lemi~ olaA 
Türk efkiirmmumlyesinde iyi bir t~ 
sir bırakmt;1hr. 

Bnlga.ristanJa Umumi Harb<le si
Jfilı arkadaşlığı f'ttil<. Dalıa diin en 
kanb sa,·aşlara. sahne oln toprak -

lan ks.7.aeak olul'!olk, a~·n.i J!,'aye u~ • 
runda., ayni ~iı>erlerde yan)·nna. öl· 
mli1J Türk v~ Bul.gar a.~kcrlerinin ke 
ınikforlne t.esa.düf ederiz. İki millet 

de harbden ma~hib çıktı. Ti.irk top 
raklan ile hernhcr Buh~ıır toprak· 
lan da gaHb ordular tarafınd:ın c:iğ
nendl. Biz. bize tahmil e-dilmcl< iste
nen muııhodt\)"İ kabul dnıiyerck is-

tiklil ~''a.«ttna ~rl~tik. Onbr ise 
Nöyyi muahNleslni imr:ıhyarak ~a
liblerin öniind~ boyun e~dile-r. Neti
cede, bizden başka komşula.rı olan 
Rumen, Yup,o;.;lav \'e Yuu:ınlılıra bir 
kısım ara'li terl<~tmek mf"<'lmriyf'tin 
de kaldılar. 

,,, neler istiyor ? 

Harb başhya.bdanberi teati edi
len nota ve prot.e.st.oların saşıstnı 

tutacak bir hayır salıibj çıkmış ol
saydı k:lr.)da.-,acağı rakkamın aza
meti krşrsmda. muhaklrn.k şa~ırır, 

kalırdı. 

ı 1 

1 

1 fJ'J'j !'f/(lfl 1 'İ 1 1ri .'j(I / ı ı•d l 

I~·<' fik Saydnm bn akşamki eks
presle ı~tanhula lıa.reket. etti. 
İsta~yonda Yel<iller, mebuslar 
tarafından te~:Şi edildi. Refik 
Saydam, lstanhulda birkaç gtin 
haJclıktarı ~onra Trakyaya gi
dt•cektir. 

diyi Filistine göt.üren Sadıkzade 
Asla.na aid Sakarya vapuru İn
gilizler tarafından müsadere edil
miştir. Gemi süvarisi İngilizlerin 
müsaadesi olmadığ1 için yolcula
rım geceleyin motörlerle gizli 
bir surette karaya çıkarmak is
temiş ve bunu haber alan İngi
liz makanuı.tı vapuru derhal mü
sadere etmiştir. 

Gemi yolculari1e birlikte Beru- · 
ta getirilmiştir. 

Bu hllla'4ay1 zilm•tmt>kten mafo,a,. 
dmuz, BnlgP.rf..,tanla Ttirl,i~·" :ır-.ı • 
ımı-.la muallakta knhnış hh;hir me· 

ı/ l . 
lıl "- Rcichsmark'ın Leye nazaran tinin murahhaslal'ile tema.sa başladı-

~eUendirilnıesi suretile iştira kıy ğı za.ma.n Göbbels'in ajanları tarafın· 
llıin artlırılma::;ı, dan iaşa edilmiştir. Halbuki alakadar 

t' "- Ru en ihracat mallarına ko- membalardan alınan haberler, vazi-
t't-sinıı:rin indirilmefli, yetin bu me~kezde olmadığını g<:bter 

t' ı..._ Al .. derilecek Ru - ı mektedir. 
h. llman~aytal gonın ı' ndirilmest lyi haber alan mahfillerde kaydooil 
·•ıa. arı fıya arın ' eli v. .. 

• ......_ Alnı R kleri.ng sıste- gıne gore, Almanyanın Rumen pet-
an - umen l k · O 000 · di ıı~ ~ B h il Moravyanın da ro ontenJalll ayda 18 . ton ı . 

~ ~i, 0 emyo. e Fakat altı ay içinde Tunanın donma· 
· .. k" 1 ı;. yüzilnden .Almanya bu mikdann 

'Ttın"dakt' Alman romor ot e- k ı b'l · · B "d .... anca yta.tısııu a a ı mıştu·. u mu • 
taı vapurlarına Alma.nyry~. ber ! det zarfında mUttefikler yalıuz ken-
a.Y'"ıl tr 1 ikdarı harıcmde ! . 
l'ıık atntepe. ~ m eti hisselerini defil, Almanyanın dal 

I." ~ • :!. mım. !hissesini almışlardır. Bundan başka 
0ditı.:-, • Alınan iktı~d .. Nezaı:ti- ]Türkiye, Yunanistan veya Yugoslav -1 
tnutaı~ha•larfle goruşmel~rıne ya son itilaflar mucibince daha ~ok j 

ili da 1ı>vam edecek ve bu gorliş· \mikdar<ia petrol almısla.rdır. Ru -
~!' biiyiik bir ihthnf'~le pas~alya roanva şimdi İtalya için de bir konten 
l llartnrfaıı sonraya kadar sure · j jar ayırmaktadır. 
lt" Almanların aşağı Tuna.da. milhim 

~ Petrol ım.-sele"!li !hububat stokları var ise de bunlan 
Ukreş, 23 (A.A.) - ~yi haber a- nakletmek için ellerinde vesait yok -
l'rıahfillerde ı;Oylendiğ~ne göre tur. Almanlar sonbahat· rekoltesine ! 
llilYanın Rumanyaya bır Ultirna- kadar e~lerindeki yağlı tohum kon • 
tiinderdiğine dair dolaşan ha • tcnjıı..nını da hemen kamilen bitirmiş
~dius, Rumen iktısad nezare- lerdir. 

· ~alya ordusunu l Ankarada umumi 
1 

~ akviye ediyor Kütüphane aç1ldı 
llJtna, 23 (A.A.) - Kara ordusu- Ankara, 23 (A.A.) - Maaıif Ye· 

Yeni teşkilatına müteallik olan killiği binasının zemin katında nıuha
~n layihası Fa~yo ve Korporas- faza edilmekte bulunan 55 bin cild 

~I.' meclisine verilmiştir. ki~~tan Ankara halkının, müne\'Ver-
«l.\rat:ın ordusu, 6 ordu kuman- krının ve tahsil gençli0"inin istifa.de- ! 
lı~. 18 kolordu, bir motörlü kol~ sini temin etmek, mak

0

sadıle Maal'if 1 

'bit· zırhlı kolordu, bir sert kol· Vekilliğince üç aydanbcri tanzimine 
~~. bir alpli kıtalar ba.şk~~dan- çalı~ılan ":Ankara Umumi Ktitrpha -1 

54 piyade fırkası, 2 motörlu fır- nesı,, bugtin saat 11 de maarif ailesi 1 
'a Zıhlı fırka, 5 seri fırka, 5 Alpli ve matbuat mensupları huzurunda 

\ıııı., bir Zara • tsterya kıtaları ku· Maarif Veltilimiz Hasan Ali Yücel ta
~tı.lığı, bir Elba adası kıtaları rafından açılmıştır. 
lıh~~<laıııığı, 16 kar·a mıntakaları ~ütüpha~e cumartesi ve pazar gün 
... ~lığı ve 16 kara fırkalan }(•rı de dahıl olmak üzere her gün sa-
~danlığmdan müte.)ekkil ola. • at 10·14 ve 15 - 19 arasında. umu -

l', nrnn istifadesine açık bulunacaktır. 

Protest-0 etmek, nota vermek 
hakkın, adaletin hUküm siirdüğü 
normal zamanlarda teKir yaılan dip
lomasi yollarıdır. Bir g.-ce i~inde 
bir de,·letin ,·üc!.ulu ortadan kaldı
rıltlığt, koc:ı milletlerin hilrriyet '\'e 
istiklallerinin çiğnendiği Ye ulu or
ta: "Hak kuvvetindir., di)·e ba.r bar 
bağırıldığı ı;u henı;fı.mede, protesto
ya, notaya kim ehemmiyet wri~·or? 

A. CE!'r!ALEDDf?ı.r SARACOGLU 

H 
2.'3 l~/940 tarihli nüshanızın (HJ'?' 

Sabah) s:.itunundali:i şild\yeti tetkik 

etti'k: 
Ilu yazıda da zikredilmiıJ oldu~ 

gibi Şirkeı\ hükumete dent-de<>e
ğlıü bilerek tranwıty ~ırabalarını da 
her türlü levazımından. mahrum bir 
ltalde bırakmıştır. Tr.um·ay idarcc.i 
tesellüm ediidil<teu ı,onra eks:kler 
t~bit ohınmuş w hunların bir Jns
mı Avrupaya sipari!? de edilnıi~tir. 
Ancak, Avrupa.da.ki vazi~·et ne si
parişlerden bir ce~·ab aJmağa, ne 
de yeni ~ır,arisll'lnn U..-minJne im ~ 

kan vernılştir. Bu günkü halde ken 
dJ yağunıda ka\ rııJma vazip.' t!nde
yiz. Ba.hAAHiğiniz h-Ozuk kapılar da 
hemen lıemeıı blifün ~\rahaların ha
kımsızlığma ve esaı.,lı tamire muh- ı 
taç o!ınalannn dahil noksanlardan· 
dır. Böyle hir tamire n~ veo,aitimiz, 
ne arabalanmızın atlP.di mHsaiddir. 
Ç\inkü şehrin acil ihtiya~l:uı ara
baları esaslı hir tamiı-e manız hı
rakm:ılc iizere rl•·ııohua çdrnı ı>mize 

dahi manitlir. Bu gü:ıfük kısa ta -
mirlerle iktifaya mecburuz \'C hu 
me:~1auda harPt pft:iğini1. nokta da, 
yani kapılann eksikliğine ve bo -
zuklıığuna rağmen milnıki\n ıner -
tebe iyice i'?lemesi imkanı da temin 
edilee~r. 

İstanbul F,le~trik, Tralllrny \'e 
Ti.inel İşletmt>leri Umum 

Müdürlüğü 
.... '"'' •••••• 1111 ••••••• , 1 •• 11' ........................ . 

Şark memleketleri ile 

~Unyanın·en müthiş Molotof -• Hitıer ~::~~y~;;;:~~:~ 
~anisini polis M_üla_" ka_tı 22 (Şark ajansı) - Ankaradan is-
llıu G 1 1 tihbar edildiğine göre Türkiye şark 

~ "I . daf aa ediyor iZ 1 mı tutu uyor hukrınıetıerne kendi arasındaki iktı - ı 
~~ . . . ısadi· müııasebe~leri arttırmak kaı·a - ı 
'!\.. • York 23 (A . .A..) - Al Ca- [Baş tarafı 1 mcıde] . d dı Ti t V k'l t' h r·ı· 1 
.~ b ' • k d t ·d d'lm . . 1 lrm a r. care e a e ı me s ı ın-

!AI, ·' .caltimoııı hastahanesmde ya- ova a eyı e ı em.ıştır. Bununa d b 'tgid 1 ti d.v. ;._"fl k •• b . be b h e u arzunun gı e rnvve en ıgı 
'i.ı~. <.edaviye devam etmek uzere era r u ususta ortada dola~an ü hed edilm kted' 
'ili' · ın şa e e ır. 

lde zırhlı bir sayfiyeye çekilmiş rıvayetler artık Sovyet Rusya tara - j . ,.. •• . . 
~ll sayfiye polisin ~aimi nezareti fından tekzib edilmemektedir. I Ticarı munasebata gırılecek olan 
~dadır Molot.of Berllne Muvasalat Etmiş Mi! devletler arasında en ba~da Filistin 

. --- Helsinki, 23 (A.A.) _ Helsinki rad gelmektedir. İki hükumet arasında 
~ark millotl&rlnİn yosu Molotofun bu sabah yanında dip d?ğmuş. olan krediler mes~lesi hal~~-

••t 1 fomatik ve askeri müşavirler bulun_ dılecektir. Bu meyanda Surıye ve Lub 
~ mu 8 8851 duau halde B li al t tti-· nan ile de ayni şekilde anlaşmalara 
'" (Şark ajansı) - Balkanların . 0 B . ' e~ _ne_ muvas ı:: e gı varılması muhtemeldir. 
~:~\El uf .. '~ı d k lık bu nı ve erlinde ıkt gıin kalacn.gını ha-
!~~ UJ.\. arın a. aran _ • ber vermektedir. Tilrkiycden döYiz çıkmaması üze -
~~~ mevctld olmasına ragmen - • • • - rine şark memleketlerindeki tüccar -
~ hzetelert Türkiyenin bir harbe Rio da Janeyro'da bir fahri ıar TUrkiyeye yaptıkları ihracatı ha.y-
\~~eği ~akk~da k~aat besle - konsolosluk ihdas etttik ll azaltmış bulunuyorlardı. 
\'t tle,.. Eksenyetle ıyi haber a- Ankara, 23 (Hususi) _ Rio de Tel. Aviv Ticaret Odası reisi olan 
\\ etli ~abalı gazetesinin yazdığına Janeyroda fahri bir konsolosluk ih- cioktor Aday bu münasebetle Anka -

~ı~lt\lfılar, Almanların tesirine ka· O.ası ve buraya Brezilya sabık Mesai rnda teşebbüslerde bulunmuştur. Bu 
, 1t'Jıı.k Kafkasyada. bir macera. • Nazırı Alfons Audrien'in tavini yük~ tEı:=bbüslerin müsbet neticeler ver -
ıı r • • ~ 

n~acoklardır. sıek tasdike iktiran etmiştir. mesi beklennıt•.ktedir. 

-
-~---

Bursa civarında 
büyük bir heyelan 

Bahkesi~de bir Bursa, .--: 1 cA.A.) - Mudaııyanın 
hıklar köyünde \'Ukua gelen yer kay-

dag"' yarı~dı ması 400 dönümden ibaret olan bir 
~ c;razi parçasını kamilen hasara uğ -

Balıkesir, '.': l (A.A.) - Geı<en haf- rnlmJ§tır. Zarar miktarınm 10,000 li
taki sürekli yağmı·rla~ ve fırtınalar radan faz! ı olduğu zannediliyor. 
yüzünden Savaş tepenın Konkurca Devam etn-ıekt~ olan lıeyelaıu ön
ve Çukur çayır köyleririe b3zı evler ır~ ınek h ;n ı ~alı eden tetlbidere baş -
yıkılmı~ Ye bir dağ eteğinde bui ~nan 1 vm u!m~ştıır. 
Çayır köyün~ gece ani olar::tl;c dagdaıı - - ........ --~ 
ta.CJ ve tc pra k parçalıtrı düşmcğe ba!Ş- • • d "f 
ıaaığıntl:ı~ h~ı;{, korku içinde köyü IZm!r e pası 
tt:rketmc~e me<:bnr knlmı~t1r. •• b . 

Bu c:mada on kadar evin de du- KoruRma tecru esi 
varları yık~!m!ştır. Köy Cİ'\'arındaki l . ._., (A ... ) -D" rabrh ""eh- ·ı 

tl d ~ ·· ··ı zmır, .. . .r.. un ;:, a. "i 
da<7ın d:ı ort:.ı..."!ından ca a ıgı goru - . . . .. 

'"' d ·hal ·ıA t runızde p3.sıf ha\'a koru11ması tecrJ· 
müştür. Vaziyetted~ ~r V vıli aye ı~ı~ beteri yapılmıştır-. Saat 9.55 de üç 
\.:amı haberd:\r e ılmlŞ, a rauavını tayyarenin Urla üzerinden geldikleri 
iie Nafıa mlihendisleri t etkikata ha· görülmüş ve derhal alarm verilmiş • 
nise mahP..llin<le bı:ı !;lam1~l3rdır. Kö - tir. Ha.Ik !';Ükunet ve sür'atle sığınak-
yün ba~ı e\•leri tahliye ettirilmiştir. - lanı çekilmişle1dır. Tayyareler dört 

grnp<ı. ayrılmışlar ve muhtelif semt -
Defterdarlar arasında lere ~ombaıar atm1ıı1ara1r. Alsancak 
Ankara 23 (Husu.si muhabirimiz - istikametine giden altı tayyare Mus

<len) _ )İünhal bulunan Hakari def- tafabey c~ridesine gaz bombası, dört 
terda.rlığımı Bmdur defterdarı, Bur- ! tayy~re <le_ hükumet meydanı!la üç 

ld d ft 
· ı ~ 1 E ·zı"ncan defter tahnb ve bır yangın bombası atmış · ur e eroar ıg na t • ' - 1 . , . 

d 
"' , b' E · a Sı"nob defter tardır. Bunlardan bıı ta11rıb bombası· 

arı v eıl ı, rzıncan· , - . 
d H .k t s· ob Çorum defter . patlamamıştır. T"hrıb bombalannın 
arı 1 mc • m a . . . dild'kl . f l 

d S l.h ç ç akkale defter tesırı!e tahrıo e ı eı:ı arzo unan 
arı a ı , oruma an · . · 1 · · c ·ı ç nak,·ale,·e zonO'uldak telleri ve su şirketi tesısat ekıp en 

oarı emı , a "• ·' o • · ed'l · · 
d ft d N r . z ono·uldaaa Ankara tarafından t~mır ı mış ve yuıe 
.e er arı u ı , o ı..• • b t d · , . 

1 
Anl<arapalasa ısa e e en yangın 

aefterdarı Remzı , Ankaraya stanbttl bombasmd&.n çıktığı farzoh.mım yan-
oefterdar muav~ni. v~ehcet, lstanbu] gın itfaiye teşkilatı tarafından SÖD· 

defterdar mua,·ınlıg·ıne, !stanbul mu- d:irülmtlştiir. Gazdan hastalanan dört 
h - 1..- '"d '" ··· V h"ıi Tokada Ordu aseut: mu UL u a 1 • ' !dşi ve Basmahane istasyo;.una hü · 
c'~fterd~rı Abbas, Diyarbakıra, ~o - ... unı eden tayyarelerin bombalarile 

1 

kat defterdarı Ce~:d~t,. Ord~tya. ~ıy~r l ya ralanan di' ~t ki;:i de hast(l.haneye 
br:kır de1terdarı · cııbı ta) ın edumış- 1 nakL-dilmişlerdir. Alarm saat 10.55 

. ti r. de nihayet bulmuştur. Pasif korunma 

F k · t'-f ...ı • - • ı da vazife alan ekipler ta111 bir muvaf· 
un ıs ' auan vazgeÇ~lŞ fakiyetle i!'l görmUşlerdir. Tecrübe 

Bern , 23 (A.A.j - Hava.s aJ4nsı 1 muvaffakiyeıle netkclenmişUr. 
bildiriyor: ___ _ 

Alman l1rtı sad Nazırı Funk istifa- ÇJmaşır1ar yıkanırken 
deva .otmuş 

selc-nin mr.vcnd olma<lı~clır. Ve harh 
den beri de Bul~nrista.nmla aranu7J 
a~ft<'k f1ekilde ciddi hir hfl(lise de ol
m:ımıştır. 

Diğer taraftan hiz, Tiirldyede ya 
şa~·an BuJgarlar:ı. l<a.r~ı her zam:m 

·azami kolaylığı ve htisnüniyet.i ~ÖS· 
terdik. l\li ... al olmak Hzere t~tanbul· 
da. ya..5ayan Bulgarları ele alahm. 

Bura.da. TilrJ; teb1ubı olan bu Cul • 
~arls.r, r~that rallat ticaı-etlerhıi yap 
makta~ i45leri ~ii~k·ıile nıt-Ş~'lıl ol · 

· malda, bol bol para kazaııma.ktadır· 
lar. Moktcblerl, ha. .. tahaneleri, kili · 
seteri vardır. Buralara bJ~blr suret· 
le en ufak bir tıt1yik ya.pı1nw-' de · 
ğiı<Ur. Bir etimle il~ Tiirkiye~ •ki fful 
;:arlar, tam mi\naslle e;erek madde· 
ten. ~ert>k-.e manen tam bir hürri
y~t ve ~r~ti içinde ~·a..~a.ktA -

dırlar. 

B•ına karşılık Oizim de Rulgari:;
tanda yaşa.y~n ,.e M.yıla.rı bir mil -
yona. yakın bulunan TUrklerin ayni 
se;-~ti içinde ya.şanıalarmı istemP
miz pek •tah!ldir. Bu noktayı burada 
hemen lrnydetnıe:k i'4terlz ki, mal' 1-
~f Umumi Harbden.heri resikilr~ 
gelmitı olan htitHn Bulgar kabiutl~· 
ri, <lain~a Tlirk un .. unınu ezmek pC>· 
UUkac;onıı takih etmislerdir. Bu hu· 
susta.ki irruıtlarının acı akisleri 7 "l.· 

m:ın za.ma.ıı Türk ~etelt"rinde meY· 
zun bahı.;edilmiş1 hir t;ok Bulgar hii· 
l<iımct ricı.ıH b!ı kötii politikaya hiı 
nilıaret Vf>rlle-cej,iııi miikerreren \'a
dettikleri halde tuyik poUtikaı.;1 ma
alesef dalma devam etmiştir. 

Bizim U'lı1 söylemek isterliı;in•i1. 

şey şnduı-. leni nnlgıa hiikitml"lin
den sru:lec-e do-;thık t~:raneleıi din -
lt>mek istemiyoruz. Eğer bizi haki
katen <lo~t bJ!iyorlarea, üunu İt'r t· 

atlarlle g<>·•termelidirlcr. Bu <ili, Eul 
garistandaki Tfük unsuru i.izei'ind" · 
ki a~ır tazyike kat'i bir son veril ~ 

mc~i, oı-.ıda ~·a~ı~·an '"e Bulgar hii· 
kfımotine kar.,, hiçbir fena lıareket-

dan vazgecmiştir. Zira, vazifesinden 
aynlmast Almnnyada., teluş uyandı -
rJcı tefsirlere sbebiyet verebilec€k ma 
biyetted ir. 

t.e bulunnıı~·an {'.alıslian ve müteva21 
Türk unsnnın~ ha~·at lıak.1<1 tanm
ması ve kendllerlne kUltth· c!hetln ~ 
den inld~'\ t etme\; fil'Ra.tımn hah~· 
dilm~lle olur. 

Şehzadebaşında oturan şoför !s • Yann yitttı bu sUtumla, Bnlgarie· 
mail Hakkı, Sirkecide çamaşır ve tan Türklerinin buglhı ne halde ol· 
lekeci Şıbana yıkanmak üzere ba.Zı -·- duklanm Ye kendilerlııe yApıla.n a~n 
eşya. bırakmıştır. Ali Rıza a.d.ında. v 

Yeni Antalya valisi Erzu- ~ir .ı:ıabıkalı da, tsm::il Hakkının i.a.r- bzylkJeri aıılataca.gmı. Yeni Bultaı 
rumdan ayrıtdı hiikimıeti aneal~ bn .nuamelelere hb 

d<>Şi ol..iuğuuu söyliyeı ek, 3u kuruş son ''en>c~l\ clur.;;a. Türk _ Bulgar 
Erzurum, 23 (A.A.) - Antalya va yıkama parasını vermiş, yab.k. örtU- dostloğııuun hakiki teme!!ni atm;ıla 

liliğine tayin edilmiş olan valimiz, sü, kaak, iç pantalonu vesaıre yibi ~refini kauı.nabilir. 
Haşim İşcan dün akşmn şehrünizden eşyayı alıp sıvışmış, Dursun adında Şiınclilfü bu ıuw:ır! 
ayrılmış ve istasyonda kumandanlar bir seyyar satıcıya 240 kurll4a. sat- MlJB AD SE...ll'I'OÖLU 
n:emw·lar ve Erzurumh." u · tarafın • m.Jtır. Ali Rıza , .c Dursun yaka.lan- ..... ~ ....... ••••··~···••••"•••• ..... •••••• 
dan uğurlanmıatır. nuşlur, dün Sultanahmed birinci sulh Muğlada ormancıhk 

-- ceza mahkernesind~ so~~an yapıl- 'lfoğla, 23 (A.A.) - VilA.yetınıiz. 
Yunan kralı kc.medi Fran- mış, Ali Rıza tevkıf edılmış, Dursun de ocınancılık gUn geçt.ikc;e inlti~af e\ 
sez artisUerine nişarılar ıkaI!le\.gaha rabten serbest bn·akıl- mektedir. 80 b\n hektar ormana ma-

vardi mıştır lik bulunduğu tıılımin od.ilen vil!ye. 
Atina, 23 (A.A.} Komedi Fransez timiz ornıan!armdan 11 Lin metre mi-

heyeti ge..,eı-al Metaksaa tarafmda.n. Naf~a Vekili Bergamada b1p kereste işletilmekted'r. 
. . . . lzuı~r, 23 (A.A.) - Nafıa Vekili Vilayetir.ıir: dahilinde şimdiye ka -

kabul eo.ıler~k ke~dılerıne kra: ta. - \.,~neral Ali Fuad Cebesoy bu sabah dar 7 çiftlik istimlhk ~ilroiştı':'. Da· 
rafından venlen ~anlar te7di edil- snat ~ da refakatindeki .zevatla bir. ha istimlak edilecek 10 -15 ~iftllk var 
miş _ve m~v~f~iyM:lerinden dclayı 1 [tikte otomobille Bergamaya gitmiş - dır. Bu çiftlikler dahilinde ıulihim o;o-
tebrik edılmıştır. tir. manrar bulunmaktadtr. 
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Afrodit ·davası 
-

A A D v o ı -Yüksek Muallim M8ktebinin çayı 
-"'~~ . 

PAZAR, 24/8/940 
noktadaki fikrini bildirmeğe de ya -

12,30 Program ve memleket saat 
r.a.~mamıştır. • ayan. 

Hakarete uğrayan bamm 12,35 Ajans ve meteoroloji baber-
4. Müddeiumumi Hikmet Onat, Ye- Ieri. 

nf Sabah gazetesinde, beni patronu- 12,50 Milzik, yeni şarkılar. 
na vicdanını satan ahlaksız bir ~am Çalanlar: Cevdet Kozan, Vecihe, 
gibi göstermiştir. Gazeteyi yük.sek Ruşen Kam. 
mahkemenize tevdi ettim. Bense bu Okuyan: Muzaffer tıkar. 
hakarete verdiğim cevabda müddeiu - 13,15 Müzik: Halk türküleri "Sadi 
mumiyi namuslu ve muhterem bir a- Yaver Ataman,, Okuyanlar - Kadın 
dam olarak tanıdığımı yazmak sure- kümesi: Müzeyyen Senar, Mefharet 
üle kendis_ini bir kere daha t~?zih e~- Sağııak, Melek Tokgöz, Azize Tö -
tim. O cevabımı neşreden Cümhu~- zem, Radife Ertem, Semahat özden • 
yet nüshasını da yüksek mahkemenı- ses. 
zc vermiştim. Bana hakaret eden müd 13 30 • 14 30 Küçük orkestra: "Şef 

Afrodit davası başladıktan, gerek 
matbuat ve gerek halk ve münevver
ler arasında da bu davaya aid dedi -
l·odu ve münakaşalar yol aldıktan 
sonra "Cümhuriyet,, gazetesinde çı

kan bazı fıkralar ve yaZllar, müddei
umumilikçe, bu dava hakkındaki mah 
keme karar ve muamelatJ üzerinde 
fikir ve mUtalea beyanı ve müddeiu
mumilik makamını tahkir mahiyetin
de görüldüğünden, bu yazılardan ba
zıları altında imzalan bulunan mu • 
harrirlerden Peya Safa, Mekki Said, 
Srı.lnhaddin Güngör ve gazetenin neş
rjyat müdürü Hikmet Münif aleyhine 
bir kaç dava açılmıştı. Bunlardan 
brleştirilerek Asliye Albnca Ceza 
nıahkemesinde bakılmakta olan 6 da
yaya diln devam edildi. Muharrirler
c!en Peyami Safa ve Salfıhnddin Gün
görle neşriyat müdürü Hikmet Münif 
-ve avukatları İrfan Emin ile Suad 
Ziya mahkemede hazır bulunuyorlar
dı. 

cieiumumi olduğu. halde hakarete uğ- Necib Aşk~,, 
nımış gibi aleyhıme dava açmas~a 18,00 Program ve memleket saat tl(l1""~ 
iddia makamı ne buyuruyor? İddın ayarı. ı uksek Muallim Mektebi talebesi dihı Parkotelde bir çay tıf'ıet' d 
makamı bu noktadaki fikrini bildir • 18,05 Müzik: Radyo caz orkestra- Çayda takbe ve muallimleri bııluıımugtur •. Gcç vakUı kada~ gc ./ 
meğe de yanaşmamıştır. sı. lemn~ler ve. nezih bir gii.lı geçirm~lerdir. ~' 

5. Ben Hikmet Onat aleyhine dava 18,30 Çocuk saati ....-

Geçen celsede muhakema müdafaa 
için talik edilmişti. Dava edilenlerden 
Feyami Safa söz alarak ayağa kalk-
11 ve şu müdafaanameyi okudu: 

açabilirdim. Bana bunu tavsiye eden- 18,55 Serbest saat. . ( s· nda 
ıer arasında adliyenin yüksek rnesası B h ft SARAY ıneması eyle olacağından eminiz,, cümlesi, a- da vardır. Fakat önüne gelen Türk ı9.lO Memleket saat ayarı, ajans 

1 

U a a 
k .. "'kl ve meteoroloji haberleri. . tl .. t ·ı kte olan dalet kuvvetlerini, yani müddeiumu- r.ıünevverini malı emeye suru eyen 19 30 

M"" "k y . k 1 h Ik Görülmemiş bir muvaffakıye e gos erı me 

Peyami Safa, . 

k , uzı : enı şar ı ar ve a 
1 

• •• • mileri ve hakimleri tenzih ediyor, on- o zatı suçlu sandalyesine oturtara Ü ÇE SOZLÜ 
k t . .. . d"" .. ek ı·ste türküleri. Çalanlar: Vecihe, Reşad E T RK 

Altmcı Asliye Caza mah
kemesi yüksek h3kimlis)ine 

MÜDAFAANAME 

Muhterem hakim, 

l<ınn sahib oldukları inkılab şuuruna ma amının pres ıJını uşurm - 1zz . 
ve seviyesine karşı itimadımı sara - miyordum. Bu da benim adalet ma- rer, Ruşen KamS, _etHtin Okte.M 1 k i T A R z A N 

k ml "tib h ysı"yetı"ne Okuyanlar: adı o§ses, e e hatle ifade ediyordu. İddia makamı, a arının ı arına, ve a .. . .. 
f k . . t l d h ka .. ı:._: bevanat ne"' t'!'okgoz, Azize Tozem. . yazının içinde benim i rımı tamam- gaze e er e a · re141ıuz ., ,..-

2 
"T iht yf 

reden O mu··_ddeı·u~umı"den fazla. ria- l., .. 0,15 Konuşma ar en sa a -lıyan bu cümleyi iddianamesinden at- _ w. 

rr.ııştı. Çünkü bu cümleyi koysaydı ~etkar oldııgumu ısbat etmez mı? İd- " .. . . ) 
benim ne demek istediğim anlaşılacak dıa makamı bu nokta üstünde de mü- 20,30 Muzık: Fasıl heyetı. (Maymun Adam dl' 

Bur"dakı" sorgu esn""tnda, ı"ddı"a - tı ve iddianamenin hiçbir manası kal- talealar bildirmegv e yanaşmamıştır. 21,00 Müzik: Halk türküleri "Sarı diye :ıı-
.. ""' R b filminde gördUğilnüz fevkalade ve meraklı maceralar• şiın 

nameye cevab verirken, bana isnad mıyacaktı. 18 günde keşfolunan e;:,i5 Miizi.k: Oda müziği hiçbir filmde görülmemiştir. Baş rollerde: .. , 
edilen suçlardan hiçbirinin varid ol- Bu neye benzer bilir misiniz? Far- hakaret ULLEl/).I" 

2140 , .. uz·· ik· Opera aryaları "Pl 1 JOHANNY WEISSMULLER ue lt!AUREEN O' S .. ,. nıadığını isbat eden sekiz delil say- zediniz ki bir muharrir, yazısında bil 6. Müddeiumumi Hikmet Onat "da- ' ru. • .,, • 

1 
bütün DünYS. '' 

dım. ıddı·a makamı o gun·· bana cevab ··k b. ·· ı h"t b t · 22,15 Memleket saat ayarı, ajans 1 Afrikanın balta girmemış orman arının esran... u--ıet .. · yu ır memura şoy e ı a e mış - vacı biziz,, adlı yazırn için beni hazır- ,.... ·ı ı V hcıi c cc;> 
·· k h · · "B h k t" · d ~d· h<ıberleri, ziraat, esham - tahvilat, kimleri filler ... Büyük Dev ve •Jorı maymun arı... a -; ,·ermedi ve muna aşa için mü let ıs- tır: u nre e mız son erece a ı lık tahkı"katına raıhrdı ve ifademi al-

tedi. Ertesi ve daha ertesi celseler, ve çirkin görünebilir. Fakat benim dı. Orada bana hakarete aid tek sual cam ıyo - nu u orsası ıya ,, di leri ~ ~ ı b" k t b "F" t k o r k u . .. D e h ş e t . . . H e y e e a n · · · 
davaların tevhidine aid muamelelerin g:bi, sizin mükemmel bir ahlak mü- sormamıc:tır. Madem ki bu yazıda ha- 22,30 Ajans spor servisi. 118.veten: YENi FOKS JURNAL son dünya bava s ' 

··ı·· h d"ldi-· · · · "' Bugün saat 10.30 da tenzilatlı matine. . adil t~kemmu une asre ı gı ıçın, yıne vazenesine sahih olduğunuzu bilenler, karet görüyordu, niçin sormadı? Çün- 22,40 Miizik: Cazbancl "Pl.,, b d "t"b 1 · d .. ?h .... Tt sıneDl 
b • üh Bu film 27 mart çarşam a an ı ı aren zmır e .x L!'u beni ceva sız bıraktı ve aradıgı m·· - bilakis insanca bir niyetle hareket et kü 0 yazıda hakaret olmadıgvmı iten- 23,25-23,30 Yarınki program ve ka 

1 k ı gösterilecektir. lE'ti bol bo ~andı. Nihayet geçen t;ğinize emindirler.,, ddia makamı eisi de biliyordu. On sekiz gün sonra panış. am••m::1••••••••••••••-••••~ 
~~~W~m~~rmn~~bk-~iWcüm~~·~k~.~n~~~k~i ~çin~~~rmi~r? &nim ı ====================================~=~-
kındaki mütaleasını hayretler içinde kaldırırsa ortada şu kalır: "Bu ha- yazımda mevcud olduğu iddin edilen • d 
dinliyebildim. "Hayretler içinde,, di- reketiniz son derece adi ve çirkin gö- hakaret, on sekiz gün geceli gündüzlü TA iM sı· ııemasın a 
yorum, çünkü iddia makamı, bu da- rünebilir.,, Alın size, bir hakaret da- hafriyattan sonra meydana çıkarılan IJ' n 
v&lann sebebini, esasını ve bünyesiqi vası mevzuu. Fakat ikinci cümle or- kesikbaş gibi gizli bir suç delili mi-
teşkil eden yazıları ve içinde suç un- taya çıkarsa muharririn muhatabını dir? iddia makamı bu nokta üst ünde v RE E 
suru teleakki ettiği cilmleleri teker ~ir de_ğil; b~~akis ~enzih ettiği gö- ı (Sonu 7 ncide) 
teker alarak tahlile hiç yana§madı rulur. İkıncı cumleyı ortadan kaldı- ............ ..,.

0 
.............. ,.. u,.~ ... u ... 

ve bir tanesi müstesna, benim sekiz ran iddi~ mak~mı, muha:ririn ya~- 11 Hava MUd . faa Ger.el Ko-
<lelilimdcn hiçbirini reddetmeden, yi- sını tahrıf ctmış, ona sahıb olmadıgı w • • • 

ne cevabsız bıraktJ. Bir muharrire bir düşüncenin ifade cürmünü yükle- ı mutar.lıgmm bir tavzıhı 
1 crhangi bir nesir ~uçu yükliyebil - nıiş, onu fı.mme vicdanı önünde leke- 1 Yeni Sabah gazetesinin 21 M rt 
mc · için, iddia makamı esas hakkın- !emek istemistir. İddia makamına so- l940 tarihli nüshasının 4 üncii t'ny-

uki mütalealarını söylerken, yazının ruyorum: Benim yazımı ne maksadla, fasında asker köşesi sütununda m -
i indeki suç unsurlarile Ocza ve Mat- kime hizmet etmek için, ne hakla tah- vn Müdafaa Genel Komutanlğı ile 
lıuat ım.nunlan arasındaki münasebet rif etmiştir? İddia makamına soru- mülakat tarzında bazı ynzılar görül
lt?ri tayin ctmcğe mecburdu. Bunun yorum: Bir insanın fotoğrafında çakı müştür. 
i<'in de yazıdaki suç unsurlarını te _ ile gözlerini oyarak iki gözünün de Bu gazetenin yazıcıl .ırından olduğu 
J-crt eker ve madde madde•tahli et _ kör olduğunu iddia etmekle bu hare- &nla~ılan zat Hava Mlid f n Genel 
l! e i, maznunlar tarafından yapılan ket arasında ne fark vardır? İddia I\omutnnlığına gelm

0

1;-;tıı . ı Pnd isi bir 
ilk müdafandnki delilleri teker teker rnaknmı bu nokta önünde fikrini bil- mülakat istemiştir. Fakat askerlerin 
, ~ madde madde ccrhetmcsi lfızımdı. dirmeğe yanaşmamıştır. I gazetecilerle mUlalrn t ytıpmnl, rı caız ~ 
lddi:ı makamı sorgu esnasındaki va- 2. Ben yazımda sosyal ahlaktan olmadığı kend:binc söyleıımi ıtir. 
dine rağmen bunu yapmadı, yapama- bahEettim, iddia makamı beni müd- Bununla beraber pa::.sif kor nnıa 
dı. Müdafaama doğrudan doğruya ta- deiumuminin ferdi ahlakına tecavüz esasları hakkın~la umumi b::ı zı ~yler 
alluk ettiği için ben bu sekiz madde- etmi!'I gösterdi. Sorgu esnasındaki ce- kendisine söylenmistir. 
nın iddia makamı tarafından redde- vabımda bu iki ahlak arasındaki bü- I Fakat bu makalede yazılan para 
dllmiyen yedi tanesini hatırlatmak is- yük farkı anlattım. İddia makamının işleri ve şehirlerin passif korunma 
terim: bu farka göz yummaktan maksadı ne dereceleri hakkında ve mesela lstan-

Re d d edilmlyen 7 delil dir?. Bu nokta üstünde de fikrini bil-ı bul ve 1zmirin passif korunmada en 
ı. ''Davacı biziz,, adlı yazımın ü- dirmeğe hiç: yanaşmamıştır. geri oldukları gibi bir şey konuşul - , 

(Deli Pctro'nun Sonu) 
Türkçe s ö.z 1 Ü 

iı~unı m m":rd • muha~cbcleri... En dehşetli deniz çarpışmaları.:. 
-ıoo.oo 1 kişinin i ti al!ilc çevrile.. harikalar filmi. 

Bugün seanslar : 11.30 - 2 - 4.20 - 6.40 va 9 da 

B u G o N 
TÜRKCE Sözlü nüsh' sı ,, FRANSIZCA Nüshası 

ve MELEK 
Sinemalarında 

Senonin en muazzam Aşk - Arkadaşiık ae Kahramanlık şaheser! 
• 
1 ER KRAL 

f k d ""- k k ı 3. İddia makamı yazımdaki "mu- ı marnıstır. · 
çUncU ı rasın a, U\.:n, ara uvvet e Baş Rollerde: RONALD COLMAN • FRANCES DEE - BASİL BATHBONE ,.c yaptığımız mücadelede adalet kuv • saJlat,, kelimesinin yanı başına bir de Ayni sütunda tckzib edilmesini ri-
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Yeniden kurulan {?ehirler ve muuzzam dekorlar içerisinde çevrilen milyonluk film. 

b ızd ·· ek "bela., mefhumu katmıştır. Yazımda ca ederim. 1 · ı g r a n • • • 
"etlerini de yam aşını a gonn Ayrıca: DUnya havadisleri ..• En son harb ve dUnya habeileri. f t -.1· v· ·zı· yaz·1ıktan sonra "bu da ne bela keHmesi, ne de bela düşün- Hav ... Müdafaa Genel Komutanı 
s ıt;\.lıgımı u - ,., DIKKAT: Bugiln saat 11 de tenziHi.tlı matine vardır. 
vada da ergeç öyle olacağından emi- cE:Si vardır. Sorgu esn~ında bu nok- Korgeneral Bu film 2913 cuma günü İ?.mirdo Elhamra. sinemasında gösterilecek-tir 
rıiz,, demiştim. "Bu davada da ergeç tayı da izah ettim. İddia makamı bu Ilüsnii Kalkıs ~ 

~"!!!!!'!'!'!'!l!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~!!'!"!'!!!!!~~~!!!!!!!!'!!!~~"!!!!!!!!!!~~~~!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~~~~ııı 

11111111111111111111111111111111111111111111il111111111l111fi111111111111111111lllfl1111111111111111111111il1111il1fi111 11111111111fI!1111111111111111111111111111111111111111111111111rııil111111111111111f111! 11111il11111111111 llll~u-
- 2 - tam ormanlar içerisinde, her şeyden ,.e bUyük ağaçlı bir koruluğuu içeıi- ! yası, kızına. bakarak bunları td;.,-r 

11 tlLA 8 A elini ayağını ~ekmiş bir vaziyette. Ya " __ - --==- ___ . sinde inşa edilmiş olan bir ev, ona yor ve duyduğu sevinci ~ 
'h kolle"-'- ,.ı d"JU şndığımız bayat, genç bir kızın talim · ~~-::..::: y A z A N .. A S mutlak bir serbesti tem.in ediyordu. 

1

Jilzum görmliyordu. 'rl~ 
Pen ~n 1~ ge~.r •.Y• uzun \'e terbiyesi noktasından hiçbir kıy- ~$~...:_-=-_:- =-:- - -- - ' '" • Hulisa, Fikri bey, halinden mem- Perihan, etrafındaki k1!" .d j. 1''" 
~ ta~"""?"""'"'!."" soı~ra ';;tık met ifade etmiyor ... Bunun !~in fe- - Uc= etmiyelim . . Her birimiz 1 rın1e_ çalı§bğı v~ bı.basının .. bırakmıg nun idi. Baı:nn, kendisinin sadece bir tamamile intibak etmiş ~ıb', .I< ,ı' 
yıne 00 b~'~ dvnUkyloTJ. u1uı. utn- onkii.rlığa katlanmak lazımdı... !;i de adamakıllı mesud bır hayat ge~t- 1 oldugu bir arazıdP. uzun muddet ya.- hizmetkar olup olmadığını da soruş- ri bey bunun farluna ':ı.rs. 
dan som"<ı utun ç-0cu u" ya, ı- ı...· • t hsll ıı- l" "di recek ve biı ibirimizden ayı ılmıyaca- ı ı:ıumı•tı .. .AJJ.-

çi d"ğ· uR de b ba ...ıı a yapman yegCü.le eme ım ı · ı ı-r-· :ı1 • turuyordu. Fakat buna da aldırdı- na: tu>' 
nı ge r ı la "1 n ~ta aı- Şimdi birÇok arkada5lara malik ol - ğız.. dedi... Haydi Perihan, odanla. Fakat harb, giri§tiği i§leri bozarak ğı yoktu. Toprağı, oınıanlan daima - Seni karşımda böyle % 
nm yanın n ayn mıya '· dun ... Onlarla mektublaşır, tatil za - başbaşa kal da. üstilnil başını temizle.. küçük kızınııı tahsil ve terbiyesi ve sevmie ve nıaiyetinde çalı§tığı adam gö~ckel ga~·ib bir his d 1 {bıı ~ 
_ Artık biribiriınizden aynlmıya.· manlannda. buraya samimi arkadaş- Sonra sofraya otururuz. Ya§aYI~lannı temin için yabaııcı bir da, kendisine bir Amir gibi değil, bi-1 Perıhnn, dedi. Adeta bana d buW 

• 1 Ik' ·· D · burada. .... 11 • cağız babacığım! Bunu biliyorsun de- lannı davet edebilirsin ve böylece ih- Genç kız, odasında karyolanın ya· aahsın emrı altında yaşamak çarel~ !akis eski bir arkadari gibi muamelelevve ı gun... .a:ıııa . te""" . 
1ın mi? Bu sene, tatili geçirmek içL"ı. tiyar babanın yanında canının sıkıl- nıbaşında bulunan masanın üzerin - rini aramağa. mecbur etmişti. etmiş idi. nuyormu.ssuıı gıbı gelıyor.. d•" 
f> •• U k h İ buı-ıl _ .. .ıtj' gelmiyorum. Bundan sonra hep ya- mamış olur. deki vazoda güller gördil. Bunu bn - BugünkU vaziyeti, eski silA.h ar - Fikri bey bu arada en fazla kızına, sum n, on~~nın.n.. eps ri bulıw-il' 
oında bulunacağım! .. Bu ne hoş bir Perihan kUçüctik elini babasının basının koyduğu belli idi. kadaşlanndan ve Bursanın en bUyUk eski yaşo.yışlanna uyacak bir şekilde j ı:.ı ... yukarı bır senedenbe iz bur-• 
teY olacak.. ağzına tutarak: Perihan, Selim beyin çiftliğini ve çiftliklerinden birine sahih olnn Se- tahsil ve terbıye vermeğe imkan bu- dıgını unutt~nıyor •.. sens ııa~ 

- Evet, ynnımda bulunman bana - Fazla söyleme babn, senin ya- ormanını idıı.re eden babası Fikri be· lim beye borçlu idi. "R ""M" deki bu lunduğundan dolayı seviniyordu. ls- n~ll yaşıyabil li§ oldu~ ruJll· 
hayat vereceJ: kızım. Ben de bugU· nında hiç sıkılır mıyım? diye söy- yin böyle ince düşUnU~lcrde buluna- çiftilitc, modern bir adam olan Se- tan bulun pek o kadar uzak olmama- gelıyor da cevab veremıyo rdi: . 

k . 
1 

• be d b" k k ı k Perihan neşe ile ccvab ve ~ nü öyle bekliyordum ı.. lendi. bilecek bir tabiatta bulunduğunu bil- lım y, sene e ır aç ere ge ere sı, kızını oradaki kollejde okutması- . . suretle, . t 
Ö • k b kad F"k . b hUzUn ·ı üli"mr-ed" Ha tı .. d . . h k d ilk ,_, . - Daha ıyı baba, bu ., ... , .. JllıY' - yle ı"e neden ızını, u ıır ı n ey ı e g ı "' ı. - miyor değildi. Buna rağmen yine gay heın mezrıın goz en geçınyor, em na ve on se ız yaşın a m emnıta m- d b" d h ımayı d~·"· ~ 

uzun bir m ıiddet uzakta bıı aktın .. ve kikaten kızı bu sözleri söylerken sa- ri ihtiyari bir sürpriz duydu. de av partileri tanzim ediyordu. İşte, gilizce konuşan, güzel resim yapan ve ekn . ır B n ad aynb da yanıııdl dj 
alır im b tirt · • ·a· Fak t b" gun·· gelecektı" kı" ütil.ı:.... · t i ı ril ı h tl kı .. 1. b" kı ce sın. en e nra -

1
-lfl diplomnnu a az uraya ge • mırnı ı ı... • a ır . . Babası, ateş gib bir adamdı. Mai- ç 6ı..µ zıraa § e e ve av mesc e- ma are e şnr soy ıyen ır genç z makta k dum 

1 
J1riD1 "[.V" ' 

meyip, fstanb~lda bir müddet daha b~ka bir şey, ba~ka. bır se~gı, başka yetinde çalışan herkes, başlann® sile hep ~"'ikri bey.meşgul oluyordu. haline getirmesine funil olmuştu. Yal yaşayı:ın~oöyl:~eı ~zi.In edfP' 
Ahmed beylenn yanında kalmamı bır yaşayış tarzı ıstıyecektı... . dA f al bl d bul d - _ Bu vaziyet, Per:ıhanın babasının 1- niz Perihan hayatının r ealitelerine g- · k"' oJiJ' 

B . 1• k di . d t cıd ı ve a r a amın un ugu d _"idi B d d . ını ı. ... . 
6 

ııer 
iatcdin. u yem a aka en sıne saa e ge- ·· k ··re alış ı dı. şlne gelmiyor egı · ura n, aıma tamnmile yabancı idi. Buna ragm· en Fikrı· bey tebesslinı etti ~ 11.ı. •• · . k . d"., Halb k" - . . nu gorere ona go ç ıyor a.r _ 

0

,,,.. 
- Böyle yapmak l5.z1mdı. O za - tirece mıy ı · u 1

• çocugu ıçın . . . . . ı k t tm k ı fyen karal te · b"r Fik · be ı b hal"l d h · r ınndığırıl ~ 
man da söylemiııtim ya.. burası se- hem baba ve hem de anne vazifesini Fikrı bey çıftlıkte her ~eye malık ve ıare e e c s ı ~ n, ı rı Y. üzı u ı e o. a sevım ı candruı gözlerinin yaş rafa ,..~ 

~ mutlak salahiyet sIDıibi idi. faalıyet mevzuu buluyordu. bulu ordu. ternıemek için baflUlı yan ta vimli, şiıin bır yer. fakat ı:ıessizliğı görmek istemişti. ..ı 

1 
· b b dil Un ı rd ilk" İyi bir aileye mensub olan Fikri İyi bir aylık, eBliS çiftlik binasın- İşte, yemek odnsında sofranın bir virdi• ~ 

ye orman hnvatım yaş mnk ve cev- Fikrı ey, u ~ ce e en s ı- e i uünler aö ....... n .. ve "'iz.,._at il.ze- - dan yaya bir ıuuıt_pıe~~ı bvl™ kenarın_da 2turmWi._ ~ ~~: 1Jl.cvcımı 
lnf'.k ea.rtilo. Da..b~ _dofru.su. burası. ~ lmrtuldıı V'l!. A ~ ~·WQ )il~ • - !!:c' 



YUl 8ABAB 

Balkan Krosları 
Merasime bugün başlanıyor 

Hey' et reislerinin gazetemize 
verdikleri beyanat 

~--------------------~~ 

Bu haftaki lig maçları 
Tehir edilmit olan lig maçlannın 

hpılaeağı sonuncu pazar bu gtlndür. 
bul ıampiyonluğunu Beşiktaşın 
~ olmasına rağmen bugünkü 
'-açlar takımlann hakikt vaziyetleri
ld tesbit edecektir. Fenerbahçenin ge 
ten hafta tehir edilmiş olan lstanbul-
8Por maçı da mUsald bir zamanda ya
llllacaktır. Milli kümeye girmeleri 
•atı bir şekil almış olan dört lstan
'-ı klilbU belli olmuetur. 

Günün en mühim futbol hadisesi 
llipbesiz ki Şeref stadında İstanbul 
lllınpiyonu Beşiktaşla ikincisi Fener- l 
lıa.ııçenin yapacakları oyundur. Fener 
'-bçe bu maçı kazansa da ikinci kal
-ata mahkfundur. Bu itibarla bu 
~daha ziyade hususi bir mUsaba- lleyet reisleri dün Valiyi ziyaret ettiler 
la ınahiyettnde olacakbr. Her iki klü . 
lııhnttznn h n hemen ayni kuvvet- Bırinct Balkan kroslarına iştirak ı <!ileri için izahı imkansız bir şeref' a-
t. olmal eme ötedenberi yerleşmeğe ebne~ IU.ere Yunanlı ve Yugoslav at- lhcağını söylemiştir. 
"""- an ve 1€tlenni h · · ld"kl · · diln ~lamıt olan bir rekabet saikasile n ee ~m~ze ge ı e~nı .. _ Yunanlı atletler arasında en kuv-
'lıtı 

111 
gibi bir alika ile takib Yazmıştık. Mısafır atletler dun ogle- \etli Ragazos olduğu söylenmekte -

~ın ne kadar zevkli olacağı den sonra 2,15 vapurile Heybeliadaya dir. Ragaws on beş gün evveline ka
t.1ıın· ed~~ :.:r Beşiktaş takımı ne- geçmişler ve parkur üzerinde tetki- dar tam formda olduğunu, fakat bu 

:abile: ~ir. forverde maliktir. katta bulunmuşl~. Gece~i Büyük- günlerde ayaklarında bir ağrı hisset
~kı gibi takımın en çok bel bağla- a~ada Akasya otelınde geçırecekler - tiği için kendini iki hafta evvelki ka-
~ bir oyuncunun cezalanmış bulun- dır. dar Jiyi bulmadığını söylemekte ve 
asına rağmen siyah beya.zlıların Fe- . Bundan ~vvel ~afile reisleri Valiyi "kimbilir?.. diye ilave etmektedir, 

'etbahçe gerilerine kadar sık sık ine- Ziyaret etmışlerdır. belki kazamnm. 
'ekleri ve bu anlarda çok tehlikeli va Kafile Reisleri Ne Di~'or? Son Balkan olimp~atlarımn 5000 
ti)euer ihdas edecekleri şüphesiz gö- Yunan kafilesinin reisi Mösyö Tri- ıretre birincisı ve 3000 ikincisi olan 
ttbıznektedir. Yine cezalanmış bulu - panis kendisine fikrini soran bir mu- ı Mavropostolos da kendisinin iyi va
'aıı Feyziden mahnım bulunan Beşik- harririmizle, atletizm sporunu tama- zıyette olduğunu söyledikten sonra 
t.. haf bek hattı forvcrdini destekli- n.ile anladığını gösterir bir şekilde Ragazostan çok ümidvar olduğunu i
~k bu işi daha kolaylaştırırsa Fe- gayet vukuflu konuşmuş ve Yunan- kide birde işaret etmektedir. 
'etbahçe baflarının, son müdafaa lılann gerek ferd ve gerek takım j. Rallis ve Varcakis dıö-erleri kadar 
.. ttına fazla yardım etmek mecbu- tibarile birincilik almak ümidinde ol- popüler olmamakla ber~r bu atlet
tlyetinde kalacakları anlaşılır; bu tak duklannı söyledikten sonra; 

1
lcrin kısa bcyhı olmaları dolayısile 

titue Beşiktaş bekleri oldukça rahat - Rakib ekiplerin kuvvetsiz oldu- IHeybcliada yokuşlarında muvaffak o 
~ektir. Buna mukabil Fenerbahçe ~nu söyledii!im zannedilmesin. Bila- ' lncaklarını Yunanlılar söylemektedir· 
~llCUm hattını Fenerbahçe haf hattı kıs atletlerimiz muvaffak olmak ni - ler. 
"!orııyacak vaziyettedir. Sol açıkta yetile koşacaklar, fakat müsabaka Yugoslavların en iyi foı·m tutan at
~ret oynadığı takdirde ortada. ne- muhakkak ki çok çetin olacnktır de- Jeti Brucancl ı r. Halkımızın pek iyi ta 
ı,_:._alma.k için daima fı~at beklıyen miş ve gerek Türlt, gerek Yugoslav nıdığı lst:uı'bul Balkan oyunları mu
~ iyi iş görebilecektir. ~u h~ Be &~etlerinin kıymetlerini tebarüz etti- kavt·met şampiyonu Brucan da kcn-r""' haflannm forverdlenne layıkl nr bir §ekilde sözlerini bitirmiştir. dinden emm bir vaziyette konuşmak
' Yardım edememesini de intaç:~ Yugoslavların kafile reisi de mu- ta ve muvnffal< olacağını ümid etti
~ ki dolayıslle Fenerbahçe.ge e Vaffak olmak istediklerini, bu husus- ,ğini söylemektedir. 

rahat nefes alabileceklerdir. h>. bütün gayretlerini sarfcdeceklerini Onunl'tı Balkan oyunlarında en ıyi 
"·,_er iki takım da ayni kuvv~tte ol- §ayet muvaffak olurlarsa bunun ken- (Sonıı 6 ı,ıcıda) 
"qlanndan netice hakkında bır tah- ======================~::::::==~~~ 
~meyi dah• muvafık bu•- Fenerbahçe 8. takımı G. sarayı mağlOp etti 

Galatatııaray - tstubolspor 
~ stadında btlyttk maçtan ev-

~. Galatasarayla lstanbuABpor ta -
Sıan kareılaf&Caklardır. Lig maç

ın birinci tunında Galatasa.rayb-

lstanbulsporlulara karşı mu • 
aklyetsiz bir oyun çıkarmış ol -

a rağmen bu maçın san kır
takım lehine netice vereceği mu

kak. gibidir. 

Bisiklet mUsabakalaM 
"-tldet ter.vik mUsabakaJannın ao 

u bugün sabahleyin Topkapıda 
~~l br ı;isikletçilerimiz ya • 
~ milli bıı t -.mas yapacaklarından 

ltıUaabakalann teknik taraftan 
ehemmiyetlidir. Bundon evvel ya 

mUaabakalarda Kale kiObtl bll

. """ . 

blr muvaffaldyet göetermietlr. 
~le-kilde yapalan teevik mlli!abaka-
~ lnubakkak ki ook faydalı olmak· . , Oyııtırlan Wr enat4ntane... . . 

~etimtr.de :ı:ıollar bu- Dün 'l'akaim stadında F. B. ve'na mukaoil Gafata:~araylılar at ta-
~ rağmen et apo • G. S. klUblerinin B. taJrımlan husu- raftan seyrek fakat tehlik r akınl 
~ ~n elemanlanmu oldukça .. 1 bir karşılatma yapınıelardır. yapmağa başladılar. Ayni ~de::. 

l'l dikkati celbetmektedlrler. Son Hakem Nuri Bosutun idare etti~ 
ı.-" ye•;- latidadlann i'"-- && 1 ~işaf eden bir Galatalt&.ray hücumun-
~ ...,...... ~ bu maça takmıJar IU kadrolarla çık- w • 

... ~ ÇOk keııdiııi göeteren Topb.pılı blar. da sagaçık SaLrı vasıtsile ilk ayıla-
~. • F B N . Sül Ş k nnı çıkardılar. lbs:ıvi bir tekilde o-
.._ • . . - un • • eyman • ev et- d ed . -aen ~erblyelll lltldtlril Valiyi Muzaffer Bülend - Hayati - Na - yım evam erken U~ dakıka kadar 

l. Ziyaret Etti zım _ Yqar • Kadri _ Vahid _ Mu- Fenerbabçelil~r safaçık Nazımın or
~ Terbiyesi Genel DirektörU Ge- ammer. tasına ters bir vuruş yapan Galata

s; Cemil Taner, dün Valı ve Bele- G. s. - lhzır - LCttfi. Adnan_ Ali-1 Ba"'BY sağ hnfı A leksarıdr kendi ka
~ "

1 

lteisi doktor Lütfi Kırdan ziya- Eedil - Aleksandr - Snbri - Süley .

1 

leci.~ini sıkı bir ei.itfo a vl~dı. lki ta
~ 'bniştir. Ziyaret esnasında Mın- man ·Mustafa - Hüseyin - Billend. rafın didi~meleri t:t>Jlasında ilk dev
~ 8aşkanı Feridun da hazır bu - nk dakikalarda oyun müsavi bir re 1 - 1 beraııf'rlikle bitti 
~~r. ~u ziyarette tehrimize a- ş~ki!d~ ~vum ederken birdenbire İkinci d?.vrcde Feııcrbahçe bir gol 

r isim knaWJUlmu8tur. hfı.k.imiyet Fenerbahçelilere geçti. Bu atarak &:ı1ibiyeti ede eW. 

Vaziyeti 
Aydınlatan · 

Bir- hadise 
( 8&5ma.kaledP.n devam) 

Ve bunu açıktan a~ığa söylemeğe 
de çekinmiyor. Moskovanın görüşü
ne nazaran, Finlandiya, İsveç ve Nor 
veç arasında akdolunacak bir itti
fak kendisinin aleyhine müteveccih
tir. ÇUnkU bu ittifaka girecek Nor
veç hükfımetinin Hariciye Nazın 

Rusya aleyhinde beyanatta bulun -
muş. Norveç Hariciye Nazın bu id
diayı derhal tekzib ederek Rusya a
leyhinde hissiyat beslemediğini te • 
min etti. Fakat bu teminat Moskova
yı fikrinden caydıramadı. Anlaşılı -
yor ki rivayet edilen ittifaka karşı 
Norveçin husumetinden bahsedilmesi 
alelade bir bahaneden ibarettir. Me
selenin esası başkadır, yani Finlan
diya ile sveç ve Norveç arasında bir 
ittifak muahedenamesi akdolunma -
sının Moskovaca esas itibarile hoş 
görülmemesidir. 

Finlandiyalılar hayrette. Bizim İs
kandinavya devletlerile yapacağımız 
muahede sırf tcdafilidir. Sovyetlerle 
dostluğumuzu bozacak bir ciheti yok
tur. Rusyanın bundan endişe etmesi
nin, memnun olmamasının sebebi ne
dir? diyorlar. 

Burada Rusya ile Finlandiyanın 

biribirlerini anlıyamamalannın se · 
bebi vardır. Çünkü ayn ayn mantık, 
ayrı ayn lisan kullanıyorlar. 
Moskovanın mantığı pek açık su

rette ortaya dökülemez. Finlandiya
nın mantığı ise hep bildiğimiz, kıy
metini takdir ettiğimiz bir mantıktır 
ki şimdiye kadar dünyanın her tara
f ınd~ hükmü muteber zannolunduğu 
halde yeni totaliter emperyalizmler 
diyarında rayiç akçe olmaktan çık • 
mıştır. 

Moskovanın mantığı şu: Ben bu
gün Finlan.diya ile bir sulh muahe
denamesi akdetmişsem bunun ahka

' mına riayet etmek niyetinde değilim. 
ı İlk fırsatta, yani tcdariklerimi it
i mam ettiğim ve ortalığı müsaid gör
düğüm dakikada tekrar Finlandiya-
yı istila edeceğim, hatta Norveç ve 
lsveç toprakl::ırım da zaptederek ser
best denize çıkacağım. Bunu mümkün 
olduğu kadar az zorlukla karşılaşa
rak, hatta kabilse hiç fedakarlık et
miyerek. kolay ve emin bir surette 
yapmak isterim. Halbuki böyle bir 

; muahedename akdolunursa karşım-
da Finlandiyanın ve İskandinavya 

1
oevletlerinin mUttehid kuvvetlerine 
rastgcleceğim. Bunların hakkından 
gelebilirim. Fakat o zaman bu müt-

tefik heyet bir İngiliz ve Fransız 
! yardımına hududlannı açabilirler. 
O zaman mağlfıb olarak ricat etmek
ten başka yapıfacak bir hareket kal
maz. Halbuki bu devletler arasında 
bir ittifak mevcud olmazsa onların 
devlet adamlan ve efkanumumiye
Jeri son harbde görilldilğil üzere, o 
kadar dar düşünceli, basiretsiz ve 
dirayetsizdirler ki kendilerini birer 
birer avlamak ve. esaret altına almak 
kolaydır. işte bunun için bu şimal it
tifakına şimdiden mümanaat ediyo
rum ve müstakbel zorluklardan ken
dimi koruyarak buraların istilisını 

garanti altına almak istiyorum. 

Çünkü bizim dü~Unce tarzımızla 

Rusyanm itirazını başka suretle i7.ah 
etmeğe imkan yoktur. Bu yeni bir 
manbk, yeni bir itiraz değildir. Biz 
de İngiliz ve Fransızlarla karşılıklı . 
bir garanti beyannamesi imzaladığı-
mız dakikada ayni mantık ile kareı
laşmıt olduğumuz için bu lisanı pek 

fasih surette anlıyabiliyoruz. TUrki
yenin sırf tedafüi bir ittifak ile hu
dudlarının emniyetini istihsal etme-
yi dllştlnmesi Berlinde ve Romada 

•bir cinayet, Moskovada da büyük bir 

kabahat tellkki olunmuştu. Bu teda
fiil bir muabededir, sizin bizim top
nıklarımızda gözünüz yoksa, sizde 
bize karşı bir dostluk hissi varsa ne
den canınız sıkılıyor? diye sorduğu
muz sualler cevabaız kaldı. Çünkü 
yukanda izah ettiğimiz diğer man
tığı takib edenlerde maksadlannı a 
çıkça aöyliyebllmek cesareti yoktur. 
Fakat dünya efkanwnumiyesl ve 
bilhassa bugiln bitaraflık hWyası al· 
tında gözlerini kapıyarak başını kum 
lara sokmuş devekuşlanna benziyeu 
bitaraf memleketler hakikati bütün 
çıplaklığı ile görmek cesaretini izhaı 

etmelidirler. 
Blıleyla OabJ4 YALÇIN 

nrq.,. tmı- : ım&rr.t:M' c.uıtn YA~ 
-------------------------------------.:...--

Milyonlarca ~ptal Alman bu t!Şek
liği kabul ederek dırlanıyor/ardı 
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milli muhalefet yokmuş gibi inki· 
şat etti. O de\irde Marksçılığa ve 
onun ayaklandırdığı kütlelere mu· 
halef et cesaretini gösteren yegane 
teşkilatlar iptida fedaf heyetleri, 
sonra kendi kendini himaye teşki
latlan, vatanperver muhafızlar ve 
nihayet ekseriyeti itibarile eski 
muhariblerden teşekkW etmiş an
aneler lifleri idiler ( 1) • 

Fakat onların varlığı da Alman ta
rihinin inkişafında bir parçacık bi
le olsun bir değişiklik yapmadı. Se
bcbleri şunlardır: 

Nasyonal denilen partiler nasıl, 
&0ka.kta hiçbir hakiki kudreti haiz 
olmadıklanndan dolayı, hiç bir nU
f uz ve tesir icra edemezlerse, söz
de müdafaa llyfleri de her türlü si
yasi fikirden ve bllhassa her türlü 
hakiki siyasi gayeden mahnım ol· 
duklanndan dolayı bir nüfuz ve te
siri haiz olafnaddar. 

Biraz evve-1 Mark8('1hğa mferi te
min etmiş olan şey siyasi idareslle 
ef'al \'e harekittakJ anif ve flddet-

. lerl arasında görlilen tam nümayl,_ 
tir. Milli Almanyayı Almanyanm 
mukadderatı üzerinde her ttirlü nü
fuz ve tesirden mahrum bırakaa 
!JeY de anif kuvvetin mllli bir ira
de ile el birliği yapmamış olması
dır. 

0 Milli,, partilerin iradeleri ne o
lursa olsun, kendilerinde bu ira
deyi herhalde sokakta galib kılmak 
için ufacık bir kuvvet bile yoktu. 

Müdafaa membalarında kuvvet 
vardı: sokağa ve devlete h!kim idi
ler. Fakat hi<; bir siyasi fikirleri, 
siyasf bir gayeleri yoktu ki kuvvet
l<'rini bu ufiı.ırd~. milli Almanya a
lehinde, kullanabilsinler. Her iki 
t:ıkdirc1e de Yahudinin kurnazlığı 

mahirane bir ikna ile "mevcud bir 
ternayi.ilil takviye etmek sayesinde., 
o surette hareket <'tti ki vaziyet de
vam etti ve fenalık derinleşti. 

Matbuatı \•asıtasile, namütena
hi bir maharet ile. mtidafaa rnem
balarının "gayri siyasi,. vasıflan 

filtrini neşrcfü>n Yahudi oldu. Bu
nun gibi, siy:ıı:ıi mücadelede "halis 
fikir silahları .. nın kullanılmasını 

mcdhediyordu. Milyonlarca aptal 
Alman bu eşekliği kabul ederek dır
lanıp duruyorlar. bu suretle fiili
yatta ellerinden silahlarını bırak
tıkları kendilerini mildafaası.,ca 

Yahudiye teslim ettiklerini akılla
rından bile geçirmiyorlardı. 

Fakat daha sade bir izah tarzı da 
vru-dır. Her türlü ıslahatçı fikrin 
f ıkdanı dalma miicadele kuvvetinin 
bir tahdidini t:u.ammıın etmiştir. 

En anif silahları istimal hakkına 
malik olmak kanaati clalm" yeni 
bir lnkılibcı dilı.enin zaferinin IU
znm ve zaruretine mü1"astnbane bir 
imanın \iicmfüne ~lıdır. 

Binaenaleyh, bu ~yeler ve ba 
yüksek idealler uğnlnda eJdal et
mlyen bir hareket h~blr aman "" 
eoa çarelere baş \'Unntyacaktlr. 

BUyük bir fikrin ilam Fransıa 
inkılabının muvaffakiyetinin sııTı· 
nı teşkil etrniBtir. Rus inkılabı za. 
ferini fikre borçludur. Faşizm kuv
vetini ancak bir kavmi, hayırlı bir 
surette, gayet geniş bir ıslahata 
maruz tutmak fikrinden almıştır. 

Burjuva partilerinde bunun ic;in 
icab eden kabiliyet yoktur. 

Fakat yalnız burjuva partileri 
siyasi gayelerini mazinin ihyasında 
görmüyorlardı. Müdafaa liyfleri de 
aiya.sf gayelerle iştigal ettikleri nls
bette, bunu yapıyorlardı. Askeri 
birliklere has ve kyffhauserien te
mayüller (2) onların muhitlerinde 
canlandılar ve, siyasi bakımdan, o 

(1) Freicorps'lar: Eski ordadaıt,· 
bUhıuısa zabitlerle talebeler ara
sından toplanmıt grupmanlar. 
Selbstchutz, Einwohnerwehr: 1848 
seneslnln milli muhafızlarına ben· 
zer t.eşkllitla.r Cravition wcrban:is: 
dağılmış esld alaylar efradındaa 
mürekkeh birlikler. mı .. 

(2) Bu bir dağdır. )lcııkıbeye 

göre, Frideric Ba.rberousse orada 
bir sihir teslrile oyknya dalnıışb. 
Paııjermanlst ldeallu pJebesiaJ ~ 

sırada Almanyanın malik olduğu en 
keskin silfilıların gilrilltü ve cilm· 
huriyete lansquenet hizmetini gö
rerek mahvolmasına yardım etti .. 
Jer. Bunu gayet iyi maksadlarla. 
tam bir hüsnüniyet dairesinde yap
mış olmaları teamüllerinin meşum 
insicamsızlığını zerre kadar değif
tirmez. 

Marksçılık kuvvet bulmuş Ree 
ichswehr'de yavaş yavaş otoritesi 
için elzem olan müzahereti buldu 
ve, bunun üzerine, mantık ile ve bir 
takib fikri ile, milli müdafaa liyf .. 
lerini dağıtmağa başladı. Bu liyfler 
kendisine tehlikeli görünüyorlardı 
ve lüzumsuz hale gelmişlerdi. Hak· 
larında şüphe beslenen en cüret
li şeflerden bazıları mahkemelere 
celbedilerek hapis olundular. Hepsi 
hatalan yüzünden müstahak olduk· 
lan i.kibetlere uğradılar. 

••• 
Nasyonal - Sosyalist partisi tesis 

edildiği zaman, ilk defa olarakbr 
ki gayesi, burjuva partilerde oldu· 
ğu gibi, mazinin mekanik surette 
iadesinden ibaret olmayıp bugün
kü devletin manasız mekanizml 
yerine ırkçı bir organik devlet ika
me etmekten ibaret bulunan bir ha
reket meydana çıkmış oluyordu. 

Genç hareket, Uk günlerindetJ 
itibaren, /iktr'lerini mdnevi UCJMta-
1'1rla neşretmek Mzımgeldiğitri fa,. 
kat bu propagandanın, icabında, a,. 
ni/ kuvvetle tahiye edilmeai ikft. 
za ettiği Mktai tıazannı kabul etti. 

Yeni nıezhebin büyük ehemmiye 
ti hakkındaki imanına sadık kala· 
rak, erişilecek gaye uğrunda hiç bh 
fedakarlığın çok büyi.ik addedile
miyeceğini düşünQyordu. 
• Yukanda da söylediğim vcç
hile, öyel anlar vardır ki bu es • 
nada, bir kavmin kalbini fethet
mek istiyen bir hareket kendi 
saflan arasında düşman tedhişle
rf teşebb~slerlne karşı müdafaa ça
resi bulmak mecburiyetindedir. Ta
rihin ebedi derslerinden biı i şudur 
ki tedhişden milzaharet gören fel
sefi bir fikir hiçbir zaman mücer
red idari usullerle mağlfıb edile • 
mez; yalnız cUretklrant! olduğu 

kadar da kat'i ef'la ve harekat ile 
kendisin ifade eden yeni bır felsefi 
fikir ile mağlilb edilir. Bu keyfi
yet devletlerin resmi hamilleri içın 
daima nahO§ gelecektir. Fakat iu 
kir kabul etmez bir vakıadır. tş 
başında bulunanlar sükün ve asa
yiıi ancak devletin memlekette 
münteşir felsefi fikre tevafuk et
mesi takdirinde garanti edebilir -
ler. Ancak o takdirde cebir ve §ıd
det unsur lan münf erid mücrimler 
addolunabilirler, resmi fikirlere ta
bantabana zıd bu fikrin mümeasıli 
addolurunazlar. Eğer iş böyle hm, 
devlet asırlarca müddet kendisinl 
tehdid eden tedhişe karşı en fid -
detli tenkil tedbirlerini kullanabı
lir, fakat nihayet bu tedhişe kar-
11 aciz kalacak, mağlub dügecek
tlr. 

Alman devleti Marksçılığın lid -
detli hücumuna maruz bulunmakta
dır. Yetmit aenedenberi devam• 
den bir mücadelede bu ideolojik 
zaferine mini olamadıktan bqka, 
senelerce nefy ve hapis oonlarma 
ve kendisini tehdid eden Mar~ı 
ideolojisi utrwıda cidal eden mtıca
bidlere tatbik ettiği en kanlı ten
killere rağmen hemen her huawrta 
teslimiyet anetmeğe mecbur kal· 
llllfbr. ..Burjuva bir devletin ı.. 
pnda bulunanlar bunu inlira ~ 
pcaklaraa da nafile,, • 

9 Teşrinisani 1918 de, Martmp.. 
hk karşısında kayıdsıa ve prtma 
teslim olan devlet bir gUn içinde 
Marksçılığa hlkim kesilemesdi. ,8j,. 

19.kis: Nazır koltuklarına yedelt
miı ahmak bur3uvalar bugün ame. 
lelere kareı hükUnıet sürmemek 
lüzumu hakkında dırlamp duru 
;yorlar. Bu onların na.zarında 

"Marksçılık aleyhinde,, demektir. 

m1n için uyanıyordu. 
Kyffhausbund'da, harbden evvel, 

eski uke ve talebelerden, mı.. mU.. 
rekkeb bUtüa vatanperver oemi.yet
ler ~plammela.nh. 



•• 
'' Olmeyen Aşk '' 

~ on bir hafta içinde yalnız K&
~öy tarafında 2.o noksan ek

mek bulwıarak müsadere olunmue. 
Bu rakam blr haf ta içinde çıkan nok
san ekmeklerin tamamı değildir. Y~-Yazan : Mücella Yakar 

Kapı biç dunnadan çalınıyor, biri-ı hem de seven unutabilir mi hiQ ... Sal :a::1:•=: ı::ı:erin 
biri arkasından misafirler geliyor- lam kalan tek g&d1, Vildan& yıllarca . kü ilk - • t& 
du Kalabalık o lmdar fazlalaşmıştı evvel taptığı çimen renkli gözleri ha- -ı~ d~uat ..ı.dl~ ooc~ .. 

• Lıı.4'.: eldi A&l.a w ..... "" '"'&&&• suyu goae go-
ki, içiçe iki salon ve yan~i odalar tılatmıya A~' g . .. riinece.k derecedeıı a.a mikdarda bile 
m8.haleknllah dolmuitu. Ya.nı iğne a- Fakat heyhat o gt1sel goze baka· ... .nt bulamadığın~-- .. n,a t edi r· 

-· .. h-1· d' --~· ı- , ..... 1 .uı.kmeden oı •" u-.u. ~ye yo • ttlsa yere dU~ı §Up wıy ı. W&UAı aev"'Q .1""9"an uu , • İki .. d tam altı tJl1 U de-
Evin sahibi orta. yaşlı zengin dul duğu yerde bayılıp kaldı, gözlerini . -: d' aycı:çm d• tç 

bir bayandı. Bütün misafirler ona açtığı zaman o canlanan öltl yok ol· ~~ ~Uyo~ :· . bosu.k Bunla· 
''Hanımefendi,, diye httab ediyor, ıay muştu. Bir daha g?nnek naaib olma- n kil;: bir era eı:'değil bUyUkle
gı ile selamlıyorlardı. Gerçekten o dı zaten, ve bir gün gazetede, harb b.f i . ~~ahtır Do tumuz 
bu iltifatların çok daha fazlasına bl- malulil bir sUbaym Kadıköy vapurun ~ 1 

• çı~. gUn. • . 
8 

ku· 
ıe Jayfü biı tipte idi. Milheykel vücu- ' dan denize dUştüğilnU okudu, ger- nilıaf:!i s~W=1~

1~~:ç .~mu· 
dünün ilstünde mağrur başı ve yl)'rli· çi gazete bunu bir kaza olarak yazı- ruş a e a .• yme . 
cıün bütün hatlnrı "Ben Jıürme~ IA.- yordu amma, hakikati Vildan anla- val ~~ 0sU~~ı3tırb. :ratbertiıı .. :bYkaulrıml kı· 

. . . . . o ıçın ~ ... ayn u· ana· 
yık bir ınzana nıdım,, demek ıstiyor- ı mıştı. . •. 
du Yere kadar uzun ipek kadifeden Bütün bir mazi gözlerinin önilnde cak,_ ayrı bır kap ta§ıyacak değil .~a .. 
bu. elbise giyiyordu. YüzünU fevkala yeniden canlanan Vildan bu eski a- h~ır.~~.a ~~da.şımız da su mu.c;a-
d bir ustalıkla boyamıştı. Bu ma • cıdan kurtulmak için gözlerinden a- esıBeıu 50Y

1 
~7• 1
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1
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" şl ·ıa· Fak t h h t öw - yoğu .1.er ı ~ ar azarına hareti yüzUnd.:ndır l<i, oldugundan kan ya an sı ı. a ey a , g g- •• ~ u M .. d .... Fah . Hı ·çın 
0 beş ~aş do.ha genç gözükilyordu. sllniln altında sızlıyan yarasını sara- Uuct·.~mdı§k~· 1b. u ~ru .. d" n . "kıu _ 

.. .. · tı Belki ·ı· · "l .. tU s um e ı e ıseyı gor u ve. Yüzü hiç durmadan guluyor, mısa - mamış . sevgı ısı o muş am- . . ? di rd 
·· · 1 · · 1 ,.17 d h rd maşı bızden mı aldınız . ,, ye so u. f rı~rinın nyıı ayn gonU lermı a ıyor- ma a:ınJ a a yaşıyo u. H Fak . k da 

du Halınden çok hem de pek çok me Açık pencerelerden bahçeye dökU- d aybıulr ... d :at ay~ıti ~aşın orda 
· u 'k kahk ı..- sesı · a un ugunu ışı nce manma ım. s ıd oldı ğu anl~ıbyordu. Amma, len m zı ve au& en ara - . _1 •

1 
R k 

1 d w·ıd· v r k t da V'ld h e.f dl sal Çıkarıp gosterYı er. en , ues ıç. ca-
ı; inlii hiç de böy~e begı .. ı.d e a ~ sdı.? dU ·Hı ank anım en d dona Ute ayni. Tezgahlar hakikati bilme-
0 ~ unun evleneoegı u gun e, geçmı- on . er es şen ve mesu ans ·-· . . b k rtı d k" k 

, · d' · "I" rd ,.,. d diğı ıçın u umaşm sı nı a ı u-
ş 1 uzaklarına atılan hır hatıranın e ıyor, gu uyo u. ı anın an gesen d _ .. 

1 
k h tte 

w • b' ·rt .. _1 • tak 1 kald mil§ ol ugunu soy er en ayre n a ını Ja t:lnı k dogru bır şey olma- genç ır çı e go~erı ı ıp ı, d k 
1 

t F ' , lı .-
00 

k 
d nndau bütun o~uk kanlılığını top bunlar h ... rhalde yeni sevişmiye başlı- BonuBpaha ıkmş ıdm.b. ı)a :" d unı95şO. ' · · eıı · t k1 al'b d' d · ti dti Akl en çe ap1 a ır mu.gaza an J,ı .ıı§, Jıı lamso)e bır şey b ı e · yacı · ar g ı a ıye uş n . •· .. .. 

· ahd tm' t ' GUl ... .. · ı a b"r fı"kı'r geldi gidip genç kıza u· kuruşa almış, uç metrede on uç n ""mıye e ış ı. er ~uzu ı e n ı , b k 1. f .ı • t . Ç" k .. 
d rmndan konuşuyor, meşgul olu . sulca "Sevme kızım, sakın sevme.. uçu • ıra a?..ıa vernuş ım. un u 
· rd sonra çok rekersiu demek istedi la- 0 nıagaz bu kumaşın Avrupa ma • 
~ u. ~ " , 1 1 l - b t . t . f 

Merasim b ladı, yeni evliler, an- kin, sonra derhal bu fikrini tashih 1 0 .< u~wı~ .. a'~.a. ~ın c mı§ ı. 
. . . l ' . 1 .. w·ı 'cin tt' ç·· k" tab' tı 'k' b"yt"k kanu Şımdı, kuçucuk bır kontrol karşı-n Jermın e ını seHnç e op er, ı~<A< o e ı. un u ıa n ı ı u ı - . . _ 

1 
, 

zam!lll Vild;ın hanımefendi kalbinin ııuııu hatıdadı. lnsanlar ne kadar ça- sında bu hılekar ~ag~ arın oaş . • 
en derin k · ıne gızlenen bir derdin lısırlarsa çalıssınlar sevmeden ya • vurdukları ~aşka. hır hıl~yı de hız 
el 'an ya,c;adığına inandı. Tebrik için 1 11amanın, ıztırab çekmeden ölmenin haber \'Cr€1ım; dıyorlar l\ı: . 

• uzanan dost eller onu bu tatlı rüya- çaresini bulamıyacaklar,, diye söy - - Kumaş Avrupadan gelmıyor. 
d ın uyaı dırdılar, gözlerinden akan lendi. Fakat A\·rupa kuma§ıdır. ~üıı_kü biz 
yaşlaıı misafiı ıer "sevin~ yaı;ılaı·ı., :·~; - :-=-=·=-::-·==-,:::ı-="'~"'"=·==.,.=== yun unu A \Tupadan getırtıyoruz. 
diye isimlwdirdiler, halbuki bakika- unıversıte İ erın Fabrika makınelermi~ fark~ yoktur; 
ti bilen olsa, onun yüzüne taktığı se- 1. • • ha Avrupa, ha yerlı fa~rıka... lş 
vinç mask ·iıu SlllnP altında derdJi ızmır S .. yahatı ytln~ndedir. . . 
bir çehre görebilirlerdi. • . Dört, b....-J lıra~ı~ k~~ .d~kuz, on 

Vildan hanımefendi salonda daha tahakkuk etti lıray~ satm"k ıçın Jlerı surul~n bu 
fnzla duramadı, bahçe,>e çıktı, rUz .1 sebebm a ~ ~oktur. Her yerlı. mal 
gfı.rlı bir sonbahar günü idi, ömUr- 23 nisanda üniversitenin bir 1zmir it.~ım~ın y~nu Av.rupade.~ı gelı~or; 
lcrinin sonuna gelmifJ olan solgun ha seyahati te:rtib ettiğini yazmıştık. Bu çunku Meımos yetıştırcmıyor. Böyle 
zmı yapraklanna. riizgarın önüne ka· ~eyahate iı;Jtirak etmek tiırere 500 ki- olwıca buti.ın ~erlı dokumw kuma~
blmış yerden yere ~n?1)ılmalanna ba ailik bir vapur kiralanması için üni - l<U la buyu ınagazahıruı kumaşlan a-
karak mazideki günleri düşündü. versite rektödüğü Denizyolları idu - ı asında fark olur mu? 

"Çok seneler evvel o da genç ve resjne müracaat etmiş ve öğrendiği - Bu hususta Yerli Mallar Pazarı 
giizel bir kızdı, bir gün genç bir za- mize göre kat'i bir anlaşma yapılmış m ıidürüniliı arkadaşımı1.a vcı diği şu 
bıtle ni~anlundı , çok kısa bir zaman tır. Bu anlaşmaya gorc Denizyollan izahat da mlıhımdır: 
da nisanlısmı çılgın gibi sevdi, çok I idaresi lstanbuldan 20 nisan cumar- - Her'"'ke kumaş!mn tanassur el· 
mesuddu, fakat Twın hiçbir saadc- 1 tcsi giinü hareket etmek ve 24 nisan tidleı ek Avmpa nı:ıh clıye satılma • 
ti in~anlara ilelebet bağışlamaz, yine çarşamba günü lstanbula avdet et · sında Avrupa mamulalı merakWarı
öylc oldu, lını b ba.o;lamıstı, nisanlısı- mck suretile yeni vapurlarından biri- nııı da guııahı var<lır. Tucx:arı bu yo
nı cebhcyc gönderdiler, ve kısa bir ni kiralamıştır. Vapur 21 nisanda lz- la onlar tcı \ık cdiym lar. A\·nıpa ma
zrunan sonra şehid haberi geldi. Za- mire vasıl olmnş bulunacaktır. Oni- hna ıstenı lcn parayı vcnrlerken yer
vallı genç kız cok ağladı amma el- versiteliler Izmir fuarını, mektepleri- lı nıalınd •l her fıyatı esirgıyoı lar. 
den ne gelir, giden bir daha dönmez 1 nı ve muhtelif ycıll'rini ge7.eceklerdir. Bızım ymnı beş So:!nelık bır tezgahta
ki... Seneler g çmis Vildan ~.oluk ço- Bu meyanda gcnc;lerin tutacakları oto rımız var. Bıze eskıden tathık ettiği 
cuğa karısmı!]tı. Bir gün bir arkada- liüslcrlc Bergama gibi tarihi yerlere, satış usull<!ı mı anlatmaktadır. Müş- 1 
§Hıın evinde bir hnrb malülü ile ta- Karsıya.ka, Buca, Yamanlar gibı say- teri malı bc~enmez ve daha ağırını 
nısu. 410 kimdi?,, Vildan düşünme- fiyclcre de gideceklerdiı. ıstcmekto iı;ıa ederse ayni malın 
ye bile 'akit bulamadan bayıldı, ve Unh·ersite talebesi 23 nısan salı henüz açılmamıf) bir topunu cıkarır, 
kendine geldiği zaman sakat zabit günii lzmirden hareketle avdet ede- bunu cı ı.:k bov sı ile boyanmı!?. ya-
gitmişti. Hikayesini sonradan öğren- celderdir. hud Çınde hu .. usi suretle ayrılmı~ ko-
di, za\•allı niş nlısı hnrbdc ölmemiş . zu ıplıJı!e }apılmıs gıbi mus:ı!l:irla 
bir kolunu bir bacağını ve Vildanın Komedı Fransez temiHeri değerınin beş mıslıne s:.ıl armış. Bu · 
çok sevdiği çimen renkli bir gözilnü Bu hafta içınde şehrımize gelecek gün de sırtınızdakı beş Jııa!ık ku -
kaybetmişti. O hu çirkin hali ile Vil- olan Komedi Fransez trupu 30 mart maşın dokuz bueuğn satılşnın bun
danın karşı ına çıkmı.}'a utanmış, cumartesi günü saat 16 da ilk mati- dan Jl"k forkı yoktur. Yerli malın 
kulak asmadan kendini şelıid olarak nesini verecektir. Bu matinede Tnb· tanassuru ~alıuz kumaşta değil, a
bildirmişti. yıltnr geçmiıı "Artık be- tw.au Posi Française oynanacaktır. yakknblarıncla da göniluyor. Mesela 
ni unutmuştur,, diyerek, Vildanı bir Fransız konsolosluğu bütün tc.m- ham maddesini hariçten aldığı halde 
kere daha görmek istemiş, ve bu e· siller esnasında üniversite gençliği i- hcnUz fi~ratlarına hiçbir zam yapmı
ve gelmesi icin bil· plan hazırlamı§lı. cin galeride 80 tane bedava koltuk yan Beykoz fabnknsmm 510 kurusa 
"Beni nasıl olsa bu halimle tanımıya- hazırlamı~r. Diğer tarnft.ııı teşri- sattığı ayakkab!aı·ını pıyasada sekız 
cnk,, diye düşünmüştü. Halbuki fata dahil zevatı içinrle 80 hus·ı~f kol liraya satanlar vrdır. Bu. usi surc·lte 
namı tanımaz. İnsan nasıl uııulur ve tuk aynlacaktır. yapılan diğer aynkkablarınuzın ayni-

Topkapı 
tramvayı 

arttırılacak 
21 mart tarihli gazetemizde Top

kapı semtinde tramvay buhranı mev
zuu etrafında ve halkın şikayetlerini 
aksettiren btr yuı yazmıştık. Bu ya
zımız için İstanbul Elektrik, Tramvay 
ve Tünel idarelerinden apğıdaki tav· 
zihi aldık. 

Belediye ekmek 
narkını kaldırmak 

1 Balkan 
Krosları 

_ _ _ (Da.' tarafı 5 inci sayfanı~el 
Birde böyle bir tac· Yugoslav. koşucusu olan genç 

8 ıı..S 

istiyor 
Kotnik de formda olduğunu fa !J' 

rÜb8 yapılacak Brucanın birincilik için naım:~d 01~ 
İstanbul Belediyesi İktısad MUdür- bileceğini söylemektedir. Dıg~ d' 

lUğü bir tecrübe mahiyetinde olmak Yugoslav koşucusu pistten ııY3st· 
üzere muvakkat bir zaman için letan kros ko3ularında muvaffak olmuş'? 
bulda ekmak narhını kaldırmak tasav letler olduklarından bunların da 

"Topkapı semtinde mektep ve has fl kt 
- d ima ö ö vurundadır. İktısad MUdUrlüğU bu bana atılır tara arı yo ur. ....w 

tahaneler bulundugunu &. g z • Ubed . . ti lırs km k Bugu'·nku mt-raslm ve mü8P"""" 
ünd t t 'dare ak sabah tecr en ıyı ne ce a a e e 

n • u an ı ' gam ve h k t'f 1 ak kal.J·-~1-tır programı: · d'h .. ı k · in 6 dakika fn•• nar ını a o ar uıur.c11A • -· _.,a 
ız ı am.ı on eme ıç -- Heybelia.daya davetlileri gö~ 
la ile bu hatta 12 çift vagonlu tiren İktısad Müdürlüğünün kanaatine ilzere Denizyollanndan husust bir 1J' 
tahsis etmiştir. . göre ekmek narhının kaldınlmaaı fı. pur kiralanmıştır. Vapur saat ~~ 

Vaziyeti hazıranın tevlid ettiği mal rınlar arasında rekabete yol açacak birde Ada iskelesinden hareket IJ}v 
1 ve bu rekabet iyi ve güzel ekmek çı- lJD' 

?.eme fıkdanından dolayı araba arın cek ve yalnız davetiyeyi hAmil o 
süratle tamiri mUmkUn olmamakta - l<arılmasına amil olacaktır. lan alacaktır. Köprüden sonra g,dJ' 
dır. Daima yükselen yolcu miktarını - ---~ köyüne de uğrıyacak olan bu .,,~ 
karşılamak üzere hariçten araba cel- DENIZL~RD~ ı diğerlerinden tefrik edilmek içlıı dO-

bi de imkansız o~duğund~ ~~ ba~ta Karaya oturan vapur- naWmıştır. Mavi davetiyeyi haınu; 
fazla araba talısısi bu gun ıçm elı • l&.nlar bu vapurda gidip geloıe ~ 
mizde değildir. Evvelce tecrilbe ma • ların tahkikatı kını haiz olacaklar, fakat Heybeliad' 
hiyeti~d~ Çapa ~le Atikalipaş~ ar~- :Ocnizyollannın son zamanalrda Deniz Okulu bahçesindeki mer::~ 
sı?da ık1 muharrık a~aba. tahs~e edil- karaya oturan vapurlarında mesul • yalnız beyaz davetiyeyi hamil ol . d• 
mış, -~~k8:: ı:ıat~~b netıceyı temm. ede- !eri olanları tesbit etmek için te • görebileceklerdir. Mekteb bahçes.ı~ıı· 
medıgı gorulmuş .. ve bu. ~uhar~ık .a· şekkül eden komisyonun mesisini bi· müsaid yer olduğu takdirde nıa'~ ş· 
rabalara ancak romork ılave edılmı§- h 

1 
d 

1 
vctiyeleri hamil olanlar da içerı> 8 

tir Bütün hüsnUniyetimize rağmen tirerek raporunu azır a ık arıw yaz kl eh 
· • · • . mı§tık. Diln alakadarlardan öğrendi- lmaca ar r. tJI 

maddi ımkansızhklar karşısındayız. -· . .. k . hAd' 
1 

rd Saat 3 de merasim başlıyacnk 
lstanbulun bütUn tramvay §ebekesi gımıze gore 0

1~ısyl 
0~ b la ıse ebae şu şekilde olacakbr: 

'hti d" .. ·a · ·1 tiyncı ihmal ve mesu ıyet erı u unan zı 
ı yacını uı:ıunen ı aremız ı ı .. . k .. 

1 
• ah a) Atletlerin çıkışı. 

pek isikar olan bu semte daha fa?Ja suvarı, aptnn ve_ gkemıcı ~rı ~ . - b) Balkan marşı. 
b t h . . 1 f . k" b 1 kemeye sevketmege arar vermıştır. tll ıı ara a a sısıne maa ese ım an u a- . c) Sıra ile Bulgar, Elen, Ru 

mamaktadır.,, tik olarak mahkemeye verılecekler Yugoslav ve Türk milli marşları· ı 
Tramvay idaresinin de itiraf ettiği arasında. Tırhan vapuru ka~tanları d) Müsabakanın açılışı ''İstsııbtıı 

gibi Topkapı semtinde büyük bir tram bulunmaktadır. Yapılan tedkıkat ne- Valisi doktor Lfıtfi J{ırdar tarııfıniia 
vay buhranı vardır. Fakat vesaitsiz- ticesinde Devlet Denizyol1~rı .yalnız hitabe,. 

4 lik yüzünden bu buhran maalesef te- Tırhanın kazasından 150 hın lıra za- c) Hoş geldiniz "Beden Terbiye 
Iafi olunamıyor. Fazla tramvay sev- rar etmi~tir. Genel Direktörlüğii mümessili do1'tot 
kinin imkanı bıılunma<lığına nazaran >-dnun Hün tarafından,, 
l:u semte isliyen otobUslerin miktarı- Belediye makine şubesi f) Balkanlıların mukabelesi. 
nı çoğaltına.k kabildir zannediyoruz. mUdOrü mUdafaasım yapb g) On dakika fasıla. . 
Belediyemn lazım gelen tedbirleri a· Belediye sabık mo.kine şubesi mU- Saat 15,30 da atletler alfabe sı~ • 
ı - .. 'd d . JJ tl k l ' h' diz.ileCC acagım umı e enz. "" .. N K 1. ·r . d 'h s e a ama u csı ızasına 

~ıuru u.:;ı et o ın. vazı esın e ı -
1 

k b 1 . ...t1• ,,erı· . . er ve oşıınun aş ııına ışıu ... 
Lion - Melba tahkikatı mal.iv~ teral~ı subç:a.nn.dan adlıyhekye lecektir. 

verı mış, as ıye ırıncı ceza rna e- P k ö led" R 1 t b yıı rıı· 
Lfon - Mclba çikolata fabrikasında mesinde yapılan muhakemesi sonun- ar ~r Sg J!d' k ır1:·. ı ı ımrd'do ç~nıır 

· ·ı · ı . k bu pas dagı, a ı p aJı. ası ı e li 
beyannnmcsı vcı ı memış o aıa • ı da beraet etmişti. Temyiz malıkeme- han M k · t · çartı • 
lunan 102 000 kilo !iCker hakkında . _ Eytam e, a anos cpesı,. . 

• . . f r . kk drk· sı heraet kaıannı bozdugundan dava manı, Aşıklar yolu ve Deniz Lısesı· . 
fobrıka sahıbler tacırler ha ın ... 1 ya yeniden ba~laıımış müddeiumumi Sa t 1610 d "kA f t teYZİİ y:ı 
hükümlerin tatbikinin doğru olmı - ' ' ' a ' a mu a a dıt 

_ . . . .. 'Nusret Kolinin cezalandınlmasmı is· pıle.caktır. Birinciden altıncıya kil 
?acagmı ıd~lıa etmışler, bunu~ u~e: temi~ti. Dün bu dava.va devam edil· derece alanlara birer plaket ''C d~~ 
rine. iş ehlıvukufa havale edılmıştı. · . . . . il( · •c ı.ı 

f l · ti · d k' tcd miş Nusret Kolinin vekili Sadi Rıza lomn verılecek, bırıncı, ı ıncı ' ı~· 
f'nbrıkanın <le lcı erı zerıu c 1 • •• ' • üncü elen takımlar birer kupa 11 
kiklerini bitiren ehlıvukuf mütebas- mudafnasını yaptıktan ve beraet ta· ç g 

F' ·a t cJ'lrt k d' . d 1 il caldardır. sıs maliye memuru en rap~~n~\ e ı -eıı sonra en ısı e yazı ı m - 16.15 de derece alanların proto1'0" 
hazırlıyaı-..ılt Sul~ahmed . Uçunct <lafoasını okumuş \'e m•ıhaKemtıye lar mcr:ı.c;imi yapılacaktır. . ıı· 
sulh ecza malıkeme.~ıııe vennış. malı- vermiştır . .Muhakeme, karar için 10 16 45 de davetliler müdiiriyet bıJl 

d d.. ·· ldeiumu · b ' :r..ıı· keme e, raporu, un, muc • rnsana ırcıltıimıştır. smda ağırlanacaklar ve 17,45 de ı• • 

mıliğe göndermiştir. Fabrika sahib- ---- • - susi vapur Heybeliadadan hareket e 
!erinin mılli korunma kanununun 1 Otelden para çalan adam decek, KadıköyUııe de uğrıyncnlc~ıl"· 
59 uncu maddesine göre mahkemeye 1 Sirkecide Serer otelinde Osmanın Ra:ıt 21 de Tok::ıtiıynnchı Vah ve 

1 verilip ''erilmiyecekleri yaı ın unla· 13 lirasını, ı'iüdavcndig;ir otelinde Belediye Reisi bir ziyafot verC<'ekt ~ 

l şılacaktır. Alinin bir takım elbisesini ve İkbal .-vvvv~b ~ rt~ 
- = muı ™ otelinde de otelci Mürtezanın elbise- 1 epe aşı dram klsmıO 
ni yüıdc otuz fazlasil<' ba~kalan Av- sıni çalan Aydınlı l\Iustafa adliyeye Gündüz saat 15.30 cb 
rupa malı olarak satıyorlar. verilmiş, dün Sultanahmerl birinci Bıı gece ı;;aat 2{ ,3<' ' 

• • • Etılh ceza mahkemesinde mevkufen Penbe sokak No. 4Ô 
Noksan ekmek, ~ulu siit, A \'rupa muhakemesi yapılmış ve suçunu it.i-

malı diye yutturulan 'l'ürk malı ... raf etmıştir. Kısmmıfa 
Bunlarla kım meşgul olncak? Hani 

Muhakeme, Mustafaııın sabıkasının Giindüz saat 15.30 da 
geçen sen.e ycrlı mal l~ilekürlığına sorulması ıçın ba§ka güne bırakıl • Gece saat 20.30 da 
k u·şı tııkıbt y,ıpılıyordu. Bu ne ol- HERKES KEND! YER1NDg 
d ? y lb' 1 1 . .. w· mıştır. u . arım tcc ır er c ış gor emıye-

c~ hl r sene sonra or~ya~kmı~ı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 
Jt"akat noksan vezinlı ekmek bak- İnhıs· arlar u. Mu"· du·· rlu ... hu·· D

0den 1 
kında ekmekçilik nıiltehassısının şu 3 
mütaleası pek parlaktır: _, ••& 

ı 
- Bunun önüne gc~ek için ek· 

uıek işıni beledıyeye vermchdif. 

1 

Eğer bütün bu alış ver iş hilekfırlı
ğmın önüne ge<ınıek için tek yol, be-
ledıyen iıı bizzat iş görmesı ise sütçü-! 
lüğü, kuma§ ticarctinı, kunduracılı-
ğı da belediyeye havale etmek lazıın-ı 
gelecek, demektir. 

1. ·it I - Şartnamesi mucibince "500,, kilo kalay açık eksillnıe usu 1~ 
satın alıuacakttr. . • 

ll - Muhammen bedeli "4000., lir-a: muvakkat teminatı "300,, li 
radır. • v:-· 

JII - Eksiltme 29 Ill/940 cuma günü saat 10 da Kabataşta 
vazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. ·ur 

IV - Şartnamesi her gün sözü geçen şubeden parası?. ahnabı 1-, 
V - lstekli!erin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatta <I'o 

güvenme parasiyle birlikte mezkfır komisyona müracaatları. "2302,, 

<lairesındeıı ellerini kollarını sallaya taraftan bu gencin klüpten Jhon. ~ 
~allaya çıktı. ç:kıp ta tekrar avdet ettiği kısa ınıı 1 

iV elet zarfında, ve Londrarun bll sı=r-

KlUptcn çıktıktan sonra bir an i· Kendisine hemen evınin civarına 
çln eve uğradığım doi;•Tudm·, fakat hadar refakat ettim. Oradan ayı 11 -
eve polisin iddia ettiği gibi tabanca c:iık ... Kohen·cvine kestırmeden gıt -
almak için uğramadım, o tabaııca za- mek ıstiyordu. Ben uzun yoldan git· 
ten üzerimde idi. Sisli gecelerde alel- mcsini tavsiye ettim. Zira Londranın 
ekser tasırnn. Bir iş için bir teklif hali malumdur. Sisli havalarda bu 
bekliyordum. O mektubun eve gelip d:ır, kestirme sokaklarda kötU adam
gclmediğini tahkika gittim, zira o lar av beklerler. Kohenin üzerinde 
mektupla alakadar diğer bir arkada- fozla para da vardı. Olabilir ki kcn-

Tefrika No : 49 

Tabii sizin içinizde doğan şlipheler, gecelerinde Koheni yakalayıp, ötdıtıc· 
polisi de harekete getirip onlarda da mcsi, cebinden paraları alması ve t~1., ııimdi sizin dediğiniz gibi: rar klübe gelmesi imkansızdı. J{ ja 

- Acaba bu cinayeti işliyen Jhon iıE:. cinayet mahalli arasındaki n1eı:>·Jı. 

eım da Haarwood ldübünde idi. dısini soyarlnrdı. Onun için: 
.Mektubun gelmediğini görUncc te1t - Gilnıı;yiniz, uzun, ışıklı, emni . 

rnr klUbe doğru döndüm. Roheni de ~etlı yoldan gidlııiz, dedim. Dinle • 
beklemek ve onunla deynim hakkın- medi, ısrar etti. 
aa görüşmek istiyordum. Kendisine B

0

unun üzerine kendisine tabanca -
yolda rastge1dim. Ve bana borcumu mı verdim, hiç olmazsa bunu alın, ne 
ödemek için mHnasib bir mehil ver - olur, ne olmaz, yanınızda bir silfllı 
mesini istedim, Oyunda fazla kaybet bulunsun, ~edim. O da ıncmnuniyet
tiğiın için sinirli idım. Muhavcrcmizin le. kabul etti. 
bidayeti biraz şiddetli oldu. li'akat a- Kendisinden ayrıldım. O sırada sa
darncağız bana kar§l büyUk bir h~nü ııte bakt1m, 3 e çeyrek vardı. Fazla 
niyet gösterdi ve borcumu üç ay i - kaybettiğim için uykum da kaçını§ -
çfnde eda edebileceğimi beyan etti. t.ı. Eve git:sem uyuyamıyacaktJın. Bi
Bunun üzerine kendisi.De karşl min . raz oyalanmak için, Güzel Sanatler 
r.ettarlı~ arttı. klübüne gitmeğe ka.r:ır verdim. Ora-

ya gittiğime, J{oiıen ile ayrıldığımız 
yerden güzel sanatler klübUne gidin
ceye kadar takrıben on dakika geçer. 
Onun için klüp kapıcısırun üçe beş 
kala klilbe girdiğim hakkındaki sözi.l 
çok doğru olmak lizungelir. 

Şu söz fevkalade makuldü. Esa. en 
t.1bancamın nasıl olup ta maktulün 
ysmında bulunduğu, bir türlü izah e
dilemiyordu. Hususile, cinayete kur· 
ban giden kumarbaz Kohen tabanca 
ile de öldürülmemi§ti. 

Failin, maktulü evvela boğduğu, 
sonra hırsını alamayıp üzerine ateş 

ettiği, fakat sinirli olduğu için isabet 
ettiremediği hakkuidaki tahminler 
elbet ilakikate tevafuk edemez. 

Bir kere birisini boğan bir adam ile beraber dışarı ~ıkan arkadaşı Hat· asgari 15 dakikalık bir mesnf e 1 rI1 
,-~l:a ı~a~allinden derhal _kaçmak sev lıerell olmasın dediler!.. 20 dakikada oraya hem gitmek, ııc . 
in tabıısıne r~ ~~ur. ~ır de .~aban- Bu şüphe üzerine tahkikatı inki.,af gelmek, hem de bUtün bui şleri bC 
ca çıkarıp ~nu oldurmege .. ve d~yayı ettirdiler, ve yukarıda size verdiğim c~rmek mümkün değildi. 
uyandırm.aga kalkmaz. Boyle bır şey h.ahata onlar da şahid oldular. 
aklına bile gelmez. Yani saat tam 2.30 da Jhon ile Ko 

Sonra soğukkanlılıkla muhatabını henin kolkola oldukları esnada Hat
boğan bir insanın heyecandan burnu· herell Harwood klübüne avdet etmiş 
uun dibindeki adama kurşun isabet bulunuyorlardı. Orada on dakika ka· 
ettiremiyecek kadar müteheyyiç ol- nar kaldı ve üç:e on kala klüpten ay-
masıru yine akıl almaz değil mi? nldı. 

Kohenin imdad için havaya bir iki 
ei ateş ettiğı ve biçarenin yabancılar 
ta.rafından arkadan bir baskına uğ -
rnmış olması ihtimali daha galibdir. 

!Tabii tahkikat hiçbir netice \'ermedi 
, 'e Jhon mevkuf girdiği miic;tantiklik 

Eğer, Koheui bu zat soymak istiyor 
Vt onu öldürmeyi tasmim etmiş bu
lunuyor idiyse, klüpte bu saate ka. 
dar bekler.:1esinin mQ.nası yoktu, zira 
facianın vukua geldiği saatte Ifohenin 
evde bulunması iktiza ederdi Diğer 

. . . . . . . . . . . . . !I' 
Bıımd4 karilerinıizin tıal·~ t 

tahlil ederek, cinayeföı failler'~• 
ildeki i.m1wıta göre mama1°~ 11 
ve ooka üzerine 4;1.,;;mrıoıe1-ı' 

~.. /fi' 
riôa ederiz. Bulamazlaraa te 
kanın mabadını oku~mıar .. 

. • . . • • . . . . . . . . d olıı 

- Bu esrarın aLlahtarını bul u 
mu? . 

- Bulmasam size anlatır n1ıY1111 1 
İhtiyar düğümlerinden bir tan&'" 

çözdü. [Devamı ııar1 
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frodit davası 
[Baş tarafı 4 üncüde] ırarını okuması ve orada Konyalı haklMilli Şefin hapsedilmelerini istiyecek

?ııütaıeasını bildırmeğe de yanaşma- kında beyan edilen mütaleanın ma - miş. ÇünkU tenkidde katiyen şahsi· 
ıı br. nasını iyice anlaması tavsiye edilebi- }'et mevzuu bahsolamaz. 

7. Matbuat kanunu 'ceza kanunu - lir. İddia makamının amme davası a- İşte iddia makamının bu tarifine 
"Un çcrcevesi dışında mütalea edile - çılmasına kafi delil olarak ileri sür- göre bütün matbuatın ortadan kallc-
~ı. Ceza kanunu, 45 ınci maddesile, düğü rapor, işte bu Konyalının rapo- ması 18.zımdır; çünkü mes'ul şahısla

h r, 1nO'i bir suçun teşekkülü için eli- rudur. Bu delilin. kafi olmak şöyle rın yanhş hareketlerini tenkid etmi
t-0ıı. l:asdini, ızrar kasdini şart koşu- dursun, ne kadar gayrikanuni oldu • yen matbuatın sadece resmi haber 
;or. Soı gu esnasında da söyledim, be- ğu mahkeme kararile de sabittir. E. neşreder ajans bültenlerinden ne far

l"il yaz·m, tlk satırından son satırı- S:er müddeiumumi Hikmet Onat. bu ln kalır? Bütün gazeteleri kapamalı 
a kad,ır, her kelimesile, her mefhu· Konyalının raporile değil de, Türk ve VC' bu rnUddeiumuminin tenkid hak -

ıı- l<!, her manasile yalnız memleket Fransız ede:biyatmda cidden vukuf kmdaki fikirlerine benzer makaleler 
~~ inkılab endi~esi ifade eder. İddia sahibi. şöhretli ve seçme bir ehlivu- ve resmt tebliğler neşreden yaprak • 
ı:-., kamı, yazınım hangi noktasında. kuf heyetinin raporile ~eri toplat - lar çıkarmalı? 

gt kar nelerle cürüm kasdi gör- saydı. tenkidimizin hedefi müddeiu • Şimdi df: tenkid ve hakaret hak • 
·üne d'lir de tek kehme söyleme- rr.umi değil, o meslekdaşlar olurdu. lnndaki mütalealarımızı biz söyliye • 
Yanaşmamıştır. Fakat Türkiyede bu kadar yanlış bir lım. 

• • • rapora imzasını atacak tek edebi · Tf'nkidin bir çok nevileri vardır. 
V oksUz ve temelsiz yatçı ve tek münevver olmadığı ya- Tenkid bu zatın tarif ettiği gibi 

iddilar plan neı:ı.riyatla da anlaşıldı. Demek yt.lnız kitab üstünde yapılmaz. Resim 
'"'eP. n celsede İddia makamı esas ki Afrodit kitabı aleyhine bir amme ÜFtünde de, heykel iisti.inde de, mi.i
·kındaki mütaleasını bıldirirken. ciavaı:ıı açılması için liizımgelen se · ~ik iistünde de.fiil üı:ıtünde de, şahıs 
larımızın ıcındekı suc.: unsurlanle hc·bler tekemmül etmemiştir, bu ha.- Ustünde de yapılır. nim ve sanat ten-

nu11 aras nd~ki miınasebcti tayın relret gayrikanunidir ''e gayrikanuni kıdlerile matbuat tenkidlerini biribi
c<Yi yerde, sadece, kanunun tahli· I tı'.r hn~eketi~ matbuat tarafından ten rınden a~rm~k lazımdır. İlim ve sa
e 1 1 'lr etti ve yüksek mahkeme- 1 kıd ~dılmesı şarttır. nat tenkıdlerınde, hedef, çok defa, 

1 · de, b'ze de ceza hukuku dersi ve- 1 Madem ki iddia makamı masum va yalnız eserdir. Çok defa diyorum, 
1 gıbi davanın özü ile alakası olnn· ı' t:n_daşl~nn mahkemeye s:vkediln:ıele Ç'ünkli, ilim ve sanat tenkid.terinde 
Y n tcferrüata O'irdi. rmın bır yolsuzluk oldugunu ıtıraf de, bazı defa, şahısla şahsıyet ve 
1duıa makam~ bizim delillerımize ctmıştir ve madem ki Afrodit mü - ş.ıhsiyetle eser arasındaki münasebe
'>'ab ''ermemiştir: fakat biz onun ıd-ı frrcım ve tabilerinin mahkemeye tin tayin edilmesi zarureti, münakki

, alaruıa teker teker. sarahatle cevab ı>E>vkedilmeleri için kanuni sebebler de, sanatkarın ve müellifin şahsın -
·~ı·ec:eğiz. Hukuki teferruat üstünde- ~1e~cud ~eğildir, iddia makamı, ke~- cian, hatta hususi hayatının en mah
~. müdafaamı daha fazla avukatları- oı ıfadesıle. Afrodit davasının gayrı- rem safhalarından bahsetmek hak • 
l':ı:ı hır karak ne~riv'l.ta aid iddialarını kanuni, yersiz ve esassız olduğunu l:•nı verir. Avrupa münakkidleri, şair 
be kadar köksüz ve temelsiz olduğunu ~-abul etmiş demektir. Biz yazıları - Baudclaire'in, şair Verlaind'in, Os-
lıtndi arzedeceğim: rrıızda bu kadarını söylemeğe cesaret car Wilde'in eserlerindeki deruni hi-
e nıemiştik! edememiştik. mayelerini ve şuur dr:ıml:ınnı izah 

lddia makamı geçen celsede şöyle 1 ~nkit ve hakaret E.debilmelt için, onların hususi hayat· 
drıcti: "Hakkında amme davası açılan . mevzularma dair lhrındaki en mahrem <;izgileri. fazilet 
~~t şahsın duru~ma n~~icesinde ~ah- İddia makamının tenkid ve baka. leri ve ahlaksızhkl~rile beraber ifşa 
.~rrı olamıvacagına gore, esas ıtıba- ret mevzuundaki mütalealarına gele- ederler. Bu sanatkarların yakın ak -

\'ile bir ,ahsiyet hakkında amme da- tim. rabası o münakkidlerın aleyhine da-
vasının açılmasını haklı gösterir kafi İddia makamı hakaret suçile tenkid va açmaz. Açmağa kalksa da bu da
ltbebıerin mevcudiyeti halinde mah- arasındaki farkı şöyle anlıyor, diyor 

1 
vada münakkidin hapsedilmesini is -

erneye sevkinde bir fevkaladelik yok ı.1: "Hakaret şahıslara müteveccih -\ tiyecek. bir tek müddeiumumi çık • 
tur. Bu sözümle masum vatandaşların jtir. Tenkidde şahsiyet katiyen mevzuu maz. Matbııa.t tenkidlerinin hedefi i
~~ahkemeye sevkedilmeleri yolsuz de- bahsolmaz. Filan şahsın yazmış oldu- se, -ilim ve sanat makalelerinden bah 
;lldir dernek istemi~or~n:1'. mahke~e-ı gu kitab gerek tcrtib ettiği' usul. ge-! sc:mtyorum- ~a. fiil: ya şahıs~_ır. ~ir 
~sevkine kafi dclıl tabırıle bu du • I rek istihsal ettiği neticelere nazaran mısal. Farzedınız kı Tıb F'akultesın

'llnc.:eyi önlemiş oluyorum . ., Burada ~u. şu noktalardan hatalıdır denilirse den diploma almamış. hekimlikle hiç 
.,_frodit davasının açılmasına karşı bu, tenkiddır .. bu tarıfe göre tenkid alakası olmıyan bir şarlatan, yanlış
~atbuatın tenkidleri kasdedilmiştir. bir kitab üstünde yapılırsa tenkid _ lıkla, Belediye hastahanelerinden bi-

Afrodit davasmm dır, şahıs i.ıstünde yapılırsa hakaret- rıne operatör tayin edilmiş. Her gün 
tek sebebi tir. bir kaç zavallı hastayı kesiyor, biçi-

1\.frodit kitabının mütercim ve ta - Tenkide dair binlerce makale ve yor. öldiiriiyor. Matbuata şikayetler 
bileti hakkında amme davası açılma- ltitab okudum. ltiraf ederim ki bu yağmış. Gazetler de tahkik etmişler, 
tıııı haklı gösterir kafi sebebler var mevzuda Türk, Fransız, tngiliz, !tal- c~enmiş_ler ki bu adam Tıb Faki.ilt~
ttıdır? Bakalım: Evvela ortada "se- yan. Alman fikir adamlarının müta- sınden dıploması olmıyan. yan deh, 
~bler,. değil, bir tek sebe~ vardır : lealan arasında böyle bir tarife rast yarı şarlatan bir n:ah!Cıktur: B~ ~da-
~onyahnın raporu. Bu da, amme da- l.ımadım. mın doktor olmadıgını, vaktıle ıkı de· 
~~ı açılmasını haklı göstermeğe ka- Bu t 'f 0 .. e ben bugün Damad fo Toptaşına girip çıktığını, her gün, 
tı arıegr, ' ı·· ü b" k h "l" ·· Olrnak şöyle dursun, ne tarafından Feridin vatana hiyanel ettiğini yaz· ust. stc ır n~. ~stanın o u~une se-
~\>itip baksanız gayri kanuni bir de- sam ve onun akrabası, usul ve füruu bebı~e~ verd~gın~ yazmak bı~ _şahıs 
i!ı'lir. Gayri kanuni, çünkü kanun, brafından aleyhime bir dava açılsa. tenkıdı, Bcledıyeyı bu yoldakı ıhma
%vukuf olacak adamda bazı şartlar herhnn · b"r müddeiumumi ortaya linden ve dikkatsizliğinden dolayı suç 
ltoar. Evveli, ehlivukuf olacak adam, çıkarakgıoa:nad Feridi bana karşı mü 111 bulmak ta bir fiil tenkididir. İddia 
~t~ik edeceği mevz~da mütefennin dafaa edecek ve ona hakaret ettiğim ~aka~ına k~lsa, o sahte doktor aley 

f! tnütehassıs olmaga mecburdur. idn benim hapsimi istiyecektir. Çün- hme bır kelime yazmak, şahısdan 
~fl'Odit nedir? Fransız edebiyatına k.ü aynen iddia makamının kelimele· t~ahsetmek olduğu için, hakarettir. 
~il, Fransızcadan terc~e ~e edebi nni ~öy!Uyorum: "Tenkidde katiyen Ne ~apmalı? Bu tenk_i~~ ya2'.311 gaze
~ ~er. Bu kitabın edebı bır sanat şahsiyet mevzuu bahsolmaz.,, ltelen o sahte ?pera_lorn~- el~~ v~:ıp 
l eti olup olmadığını, Frans~c~dan Türk matbuatı :ıyl:ırca sahtekar k~ır 1lntır ~estırmch, dc..,ıl r:ıı Çun
~!tıen ve tahnfsiz tercüme edildip e: Ekrem König aleyhine şiddetli ten- ku ... 'Tenkıdde şahsıyet katıyen mev 
tı~lnediğini, fransız edebiy~t.ın~a yen kid yazıları yazmıştı. Yine bu tarife zuu babsolm~,, 
~ lıtı olmadığını anlamak ıçın üç va·ıgöre onun akrabası, usul ve füruu ta- Avrupanın lıberal matbuatmda şa
~f §arttır: 1 rafından bütün 'l'ürk matbuat• aıey- hıslara aid tenkıdlenn h~~fi, yani 
'>ııyahda olmayan S vaslf hi~e bir dava açılsa, herhangi bir ~asıd •.. ~cmlek~t menfaatı ıse, en a-

. l. Edebiyatta ihtisası olmak, n:uddeiumumi ortay:ı çıkarak sahte- gı~ ~ufurler bıle hakaret sayılm~z. 
l l'ı\...._ - bı'lmek 3. Fransız ı. ar Ekrem Köniği bütün Türk mat- Hurnyet crada da kanunla olrlugu 
t ''ra.rtSıZC& 1 li Y" 1 . l 1 
~ "biyatına ve tarihine vakıf olmak. ı..uatına, sahiblerine, hasmuharrirte - ıalde) . uz er~ mısa (en. bır kacını 
tınYalı bu Uç vasıftan da mahrum- rıne, neşriyat müdürlerine, muharrir P~eyım: Actı~n- Fr?nçoıse gazete~ 
Lr: İddia makamı bana bir tek Türk lerinc kar$ı müdafaa edecek ve ne sının başmuharnn l.kon IY.ıudet -kı 
~\'biyat tarihi gös(eremez ki zama- kadar muharrir varsa hepsinin hep- rneşhw- Alphonse Daudet:n!n oğlu 
~ı:ı. ııaan bahseden sayf alan içinde ~ini istiyecektir. Çünkü "tenkidde ka-

1 

~ur ve Goncourt a~~~em~sın~e a.za
~\f}l..Yalının bir kere bile adı geçmiş tiyen şahsiyet mevzuu bahsolmaz!,, c.ıtr - z~manı~ B.:~ve.tılı B~ınnd ın met 

llll. Konyalı Fransızca bilmediği öyle ise o mefruz müddeiumumi reslenle geçırdıgı hususı hayattan 
tibi I<'ransız edebiyatına ve Fransız r.e duruyor? Kalksın, mekteblerde o- bahsederken, -Briand'ın sağlığında 
~biyatı tarihine vukufu da yoktur.ıkutulan bütün yurd bilgisi ve tarih ve Başvekilliği zamamnrla!- şn satır-
:"llli\>Uku!ta kanunun aradığı 2nci btt r.ıuharrirleri aleyhine, kolları sıvaya- ları yazmıştır: "Ba~ekili.n boy_n~z -
~~ l'Iart ta onun bitaraflık ahlakıdır. ı ak dava açsın. Çünkü o kitablarda, ları yıldızların seyrusefenne manı <>-
lııia rnakamı zannetmem ki Konyalı-j1 bir kısmı bala sağ ve zamanında bü- luyor.,, Yine l.kon Dıtudet, bu harb 

~ıı edebiyat mevzuunda mütefennin yük makamlar işgal etmiş insanların ~ıkıncaya kadar. gaz~lesinde hergün 
~ lllUtehassıS olduğunda, Fransızca- şahıslan tenkid edilmiştir. Haydi, bii Y.amrı.n za~~n Ba:vclnl ve Nru:ır ol.an 
\ ~e Fransız edebiyatını bildiğinde, tün gazete muharrirleri, tarih mu har Sarranlet ıçm goril Sarrcnlet diye yaz 
\ lnUkemmel bir ehlivukuf seciyesi- rirleri. mekteh kitabı muharrirleri bu nıış, "goril,. sıfatını bu ismın yanın
~ llahib olduğunda ısrar edebilsin. yurun hapse, çünkü tenkidde şahsi- dan hiç ayırmamıc:tır. Diğer bır çok 
~ı lti bahislerde olduğu gibi bu ba. yet katiyen mevzuu bahsolmaz! [Nazır!ar için kullandığı tabirle: de 
h l\te de susmaya karar vereceğini bi O mefruz müddeiumumi, anlaşılan, eksenya şunlardır: Veba farelcrı, al
~Qli.ırn. sağ olsaydı Atatürk aleyhine ve bu çaklar, lratmer, hırsızlar... Gringoire 
~ llaıbuki Müddeiumumi Hikmet O- gün ismet İnönü aleyhine ha.ka.ret gazetesinde Maliye Nazın Auriol'un 
~~ gazetelere verdiği beyanatla, <favası açılmasını icab ettirecek bir 1 adı her zaman .. Anriol - la - faillite,, , 
~ 1Ya.Iıyı yüksek bir vicdan eahibi, çok vesikalar mevcud olduğu kanaa- yani "iflas etmiş Auriol,. olarak ge
~Yttebnilel takdir kazanmış büyük tiııdedir. Çünkü Atatürk nutkunda <;erdi. Bu gareleler aleyhine bu ya
~~;tlun gibi efkirıumumlyeye sür - t'c İnönü bir çok nutuklarında bu zılarından dohyı dava :ıçılmamıştır. 
)e ~~ ç~~tır. Yüksek mahkeme- memlekete hiyan~~ eden bir ço~ şa-1 Jı'ransaı:a kadar gitmiy.?l~m. Bur.ay~, ''di ettigmı gazetede bu beyanat tıslan, hem de yuksek mal{am ışgal lstanbuta Tanasa revusu gelmıştı. 
~ vardır. Konyalının ehlivukuf eden bir çok şahsiyetleri şiddetle ten Bir Rumen revı:sü. Ornd .... , sahnede, 
\ la.tından hiçbirini haiz olmadığın- kid etmişlerdir. O zaman bu me.fruz zamanın Ad ıye Vekili k cağına dak
~,~ makamının ufak bir şüphesi müddeiumumi Ankarada olmuş ol - tilo lu7.ı alıyor ve SJkıştıny r. Oda 
~ıu,~ kendisine Yedinci Asliye Ceza Aymt!J Atatürkü Ye lnönlinü mahke kapısında. ziyuetçiler bınkmiş. Ha -
~esinde Afrodit mütercim ve meye vereck. onlara karşı bütün ha-jl~eme Vekilin mühim devlet işlerile 

ti ha.kkında verilen bera.et ka- hılPri müdafaa P.decek ve Ebedi Şefle meşgul olduğunu ve zil çalınmadan 

• 

..,_ , r 

evvel ~ ldmeeyi alamıyacağuu br. Bwıuıı için de, benim. mOddeiu-ıbUtün Tilrk münevverlerini ve bizim 
pöylilyor. Fakat vekilin muasının. tıs.- muminin şahsına veya makamına ga haklı olduğumuzu ortaya. koymuş ~ 
tUne oturan şmıank k1Z1n bacağı ka- razım olduğunun isbat edilmesi li. -ı tur. Haklı bir davada hakkın tecelli
ıara elektrik düğmesinin Ustüne ge- zımdır. Milddeiumumilerle benim a- si içinde gösterdiğimiz hassasiyetten 
lıyor, zil çalıyor ve hademeyle bera· ramda ne rneslekf rakabet, çünkü hu- dolayı mahkfun edilmemıze imkan 
ber kapıda bekliyen ahali içeri gıre - kukçu değilim1 ne de herhangi bir var mıdır? 
rek Adliye Vekilinin kepazeliğini gö- eski meseleden kalma infial vardır; Ben burada kendimi değil, buraya. 
rüyor! .. Misaller binlercedir. çU.nk~ lzmit. ve İstanbul mü~deiumu- ]toplan~~ ~-aJkı ve gençliği, şu kaldı-

Şimdi bir de nezih Türk matbuab- mılennden ilk defa bu müstehcen nmın ustunden geçen her adamı 
na geliniz. Bir çok muharrirler, me - davaları milnasebetile bahsettim. hatta bizzat bu müddeiumumi nma· 
buslar, mUnevverler müddeiumumiyi İddia makamı, yazımda.ki ric'i ke- vininin kendisini, milli ve medeni hak 
tenkid ederken, o arada ben ne ya.z- Iimesinden "taassub ve cehalet,, ma· larım müdafaa ediyorum. Çünkü ma1 
mışım? Müddeiumumiye goril, veba nası çıkarmakta israr ediyor ve di- buat efkanumumiyenin mümessili
faresi, alçak. hırsız. katil mi demi - yor ki: "Kanunu temsil eden müddei· dir. Günün birinde bu müddeiumumi 
şim? Hayır ... Ne yazdım? Sanatkar- wnuminin ric'i düşüncesi şu demek- muavini de, herkes gibi, bazı fikirle
hıra ve sanat eserlerine karşı sistem tir: Elli sene evvel düşUnUlınüş bir rini ve ha~arlını müdafaa ettirmek 
halinde yapılan takibatın ric't bir mi· düşüncenin bugünkü terekkiyata rağ için CumLuriyet gazetesine ve be -
r.ası olduğunu yazdım ve bu Oh.niye- men yine, o yolda tatbik sabası bul- nim odama gelebilir; emsali çok var
tin -tarih boyunca misallerile malftm mağa uğraşılması ve bu zihniyetle dır-
ve mUsbet- tehlikelerine işaret ettim. hareket edildiği iddiasıdır. Filhakika iddia makamının vazifesi &
Müddeiumumiyi bu zihniyetin. çerçe- topun namlusunu domuz kılile silin· mirin değil, 8.mmeyf müdafaa etmek 
vesinden çıkarmak için de, adalet kuv diğinden memlekete idhaline fetva tir; kendisi buraya geri zıhnıyetle 
vttlerinin inkılab cebhesinde yer ala- vermiyen şahısların düşüncesile bu- 1mücadele edenleri değil, o zthuıyeti 
cağından emin olduğumu ilave ettim. I gün hareket eden hadisata bu yolda müdafaa edenleri getirmek le mü • 
Fazla olarak müddeiumumjnin baka- şekil verilmek istenildiği iddiası bir kellefllr. Cumhm·iyet miıddeıuınu~ıi 
retine karşı onun namuslu ve muhte- müdediumuminin şahsına karşı va- sine muavın olmanın en açık ve yuk· 
r'-"m bir adam olduğunu da ayrıca ki olsa da bwıun mefhumu şu olur ki sek manası budur. 
yazdım. Nezahetin bundan fazlası, bu müddeıumumi zamanla değişen Son sözüm şu: Benim gayem y~l
mesleki vazifemiz hesabına, rezalet kanun hükümlerinin tatbikinı geri nız beraet kazanmak değıldıı. Boy
clur ! lJdia makamına soraıım: Ka- bir düşünceyle tatbik etmek sureti· le olacağından emmim. Çünku ı;on de 
mın hakareti mi cezalandırıyor, ne - le ric'i bir harekette bulunmuş, mü- rece zeki, memleketin biıtun davala
znht>ti mi? teaı;sıbane haı·eket etmiş ve tekem • rını ve ihtiyaçlarn:u müdrik. vıc<lanlı 

İddia makamı eöyle buyuruyor: müle bıgane kalmıştır.,, bir hakim önünde olduğumu bıhyo · 
"Hürrıyet evvela devlet otoritesile İddia makamı yine "ric'i,, kelime- rum. Bunu sbylerkcn, beraet kaı u.rı 
daıma temasta bulunduğu gibi ferd- sile "irticai,, kelimesini biribirine ka- koparmak istiyen bır suçlu gıbı ıniı· 
lerin duçan tecavüz olan haklarile rıştırıyor. Ric'i, geriye doğru demek dahane etmiyorum, bildığimi iyi bı 
de tahdid edilmiş parlamanter rejim tir; irticai, din duygularına dayana- Jiyorum ve samimi soyluyoı tıın. Be · 
lerde her salahiyet bir mesuliyetle rak geriye doğru kıyam demektir. nım gayem beraetten zıyadc bulun 
müterafiktir. Bu, bizzat matbuat hür- Bentm yazımda ırticai değil, ric'i memleketi teessiır içinde bu akan bu 
riyetinin de bir teminatıdır; çiinkü kelimesi vardır. Halbuki ıddia maka- davaların bitmesi ve adaletle bit • 
bunun aksini kabul etmek, matbuatın ınının ileri sürdüğü "domuz kılı,. mı· mcsıdir. Çünkü dünya, tarıhinin en 
tahakkümü neticesini doğurur ki sali, domuz müslümaıılığın tahrim et vahim anlarını yaşıyor, memleket 
istenilen netice bu değildir . ., tiği bir hayvan olduğu için, irtıca bu akşam bir harbe gırebilır. lşımi· 

lddia makamı parlömanter rejim - misalidir ve saded hancindedır. Ric'i zi gücümüzü bırakıp, hukuki beda • 
!erin başlıca örneklerinı nerede gör - adam, muhafazakar adamdır. Muha- betleri isbat için, burada çene yarış
rnilştür. Fransada ve İngiltere.de de- fazakarlık başka, taassub ve ceha- tırnıağa vaktimız yoktur. Matbuat, 
ğil mi? Fransız matbuatının neŞir let başkadır. En ileri memleketlerde manevi cebhede, en yüksek müdafaa 
hürriyetinde vardığı dereeeden biraz 

1 
muhfazakar fırkalar vardır, bunlar silahıdır. İddia maJiamı da geçen 

evvel bahsettim. İngiliz matbuatın -ltaassub ve ~hal~t fırkalaı: değildir. celsede. matb~tın t~plan; t~ekten 
dan da bir misal vereyim: Bu harbin Mesela bugun, Dıvan edebıyatım mu kudretlı oldugunu soyledı. Türkıye
içinde, meşhur İngiliz tarihçisi H. G. asır edebiyata tercih eden bır adama nin en büyük gazetesinin muharrir -
Welles, "Fortnightly Review,, mec-1 ric'i düşündüğü söylenebilir ve bu - lerin hapse sokmakla ordunun en 
muasının 10 bırincikanun 1939 ta -ınun hakaretle en uzaktruı münasebeti mühim silahlarını parçalamak ve 
rihli sayısında lngiliz imparatorluğu- yoktur. Fakat hududları iyi çızilmez- cebhauelerıni patlatmak arasında ne 
nun "lçinde y~adığl zamanın ritmi- se ric'i dü~'Üncenin memlekette irti- fark vardır'? Dava açmak, bır sar -
ni takib etmekten aciz adamlar tara- cai hareketlerle ihtilat P.tmesi tehli- dalya kutusu açmktan daha kolay
fından idare edildiği içın,. bunlann kesi vardır. Ben yazımda bu tehlike- dır: Bileği yonnıyan bir el hareketi, 
meskeneti yüzünden, nihai iflasa doğ ye işa ettim, fakat böyle bir teh- iki satırlık yazı kafidir; amma mah· 
ru süriiklendiğini yazmıştır. Bu sa -ılike zuhurunda, adaJet kuvvetlerinin kemeler haftalarca ter dökmüşler, 
tılar, sansure rağmen lngiJiz mat- inkılab cebbesinde yer nlaca.kların- amma muharrirler hapse girmişler, 
buatında çıktL Hele son günlerde. 1dan emin olduğumu da söylcdım. Jd- amma memleket ve inkıhi.b en kud
müttefik matbuatının, hep sansüre 1 dia makam~ ya "rıc1,, nin, ya ''.~~ r~li r_rıüd~faa siJahlannda~- mtıh~ 
rağmen Fransız ve tngiliz hükfımet- sub., un manasını ~aşırıyor. Rıc ıyı edılınış, kurun umurunda, oyle mı .• 
!erini acizle miskinlikle nasıl itham izah ettim. "Taassub., kelimesi için Hayır, bay ha.kını! Hayır, memle
ettiklerini okuyup duruyoruz.. işte 1 de Kamusu Türkiye bakalım. "Şem- ketin vicdanlı ve aydınlık çocuğu! 
bunlar iddia makamının bahsettiği ~seddin Sami, sayfa 416,. Senin böyle bir haksı~hğa işti:ak et· 
parlömanter rejimlerin matbuatıdır. I Taassub - l. Birine tarafdarlık ve men ihtimalini h~tırımdan _bıle ~-e
Oralarda niçin hiçbir milddeiumwni 'gayretkeşlik etme. 2. l{end.i din ve çinnem. Memleketı ve adaletı en yuli 
gazeteleri mahkemeye vermiyor, ni- milliyetini son d~rcce iltiz::ı.mla diğer sek irfan ve vicdan seviyesınde tem· 
çin matbuatın tahakkümünden bah . ( ~ir din ve mill~~ette bul~anlara kin sil ~ bir karar. verccegini biliyor 
setmiyor? Acaba Ameril<a, Fransaqve husumet gos.terme. Diyanet ne ve sükW1eUe bc~lıyomm. . 
İngiltere, İsviçre, Rumanya ilh .. gi- kadar memduh ıı;e taassub o kadarı 1\1uôueiumunu Cevn.b Verıyor 
bi memleketlerin mtiddeiumumileri, mezmumdur. (Bu kelıme Arabide baş Peyami Safa yukarıdaki müdafaa· 
parJömanter rejimin manasını bu id- bca birinci mana ile ve asabiyeti mil· sını okuyup bır suretini mahkemeye 
dia makamı kadar anlıyamamışlar liye manasile müstamel olduğundan verdikten ı:;onra. avukatlardan Suad 
mıdır? Oralarda da matbuat hürriye- memduh; lisanımızda ise ikinci ınılııa Ziya söz aJdı. Meki Saidin vekiilet
ti kanunla mukayyeddir, onların ce- ile kullanıldığından mezmum_d~r.) 1 namesini gelecek celsede ı.aahkemeye 
za kanwılarında da neşir yolile ya-! ~örülüyoı~ ki taassub da_ dını ~~s- vereceklerini, -~a~lanndaki buw al~ 
pılan hakaret suçu cezalandırılır. O sasıyete baglı me:.ı:~um bı: ge~ıhk davanın çok muhım ve en aşagı bıı 
memleketlerin hepsinde jüri yoktur. manası vardır; "rı_c'i., kelı~~sm~e sene hapisten bı:ı.şlıyan taleblerlt 
Hem de jüri kanunu ayaklar allına a- bu mana yoktur• egcr ben. muddeıu- mahkemeye sevkedilmiş olduğunu 
lan ve bütün jurtsprudence kayıdları· mumiye irtica ve taa~ub ıs~ad ~t • söyledi. Esas ıt ba.rile müdafaaya ha 
nı parçalıyan hır heyet manasına mck ist~seydım bu kelımeleı~: d~?ru- tırlanmı~larsa da, hem yazılı olarak 
gelmez; sadece kanunların tefsirin- da~ do~ya kullanınlım. ç_unku bu müdafaalarını veımek, hem de ~r· 
de sosyal ve psikolojik unsurların da· kehmelerın kullanılması bıle, gaye lıklarını ta.uamlamak için kendilerını 
ha geniş ölçüde nazart ilibare alın- m~leket menfaatı olun~a, _hakaret mUhlet verilmesini istedi. 
malannı temine yarar. teşkıJ etmez. Adlıye Vekaletı yanlış-! Mütaleaaı sorulan müddeiumumi 

ıdd . k ı matbuatın tabak _ Jhkla başımıza mürtPcı ve mUteaSSlb muavini söz aldı. lstimhal talebini ıa ma am . •. . . . 
kümünden bahsediyor. Matbuat ta - bir müddeıumumı ge~ırırse ~ilitnızı kabul etmekle beraber Peyami Safa· 
hakküm etmiş de ne olmuş? Hikmet Y.~tu.~ otaracak mıyız · ~-~~kıt ~ta- ya kısaca ccva.b vereceğini söyledi 
Onat hala yerinde oturuyor ve hfila tu;.k un bıze emanet ettıgı ınkılabın Müdafaanamenin tam bir edib ka· 
aleyhimize dava üstüne dava açıyor, muda;aa . ~ıtası var~ ortad~ ne leminden çıkmış olmakla beraber, 

!hala adliye çatısı altıncla, haklarında. kalır·. ~lı~~ze_ sopal~rı :1~~ ~ud~ı- huırnkia. edebiyat arasında fark old'u· 
taleb edilen cezanın cins ve mahiyeti umumınm ustune mı yunıyelım · O ğundan bahisle söze gin§ti. ü~ 
bakımından, bir gazetecinin bir do - z~~ bu zat ~izi. alk~şlıyacak ~~ ?. anın blf'Çok noktalarına. tema.ı; ve 

l
)andıncıdan bir fikir adamının bir Dılsız kalmış bır mkılabın keodısini reddetti. Bu müdafaanameyi müda· 
hırsızdan, bir edebiyatçının bir kar- irticaa ve !aas':~. ~ar~ı namı mil · iaa hakkının ~mal değil, bir lıak· 
manyolacıdan farkı yoktur. Tabak - daf aa edebılece0ını ıddıa makamımı. kın suıistiDJali şekliııcle telakki etti· 
küm eden kim? :Matbuat mı? Her sorarım! ğini, müdafaanın tecavüzi bir :ıibD1 
gun bu suçlu iskemlelerine memleke- Halbuki benim yazımda irtica '1e yetle hazırlandığını söyledikten son· 
tin münevverlerini oturtan, her gün taassub isnadı bile yol.tur. .ra: ''. • • ~at.buat hürriyeti birkaıı 
saatlarca ve boş yere yüksek mahke- Server Bedi ımzası ya1.ımın ara~ 1 kıf?inin dinde ... ,, diye söze devam o
>nenız~ oyalıyan,j devreu.ı matbuata cadan ba_şka ~l bilmı~enlere- sar~- I d~~~en b~\.kim müddeiumuminin W. 

j ve muhaITirlerı boş yere masrafa ve h~tle ra.cı ol~u~~: ~u<ldcıumuın: -
1 
zünu ·estı: 

zahmete sokan biz miyiz 1 !ddia. m.a.- nın arabca. bilmedigını. yazınıda. m~d - Bunlar zapta geçmez .. lisanlnız 
kamının matbuat hürriyetinden anla- deiumumilere ve mahk~elere aid ta ıl edi~ diye ikazda bulundu. üd< 
dığı bu mu? Her gün bir gazeteyi, uzalı bir ima bile olmadıgmı sorgu es deiumumi muavini Mahir biraz daha 
her gün birkaç muharriri hapse sok- nasında arzettim. "İmtihan,, yn~:·- mutedil bir lisanla sözünü bıtlrdik • 
mak mı? Teşkilatı Esasiyenin vic - nm mahkeme karar ve muameforı us- ten soora. Peyami &fadan sözU 
dan, fikir, tenkid hürriyeti dediği tünde mütalea beyan etmek o~adı- soruldu. Hfı.kim Halil, Peyamb:ıin mil· 
§ey, bütün memleket münevverleri - ğını da sorgu esnasında a.1'7.e1.tin:ı. O dafaasıuı yaptığına ve idclıa.. maka
nin, bir zindanın demir parmaklığı müdafaalarının il8.ve edecek sözüm mmın cev:ıbmdan &orıra mes:ıf saati 
arkasından dıllerini çıkarmaları mı· yoktur. geçmi o duğuna, tevhid edilcıı dava· 
dır? Şimdiki müdafaam:ı.. nihayet, ~unu lıırın ehemmiyetine ve avukat İrfan 

Evet, iddia makamının dediği gibi, ilave ed ceğim: Afroclit dava.'illllll Emi e Suad Zıyannı müdafaalannı 
hakaret suçunwı teşekkülü için el· adı yanlıştır. ikmal edemcdikleıini söylecliklerıne 

fazı tahkiriyenin viıcudü şart peğil- Bu bir fikir •e memleket davası- gore bir defaya mahsus olmak iızere 
dir; fakat cürüm kasdinin, hakaret 1 dır. Yedinci asliye ceza mahkemesin 27 mart çarşamba eiinl\ eaat 16 ya 
kasdini..n. izrar kasd.inin vücudü şart·a.e verilen beraet kararı bu davada !bıraktı. 
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Baş, diş, nezle, romatiznia, siyatik ve kuıunç 
aljrllarını geçirir, grlpe ve soOuk algınhGına kartı 

iyi bir Hiçtir. OUnde 2 - S aded ahntr 
Sdıhat v eklltıtinla nıhaatw halzcllr. 
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Sabah, öğle ve akşain 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 
defa dişleri niçin temizlemek lazımdır 

Çünkü unutmayınız ki: 
1 

Bakınuazhktaıı çttrilyea. dillerin. 
bademcik, kJ QJ1U )r. entJoenz&, ff 

hatU. zatOnieye rol açtıkları. iltilıab 
yapaa Ctie etlerile köklerillde mide 

tlolda.n sağa: humması, apandialt, nevrasteni, at-

ı - Güzel tefı"lblannı okuduiu • ma Ye romathpna J&ptıp femıen 
nuz bir muharrir. anlatılmışbr. Temis &tıs Ye ..,.._ 

ı - Ve - Bir renk. dişler umum! vUcud aaflıiuwı ea 
a - Şarkı araamda 16ylenir • Kır- blriııci prtı olmuştur. Binaenaleyh. 

mızılı. d.itlerfnizi her glA - llakal S defa • 
4 - Birdenbire • Bunamak, .. Radyolln,, dif macwUle fırçalı,.. 
5 - Kekelemek - Zamaa. n.k sıhhatinizi garanti edebillndni&. • 
t - Bir pia maddesi • Sağ'lık. Bu suretle mlkroblan lmba eclenk 

· T - lfık verir • Sayfiye .evi. di§lerinizi konmu11 olu.rama. 
RADYOLIN 

8 - FelAket - Aiaçlar • 
9 - Bir isim - Genişlik - Kör. 

10 - Atlara takılır - Haber 1"el"IDO. 

Yukarıdan aşağıya: 

ı - Ezan okunW' - Tatlı bir mad
de. 

2 - Bildirmek. 
3 - Makinelerde buluaur - BSr A:r-

go tabiri. 
' - Bir ağaç. 
5 - Bir içki - Bir U7.t1Y. 

6 - Ucuz. 
T - Korkutmak. 
8 - Bir nota - Llın. 
9 - Bir nota - Zıplama. 

10 - Binek hayvanlarına takılır -
Hastalıklu. 

Alaturka ve alafranga -
Mükemmel 

YEMEK, TATLI 
(Pastalar Kitabı) 

l• eve lazun olan bu kltab, Wne 
l'akın yemek, tatlı, pastalar pişir
mesini kolay surette tarif eder. 

11iJ!at: 100, Oildlisi: 1!5 ku"'f 
Satış Yeri: 

lstanbul 1NKILAP KİTABEVİ 

Ankara Borsaaı 
ıs Mart 19ıl0 

Flyatlan Kapen•ı 

1 Sterlla -5.24-
100 Dolar 130.19 
100 Frank 2.9675 
100 Liret 7.1775 

evre 100 tav. Fr. 29.2725 
terdamlOO Florin flg.1611 

100 Rayipnark -. 
100 Belp 22.1325 
100 Drahmi 0.97 
100 Leva 1.7025 
100 Çek kronu -. 
100 Peçeta 13.M 
100 Zloti 
100 Pengö 24.81 
100 Ley 0.625 

Belgrnd 100 Dinar 3.275 
Y kohama 100 Yen 32.8625 
~t kholın 100 İsveç kr. 31.005 
' skova 100 Ruble - . 

F .. ~HAM VE TAHVİU .. .t.' 
Türk borcu 1 peı in 19.20 
Ergani 20.-
Sıvas - E 'ZW'UW 4 19.40 
1938 % 5 hazine tahvili 74.-

L ~~~~--~~~-J 
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butun tennKeıere karşı sınhatinızi korur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

Sayın müşurilerimize müjde: • 
Sabık ŞAMLI ve yanan ATA ATABEK mağazasındaki fanila TRI 
KOTAJ, Çamqır vesair TUllAFYIEE çe§itlerimizi ayni sırada sabık 
Tayyare Piyango müdilriyeti binaauwı sağ tarafında 47.2 No. da 
bulabilirsiniz. 

HAYRI KOYUNCU 

Dınız Lnazım Satınafma Komisyonu ııanıan 

1 - Tahmin edilen bedeli "8979,. lira olan 87600 kilo ekmeğin 30 mart 
1940 tarihine raslıyan cumartesi günU saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - nk teminat ''673,, lira .. ~ .. kurut olup p.rtnamesi her gfuı ko
misyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektublarını en geç belli gün ve saatten bir saat ev
veline kadar Kasımp~ada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mu-
kabil inde vermeleri. "1955,, 

• • • 
ı - Tahmin edilen bedeli "13962,, Ura olan 1400 aded muhtelif hoy

da boya patlı.ğı 1 nisan 940 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 de 
Kasımpaşada bulunan deniz levazım satınalma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - tık teminatı "1047.15,. lira olup şartnamesi her gün mesai saati 
dahilinde mezkür komisyondan bedelsiz alıoabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanununun tarifatına uyarak hazırladık
lan teklif mektublannı en geç eksiltmenin yapılacağı gün ve saatten bir 
1&&t evveline kadar makbuz mukabilinde adı geçen komisyon başkanlığı-
u vermeleri. "1986,, 

• • • 
1400 kilo tin oorap lpllğt 

1 - Tahmin bedeli "2282., lira olan "1400,, kilo tire çorap ipliğinin 
26/Mart/1940 tarihine rastııyan sah gllnU saat 11 de pazarlık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Kat'i teminatı "342,, lira "30,, kuruş olup prtnamesi her gUn 
komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle birlikte belli gUn 
ve saatte J{asımpaşada bulunan komisyona mUracaatlan. "2138,, 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli "25064,. lira olan "20000., kilo sadeyağ1nm 

80 Mart 940 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11.30 da pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - tık teminatı "1879,, lira "80,, kuruş olup §8.rt.namesi her gün 
komisyonda "126,, kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte belli 
giln ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatleri. "2176., 

r Askeri Fıbrlkılır Satıl Alma Komisyonu ııaıJarı 1 
GO ton 1,5 mm. kalınlığında ,.e nornıal eb'adda saç levha alınacak 

Tahmin edilen bedeli "20.400,, lira o1an 60 ton 1.5 mm. kalındığında 
ve normal eb'adda saç levha Askeri Pabrikalar Umum Müdürlüğü Mer-
1tez Satınalma komisyonunca 30 Mart 940 cumartesi günü saat 11 de pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan "1530,, lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu ışle ala
kadar tUcca.rdan olduklanna dair Ticaret Odası vesikasile me7..ld1r gün 
ve s:ıatte kcnııft;yona müracaatleri. "2234,, 
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Parla ve Londrada olduğu gi
bi şehrimizin BAKER Mağaza
larında da kadın manto ve rob
lan için yUnlil fantezi kumaş -
lann ve kostüm tayyörler için 
Tweed Jrumaşlannın en zengin 
çeşidleri ve umumiyetle kadın 
ve genç kızlar elbiselerini alaka
dar eden yünliller teşhir Mil -
mekte ve her yerden müsaid 
gartlar ve ucuz fiyatlarla satıl -
maktadır. 

stanbul LetaZJı la11r11ıı 
!atınaıma Komts onu llinlan 

Maçka Jaelaaında camekin ve böl
meler yaptınlacaktır. Puarlıkla ek

siltmesi 26/3/1940 ealı günü saat 14 
de Tophanede Lv. i.mirliği satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif be-
deli 945 lira 78 kuruş, ilk teminatı 

l 71 lira 5 kuruştur. ~eşi~ ve şartna
mesi komisyon.da gorülür. 

720 - 2129 

-İstanbul Def tcrdarlığından: 
Adı ve Soyada 131 iş adre8I neY'I 

Verıinia _ _,, 

Osman Tunçay Bıçkıcı Küçükpazar Kitip Çelebi 
caddesi 35 numara Muamele ~ 

------------~---=:::;;::::=-..:=....:==~==--=--=-_.:;:~~;.;_--
Toka Mahmutpaşa Abud Et. 7 

imalcisi Han numara 28 Muamele ~ -------
Şen Bohor 

Muhsin Düğme veFincancılar Çuhaclyan 
Tayyar toka imalcisi han numara 6 Muamele 
Musa Klzım Düğme veYeşildirek Molla Taşhaa 

toka imalitçısınumara 6 Muamele 
----~;........._~ 

Trikotajcı Mahmutpaşa Abud Ef. 
93

7 ./ 
han numara 50 Muamele ~ 

-Kal-o-st----N-ik_e.IA...,,.:....jcı___;;tS;:;.::.:.:tan~bu::::l;:;:U~zu..;..n_ç_ar_şı-:-b-aşı------ og:s·rı1··9~~ 
numara 108 Muamele ~ 

Aziz 

Seyfeddin DUğme veTahtakale Cedid Han "7 
toka imalcisinumara 44 Muamele ~ 

Muamele vergisi mükelleflerinden olup hilen terki sana~ ~.trn~rıcYI' 
lunan yukarda isim ve adresleri yazılı mükelleflerin defteı lerı uze ıa~· 
muameleleri tetkik edilmek üzere aranılmı.~ ise de bulunamanııli a~ 
Tarihi ilandan itibaren on beş gün zarfında ve 2490 numaralı Mtı eı1'at 
Vergisi kanununun 20 nci maddesinin son fıkrasın~a gösterilen 11:aıııd' 
sene muamelitına a.id evrakı müsbite ve defterlerıni alarak Ga b ıııil' 
Balıkpazannda Muamele ve İstihlak vergile~ m~dürlü~ünde h~arırı~ 
tehassıslan bürosuna milracaatlan, gelmedikten takdırde h~ 11il1' 

• • • kanuni icablann yapılacağı 3692 sayılı kanunun 11 inci maddesı ~ 
240 adet hamampeşternalı alına- müne tevfikan ilanen tebliğ olunur. "229~ 

oaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25 mart - • ,,e 
1940 pu.artesi günü saat 15 de Top- Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
hanede Lv. Amirliği satın alma ko - Eksiltme Komisyonundan : 1tsP,JJ 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be- Leyli Tıb Tzlebe Yurdunun 1000 ~ift yazlık talebe iskarpini 
deli 144 lira teminatı 21 lira 60 ku- zarf ile eksiltmeye konulmuştur. • ıoglt)rı~ 

1 - Eksiltme 26/ 3 940 pazartesi günU saat 15 de Caga . otı.,,.. 
ruştur. Ntimuneleri komisyonda gö- Sıhhat ve lçtimat Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu konus} 
rülür. (727) (2155) yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat beher iskarpin için 600 kurustur. • ••• 
600 çift kundura kalıbı alınacak -

tır. Pazaılıkla eksiltmesi 25/ 3/ 1940 
pazartesi günü saat 15.30 da Topha
nede Lv. amirliği satınalma komiı -
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
960 lira ilk teminatı 72 liradır. Nil -
muneai komisyonda görülür. 

733. 2331 

8 - Muvakkat teminat 450 H;,adır. . . .. . · a g6 
4 - lstekliler şartname ve numunesını her gun komısyond • 

rebilirler. J<aııııt'. 
5 - lstekliler 1940 yılı Ticaret Odası vesikf1;6ile 2490 sayılı a ):)atJ 

da yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat temınat mnk.buz velir ;;,t 
ka mektubu ile birlikte teklifi havi z~annı ihale .sruı.tin~:m 

73 evveline kadar makbuz mukabili komısyona vcrmclen. 18 '' 

Salılbi : Ahmet C-emaJeddin SARAÇOGLU 
Neplpt müdtlrüı lılacit ÇET!N Baı·lcb&w 7fr: Matbaal ~ 
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