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Eski lngiliz bahriye nazırı· Fin davasının 

Ru n Pe. rol eri 
p a· y 1 aşı I a mı yor 

.. n:'~t-~efi~~erin de davası olduğunu söyledi Almanya Romanyadan yeniden mark 

lngiliz harp ge- Sovyet Bahriye K. Vekili diyor ki kıymetinin yükseltilmesini istiyecek 
mileri Petsamo "Bizi zorlarlarsa harbi yabancı 

ki da sulara kadar götüreceğiz. 
8ÇI 8~'r'-'l=O~-" Düşman Karadenize ulaşamaz,, 

Bu gemiler, Alman 
ticaret oe harp gemilr 
rinin Norvec /tara •ula.-, 
rından emin bir sz~ı;it 
gibi İ•tifa.de etmelerine 
mani olmalı iatiyen bir 
lngiliz pldnına. teofilıa.n 
haralara. gelmiılerdir. 

Yazan: ABiDİN DAVER 

~ 
ngiliz harp gemilerinin, 
Finlandiyanın, şimııl buz 
denizinde, kışın donmıyan 

limanı olan ve şimdi Sovyetlerin 
işgali altında bulunan Petsamo 
açıklarında görünmeleri, Mosko
va ve Bedinde endişeler uyan· 
dırm1şhr. Dünkü Ajans haberkı
rine göre, Sovyet bahriye komi
seri Kdznetzov tayyare ile !llur· 
mo.nsk liuıanına &titmiş ve Sov· 
yellerin bütün kutuıı donanma• 
ıına faaliyete ı:eçmiye hazır ol· 
masını emretm4tir. 
Ajansın •Kutup donanınası• 

dedıği şey, şimal buz denizinde 
Sovyet filotillası olacak. Filvaki, 
Sovyetlerin bu denizde, bazı 
muhripler, torpitobotlar ve de
nizaltı geınilerile mnyn dökücü 
ve toplayıcı gemilerden, buz kı
raufardan mürekkep bir filotil
lası vardır. Büyük Harp gemile
rinden mahrum olan bu filotilla
yı, kışın takviye etmek pek de 
kolay değildir. Çünkü Leningnt 
ile l\furmansk arasında göller ve 
kanallar vnsılasile Stalin kanalı 
denilen su yolu, bn mevsimde 
donar ve yazın kücük tonajlı harp 
genıilerinin geçebildiği bu yol, 
aylarca kapalı kalır. K~ın, yal· 
nız Bııltık ve şimal denizi yoluy
la Murmansk, şimal buz denizin
de Sovyet Rusyanın k~ın da don· 
mayan ticaret ve harp limaıııdır. 
Bu liman, Finlerin Petsamo li
manı yakininda ol<luğu için, şim· 
di, en şimalde harp eden Rus or· 
dusunun hareket üssüdür. Petsa· 
moya pek yakın olduğu için, bir 
İngiliz filosunun Petsamo önünde 
görünmesi, ayni zanıanda l\tur
nıansk açıklarında görünme•i de· 
ıncktir. Bu itibarla, .Moskovanın 
heyecana düşmesi tabiidir. Ber
linin heyecanı ise, l'ılurmansk li
manında, mülteci olarak bir bay
lı Alınan ticaret gemisinin bn -
lunmasından ve belki de bazı Al
man harp gcınilerinin, bu lima
nı Hs olarak kullanmasından ileri 
gelmektedir. 

İngiliz filosu Petsamo ve Mur
ınansk sularına şu iki maksatla 
relmiş olabilir: 

1 - Civarda bir yere aslı:er çı· 
lı..ararak Petsamo'yu zaptetmek, 
fıındi Petsnmo renubunda bulu
nan Finlerle miiştereken orada· 
ki Rus kuvvetlerinj . ki, ikisi Pet
•aıno, biri .:Uurınansk'ta olmak Ü· 
«·re üç tümen ile bir orta tank 
l~ıgayından mürekkeptir • ~tnğ
hıp etmek, bıı limanı finlerc yar
~ıın i~in üs olarak kullanmak. 
. Bu ihtiınal, zaiftır ve ancak 
ln~Hterc iJc Fransanıu Sovyet .. 
Lerlc harbi göze aldırmaları ba
l nde, tahakkuk edebilir. Diğer 
d~raftan Petsamo nuııtakası şim-

ı ~ok soğuktur; uzun kutup ge
~eı;, hala devam etmektedir. iıı
ve.;, N'otj,:eç, Fiıılandiyaya ya· 
rılan Yardımlann kendi toprak
~rından geçmesine mani olmr.-
aktadırlar. Bu .sebepler, İngi· 

f Arkası 3 üncü sayfada) 
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Sabık lnqiliz Bahriye Nazın 
HOR BELiŞA 

Londra, 24 (A.A.) - intlıap 
da.ke;inde bir nutuk irad ed"n es
kı Harbıye Nazın Hore-Belısha, 
Finlan<lıyaya yapılacak yardım
dan bahsederek Rus - Fin harbı
ne müdahale etmekle lngdte
renm telıilıikcye gum.ş olacağını 
fa.kat müdahale etmemekle de 
daha büyük bir tehlike karşısın
da kalacağını söylemiştir. 

Ha,tip, Fin davasının mü\te
~ikler.:n de davası oldui.(Lınu .kay
<M>ttikten sonra hkandin vyanın 
Alman - Sovvet kontrolü altına 
girmesini·n lnııı!tere ve Fransa 
ioçin .bir hezimet mahiyetinde o
lacağını, halbuki demokrasilerin 
Finlandiyaya muvaffakıyteli b :r 
müdahalesi net.oesinde İngiltere- J 

nin Gallivar demir madeı•t-ri 
yanında yer alacağını, bu halin ' 
isıe Alım.an askeri endüstrisi ıçin 
pek ağır brr dıuıbc teşkil edece
ğıni söylem:i:ıt:r. 
Sabık Nazır demjştir iki: 
•- Finlandivanın, 'kendis'1ı -

den· 40 defa daha büvük bir müs· 
teviinin bütün kudretine ve bü
tün teslihatına •karşı ufacık or-

(Aı'ıısı 3 üncü sayfada) 

Afrodit Davası 
. 

Müddeiumumi maznun-
ların tecziyesini isted~ J 

ÜSTTE: Dünkü muııakemeae hakem ve müddeiumumi Talim ve 
Terbiye Heyetinin raporunu dinliyorlar ... ALTTA: Maznunlardan 

Kenan Semih Lutfi ve vekili Esat Mahmut 

Müddeiumumilik tarafından 
müstehcen oldu~u iddiasile top
la.ttırı!ıp tabi ve naşiri mahke -
meye verilen .AJ'"<ı<lit. ıvHı tı>r
cilnoe eser li'-<h:h:ıı(,a.. c vur:•.• 

muhakemesine dün yedır.cı as-

llye ceza malhkeınesinde devam 
edilnı:iştir. 

Muhakemenin bugün saat on
birde devam P<leceitini öğrenen 
binlerce " ıul' dafrı• s•lbalı sa

fArkcısı J Üio(.'U •ıı.11Jwla) 

Bugün 
bütün 

ile Başvekilin bir nutku 

yurdda kutlulonocok Jj 

ALKEVi DAHA AÇILIYOR i 146 
·. Bugün Halkcvlcrinin kuruluşunun ~ekizinci yıld<?nüıııiidür. 
'. l\lcnılı>kclin kültür sahasında bü~ük fayda ve hizmetleri görü
, len bu halk müesseselerinin kuruluşları her yıl olduğu gibi bu sc-
1 ne de memleketin her tarafında biiyük merasimle kutlulanncak- ', 
· tır. . . .. \ 
, Başvckıl Doktor Refık Saydam bııg~n saat 15 de Ankara Hal- , 
· kc·vinde radyo ile bütün yurda yayılacak olan bir nutuk söyliye
cek \'e bu nutku miiteakip memleketin her tnrafındaki Haıkc•-le· 
ri hazırladıkları programlan tatbik ederek bugün kutlulıyaraklar· ' 
dır. 

Yurdumuzda b.ıgiinc kadar açılmı·ı 373 llalkevi ve odası \•ardır. 
llugiin de yeniden 6 llalkevi ile 140 halk odıtsı açılacak ve bu 

1 ktiltür nliİL\s.ses icrjnin ac!.di 519 a h:ıli,i , l ı•3!.rtı A 

J llalkevlt"rinin :)'eni Ttirk ccıniyetinin uyanış, topfanış ve geli~· 
n1esintle çok biiyi.ik tc.siri ve ınühhn rolleri olJnu~tur. Türk inkıta. 

: hının değerli birer kültür müessese ·j ve halk üniversil•lcri olun 
bu evlerin sosyal hüııyemizin inkişafında \'C rejimin k\iklesip 1 
geli<nıe,inclc ifa ettikleri ~ok kıymetli hizmetleri takdir ile ~n· IJ 

(· mak borcumuzdur. j 

( .$chrinıizıfe mevcut 11 Ualke:'bugüııü kutlulamak i~in birer ·.I 
1 program hazırlamışlardır. B•şvekilin nutku başlamazdan enci ~ 
', e\ ]erde- top 1 anıla.cuk ve isti killi marsı ralınucaktır. Ilunu nıiit.:n· ı 

kip radyodan Başvekilin nutku dinlenecek ~e bundan sonra da ev 
\. h~ska:_ı,l~rı Lircr senelik ıncrniyi belirlen nutuklar söyliyeccklcr • 
ı dır. Şıırler okunacak, ıın:hıelif ııu \•zulnrda kon(cr;m,Jar ve tem- ' 
.\ s:Ucr wriieccktir. 

~ ......................... -..-......__ ............... _ ...................... ._ ........ ._ .... -·~ 

Hiflar dün bir nutuk irad etti 
- - - . - --- -

'' Cihan ifritlerle dol-
sa galip geleceğiz!,, 

IMünfü, 24 (A.A.) - D. N. B. 1 
bildiriv"r: 

H>tler .bu aksam, Nas\'on>I / 
Sosy~l st partisinin kurulusunun . 
yiıımie; yıldönünıü mıunas;•bct -
le Münih'de bundan yind •ene 

İ. Hakkı Konyalı 
Basın birliğı azalığın
dan ihraç ediliyor 

Basın B:.rlci!;i İstanbul idare 
heyeti dün toplanarak, son neş- ı 
rivaL münasebetiyle, muharrir 
İbrahım Hakkı Konyalının vaz .. 
yetini tetkik etmi. tir. Malıim oJ.· 
du~u üzeı<>, İbr~him Hakkı Kon
yaı.ının, Mütarc1Ke sırasında .ı: !il
li "fücadele aleyh.nele ve dü>
man leh.nele müteıahir cf'al ve 
hurt·kiıtındaıı dolayı Türkiycdc 
gazetecilik yJpmasına kanuni me
sağ bulunmadığı hakkında İstan- 1 
bul v.l:l\'!'tinden evvelce kendi
sine teblıi'; edilen b.<r tezkere su· 
reti de keyfiyeti y,layetten sormuş 

viliiyet, neşredilen. bu tezke
renin tamamen ve aynen doğru 
olduj!unu ve suretinin dosyasında 
mahfuz bulunduğunu biLdiı-
m;ştil". Bun.un fü.erioo Basın Bir· 
!iğti idare heyeti. İbrahim Hakkı 
Konyalının Basın Bırli~nden ih
raC'I i.;!n !ceyfiyeti umumi rn~T
kez haysiyet d:vanına 'bildiıımiye 
karar vermli&tir • 

ı:vvcl i.k ta~a11 ırl.ırı"la h.tap ct
m.:ş olduğı.ı aynı y;Tdcn hi:ap e
derek bir nutuk ro.rlemi:ştir. 

Hi lcr cvvehi pactin'n kurub
<unu anlatın"; ve sonra dcmişt.:r 
ki: 

- GrnK dalıild"· gerek ha
ric~< hep ·boş kafalılaı la uJ:'l'aş
mak folake:in, uğmdı:n. Kurrc·
arzın büyük bir kısmını idaı·e e
den ve Jıaıbuki kendi ımern .eJret
leri içind 'k i i'5izLk'c- karsı bile 
mücadele edebilecek halde olmı
yan bu <ıdamlar, bu eıJci lı<ış ka
falılar. A vrnııamn yeni b.ıı;tan 
Jcurulmasındaıı bat1'1ecl:yorla:r. 
Evet dünya yeni bastan !kurula
caktır. Fak;ıt bu adamlar olmak
sızın, nasıl ki büyük Almanya 
oeski Al:marıyaııın esi< demokrat
ları olmaksızın kunılnıuştur. 

Benim ~ir. şmiş olduğum mü
cadele, Versaı:les muah<:dcs'ne 
1ezahür eden zihn.vcte< \'l) pı-,n
sibc brşı bu· müc~dcle idi. Bu
gün yen.den ayni zihn:yet!c kar
şıla<ımış bulunuyoruz. B. Çem
'J:ıırrlayn_bütün Hindislarun, Ara
b's'anın kendine> k:ırşı prot<.sto-1 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Heyeti Vekile 
Ankara, 24 (A.A.) - İcra Ve- , 

killeri Hey'et.ı bugün bj!leden ev
vel Ba~"Vekalette B~ekil Dr. 
Refik Saydamın riyasetinde dört 
6aa.t süren ibir ((ıplantı :yapm11 - j 
tır. 

Alman ve İtalyan heyetleri Bük
reşde müzakerelere başlıyorlar 
Bükreş, 24 (A 

A) - Ha<vas: 
Sı,yru;ı milija -
hıt.er ltalyan -
lnrla Alman -
lar.n •bu araWc 
Romanya pet -
rolünü payla -
şamadık
laırını ·beyan et
mektecLrler. 1''a 
şist eksperle -
ruıtl-cn mürek -
k .., bir heyetin 
:0 4 >...i.ıatta Bük-
rc, c f(elmesi 
bek.'enmeltte - • 
dir. 

İtalyan eko
noTQ.sinın zi -
m.>mdarlarHe fi 
k:r teatisinde 
\bulunan Clodius 
<la R<ıma<lan gel 
mı.şiir. Veri.en 
•bazı haıbeTlere 

~re Roma mü
zakerek i Al -
manl:ırın bek· 
lodii(i nctıceyl 
ve ·meli" tir Si 
yasi mu~ahıt • 
le ın 1<. .ın:ıatinc 

l::L c A ;narlar
ı : ı l anlar 
Rom·nyada ik
tı ı; i bakım • 
dan ort.ı,..dcğil 
r<.kip vazıye • 

l d
. . ç·· Rumen petrol 

t l nıt'. c ır .. er un 
kü her ık.isinin de iptidai madde
lere ve petrole ihtiyaçlan v:ır -
dır. 

•Jour NaluJ. i>mindeki Rumen 
gazetesi. Romanya ile İtalya a
rasında baslıyacak. olan ticari mü· 
zakere'er münaselbetilc şunları 
yazmaktadır: 

•- İtalya, Awup:ının cenootı 
şarki kısmını harp te!h'ilcesi doğı.ı
ralbilecek olan llıer türlü ihulUl 

tasjiyehanelerinden bırinin i 

tesebbüsünc karşı korumai(a 112.

metmlo,tir. Fakat bu siya.si aksı
yon ancak Romanyanın sonra da 
Türkiyenin iktısarli bir aksiyo -
nu ile takvive edilebilir. İtalvr.
nın bu mıntaka'da.1<.i siyasi f~a
liyet, bhr~-ok bak=:aroan m 1 -
tefilı.leT'e yan:yana yüıiidüğünü 
_ııö5tenncktedir.• 
Bükreş, 24 (A.A.) - (Havıı:i) 

(Arkası 3 iiııcü saı;fadu) 

Bütün Sovyet taar
ruzları akim ka dı 
İki tabur, imha ve 60 tank tahrip edildi. 

Finler top ve otomobil iğtinam ettiler 

·--"-· -- -- ----~ -
Sovyet 1ıava bombardıınanma uğrıyan Vilıurg'da bir köy yanıyor .. 

Helsini<i 24 (AA.) - Finlandi
y~ reQrıi teb1ijp, Sitmiyemi'ye 
taarruz etmek üzere Agrapranjar
vi gölünü geçen Sovyetl.eriıı 800 
filii. ve 100 kadar e~r verdikleri
ni bildirmelkt.:dla:. Sovyetlerin 
Mı,ılanjarvi ile Agrapranjarvi 

gölü arasında yaptıkı;.ı ikı ta
arruzda, keza iki taburları imha 
edihniştir. Finlandiya köntıezi 'le 
'Mulanjarvi nra:ında Finlandiya
lılar düşmanııı İlasoına, N ayki
javi, Kamara istasyonu ve Ley-

( Arkası 3 üncü sayfada) 
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BOYOK TARIHT ROMAN : 112 ....... 

y 1 : M. Sami Karayel 

Şeyh efendi, foyayı kapatmak 
için k rnazlık düşünüyordu . 

- Haydi Şeyhlm girelim ha- j 
mınna!-

Şey:h dımıladı ve: 
- Sultanım, beni dinlttSe!liz 

tıu ıa· ustalıklı yapalım. .. 
- Ne suretk-! .. 
- S~ ~a giriniz! .. Ben, 

«*uyup üfl1!lilive başlıyayım!. 
- Sonra?. 
- Cariyelerden birıni ça.ltın-

ııız.. Ona bazı ero:rler vennız.. 
- Evet .. 
- Bu suretle dı.şannın IDEıra- , 

kmı ~ermi!; olalını! .. 
- Doğru .. 
- Sabaıhıa.>beri buraya ka -

pancbk, i)ğle yemeği ~ yeme -
Qik... Şimdi de hamama giree&
jtiz... Sonr.a J(eoo olaca'k.. Saray 
menıi<a. düşecek .. 

- Dot'!rn him. .. 
Can Ba:lııj.a, yatağa girdi. Şeyh 

eiendi cUbbes: ni, kavuğun• ı;y
di. do.'ltsan dokuzll!k: tesbihini 
eLne aldı. Yavaş, yavıl!ı oılrumı
ya basladı. Ve bu yavaş.druma· 
larmt yükse}teı·ek sada veıııı»
,.., başladı. 
'1şlıe· tmn bu sırada bi:rdE"nb>re 

dua bitti. Ses s:ııda kesildi. 
F6kat; ŞeY'h efendi elindP te&

mıı, Sukaıı hanımın yataj!ının 

C}'Qk ucunıfa ııözh.>ri yere d'i!kili 
kaıdinden g~ Evliya.ullah 
vazıyeı::nde sakin ve sakit ilahi 
bi.r tavırla duruvordu. 

Can Balıısa, çıngırağı çal.dl, bu 
1?t'i işaret, idi. Sa:balı tanberi sa
bırsızlıkla nöbet bdkhyen kalfa-
Grdan biri içer. ı:ini .. 

Ka fanın gözlen yarde idi. 
llııı;; yett bzkmıyordu. Yalruz, 
Şevh efendi:nm ırurı tılı bir suret
~ lrur'mu l:er m 01."Uyvp tcsıılh 
çektiğıni gormıı.ı~ıu. 

Seyn efendi; !kide btr .inl.iye
rdre bsik tıır sc:;le; 

- Ali;ıh!. 
Diyoor ve tekrar nurıhtlanna 

devam ed'yaroo.. Yani. .kallanın 
boı dışında işıtip mana vero.ği 
- tam:ı;m.;lc bu idi. 

Can Ba.btıa; Kalfaya fU emir le
ri wrd.i: 

- ~ yemc.k h:wrkımıstmız 
~mi? 

- Evet Sultaru:ın!. 
- Vıııkit geldi mi?. 
,__ Akşam oldu SuMamm!. 
- Ne eöylüvorsun?. 
- Hele, şu saatime balı: ba--

kalmı!. 
- On .bir Sultan;m!. 
- V a.h, vah Şeyh efendi aç kal-

drlar ... - ........... . 
1 Şeyh efendi, hani, ~.oku
yordu. Hiç oralarda d gıldi. San
kı, Ailah ile, zikir ile meşguldü. 

Can Baıhşa, cariyes' ni güzel 
idare ediyordu. Emirlerine ve 

u<:ma· •ına devam etti 
1 - &z. oilmeın ne diyeyim! .. 
Ş,:yn ..ıcı.cu cıuasmı ancak yeni 
bilinir. Emrettiler bu sebeple 
8Ell.İ çağırdım .. 

- ........... . 
Bu söz üzer ·ne iki taraf ta sus. 

tu. Bir daltika kadar va:k:it geç
ti. Şeyh efendi, birdenbire yük
sek "" içten gelen b:r sada ile: 

_,Allah! iHa lahı. 
Nidasivle okwn~sına ~ihayet 

verdi. ~.yle sakalını kanş
ıtırdtian eanra; Sank: etrafında 
dönfrı) dolaşa.nlaı·dan bıhabcx ir 
mi.ş ghi bir tavır ve eda iie: 

- Sultamm! .. İnşallah rahat
ıııruz!. 

- Hamdolsun Şeyhim.. Açıl-

dım .. Kendimde zyilik gÖt Jyonım. 
HaW. müsaade buyurursa:ruz kalk 
mak istıyarum. 
-Hımıdolsunolmcvffiya! .. Sıh

b.a.ive afiyet Cenabı vacil;ıü}vü
cuot ef eııdmizdendir. 

-•Biz, lrubr, ılciz dellilerlz. 
Dedi. 

Ve sözlerine flllltl'. da ilave ey
ledi: 

- Sultanım!.. Artık kal.kab -
lirsiniz? .. İzni iliı'lıi varid oldu. 
~d;kten sonra; Sözleı':iire şun

ları da ;,{ıve etti: 
- Kalkınız; Bundan sonra, dert

leriniz üffil eyledi. Cinlerin-:z, 
perileriniz kurtuldu. Ruhu 1-
lbisi'. mezara gôm:iük.. Fakat; çok 
uhaştırdı.lar beni bugün.. Alla
hü Azimiişşan bu ruhu habisltti 
vücudunuzdan def ve ref eyledi. 

Cariye Şeyhin bu aza.met!; söz.. 
lcri karşısında Urcmişti. Ve he
men :her şeyi aııl:ııınıştı. Sabahtan 
b,ri saray a.;:rxıe va.ki olan kor
""' v~ üzüntü biraz s.'.l•lia yok 
nlaca.ktı. Demek, ırumım fu!taıı
ları kurtu1ınıı:;tu. Şeyh e!eııdı 
sekiz an saattir durmadan c ku
yordu. Cinler' periler. ko~. 
Şeyh efendi ~özlerini bıtirdik

ten sonra tehar siikilta vardı. 
:Dalgın ve dudakları dua tle me;
ı:ııl olduğunu g" erir bir ~ 
ldi. 

Can Bahşa sordu: 
Şeyh e!erıd hazretleri, ~ 

mek zamanı geçmiş! .. 
Abdulkaıdi:r efendi tcgafü.lıdaı 

gelerek: 
- Daha, erken d~ mi?. 
- Af<şa;nı ohnU$ efendim.. 
_ya. .. Dema dabn=. 
- Yarnek ~ hazırl.ır 

sınl!I!' ... 
- Artık, aıQ:ım yameği yen 

Sultanım! .. 
- Blra!Z bir şey emrelmez l'fli.. . . , 

smız .. 
- Bir fincac -=emi şeri:! 

getıairle.-se eyvaHah!_ 
- KMi mi?. 
..... Erenlere QOI< bile Sultarum!. 
- Başb bİ!' eınrıniz? 

- G1il aryu ile, anber suyu 
j!etirsinler ... 

- Llzmı demek!. 
' - · Bu sular cinlere, pe:ri.'u-e 

karşı dafidir. 
- ........ . 
- Yüreklerde bulunan h~ 

tı "111~ btılıınuvorı.'Unuz? .. Şimdi 
dışınıza vun.n bu levıfy atı bir ,,... 
tı. . .ımıle dei ey lc.mek' ı:ereıo. 
t.r. 
- ........... . 
- Gül su)'\! ve an her suları

nı onun ıçin istiyoırum .. Okuvup 
üf iye<:eğım, stihmaıınınızdan 
sonra bunları birili.irine k:ıcı.ştı... 
rııı dol<iineceıksin'iz? 

- ........ . 
- Sonra; Yedi oda SÜprüntiisiı 

:istiyorum .. Bu od:ıyı tütsiileviop 
okuvup üfleyip cin ve perileri 
giımez hale ı;ıetirrnek 18.zı:m! 

Dedi. 
Can Bahşa; Şeyhin arzulan

m yerine ııetirmek çin., karşı
sında dikilip du.ran cariyeye: 

- Kız, Şeyh eiend' ha-zretle
rinin buyurdı.ııklarını anladın mı? 
Havdi bunları tedarik eyle gel!. 
Dedi. 

(Arkası var) 
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No. 58 
Anriyet dôndii; ı 
- E~t dedi, bel.ki de kadın oJ.. 

d uğıım için hruıbe lıinet cdiyo -
rıım. Neden kıonuşulup an:aşıl
rnaı;ın. 

Jan başını sallıyordu. Moris 
d~ lr.ıva.t kanunu, tıiza ilıi hayat 
o lan haı1bi düşür. ~yordu. N i:ha
Yet hıryk>rdı: 

- E)!er yeryüzündeki biitün 
mil et.er bir tek millet haline ge
lirlerse ıbelk.i o zwr.an anlaşır~ar, 
fa'<at harp sonu 'beşeriyetin sonu 
o 'llaz nu? Dögüşmck 12.zım, harp 
havat kanunudur. 

G "iiümıscdl, Vaysin sözünü tek
rc ettı: 

- Hem '!nmbi!Jr. 
Ve re ıha:tırlayıp ııor-

du 

- Gunter nerede? 
- Prusya mwıa:fı:z kttaaimda .. 

Bu kıtaat ıbura'arda mı? 
Bunu bilen yoktu, hatta gene

raııv 'bile karşı.laı_-mdaki diı.'r 
manın farkında deği lerrlı. Vays: 

- Haydi gıdelim dedı, sıze yol 
giist •reyim. 106 ncının nerede ol
d- nu biliyorum. 

Kans na eve dönmioveceğini 
geccvi Bazr:-yde geçireceğini söy
lcdı. Orada küçük bir ev almış
t Yazm or da oturacıı'klarrlı. 
Bodruma şarap, patates lroymuır 
tu Evi 'boş ,giirecek olurlarsa mu
'h kak yağına ederlerdı. Bunun 
iç ft bu gece orada kalrna'k isti
yordu. 

Kendisine dikkaıtle bakan kan
ırma döndü:: 

• 
lstanbulun 
• 
imarı tacil 
Ediliyor 
Dün belediyeae büyük 

bir toplantı yapıldı 
Birlrac ı;indenber. rahatsız o

lan Şehlrcilik mü.teiııı.ssısı Prost 
iyileşerek vazifesine b~lam.ıştır. 

Dün Vali ve Belediye Reisi 
Lıitf.i Kmlarm te1&1ilıinde ..;e 

Prost'un da ~tirakiyle Belediye
de b±r tq:ilimtı yal>ıhrue ve imar 

' :şlen göriişü.lmiiştür. 

İmar .taaliyeti için hazıdanacak ı 

olan .biiyUk .taıtlfilr.at plıiill> nın ı 
azami bir yıl içinde vücude J(&
iırihncsi Lfı.tti Kırdar tarafmda:n 
Prosta ve alakadarlara blildiril

miştir. Tam •bir .tatbikat planı~ ı 
run mevcut ohnamasının; yenı 

1 
in.,aat yapıına:k is~erın v.azi

yet.lerini müşkülleştircf.ği. naza- J 

n it:bara alınarak muhtelif semi
lere a)t .tatbikat planı. nın Gilr'- i 
atle ihzarı lüzumlu görülmüştür. ı 

Dii!eo' taraftan her kazada k.ay-

maıkamlann reisli~de bir komi&-! 
yon ıkurula.cak ve imar işleri Ue 
meşgul olacaktır. 

1 

iKDAM 

,----
Memurlar için 

Evkaf aparb

man yapacak 
Belediye bu teklifi 

müsait karşıladı 
Belediye Reisliii ile Evkaf 

arasında yeni ve g'Ü%el bir te
şebbüs için müzakerelere ı.,... 
Janılmışta: 

Evkal: idaresi; selırimizdeki 
bekar memurlarla kazancı az 
memurlan yüksek kira ver- , 
mckten kurtarmak maksadile · 
büyük bir •Memurin aparb • 
manı• inşası.nt k~laştırmı:r 
tır. 

B11 aparlmıan için Şişhane 
karakol undald eski Jale bah • 
çesi yeri evkafça münasip gö
rülmüstür. Fakat bumda be
leıliyen.in bir •Şehir tiYatro
su• ir:;a etD eyi kararla.şttr -
ması üzerine bruıka bir yer •· r 
nınınası icap etmiştir. 

Şimdi; Evkaf Müdürlüğü; 
diğer münasip bir yerde hele. 
diye malı analardan birinin 
bu malı:sıttia 'lı:enıfuine veril • 
mesini istemektt!Clir. Ayni za. 
manda t~bbüse belediyenin 
de iştira.ki suretile bu işin da
ha geni$ biT sekilde orgaoi:ı:" 
ve tatbikini temenıti etmek • 

BELE.OlY& 'I tedir. ) Bu apartımanlar ook ucıısa 

\ memurlara .k.inı.vıı verilecelr. • ı 
Belediye mensuplarının ( tir. Belediye bıı tdılifi müsait 

( karşılamıştır. 
şahsi servet, vaziyetleri ~·-~..----~-·-

Tekmil Belediye metni.iT ~men 1 

sulııı:ı:nm şahsi seTVL>tlerı ~ a;levf 
,·azıve-tle~ ile tahsil ve as.kerlJt 
hnUer• yenı ve esa..h lbir şekilde 
t.csb::t okmın.a.ktadtr. 

Bu suretle her meınunm mar 
lı durumu ve naf rıkalan ~ 
mevdii bulunan a.ıı.. efradı ~ 
ı;ıcillcrıne gec;trtileoekt.-. 

Abbası;ğa parkı 
:Mezarlık halinden cpark> va

ziyeti.ne konulmuş olan Beşikt~ 
taki .Abbas a,i!a parkı. nda önir 
mfuxleki aydan itJbaıen müsa.ıt 
havalarda akşamlan cŞehlr ban
dosu• mın konserloe vennesı kıv 
rar la.ştınlmıştır . 

D;ier taraftan bura6l elyevm 
haka açılmış olmakla beraber 
ıtt de merasinı yapılıma« suretJ.. 
le bizzat Vali ve Beledıye reisi 
Lı1tfi Kırdar taraiıından küşat 
o1unacaiktır. 

·--<>---
~OhUılıll 

Soğuklardan hayvan 
telefatı 

Orta Anarlxı:udan ve bıDıa.ssa 
Akşehir ve Kx>nya havalısinden 
alik.adarlara gelen ma!ünın1.d. gC>
re oral.ardaki müthi::; soğuklar 
vllzi1nden rbüyük baş hayvanıU 
hayli zarara uğrıım.ışbr. 

Afyon tücc Cırlarının 
paraları 

Et ihtikarı mı 
başlacb? 

Kasaplar bir tröst 
mü kunr.uşlar 

Şebr.mi~de et fiyatlarınm her 
semtte ayn ayn tahavvüller gii&
teMii!i Belediyeye şik.lyet olun
muşrur. Eu meyanda KıtSımp .. 
şa ve civaı-ındakı kasapların bir
leslı> fiyatlan bir tröst şeklinde 
tanılın e~t.Uen iddia oıunmw;
tur. 
Bazı semtlerde ~yatlar arasın

da kilo .başına 5 - 10 kuruş ka
dar bir fark görüldüğü teıtıi:t 
edilmiştir. BelOOiye Reisliği; 
Kasapların halkın zararına ola • 
rak bir'eşmelerine nıfu;aade et
rnrvecıektıır. Tabkı:kat yapıl.ıruok
tad'ır. 

O&NIZ 

Fırtına dindi Balkanlar
ca müthiş kış var 

tki;;:ünden.beri bütı.in dcnızler-. 
de hüküm süren ş.ıcldctli iırtına 
dıiıı saıl>lılh haiiflcmış ve vapur 
seferleri tekrar ın1Jzam\a yapıl
rnıya başlam.ı$lrr. Lı.rnankıra sı
ğınan bütün vapurlar hareket et
mi.::;lerd.r. Boğa.zıda /beklemekte o
lan varpurlar da Karadcnize çı.k
mıslardır. 

·• 
.:I 
Kağıt ve 
Lastik eşya 
• 
ihtiyacımız 

Dün Fransız ve Yugos
lav tüccarları geldiler 

Dün eksı:ıresle .şehrimize hı.-. 
çok acente ti:aret heyeUeri ııe>
~tir. Bun1ır arasında Yugos
llav itMrt fabrikatör !eri de var
dır. Ylll(OOlav •kai!rt sana:yıii u-
mumi rkiıtıalıi de dünkü trenle 
şehrimize gelmiştir. Türldyeniın 

bil.hassa ambaliıjlı'k kıiğ>t ihtiya
cının mühim bir kısmım temin 
edeoeklerinı söylem'.ştir. Buna 
muJcaW merııleiretiımlııden yün 
a1maık istemektedirler. 

Dünkü trenle Fransarun en bü
yük lastik fabrikası sahibı Nentre 
de şehrimiz.e ge§n~tir. Fallxrika
tör Tütkıyeye oıomoırJ ıasti1<le
ri ve her türlü lastı.k eşya gön
dereceiı:lıe:ruıi ve i'l>tiyacm yfu:d'e 

elLsiıri karşılryal:.t.lecEkerin:i m· 
emiştir. Al::.k.ıdarlarlıa bu hu
susta tıemaslar yapacaktl!'. 

Bundan 'bir müddet evvel İteı
yaya giden manifa'\ıura ve demir 
tüccarları da dün şehrimize dön
müsleroir. İtalyan fabr'.:kalarİ'.·le 
yapılan 1ıeımas lar ıı,~ netice lenmiş
tir. Yeni Türk - İtalyan ticaret 
anlaşması mer'ıvete gırer g;r
mez me-m 1eke-h."Tlize h.,- Ç<"!;t mal 
göndert'<'eklerdrr 

Dün yeniden 
z~lzeleler .oldu 

Develinin 
yünde ~O 

Zile kö-
ev yıkıldı 

Ankara, 24 (A.A) - Buı:fuı 
'aldı~ haherlıs diin ve ıbu sa
bah )'lS'duıı mı.tbtelif yer )erinde 

yuııı<Jen )'le!' sarsm tı1an vuku l>ul
duıi!U'nu lxildirnııe:kt.edı.. 

ıDü;ıı saat 11,16daEdimede11,49 

da Tra.bzonda ve 23 de Bodruımdcı 
ııni.thtelıf şiıddett.e zelzeleler kay

ded.i]m;ı;ıt.ir. 

Buııün de 0,42 de Oniuda. 2,4-0 
da ve 2,55 de Bodrumda yec ~
sı:ııtlla'l'l ol'ınu.şıur. 

Glireoonda dıin geoe 21 de 22,30 
da ve ıbu sabah da 1.30 da diptm 

gelen llwvvetli ve zararsız üç zel.. 
zele ohnuştur. 
Dıin gece saat 1,30 da Develi

de şıdddlıce bir yer sarsınt.ısı 
daha o!muŞtur. Zlle köyıiııde 

30 ev Y!lnhnıştır. Nüfusça za
yiat yoktur. Kızılay ııetıel mer
kczi.nderı 200 çııd.ırla ·bıuaca te

darik edilen yaıtacak ve örtüne
cek eşya felfıket:redelere .tıevzı 

edıiıne-k üzere Develiye ııönde -
ri!mıştıır, 

A!you inhisarı geçen Yil!Z mev-
siıminde afyon tüccarlarının elle
rınd~ki mallan bedelleri satılch
ğı zaman ödenmek üzere satın 
almıştı. Bu para1ar dünden itı
baren tüccarlara ödcnmiye baş
lanıruştll'. 

Fırtına. yüzünden ınkıtaa uğ
rayan.AW"Upa i.:e telefnn ve tel -
)(raf m•ılhaheratJ henüz ba.,lama
mıştır. 

'Taksimde yeni istimlakler 

Son ı:(iinlcrde ılıarw;ıten fazla ta
lepler dtarşısmda afyon stoklan
nın mühim bir k1smı satılm.ıştrr. 
bıracat devamı etmektedir. Af -
yıon fiatları da gi~tikçe yüksel -
mektedir. 

- Merak etme dedi, sırf bunun 
il;in kalacağını. Eger köy hücu
ma uğrarsa deııhal kalkıp geli
rim. 

- Git dedi, fakat çaıbuk gel. 
; oksa ben gelırim. 

Kıııııı.da Annyet Morisi Öptü, 
Janın eıı:nı sıktı: • 

- Kırdeş.ru size emanet e
dıyorum dedL 

İKİNCİ BÖLÜ.l\l 

-1-

Bazeytle, küçük karanlık oda
da aııi b'1' sarsıntı ile Vays ya
t • ...an fırladı. Dı.. 'edı. .. Top 
6CS e., ... Mumu yW<tı, 6ıl<!'e bak
tı Dört. Tanyeri henüz ağarmı
ya başlamıştı. 
Bmleılbire Franstz 'bactaryala

r• o kadar rkı.r.d~ ırı;kıııbele et
til-r kı, küçük ev.n temelı sar -
s,!dı. 

Va''S uzun zarr.,ın arzuladı/!ı. 
ı;ıuçlükle sahip oıduğu bir evin 
Prusyalı' arın elınıo gcçece.ıtfni ta
savvur ettikçe Jruduruyıordu. 

Yoldan biri seslendi: 
- Hey Vays, duyuyor ml1iun? 

Ya nız Trakya ve havalisinde
ki daılüli hatlardaki bo'LUkluklar 
tamir edilıniştrr. 

Dünkü Avrupa trenlerile ge!en
Jeriın söyledik erine ~re Balkan
lardakı kış çok şicWetlenııtiştir. 
Billı.a.>Sa Yu.l(oslavyada katın ir· 
tifaı iki metroyu geçm.iştH". 

Dölaherş de .geceyi f.aibrikada 
ı:reçinr.ı;~ti. Vays aşağıda onu bu
lunca Dö1aıherş tekrar ettı: 

- Duvuyor musun? İyi başlı
yor ... Hemen Södana dönsek iyı 
oder>z. 

Vays kansına hemen döneceği
n sövlcm.iştı, habbuki !ıenilz teh
like )'<>klu. 

- Bekliye}im hele de<L acele
miz yok. 

- Fabrikayı fahkim ettiğim- 1 
den haberin var mı? .. Gel göste
Tf"ıt'ım. 

Fa:br,"ka<la kırk kadar b:rhriye 
neferi mevki almış 1ardı. Başla
rında da ıbir Teğmen vaniı. Genç, 
diru;, "lıriıiiz b:r delikanlı idl 
Pencereden uzaklara baktı. bak
tı da: 

- All:ı:h kahretsin bu sisi de
d,, guzıı&ü görmeden döğiışül
:ı:ı eı. kL 

Bı.raz sustiıktan oonra sordu; 
- B~ün nedir? 
Vavs: 
- Per.şembe rlctii 
- Sa.hı, perşembe ... Allah kah-

retsin, sanki dünya mevcut de
ğ'ilmi..• ~lw fark:rna vannadan 
y~yoruz.. 

Beledıye Reis~ Taksim st<ıd· 
yomu ar kaııındak:i Panorama ga.. 
ziıııosunu da istimlfilt ed:~ yıktır
mıya karar verınistir. Bu gazino 
ve bahoenin yerinıcfe büyük bir 
otel ve teraslı gazino> inşa olu
nacaktll. 

Top seslerme ~illek yaylımı ka
rıştı. Üç yüz metre ötede ateş e
diyorlardı. 
Dölaherş haykırdı: 

- Şimendifer kÖprÜsünü ge-' 
çiyorlar ... :K.<Mrüyü ne diye yık
madık!. 

Te,i!men hiddetlendi. Dinamıt
leri !hazırlamışlardı, fakat dün 
köprüyü ele .ı:a;irmek için dört 
saat döğıiştlili.en sonra köprüyü 
yıkmak akıllarından çı.k:mışlı. 

- Bu da b'.:zım talHmiz! 
V :ı;ys sessız anlarnıya çalışı -

yordu. Fransızla.rın mev kit kuv
vetliydı. Almanlar tar' alardan i
.ler livorlardı. Niıhııoyet Fransız -
ların mtııka\·emett.le lırşılaşa -
caklardı. Vays: 

- Bı.vyeralılar dedi, miğfer -
lerı~dcn tanıdın>. 

Bu:dcn.b!re Flu~ tara!ma 
döPüp baktı. Bataryalar oradan 
ateş açmışt.. Saat ıbeşe geliyor -
du. 

- Taıınam dedi, dans başladı. 
Tekmen .k.a.t'i tıü.küm verdi: 

(Arkası var J 

25 - ŞUBAT 1941 

Edebiyat münakaşaları 
Gü.stav Flobcr'in •!\la.dam Bo

varİ• &.i 1856 da •La riivü ılli Pa
ri• de tefrika edilip 1857 de kitap 
halinde çık.tığı zaman Fransoda 
kıyamet koptu. Eser ahlaka nıü
gayir addedilip mahkemeye ve· 
rildi; devrin en kuvvetli mün.ak· 
kitleri Flöri, KJavo, •Madam Bo
vari- müellifine: ·Edip değildir, 
mulıarrir bile değildir, çünkü üs
lubu yoktur, üsluba ehemmiyet 
verın.ivor, üs!Obu yan çiziyor. de
dilCl'. M~~ur Sent • Böv bile bu· 
gün bütün cihanın şaheser ola • 
rak selômladığı .Madam Bov .. 
ri• yi fena karşıladı. Buna mu
kabil Orevilli ile Bodlcr •Ma • 
dam Bovari• ye al.kış tuttular. 
Mahkemede eseri rahip Düpanlu 
müdafaa etti. Fakat bütün bu. 
miinakaşalar edebiyat çerçeve
sini asmadı. Ne eseri ahlika mü· 
ga:"ir addedenlere: •Siz gidip ma· 
nastırlara kapanınız!• Dediler, 
ne de eseri müdafaa eden rahi· 
bi: -Sen zındıksın, defol!• diyip 
afaroz ettiler. Bu davayı kaybet
tiler dike ne Flöri ile KJavo ten· 
kit tarihinden silindi, ne de Sent

Böv değerinden düştü. Nasıl ki, 
•Madam Bovari• nin şah"'>er ol
duğunu anladılar diye Orevilli ile 
Bodler münakkit sayılnuyorlar, 
Biri romancı öteki şairdir. 

Zaman geçti, •Madam Bova· 
ri• cihan edebiyat tarihlerinde 
yer aldı. Fakat Flobcrin üslupçu 
olup olmadıi:ı hakkında ı:ene de 
münakaşa edilir. Lui dö Robere 
göre ifade zailtır, terimler ye
rinde kullanılmamıştır, üslüp bo
zuktur. G. LQnsona göre ise F1o
ber üslüp üst.adıdır. Pol Sude de: 
cFlobcre iliihllıu bozuktur de -
meyi havsala almaz, fakat onu sa
de fu.liıp Ü>tadı telakki etmek de 
mübalagndır• diyor. Fakat kim· 
se Sude'ye: •Cahil sen sus!• de
miyor. Lui dö Rober için de \'Ok 
çok: •Paradoks meraklısıdır, Ül· 

tile edi)·oro diyorlar. 
Piycr Luizin ·Afrodit. i de 

böyle mi!ı-.ıka_..,lara '·ol açtı. 

Fransua Kope gibi bir şair •Şa· 
hcoıCl'• diye haykırdı. Andre Jid 
gibi bir kutup:, •Yazık bu eseri 
yumakla Luiz kendini öldürdü• 
diye inledi. 1932 de tahedilen 
Fraosuı edebiyat tarihinde G. 
Lanson ile P. Tiifro cAfrodit. ile 
müellifini görmemeııliktcn gel· 
diler. 1927 de Sorbon ün.iver.;ite
si FratlSJZ edebiyatı profesörü D. 
Morne ~odit. i t6';rilı etti. 1936 
da A. Tibode ·Afrodit. e Kope'nin 
şaheser demiş olmasına şruıtığı

ru, bu eserin hiçıbir edebi kıyme• 
ti olmadığını söyledi. Fakat kim
se Ti:bode'ye: •dar ve geri kaWı 
adam• dcmclli. Jid, yükseldiği 
ve kurulup oturduğu zirve'den 
bir adnn bile aşağı inmedi. Airo
clite •Şehvet destanı• dediği için 

AY l J.". 

ŞEY 

Yeni Sabalı'da şehir mecli
sinin toplantısına ait bir re • 
port.aj okmlum. Bu yazıyı oku· 
duktan sonra, ya gazetecili • 
ğin bu zatlar elinde çocuk o
yuncağı halini aldtğına inan • 
malt lazmı, yahot da şehir mec· 
sinin garipliklerine. 

Guya, bir ceklif reye kon • 
muş, 48 azadan 4 Ü el kaldır • 
mış ve reis buna rağmen: . 

- Ekserlyet Vlll'-
Demiş, 
Nanemolla ile konuşuyonl.uk 

da: 
- Yeni Sabah bu.. Aldırma, 

Belediye de aldımıadığı için
dir ki, şehir ItK>Clisi riyaset di· 
vanının cidıliyetine ve mecli
sin şahsiyeti hükmiycsine VU• 

rulan bu ağır darbeyi yalanla
mıya bile tenezziil etmemiştir. 
Dedi. Eğer, hakikaten, mes'

ele Yeni Sabalı'ın'bir hafifliği 
de~ihe şehir isleri ve şehir 
meclisinin faaliyeti b-?lamın • 
dan efkArı umıımiyeye veri • 
len hiç de hoş ve aldırmamaz
lı!,la kar6ılanacak bir n.isa1 
değil! 

OLMIYACAK 

YASAKLARDAN 

StndvoınlnrC:a halkın tri -
bünlcrden bağırmas1 men'cd.i .. 
lecekruiş. Gö7el fikir, fakat, 
tatbik kabiliyeti yok. Nanemol· 
la, buna: 

- Olmıynçalt yıısa.klardaıı... 
Diyor ve .. Şöyle devam edi· 

yor: 
- Hele Galntıısaray • Fener 

maçlarında binlerce adamı top 

l\Jorne'yi üniverı;;tedeki kürsü • 
sünden atmıya kalkmadılar, Af. 
rodite •Şaheser. diyen Kope'ye 
küfreden olmadı. 

Bizde ise ... llnlbuk.i güzel gii· 
zcl münakaşa edilecek ne neiis 
bir mevzudu. Koue Afrodite ne
clen eahcser demişti•! 1id n•den 
eseri ınalıkiiın etın.istir? Kope 
gibi bjr edip şairle Ji.cl gibi bir 
sembolistin fikir ayrılığı nedea 
ileri geliyor? Bütün bunlar ve 
bunlar gibi daha nice :şeylCl' ko
nuşulabilirdi. Fransadan eser ter
cüme etmek iyi, fakat Fransada· 
ki gibi münakaşa etmek de da· 
ha iyidir. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Bir esrar tei<
kesi basıldı 

Dokuz esrarkeş baygın 
bir halde yakalandı 

İkinci şııl:ıe kaçakçılık kısml 
memur!aırı Galat.ada büyük bır 
esrar tekkesi meydana çıkarıru
Ya ınu:vaıfia:k olmuşlardır. 

Bu tekke, Ga..ataıaa Arasta so
kaj:ı.ruia 7-9 nwnara11 evde ku
ruhnuşıııır. Bu evi tut.an Ah:met 
o~ıu Hu.sl'yin .isrrunde bırısıci,ı·. 
Hüscyın evüu lbır ,,,;ı-...r tekY.e-

si baiıue kıoyımı.ı.; ve uzun mud
deticnbcn bw·aı:Ja her ı:ece a
lamlor yaµı!.'!lıya baı>Janın.ştır. 
Geceleri evcıe l:oı> a.nan esrar,.e:r 
ler saıbaıhlara ltadar esrar kalıak
liır Je kcııaile., en gec;ınek"t.<.-<l:a-
ler Tekkeye Jevam edenler a·ra
smda bazı sabı.lı:alı kirnscler.n b-.... 
lu'Lnaı.. c, n meo. ·ana çık; '.ll;;Da 
yan.un eım lir. Za.lııta ş i;ıııe
lcndiktcn ~nra evi knntro e ııa.ş
lam.ş ve n:t-.ay<>t evvelkı c~c ya
rısı .birçok kimselerin Rizh g.zh 
eve ı:r.rc.ıgı v;oru. ercx t.ır haylı 
zaman geQt kteıı. sonra ani b.r 
baskın yaı:.,:u-a.ı< .çeri giri bnı:; • 
tir. İçcrdek.iler çektikleri csırar-
lar ile kendilerinaen gcçaı.ış ol
duklarından pol.ııs.erln .ı:ıeldikın

den i>i.:e haıberdac olamamışl.aı 

ve yakalandıklan haL:le abuk s.
buk söylenerek memur~arın üze
riJıe saldırınJ.Şlardır. Fakat he;ıı>i 
kısa ·hır zamanda ayıl.tılnnştır. 
Yakahnan esrar.keşlıer dokuz ki
şid!r. İsimleri şu:nlardır: 
Aıhmet oğlu Hasan, Ahmet ~ 

u Hakkı, Bokit oğıı Hilimiı, H~ 
di oı?u Y akup, Andır±1ro oğlu V aı> 
gel, Ahmet oğlu Mehmet, Sallı 
oğlu Mehmet, Sa.dık oğfo Fau:lı, 

Evde bi.rçok kabak, esnır "" a
lıet bulunan~. Esrlı:eşler mah
kemeye verileceklerdir. 

Fener veya Galatasaray kal&
'<inin altına yapışınca hangi 
.ı0:uvvet gooll!.. Diye haykır • 
maktan ruen'cdebilir? .. 

Dopu söze ne denir?. 

BİR NOKTA 

EKSİK 

Hüseyin Cahit Yalçın, •Frao
sa galip goelecektir. Çünkü de • 
mokrasiye dayanıyor .. • tarzında 
bir cümle sarf bııyıımıuşlar. 

N aneınolla şu tashihi ynp>
yo.r: 

- Aman üstat bir nokta ek
sik: Yaln.u demokrasi inamna 
değil, ayni ram.anda büyük 
kuvvet ve kudretine dayanı -
yor. Sadece inana güvenmek 
sizin meh'usan meclisi reisli -
ğiniz zamanında vardı ki, yük
sek şahsınız da bu inanla bü
yük harbe girmiye karar ve
renler arasında bolunnyordu • 
nuz. Ilalbuki, şimd.i inanla 
kuvvet ayni teuvi içinde yü • 
rüyor! ' 

KURT OLDUC.U 

İÇİNDİR .. 

Adanada •Emin Kurt• adlı 
bir adamcağı:ıı yedi dişini bir
den çektinni~ ve arkasındaa 
da ölrnii•. Bizim Nanemolla: 

- Ölünün arkasından acı -
mak ve hayırla ylidetme1' 1:1>
rekfu .. 

Dedikten sonra, şunıı ili'ıve 
etti: 

- Yalnız adamcağız insan 
oğlu.. oldu,.r.utıa bakmamıı 
ve soyadına aldaıurrak yedi di
şini birden kerpetene teslim 
et~! llalbuki! kurt nerede, 
sen neredesin değil mi efen -
dim?. • 

A. ŞEKl:P 
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Dr. Ckxlius :il.e İtalya Hariciye N ezareıt iış}eri müdürü Glamıini tıv 
rafından imzalanmııştır 
~ men neşredi!'.en tebliğde ve iki memleketin ıınü.teseınl:ı 

eıe,riki mesa.i'erme devaın edeceği ve l:i:zzat Musı:ılininin .müzakere
leri t&kİp ederek ~an müdahalelertle buhınduğu ve hususl taö
mat ıverdiği k.aıydedilmektedir. 
• Ayni zamanda. hudut münaka'ol.tma a.iıt ıbir ool.aşma .jmz•lan -
ıım;tr. 

Afrodit davası 
(Ba.ştarafı 1 incide) 

d ~lri2xien itibıu'en adliye bi
nasını dold1.ınn.ya başlamış ve 
sa'ailer ilerlerlilıı:;e kı:ıridoriar ge
çiılıınaz bi!' hal a.lmıştrr. MU!hakeme 
eYVelce tespit edildiği ~i birin
ci ağır ceza mahkemesi sa;'.onım
da yapılacakt~ Koridora taılı ta sı
ralar koıı'llılırn.ış, polisler ikaane 
edilerek m:liJıa.ının önünü almak 
için t>ertilbat alınmıştı. Fa.kat sa
ıı.t ona doğru lbi.nlerce münevver 
diıııl.eylci bd-der hü~um ·ederek 
Polis h>nlonunu geçmiş ve ağıt' 
.-eza mahkemesi sal.onunu ha -
kim .... , rsüsünün diitine kadar dol 
d.ı.ı.rnıııştur. Bu arada ıeyağı in
cinen.er, bayılanlar, olmuş bağ
nşıı:ıalar, feryatlar işitilmiştir. 

SAi.ON JlEGİŞTİRİLİYOB 
Müdde111nıuımi'ik bu vaziyet 
~da muhakemenin btt sa.
kında griıiilemi!}'eccf(ini anlamış 
ve dU1"llŞinanın 'biriııei kattaki 
dön:lüncü ashye ceza mahken1e
si saloııund< yapıl.>r.asına karar 
vererek bunu da gizli tutmuş, 
yaı.n.z da,.-a edilenlerle gazete -
cilere halber verPerek kendiİeri
ne ı<;eri girmeleri içın l>irer kart 
verilnu.,..ti. Böylece a.~ır ceza 
salıomınun, dörtte bEinden daJı.a 
kW;ü.ı< olan dordüncü ceza salo· 
nu.ıı.da muhakemeye 'başlandı. Sa
lon ancaık gao<eteciler.e adliye 
mensup'arından birkaç kişi, ve 
daktiloları istiap edeoilmiştı. Ko
ridora 4-0 kadar poLsle kordon çe
kilm.;şti. Dinl~:><:ıler mıılıakeme
nin sonu.na kadar l>u kordonun 
arkasında ve merdivenleı'de bek-
ledıler. , 

TALİı"1 VE TERBİYENİN 
RAPORU 

Hakinı İsmail Hakkı ve müd
deiumumi Hikmet Onat mev1'ki
lerin; aklılar. Evvela Maarü Ve
kMetiruien gelen Milli talim ve 
teııbiye hey'etini.n eser ilıakkın
daki şu raıx>ru okundu: 
.Fransız .edipJerindeıı :Piyer 

Luizin Afrodit adlı kitabı bedii 
kıymeti haiz bir eserdir. Kitabın 
manası tercüme esnasında her
hangi bir maksatla tağyir edil
miş değildir. Eser, insan ruhu -
nun sau'at idealine ve plastik gü
zelliğe karşı duyabjleceği ve vic
dani uyanışların ihtirasları ye. 
nebileceği tezini de ihtiva etmek
tedir. Kadinı bayatın bir s:ıilıa
ınııa ait telakki ve adetleri tasvir 
edi~i itiliarile de tarih ve edebi
yat müntesibi yetişkin kimsele -
rin tetkik ve mütale:ılarına mev- ' 
zu olabilir. Eser bugünkü cemi
vetin ilr ve baya duygulannı ze
delemek ve yahut büyük okuyu
cu kütlelerinin tabii ve gayrita
bii cinsi münasebet tasvirlerine 
karşı tecessüsünü tahrik ederek 
~ok satış yapmak gibi maksat
larla yazılmamıştır. 

Andan İstikJA! manş:ı söyl<m>iye 
bal,! ımm ışlar. 

Muhakeme bir müddet tatil e
dilm.ş ve jandaımna halkı kari -
dardan mal:ıla>ıne kapısından bir 
ra.z daJ:ı.a ıızak taştır<IJıktan san-
1'2 muhakeme)'t! tdkra:r ~ -
mış ve mW:!<ie.ı.ımı.ımi iddi:a;;u:a 
se!'d.e devam etmiştir . 

İDDİANAME 
Miiıdd'E'i:umuıni, ram.a11ın rmev'

z.u ve mündericatının kadınların 
yekdigerlerlıyle sevışme ve mü
nasebetler ındeıı, talbrriamiyanen
le csevicilikten> ve fuhuıı taıbir
lerinden .balı:is olduğunu, eserin 
ed<lbiyat eseri oldu.ğunda ve mii
ell..fuı ediı:ı lx.ılundugund.a ıhtılAoı 
ibulwıma~ şöyliyerelı; şöyle 
demiştir: 

•- Fa.kırt Jı:anımun nerelerdıe 
ne gibi şeyl<!re müstehcen dedi· 
ğini anlı vacak ve bilecek ecrebi
yatçılar değil, anıcak o meslej(jırı 
mfuntesioplerı olqn htiık;ukçula.rdll'. 
Bu.nu b.r m':salle izah edeyim: 
Gi'Zli bir rarulev.u evi bir ınıma
u muayene ettirilip o bina h"1!:
kındaki kanaatı sorulduğu za -
man, 'i2ıhar edeceği kanaat teş
k:Jiı tta san'at lka;delertne riQyet 
edilip edilıınediğine m aksur ka.
lır. Binanın içerisindeki gizlıi 
fuhuş hakkında bir kanıaat ıiiıraz 
edemez. ÇünJ:ü o, mmıarın meıs
leg, değ:ldir. Hülılsa J:ıuk.ul<un 
edebiyat ve edebiyatın da hukuk 
m~lek ve s.alahi veticrine teca
vüzünü kabul etmeık meslek ni• 
zamını bozacak avamildendtr. 
Dünyanın !iç bir yerinde !böyle 
bir şey yapı1ma·k değil. ihtimali
ni bile düşünmek caiz deJ:ildir.> 

Hilkmet Onat müteakiıber An
ka:rada t<ıplanaıı Birincı Tünk 
Neşriyat Kongres.nin raporundan 
çıkar<iıP;ı moo'us Refik !ncenlı:ı 
bazı tahminleDmi zikıretmiş ve 
lbu meyanda ıınumaile'V'hin gaz<>
te ve bHhassa mizah mecmu.ala
rmdaki yazı ve resimlerın çıcr 
cukl= ahlakı üzerinde yapaca
ğı tes:;re ehemımivet verilmesi ve 
h"t.ıa bir .bacağının bir m rl<taın 
çıplaık kadın resmini dahi müs
tekreh ııördüi(ü hakkındaki söz
lerini naıkleyleıınıştir. 

Hitler dün bir 
nutuk söyledi 

(Ba~ ıarafı 1 inci sayfada: 
da bulunduğu ıbir anda, oMıaya 
çıkı:yw ve Almanyruıın diınyıaya 
1'abaık.küm etmek teşel:ibü.si.ine 
kıuvvetle karşı Jtoy.acağını söy
lııyor. Belk, ,bu ,glbi sözler 1918 
Alımaınyası. üre:rind'8 mü~ ola· 
hiliro.i. Fak.at y~nı Almanya ü
ııeı·inde değil. S.z daha bıdayeı
ıte, düny<ııcla iıkı devlet zumresı, 
ıbir; her şeye ımalik olacak d~ 
rinin Jı.cç lıir ı,ıeyi olmıy=a.k zih
ni vet.ne .ka:rşı ay.aklandık. Bu 
k&ıitalis1., plütokrat .ziliniyet 
ıınahvolacaklır. Tanrı dünyayl'Y& 
ruz İlıgı>i:ı:ler için yaratmadı.• 

iHi>Ueı- sözlerine şöyıle dwa.nl 
etıırı.işt.Z: 
•- Alananyanın talepleri son 

derece mütevazı olmuşı,u.r. Al
maııı,ya evvela, kendi hay:ıot saha- ı 
sının unniyetini istemr.şt;.r. Al
ımanyıa ibu h.ayat sahasının k .. mi
rilnııesme müsaade e:.miyecektır. 
O sabada Almanya aıeyhine-mü
tıeveccih hlç bir tıebdicıi veya si
yasi oter14>l!eıri Jı.a.bul etmıyecek-
tir.> . 

Hitller, Alman - ltalya.n dost
lıuğunu tıaııoclatmış ve demiştir 
ki: 
•- Bu dostluk '.)'alnız iki rejim 

a<'aısındaki sıkı ırıüşa!:ıehete de -
ğil af.mi zamanda iki l:ıiikı'.lmet 
reisinin do"1ıl~una ve heır ilu mil
let.uı de lbıt.birine ımuıhtaı.; olma
sına daıy aııroa'kııadır .• 

Hitler, Alman - Rus münaı;e
ibeblerinı:le has>l olan değ - k!lıği 
ziık:retıniş ve şöyle demişt.ır: 

•- Muıhasımlarıı:nızın, Abnan
ya ile Rusya arasırnıa yeni bır 
harp çıkaırmak iim.ııt\eri ıahak -
kuk etımıodi.-ftus ve Alman re
jjiml<il ( J.ci moımlekett araQında 
lbır anlaşmıı. aktletımek suretile 
kendi milletlerine l,Vllik eot.mı.ş -
!erdir. Londranın iğfalatma ka
pılm>yıoruz. 

Keza J aı:xınyada Ar'manyanın 
mulıasım.iarı yanında değildir. 
Bize sıkı bır dooili ukda bağlıı:lır. 

Aıyn.ı zamanda ıba:;.ka b1!' mille
timlırle vardır. Mukaddem• nı 
mürlTik lbir aniıllet, 1n,gilız propa
ı';ı,n<laısı tesirsiz kalıyor. Bu bay

'l.arı biz ıtarurız o.nların müşavl!'
lerini de l>~iriz. Vaktile hızde i
diler. Fakat idare lbaşında bugün 
artık ıbir Be1Jhınan - Hollveg lb!l" 
lumm:yDr ve Alınan ıınilleu&ıı 
~ınrle de Sparta!Uıst'.ler ydkıtur. 
Yeni /bir mil' et do,ğ:ımıştur ve S<>
nuna kadar 'ıa'11' edecelııtir. Ve 
ben de sonuna karlar llıMibetıni(ye 
azımeııtiıın. G:rlebe çalmamız la -
zımdır ve ı;aJebe çalacağ12. .Al
manva nınğılüll edilemez. 

Hitler ııuüunu Lüttıerin şu söız.. 
lerile bitirmiştir: .Cihan ifrit1er
le de d&sa. yiru! ıgali.p ııteleceğiz.• 

lan ımusteocenhk~ri balinde mu
af;;ııe:.tten istifade ettirmediğini, 
bu eseııden neşredilmemek şar
ti'.Yle ancak kütüphanelerde iııti
fade edileb.looeğini söyliıyeTeık 
müstehcen eserin tab ve neşrin
den dolayı matbaacı Kenan ve 
kiıtapçı Semih Lütfi.nen matbuaıt 
ikan<ınunun 31 incı maddesinin 'bi
rine. fıkrası del.aletiyle ceza ka
nunu: ; ıı 426 ve 428 inci mad
deleri m uc.bince tayini cezalarını, 
suclulardan Semih Lütfinin mü
ttcel mahkı1miyetinin ve dii(er 
suclu Kenanın da mahküm;yet 
sabıkası olmamasına nazaran 89 
uncu maddl>nin nazara alınması
nı, toplattırılan ve emanet da
ll'eısinde :mahfuz bulundurulan 
kitapların d~ ıbizatihi cil!rünıden 
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madud ıbulunmaları ha~yle 
zapt ve müsaderesine kaııaT ve
rilmesinli istedi. 

İngiliz ~ S~vyet 
gergieltği 
(Baş tarafı 1 ıncı sayfada) 

dııs'.le gösterd:j(i mukavemet, 
Rusya:rı.ın 'temellerinin sa,ğlam ol
madıj\ına inanmak hususı.ıru:Ja 
lbi:re hak verzyw. 

Thansa ve 1'>.ııil'bereı\in hava.. 
larda, denizlerde ve kaTada1ci a
ğırlığım ·terazin..n a,efesine koy
cınanın zıı:ınaıu gehniş değil rnıi
dl.r? Finlandiyaya yaTdınn et.
menin tehLkıesi büyfrk olabilir, 
fak.at, yıaTdım etmemek daha 
büyiiik !bir tehlilre arzedecektix. 
ZJa ıbu cesur ımillıet yalnız ken
dısi i<;in değil ayru zamanda mer 
deniyeti müdafaa içıın harp e
diyor .• 

. DÜŞMAN KARADENİZE 
ULAŞAMAZ 

IMos.lmva, 24 (A.A.J - Reyter 
Ajansı ·bildiriyor: 
Kızılmx!unun 22 nci yıldönıümü 

münasebetiyle her tarafta şenliik
ler yallıl:ınalktadı:r. Bütün şe
hirler bayradclarla donamnJ$1". 
Sövlenen nu tuıldarın hepsi.ndıe 
Mareşal Voroşilofun şu cümlesi 
tek:ar eıilmeokted:ır: .Kızılordu, 
ka:n kızylıetmeksizin d'iişına:n toı>
raklarını zaptedecel<tir.• 

B.a-hırive komiser vekili Levçen
lro Propaganda gawtesindıe dır 
'.Y'O!' hl: 

•- Eğer hl2j zorlarlarsa har
bi yıaibancı memlE'ket sularına ka
dru- götüreoe.ğiz. Kendi sulan
aruza gıelı:ııce düşın.ım şimal de
nizimize de, K.aTadenize ve Fin
lıan<liy,a den izine de ulıışa:maz.• 

Levvenko, Pasifiktalri Sovyet 
filosıınun 100 dıen fazla dıenız.al
tı ve deni<z üstü sefineı"'1den ~ 
ka aV'l'JCa 'l<liı;;pi<lolaı-a ve küçül< 
j?E!!!I\Üere ~ olduğunu söyle
miştir'. 
NORVEÇ,İHTiLAFJHAKEME 

HAVALE EDECEK 
Oslo, 24 (A.A.) - Norsk Te

Jıeıtrımı Büro'un haber verdiğine 
göre. NoTVoe<; !ıükıimet: Altmark 
meselesı üzerine İnı;r.:ltere ile Nor
vec aııasında cerevan etıınt-kıte 
olan müzakera< 11ı:ic;Jbir anlaşrnr
ya müncer ohnadığı tak.dlrde 
Norveç h.ii:kUmeti. ingilteı·e hü
kı'.ı:rnetin<' hu ;.... hak eme havale 
etmek tcıklifind<e bulunacaktır. 

Romen petrolleri 

lngiliz harp gemileri 
Petsamo açıklarında 

(Başmakaleden mabat) f 
liz hanı gemilerinin Pe!~amo ön-1 
)erine bir ihraç hareketi yapmak 
maksadile geimedilderini kalıul 
ettiren delillertlir. 

2 - Sovyetlerin Munnansk li
manı Alınan ticaret ve harp gc· 
milerine üs olmaktadır. Alman· 
luw-mc•hıır Bremen transa!lan
tiği, harbin başında Amcrikadun 
gelirken liınana iltica eimiş, .7,;. 
ra oradan çıkarak Norveç kıyıl:ı· 
nnı ve karasularını takiben Al
manyaya dönebilmiştir. Bu, müıı
ferit bir hadise değildir. Birçok 
Alman gemileri, ayni yolu takip 
etınek~edirler. Alman gemileri 
kısmen ta Mıırmansk'tan, bir kıs· 
nu da Norveç.in şimal kıyılann
dan itibaren, Norveç kara sulan
ru takip ederek Almanyaya ıti· 
dip geliyorlar. Son Altmark ha
disesi de bu yüzden çıkmıştır İn
gilizler, Norveç karasularının. Al
man ticaret ve harp gemilerine 
emin . ve rahat bir geçit teşkil 
ebne~ıne, aııtık müsamaha göster- • 
memıye azmetmiş ve bu maksat
la Murnıansk açıklanndan itiba
ren Norveç sularını sıkı bir ta
rassut altına alnuya karar ver
miş olabilirler. İngiliz harp ge- ] 
milerinin Petsamo önlerinde bu
lunmaları, Alman gemilerini, Fin 
karasularında yakalamak arzu • 
s~nd~n ileri gelmiş olsa gerek
tır. Şuna) denizi kıyılarında Sov
yet Ve Norveç arazisi arasında, 
Pets~o limanının bulunduğu 
dar hır parça vardır ki Finlere 
aittir. Gerçi burası, şiı:,di Sov
yet isgali altında ıse de, İngiliz
l~r bu işgali ıarumadıklan için, 
burada, Fin karasularından g.,_ 
ç1>eek gemileri yakalamakta 
- devletler hukuku bakmundan . 
kendilerini haklı görnbilirler. 

Şimdilik, bir İngiliz filosunllll 

Petsnmo sularında görünnıesl, 
fikrimizce, Norveçiıı şimal buz 
denizinde ve şimal denizindeki 
sıkı bir nezaret altına almak için 
bütün kıyılarını ve karasularını, 
sıkı bir nezaret altına almak için 
hazırlanmış geniş bir planın bir 
kısmını teşkil etmektedir. 

Altmark hadisesindenberi İn
giliz - Fransız matbuatının kul
landıi!'ı lisan da, bu düşüncemi
zi teyit etmektedir. İngilizler, 
herhalde, Alınan ticaret ve harp 
gemilerinin Norveç karasnları
nı, tehlikesiz bir köprü gibi 
kullanmalarına, harbin sonuııa 
kadar, lakayıt kalıımırz.lar. Bu su
ları, hava ve :rüyet şartlanrun da
ha müsait olacağı ilkbaharda ve 
hassaten ya7ın mütemadiyen ka
rakol edeceklerdir. Alman gemi
lerini Norveç sularına girmeden 
yakalamıya çalışacaklar, Norveç 
sularına girebilen genıilerc kar
şı, Norveçin bitaraflık kaideleri
ne tamamile riayet edip etmedi· 
ğini kontrol edecekler, Norveç
lilerin müsamaha ettiklerini gö

.rünce, Altmark hadisesinde yap
tıltlıın gibi, bizzat kendileri işe 
karışacaklardır. İcap ederse, bel
ki Norveçin bitarailık haklan -
nı da tanıınıyacaJdanlır. Alman
ya gibi, kuvvetten başka hiçbir 
hak tanınuyan, deniz lıarbimle 
devletler hukuku ve bitaraflık 

kaideleri gibi şeyleri çıgneyip 
Ç'CÇen bir devletle harp ederken 
lngiltereden, Almanyarun bu ha
reketlerini sadece, arada hi:r, pro-. 
test<ı ile iktifa eden hitaraflıırın 
hıı1.-ukuna tanı:ımile riayet et
mesini istemek bir haksızl1k ır 
lıır. O da, düşmanına elbette ay
ni silfilıla mukabele edecektir. 

ABİUİN DAVER 

P•Oç gündenberi LALE salonlarını mıııı:ı:ıı 
En tatlı kahıka;ı:tlar, en canlı takdirlerle dnlduran 

Dünyanın en tatlı sesli yıldızı 
GJNGER ROGERS 

Aımeriıkanm en sevimli acrtisti JAMES STEWART'ı.n 

TEŞLI K D ( Ba.ştarafı 1 incide) 
.AJımru:ı ikrt:ınartıçısı CJodill6u.n Bük
reşı ziyareti mün~tile mali 
mahaıfilde dolasan şayia'ara göre,' Fransızca sö:ı::u filmi 
Alıınanya ımark kaıı:Jbi<yo fiatının 1 Haftaların.. ayl=ın.. hatta senelerin ı.mu:tturnrnıyacağı b?r ı-
yenipen arıırılınaısını ve !bunun Mkadır. Doya doya ~ kana ikana eğle=ek :fırsatını ka,. 
6C ley olarak ıesbitini istiyecek- çınnaylllll... Proıırama ilh"l> 1) Dünyanın gözü ve kııla.ğı Para-
tiT. 1 Jnl.11lt Jwnalda en sı:ım hırlıerler. 

Bu mü=kerelerde hazır 'bulım- 2 RE K 1 1 1 
mak üzere·büvillı: Alınan ~anka- - .. N L M K Walt ;;:'.lisney 
!arının mümessilJ.er:i de Bil.kreşe loll•••••iiBiıiuiilgunliiiııisaaiiiiitiıııliilİllııııiliııidiıeıltienaz:liıaiı·tllhlıııl=mtıneil· lillll"'li·i:ı· •••-' 
ge'ııniı; rbulunmaktadır. . 

İTALYAN HEY'ETİ 
HAREKET E'rl'İ 

Roma, 24 (AA.) - ttallfa ili! 
llıo.ınany a arasında ticaret müza
kerelerini yapmak fuı:ere ıclün bir 
İtalyan .lıey'eti Imkreşe 1ha:re.ket 
etmi'Ştir. 

Müza.kere'er !bilhassa İtalya!\'11 
Rııınen oetrolü 'Verilanesini ist;n.. 
daf edecektir. ___ _,,_ __ _ 

Çemberi aya 
Harp hedefle

rini anlattı 
Lo.ndra, 24 (A.A.) - B. Clmı

berlızyn lbugii.rı. Birminglıarn'da 
söy.ledii'(i nu tuıkta mü.ttefi:klerin 
harp Jıtıdeflerıni izah etmiştir. 

Çember1ayn d"1niştir ki; 

,_ Buoün S A R A Y Sinemasında 

1 Büyük bir ;nuvaffa.kiyetle ~e olın ve harp ıst..rraplan 
arasmda .~ aşk ro ma.nını tasvil' eden: 

AŞK FIRTINASI 
Fransızca sözlü büyük heyecan, rınacera ve kahramanlık filmi baş 
rollerde: Sinemanın en güzel Yıldızı 

DOROTHY LAMOUR 
LEW AYRES ve LİONEL ATWİLL 

İlaveten: FOKS .JURNAL manzaraları arasaıda Balkan konieı-anm ı 
~..,;Bay Saııaooğlunun fransızca nu1ıku. 

\ı Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatıı matineler. 1 

Görmek ve hoş iki saat geçiıııınek ıçin mutlaka 

Sovyet- Fin harbi 
(Baştarafı 1 incide) 

llasu<> istikame'Lnde yaptıhı ta
.asuzları pli.skÜTtnıuşl .. rd r. öO 
Sovyot tanıkı ,taıırip "1Jiinıi!;t .r. 
D~arun Salureo:ı[;.....ka v Ta

iı>a]e <=kmda y<ıptıgı taarruzb.r 
da def eıdilıru~tir. 

Ladoga gölünün sirnali şarki
sinde Fmlandiv:ı.Jılar daha ev' e1-
ki gün zap~tt:.ıklerı siperlcrin 
temizLk L<;ini bitirmişlerdir. Bu
mda 12 top, yiizıdeıı fazla rn.t
ıralyöz, 10 seyyar n:utfa.k, t.oak
ıtö:rler, otomcıbiller, olomatik tü
fekler, istımalden sak t altı tar.e 
tank gibi külli)""tli ganaim elde 
edilmiştir . 

Finlandiya laY'yarelerj keşif 
ve banı.'bardmı.an uçuşlarına d<>
vam etmişlerdir. Sovyet tay
yareleri de faaliye\ ı:ıöstermis -
1er ve ınt>klıı.'.'1 bombalaTla 12 
kadını ve cocuğ;u öldürmüşlerdir. 

ParaşütLerle yere 4Jen Sovyet 
aSklerleri, !kısmen öldürii!l:ınüş, 
!kısmen esir edil.rnist'r. 

Loııdra, 24 (A.A.) - Royter 
Ajansının askeri muharriri Fin
lanilh•a llıal!bi hakkında şöy.e 
yıttıyor: 

• Vii.puri de Finlandiyalıla.-, 
düşmanın ilen yüruyuşunu tehiı 
ooen müteaddlt hal>cr.eroe bu -
lundukta.ıı sonra yenı mevzileri
ne sağlam ıbir sureLte yer e:;m4-
leıxiir. Bu .veni ıhat Rusların Kar 
fırtına.arına rağmen y apL.ğı mü
temadi taarr=lara hic yıpranma
dan karşı koymu.ştur., 

SOVYETLER ISVEÇ KÖYÜNÜ 
BOi\lBALAı)U~LAlt 

Mookova, z.ı. {A.A.J - Tass 
Ajansı tefrı,liğ ediyor: 

Rıcıyter Ajaru;ı, Stokholnıdaki 
mııtıa!bi.rine aıuen veı'<Lıti bll' ha
berde yooi ,:iovyet tı:yyaresimn 
FinJandı'.l'·a hudut socenooen beş 
mil kadar ıçeride isvc.;in Palaja 
~,·ünde on infuliık ve ;b.rço.k da 
yanw.n ıboınbası attığ:nı bılriır -
mi;,Ur. 

T , Ajansı, hiçb;r Sovyet ta.)" 
~yarl!St.li.Iı ne Pa aja KOJ. u ne de 
um :nıv etle İsveç ooprag1 üze ... 

rinde uçrrır.:nL!{ oia'Clğunu ve Roy· 
ter Ajan: ...., n 5v ., e i.a. vare:~e

ri ha..,k.md.akı ou ~~beı· . .in bru
hı.h ane ·bil' uvdunna o dugunu b<' 
yaııa_"nezuııdur. 

İSVEf' PROTESTOYU TL'KİT 
EDECEK 

S:;okholm, 24 \A.A) - Tajala 
run ibombar<Lmanı ha.<klnGu>:. lı 
veç protestosuna ce\ ~b->n Sov -
yetler Bırlıgının yaptıgı teı<zıp, 
burada fena bir hava varaLmı~ -
trr. Burada !bitaraflığının bu de 
rece sarJil:ı surette ihLllı kevf:ve
tinin. ink8.rı ile l\1oskovan'ın ·ne 
g]bi .bir tıedef takip ey' ediğı so
rıılmalctadır. 
İsveç <1>roıtestoswı.u tekit ed&

cektir. 
Hü;lrfımet İsveç ara'li:si üzerin

den ucacaık her askeri lay'Yareye 
karş< ateş açmaları için bülün ha
va dafii cüzütamlarına talimat 
ver.mişlerdiT. 

~ Bugün yalnıı ., 

1 DPIEIK0 ©1® 1 

Hepiınız arzolunan mahiyeti 
itibarile bu kitabın matbuat ka· 
nunnnun 31 inci maddesinin bi· 
r~ci ve ikinci lıkralarile derpiı 
edilen eserler arasında mıita.ıca 
edilemlyeceği kanaatindeyiz. O-· 
nunla beraber kitapta cinsi arzu 
ve miina•ebetlere taaJlük eden 
parçaların, çocuklarla mürahikle
ri, bedii ıkıymeti ve tez üzerinde 
de durmaksızın cinsi münasebet 
neticesi zilalet sahnelerini ta -
ltayyüle sürüklenmesi melhuz ol
duğundan roınanu: mektep çağın. 
da bulunanlara tavsiye edilemi-

Müdıde;ıı.o1urni, beynelmilel şöh
ret kazanmış bir eserin t<cltibata 
uğramasına yabancı m':lletlerin de 
hayrete düştütl<leri iddiasllli!Il 
ıkavli mücerredde kalaruş b1l' 
müdafaa olduğunu, delilsiz hü
küm ola:nuyacağını, her İn<lleite 
olduğu gibi Türk milletinde de 
örf ve adull denilen bir ikaide 
ve esas bulunduğunu, hiç b'.r 
ıınilleUn bu esasi.an a)'Tıla:nııyaca
.i?ını, ıbu esası göz önünde tutan 
milletlerin örf ve adalba ımulıalif 
fiil ve hareketlerın önüne geı;ıe- r 
.bilmek için beynelmilel müevvi
de.J.er vasfını ıbile düşünerek kong
reler topladıklannı ve örf ve 
adaba muhalif yazı ve resimlertin 
şiddetle men'ine tevessül edecek 
ika:rarlar aldıklarını söylemiş, in
ıkilabı ziı:fa düşürecek selbeplerin 
en müh:ıni g&ç!er:n sıhhat, a
dap, seciye ve küHürlerine tarı 
olacak arızalar bulunduğunu, her 
sanla1 eserinin mutlak olarak 
serbesti.si hiç .ıir yerde görül.m~ 
diij:ini kaydetmiştir . 

MÜDAFAA NASIL YAPILACAK 

·- &zi!lll mücahe<remizin, &
vet bu ,bir mücahededir. Hedef
ler aıden ~üphe edebilEoe.k ma.kUl 
.lııiıç bir ferdin bıilunabileceğ:ini 
zannet:miyorurn. 

SÜMER Sinemasına 

~"llif bi~~r~ VE İSTİKLAL 1 
MARŞI 

BU'l>dan sonra müddeiıı.m.ıımi 
Hiı!onet Onat i.ıç saatten fa~la sü
ooe:ıı. 'e yaıımak icin üç da!ktilo de
ifstq·i!en uzun iddi:rna.nıeS:ni o
:loı.ırııya başlamıştır, 

Bu sırada dışarıda gürültüler 
e.rtmış bağ'rışnıalar ve fery:ıtlar 
~emenin devamına imkan l:ıı
ır.aııtınamı:.ştır. J:>olislerJJ mukave
met eclcmedikleri anlaşılınca jan
d.a:nıadan yardını istenmiş ve 20 
sılahlı jandarma getirilerek !kor
don rı:kv'iye olunmuştur. 

Halık ve Üniversıt.e talebe.si 
lnuhak<mıeyi d:nlemek istei(inde 
~ldukJ~ınI söylern~er, geniş sa- 1 
on bu.i.u11.m3:sını ıstemı~Jerd..ir 

Fakat buna imkan olmadığı an~ 
laşılınca giirüliAiler yine arlmış 
ve <ıihayet muhakemenin deva.
muıa mazı;, olmak için hep bir a-

Bundan sonra ehli hlbre rai)Or
larınl tahlJe Pirışen müddeiumu
mi, Üniversite profesörlerinin 
wrdiJderi ıaporda esasta serbes
tiyi, müstehceni lkaıhul ettikleri
n:, yalnız san'at eseri olmak do
layısiyle müstehcen sayıianuya
çağını 'biıd.,.dikler:ni, hal!buki 
müstehcen olup olmadığını tayin 
salahiyetı ancak huıkukcıılara ııe. 
d::i temasanın cemiyet ve ferdle
rin hukuJ..."Uila tecavüz etmemek 
şartiy.J.e serbeı;t okluğunu söyle
mi<tir. . 
Q\iüddeiu:ınumi matbuat kanu

nunun 31 inci maddesinde iıkinci 
fıkraslnı ıek,if eden Zonııuldak 
ımeb'usu HalUi<ı meclisteki sözle-. 
r::ni ve o zamanki Adliye Vekili
nin bu mevzuda.ki beyanatııı.ı n:ıik
le1ııni.ştir. 

!Müddeiumumi eserin bizatilıl 
ımiistehcen olduğunun gerek pro
fesör !er heyetin :n ve gerek talim 
ve terbcyenin raporları ile anla
~dığmı, katuıaıın bedü mefhum ... 

!Mı.znun vdk.li Esat MaJunu~ 
Karo.kurt matl>uat kanununun 
verdJ.ği hakka binaen :müdafaa
sını hazır laımak üzere 'beş günlük 
mühlet istedi. Hakim bu tak -
dirde mW:!afaasını yazı ile ver -
mesi Lüzumunu sövledi. Esat 
Mahmut şifahen müdafaa yap -
maık hakkı olduğunu söyleyl.nce 
hakim, yazacağı müdafaasını 
ıınahkemede okunabilece{(inı ve 
dinlenece~ini. ancaık zap•ıı geçir
rmek zamana mÜ'leva1~kıi oldu
ğundan müd<Jaanamenin yazılı 
suretınj dosyaya konmak üzere 
mahkemeyce vermesi ic,.bedece
RLni bJdirdi. Vekil buna b.r di
yeceği olmadığını söyledi ve 
muhakeme martın b:rinci cuma 
gün.ü sa.at 16 va bırakıldı. 

N azil',ırin hru-p hedefleTi şu iı1ı:i 
cümle ile tetkiık edilebiliT: M.ille
timi:ıı:.n imhası ve dünya tah.ak
'.kiiııniL 

Bize ,ııelinoe ·biz Alınanyanın 
dünyayı taha.lclriiımü altına al -
masınii maıni olmak için harp edi
yoruz, V'" hiç <ıiT milletin im
hasını istihdaf etn:ıiyoruz .• 
Feıllin ,"iq:i.l.'1 rlıürrtyeti, din 

hü.ııriyetı içi.rı her tiir.ü zulmü 
her türlü ımilitaristik ziilıniyetini 
ve bizzat AJımarı:yada dalhil olmak 
üzere ıbütün A'VTI!o']:\1•Yı !fakirleş-

tiren silith yıarışı.nıı cıı.ıtadaıı ıkal
d:rmak _için hafll ec!iyoruz. 

Bu hedefler ne suretle müs -
pot o!aırak tahakkuk eddbilir: 

Evve:Ja Pokınyalılar ve Çekler 
ist~dallerine kavUŞmalıdır. Sa -

CEZA l\JİKTARI 

1 
niyen bi!ze yapıl~calk vaitlerin ve 

alınacak taalhlbU!Uerın yerine ge
tiri'eceitJıi temin edecek müspet 
gaıranti:er verilmelirlir. 

!Müddeiumumiıün maznunların 
cezaıandırılmalarını istediği ce
za kanununun 426 ncı maddesi 
rınüslehcen ve hayasızca neşriyat 
suçlaTının bir avdan iki seneye 
G<:adar hapis ve 15 L'Tadan 500 li
raya kadar ağır para ceza.siyle 1 
tccz:iyeler:ni amird:.r. 427 ne: mad
de bu kabil eserlerin müsadere
sini 3.mlıxlır. 

Ancak ,gelıecek ilk ileri adı.mı 
atımr.ık lılze a:t değildir, 

Hürrivetin k"Urtulduğ'una emin 
o1maı:lığımrz mütldetçe kendi Jruv
vet!eriartizin bul.ün .inıparatorluk 
kuvvetlerin son haddine kadar 
mücadeleye devam edeceğiz.• 

Gidiniz. Mfl:yDnlara malolınuş ve Çarlık Rusyası.nın göz ikamaştı
ıncı lüks ve ihtisaıınını ve zamanımızın Paris hayatını tasvir eden 

'l:ıir şaheserin ~ rollerinde: 

Cehelüttarık Casusu Kahramanı ROGER DUCHENE 
ve Komedi Fransez artistlerinden VERA KORENE 
CHARLES V ANEL ve DON KAZAKLARI TEGANNİ HEYETi 

İlaveten: EKLER JURNAL son dünya ve hanı haberleri 
Bug:ün sıra.t 11 ve 1 de te.ııziJfrtlı ma<tineler. ıilıımam 

Seanslar lO - 12 • 2 • 4,15 ı 
6,30 ve 9 da 

İstanlbulo.m can ciğer 2 komiği 

İsmail Dümbüllü • Şevki Şakragın 
IBaştaııl:ıaşa k.aıh'.karlıalaTla dolu C1 HANŞÜMUL MASAL 

MEMüŞ 
Türkçe Sözlü Türkçe Şarkılı 

Görül.meıniış büyük mu"'1.ffakıyetlerl.e dC'V.am c(diyor. 
Memleketimizin en tanınmış musiki üstadlan ve en iyi 
okuyucularının ~ertip eıtti!lcleri musiki k=ı seyirıci:le-
ri ga..;vedi;ynr. • 

TAKSİM sinemasında 
Bı.ııgün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 



MYPA-• 

J.IAZ RET/ 

MUHAMMET 
Yazan: Ziya .Şakir Tefrika: 154 

Gasil keyfiyeti bitt ikten sonra nôşın 
üzerindeki ıslak gömleği çıkardılar 

- H1>yatında olduj?u g>bi, m&-1 
~a dıı. ne kadar pAlı: ve tfilıir 
ııın. . 

Diye rıöyl.eni,yorou. 
Gasil keyfiyeti bitt.i.kten sonra 

n&ı;ın üzeriOOeki :ıslak JlÖmlleği 
çrl<ardJoı-a.r. Resuliillahın müba
rek cismini, evvela hiç giyi~ 
miş iki beyaz görnlej(e, sonra da 
Bi.ırdü Yemaru denilen bir ku
maşa sardılar. Yüksek bir se
dirın fuıerine uzattıla.r. Odanın 
kapısını aqtı.lar. Defninden ev
vel son dıni hürmet vazifesıni ifa 
el.mek için halkı çağırdılar. 

Halk, (Halife) intihabı ile ııneş
j(Uldii.. O anda, hanej sa<idetın 
öuiinde, anc-1< bir kaç .itiş. bu
lunuyordu.. Bunlar, (Ali) yi ima
met mevkime geçirerek Resulü 
Ekrentn cenaze naııııazını kıl~ 
mak istediler. Ali, bu teklifi 
reddetti: 

- Resuliinah hayatında da, 
mematıııda da ıbizim iınamııınız
dır. Onun üzerine, ben nasıl ima
met ıedebilir>nı. 

Dedi ve sonra, mübarek nasın 
basına geçerek, hazin ve giryan 
bir sesk, şöyle b;r hitabe söy
ledi: 

- Ey Resiilü Ekrem!.. Vıe ey 
Nebiyyi. muhterem'. A'Llahın 
ra.hmeti. selam ve bereketi scmn 
üzerine olsun .• Ya Rab!.. Senin 
huzıını.ııda ş had~t ederiz kı, Re
siilün (Muhammed). senin in
zal ettii\'in em'rleri. b:z kulları
na tamamiyie tebli/! L-ttL Ve ge
ne şchad~ ed riz ki, senin uğ
runda c".had <ederek. ıslam d:nini 
b~ı>kü yük.wk mertebeye isal 
eyle<k .. Ya Rab!.. Sana yalvarı -
yoruz.. Bizi, onun fazl'..et yolun
dan ayırma. KaLplerimızi, onun 
hidayet nurundan mahrum bı
rakma. 

Dedi. 
• (Ali) nin bu sözlerine, Resu
lü Ekremin büvi:ik bir muh~bbE~
le sevdıi!i (Ümmet) ve esha.bından 
ancaık beş on kiş! (iımiıi) d.ve
bildi.. Dilierleri, daha hala (H~ fe 
ıntJıabı) n.e.seksının do/turdu~u 
J"D yeni bir iDtirasa kapılarak 
f<'hrin meydanlarında, sokakla
rında. kıllc kapıfan'lda hararetli 
münakaşalarla adeta kcndlerin
den gecmişk?rdi. 
Artık ortalık karanyordu. (Bü

yük öhi) nün huzurunda ibulu
nan'lar ş'.mdi de. mU;barek naş, 
nereye ve nasıl defnı:deceklerini 
d~ünüyorlar, hiç bir şeye ka
rar vcrM?tyarlardı ... 

Bu sırada içlerinden biri, Re
.rulü Ekrem Efcndınıi2in b:r Ha
disi şerifini d-crhatır etti. Bu ha
dis: 

fPeygamherler, ruhlarını tes
lim et1l:kleri verde defnedilirler.] 

(Mea]inde idi. 
Bu hadis, Resırlü Ekremin va

siveti malıiyetir>de telakki edi
leroek, ölüm döşe.iıinin bulundu
ğu rna!hal hafredildi. Mübarek 
nası, göz YB.!lları ve hıckırıklarla, 
(Ali) Din kollan arasında. bu 
medfene incl:Tilıdi. A•llahın Resu
lü (Hazreti Muhammed) in bu 
fani cihan ile alakası, büsbütün 
kemldi 

* Güzide ve salahiye-btar bir he-
yet ta.rafından tertip ve Maarif 
V€'kaleti Tal:rn ve Terbiye daire
ıl.ııin emriyle tabedi.lı.:·n (tarih), 
Resulü Ekrem Efendianir.n defni 
lo vfjyeti ile o dakikalar Z<ITfında 
Mediııedc cerevan eden ruhi ha
letı. şöyle tasv"..r eder: 

[Ne kadar ibrete şayandır ki, 
dııtıa (Muhamnıed) in öldüğü an
da. bütün eski nilaklar. ihtirns
laT, hınnc8hlar, zencir<kn bo
p.ndılar. O derecede ki hakkında 
korku ve hürmet beslenen pey
t:!"1beni:ıl henüz ılık oeec<tr, son 
:nefesini v«diki basit odada u
nutıılmuş ve ihmal edilmi\ıti. 

f (Ali) ve yakın akraıbaları (Mu
hammed) i, terki hayat ettiği ker
P odada, kmscy<e haber ver- ' 
n1eksizin açtııkmn bir mezara, 
acele ııö.m<lüler Pcvııamb<>ri::ı ka
rılan bile bundan haberdar edil
medi. Oıılar, yalnız b'tişik oda-
da kazma sesleri i~iterek. az cc.k, 
ııe yap~hnakta oHu~nu anla
mıslardı. 

fBu hılrekC't. o zamana kadar 
!kabul o1unan itiyadın hilafına 
bir şeydi. Bunu, (Muhammed) 
l<!hine bir hürmet eser' olarak 
kabul etmiye Enıkün yo4<olur. Çün
kü hürlllE't gösteri1meısi, Bü· .ık 
PeyııambE;ri rn.utad vecchile Fh
rin mez.a.rlı~a büyük m~r.ıSm
Je ııömm<ok surel.i le olnı ak !:" ım
W.. 

!Ebu Bekir ve öıner de cena
ze namazırıda bulunnmnmışlar • 
dı. ADlaşılıyoır ki o anda siras! 
mıes1(Uliye11leri o kadar mülüm 
ve mücbir idi ki, kiır.se, Arabis
tanın kudretli haki.nı ve sa!ıibinıin 
cenazesiyle uğra.şınıya, ~ vokit 
bulmuş ve ne de arzu duyınuş
tur.1 

Tarih - Devlet Matbaası 
1931 senesi tab'ı • c!!t 2 
sayfa: 115 - 116 

İçlerinde, (İslam tarihinin bü
tün ln.celik!erine vakı{ ve sala
hı.yettar zatların bulundugu he
yei tarafından yanlm1.> olan ;;u 
satırlar, cidden d]dcat ve · rete 
şiıyandır. 

Bu satırl.aıra biz de şuuu ilave 
edelim .ki, Resuli.i Ekrem Efen
d:mizin ebedi iftiraıkı, hiç şür.he
eiz idi, /bütün Medid~ batkım 
dillhı'.m etımişt:. Fa-k<rt bunl.ı.nn 
.arasında, (Fa1ıma) ile (Ali) n:n 
hissettikleri acı ve iztırabı, hiç 
bir tabir ve tavs f ile taSvir et
mek mümkün de~ld~ 

* Defin kıeytiveti hitam buldll'k-
tan sonra, zavallı (Fatıma1 , ba
basının ebxli istirahatııaJ.ım zi
,,.aret etmek istedi. (Ali) nin kol
ları arasında, bitap bir halde 
sürüklenerek (Ayşe) P. n odasına 
gireli. 
Odanın b,r kö esinde, küçük 

b r kaoo. vımıyordu. Bu kandi
lin titrt ve hafif ışıiV. altında, 
bir topr..k yığını ıuı.barı;ordu. 

(Fatıma), bır a:ı lrotııda dıura-
ra: bu toprak yı,':iınına baktı. 

Sonra. •boğulan hanrem;irrle dü- ı 
{ti.imlenen hafif ve bitkin b;r ses
le : 

- Ah... Onun o n ıir çehresın i 1 
bu topr;:kla kapamtva tahoınrniıl 
ede-bildiler. 

Diye, mırıldand1 .. Ar•rk avakta 
dunnıya dayanamıvarak yere ka
pandı. Dt ler;n n Ül.'.r nde sü· 
rüklene, sıirukiene o topra:k yı
ğınına ys- ·ia :ı. Oradan b r a 

vuç toprclk aldı. Evvela. c ttcrl•. rir~ 
ıkada<r c<>kmck ist..vormuş g.oi. 
de in dı:tin kok •mıva ba<latlı. 
Ve koklar.ken, artıK t-us . tün 
takat \'C tahammülü t 'k .~rek. 
bav~ın bır halci<', o topraJı: yığı
nının ü.zen:'le okB'))an<lı. 

(Ali), b~vg-ın cvcesin, bü
y\ k b.r hürmet ve efknt.1• kol
larının a~asına aldı. Ev ne ge
tırd·~ Onu tesclh cdebilm.tk i
çin ne mümk'.in .e Vo-Pmaktan 
çok. nmedi ... Fak · t (Fa tıır,•) nın 
acısı o kadar bllv · ti. ki, ona hiç 
bir tesellı kar etmedı. 

(Arkası var) 

25 Şubat 
PA ZAR 

H icri: 135~ Rumi: 1355 
2 nci ay Gün: 56 Şubat : 12 
Muharrem: 16 Kasım: 110 
Güneş: 6.42 Akşam:: 17,51 
Öğle: lZ,27 Yatsı: ıa.21 
İlcindi: 15.30 İmsak: 5,03 

HAVA VAZnLTt -

Yeşilköy Meteoroloji istao·yo
nundan alman ına..:ıma ta göre, 
tıava yurdun Ege ve cenup ta
r nar vil Traknda bulutlu, di-

jter yerlerde kapalı ve yer ver 
ya}(ı.slı ııecrniş, rüzgarlar cenu
bi şarki Anadoluda cenuo dij(cr 
y~Tlerde sima: st.kamet nden 
orta kuvvette esmiş ve deniz' ri
mizde fırtına hafiflemi~tir. Dün 
İstan.bukla hava kapalı ııeçmiş, 

TÜzgarl.ar ş'malden sanivede 2-4 
metre.hızla esmı. tir. Saat 14 de 
hava tazy1ki 1020,2 m.libar idi. 
Sühunet en yüksek 6.3 ve en dü
şük 2,4 santil(l'at olarak kayde
dilmiştir. 

rtiZAR. HaL'CÜC! Zalim adlı !ef
rıkamızı bugiın koyarn•aLK oziır 
dileriz. 

fstanbııl 3 üncü icra Me·murlu· 
ğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilııne
sine ·karar ver.len bir adet bronz 
karyola ile ceviz gardrop ve ay
nalı büfe 26/2/940 p;ıza1trsi gü
nü saat (16) dan son ra Aksaray 
Sofular caddesi 14 No.lı hanede 
ve muayyen kıY:metin yüı.de ''et
miş beŞ:ni buhna.dı~ takdirde 
28/2/940 çarşamba günü avni 
saat ve n:ahalde acık arı.t.ırma su
retiyle s:.lılacağı ilan olunur. 

12474.3) 

RADYO 
D4LGA uzınn,uGU~ 

T.A.Q. 19.'7-. llltl il-. M llw. 
T.Aıo. U,11-. ltU &-. il llw. 

ıw-. ınıı:..111ıı:w. 

25 Şubat Pazar 

1lD&M 

BAŞ 

DIŞ 

SOGUK 
Algınlığı 

GRIPIN 

NEZLE 

GRiP 

Romatizma 

GRIPIN 
~ 

12.:oo Prı gram ve meınle.ke't 
saat ayarı, 12.35 Ajans ve mete
oroloji haberleri, 12.50 Türk mü-
21ğı: şarkl, forkii, ve oyun hava
lan, Okuy.:uı: iMdkk Tokgöz, 
Mefharet Sağı.ııırl<:, Safiye Treay. 
Oel.iıl Tukses, Tahsin Kııra:kuş, 
Mı:stafa Ça;;'ar, Ç:ılan!ar: Hırk
kı Dc:rnıen, ~. ,;f İçli, Hesan Gür, 
Basri Üfleı. izzettin Öktc, Ha<m
di TcM<ay. 13.30/14.30 Müzık: 
Küı;Uk ruk:..1.ra (Şef: Nedp Aş
bıı.), 1 - l>'ried Walter: Tuki 
üslüp'.a uvort'.ir, 2 - Fİ"a:ns Le
ha::: Şen dul opcrotı.ıı<len potpuri, 
3 - Edıı<.rd Ki::nrx:kc: Mavi El
b'.ı:;eh he.'!l.,<iı·clcı· operetinden 
Ma!.~. Arya, ,.e ~'inal, 4 - Sch
rnaL"ticr.: Y-üpidon ve Pşi.~ (5 
l<ı.sıırı.Jık aı;.k hlkiı.yesi), 1. Yak
laşma; 2. A k \•alm; 3. Basbaşa; 
4. Getir.ti; 5. Klv;~cıık ve b~ 
m:.. 5 - Hruıııs Löhr: Düğiln 
m:ır~. 18.- Program ve rncm
le.!:et. saat ayaı·i, 18.05 !Mii:zi.k: Rad
yo caz or>k< sırası, 18.30 Çocuk 
saat:, 18.55 Se1·bcst saat, 19.10 
.M-~nleket saat ayarı, Ajans ve 
metoorolo:h hatıerleri, 19.30 Türk 
m'izıf!;ı: Çal:mJ.a.:: Vecihe, Rlliicn 
Kam, Oevdet Kazan, R'C'Şad Erer. 
Okuv~n: Müzeyyen Serrar, 1 -
Hicr.z Peşnevi, 2 - Lemi - Hicaz 
ş:ırkı: (Scwırim her güzel:), 3 -
A: if B~y - H~az şarkı: (Tadi e
deyim), 4 - S. Kaynak - Hicaz 
şarkı: (Hez.:uı .il~ gecti), 5 - Şev

ki Ecy - Hicaz şarkı: (Bağlanıp 
zıillu bezaran tabına), 6 - Şül::rü 
Tun;ı - Hicaz ş:ırlu: {Bir bakışta 
bent mestP'ti.'1), 7 - Re z tür
kü: (Büfüül oo gezcrsin Çukunr 
vaea), 20.- Türk miiziğ'': Halk 
lJ.rkülETi, İnebolulu Sarı Receı:ı, 
20.15 Konııı.ınıa (Uırih'eıı sahife
ler), 20.30 Türk müz.f;": Karışık 
proıı.rarn. Çalanlar: Hnk'kı De!r
ınan, Şerif İçli, Hasan Gür, Bas
ri Üfler, İzzettin Ökte. Zühtü 
B-dako<:lı ... Hamdi Tokay, Oku
yan: Melek Tol:göz, Mefharet 
S:ığnak, SJfiye Tokay, Celil 
Hc-ş.scs, Ta.itsin Kara.kuş, Mah
m ıt Karıooas. 21.15 Müzik: Ce
r.1al Reş d tarafından piyano re
sit.,Ji, l - C= Franck: Pl'Ofo
de. Choral, et Fugue. 2 - Claude 
Dcl>l scy: 12 Preludes (1 ine: 
defler). 21.45 Müzik: Senfomk 
muz.!: (p!.), 22.15 Memleket sa
at ayan, Ajans ha •• 1ui; Ziraa.t, 
... .,ham - ~ah\' !at, ·kambiyo - nu
kut borsası (fiyat), 22.30 Ajans 
spor servısi, 22.25/23.30 Yarınki 
program ve kapanış. 

Lüzumunda günde 3 kaşe alu .. abilir. 

Mektepliler arasında futbol 
maçlarına dün de ·devam edildi. 
İstanbul ~ müdürUiğü 

ııpıor ıbölıl(esi tarafından mektep
ler arasında tertip edilen lik. maç
larına dün Şeref ve Taksim siad
larında devam edilm~ir. 

Ta:lebelerden mÜTekkep büyük 
bir mera.kL kü.tlesinin takip etti
ği bu maçları sırasile tıildiriyo -

b ugün ya pılacak 

maçlar 
TAKSİ'V! STADI: 

B.0. Spor - G. Gençler S: 11,30 
Kurtuluş - Beylerbeyi 13.30 

ruz: Vefa - Yüce Ülkü 1 
v .. ra - Sü'eymauıiye 15,30 

ŞEREF STADI: 
Taksim stadır.da günün· ilk ma

çı Yüce Ülkü i:e Vefa liseleri a
rasında yapılmıştır. 

Daıvutpaşa - F. Yılmaz 10 
Eyüp - Şış.1 11.45 

Oyuna Yiice Ülkü başladı. Kü- I 
çük ciısseli olıma.'arına ra:ğmen 
teknik O',·n,yan Veialıfar der>hal 
hakunwetı aldılar. Ve rakip ka
leyi sardılar. Üstüste yaptıkları 
aıkınlann birisuıde tıo.pu kurtar
mak ıstıyen Sebm ters lbir vuru:ı
la topu kendi kalesine soktu. Bu 
suretle Vefalılar birinci sayıla
rını yaptılar. 

Kas.ırııı:ı;a - BeykO'L 13.30 
B~ı k taş - 1. Spor 15.30 

.l>'EN'ER STADI: 

Galatasaray - Hilfil 13,30 
Fenerl;)E!1Çe - Topkapı 15,30 

da da Dariisşafaka - Pertevn.iya
le 2-0, ticaret - san'ate hükmen 
galip gelmişlerdir. 

Volcyh<ıl müsabakaları Bu sav .dan sonra Vefa tazyiki 
fazla.Jar;tı. Ve devrenin sonuna doğ 
ru Zeki ve Nca.let takımlarının 

1 sayı.arını üçe çıkardılar. Ve dev
re bu şekilde nihı•yetlendi. İk:n
ci devrede her iki takmıın ça!:.ş
ması lbu neticeyi değiştirmedi ve 
müsabaka 3-0 Vefa lisesinın ga
lebesile l:ıitti. 

Mektep'er arasıooa tertiıp edi
len vole\ıbol maçlanna dün Bc
yoj(lu Halkevi salonuooa deva.m 
ed.lmiştir, 

• 13-0~azi(İ - Şişli Terakki 

Günün ikinci maçı Boğaz'çi ile 

Büyük 'bir aıa.ka ile takip edı
len lbu karşılaşma'arda Galata
saray - İstıklfil~. Haydarpaşa -
İıstan:lıul l'sesıne. Işık - Hayri -
yeve ııaJip gelm~lerdir. 

Şişli Terakk, liseleri arasırula ya-
pıldı. Şazi Tezıcanın irl3.resonde DOKTOR 

1 yapı:'an hu müs'1.ilıaka ilk ar>dan F . Ah t Q 
· .... Bo" · !is · · h"k eyzı me naran ıtıuaren ,.,azıçı esının a ı-

miyeti altına girdi. Ve nihayete Clhif7• • • ıdillttvf7e mü~hs""sı 

kadar bu şekilde devam ettı. Ve ·ı P•zar hsr lç her ıün sabahlan 
• 

İmtı;·.ı.z sahibi ve Neşriyat Di· 
rektörü: E. İZZET. Basıld,gı yer: l 

&"şama .kadar 
Boğaziçi lisesi ta.kum mat,;tan A dres: Babıiall cataloflu 
5-1 .galip çıktı. , yokuşa lti!.,eslodo No. 43. Tel. 238 

SON TELGRAF Basımevi Şeref stadında yapılan maçlar-

İstanbul Defterdarlığından 
Matrahı Kazanç Buhran Zam Senesi hıb. 

Sıra ismi l~ Mnhnllnf .c::~ı-o~· ,. ' L. K. L. K . L . K. L . K . 
~~~~~--'-~~~~~~~~~~~ 

l Ali Cemal 
2 Mehmet 

Şekr.rcı L.a. A • .cı. .. .ı.ı.. .... 

Bakkal Ha.;;an Havll'.l 
Paşa kapı 

"' 120,00 18,00 
41/5 36,00 1,95 

3 > > > > > > 0,92 
4 Mehmet çavU$ ICreççi • • 65 225,00 40,00 
5 Hus<:ımE \.tın kömürcü Süruri Uzun-rol 110 fark 0,98 
6 ~ıu,,tafa oğ. Ahıırıet fırıncı Slı:keci Z.ncırı. tkuyu 27 300,00 90,üO 
7 İbralıını Es!ücı • • 47/l 24,00 6,00 
8 Mehmet Kf>miırcü Sururi Keramet 80 14!,UO 12,00 
9 Mustafa Bakkal Kiığılharıe çeşme 4 36,00 0,32 

10 Ccnıaı Kasap Keımerburg~z İs"8!1<bul 59/l 12,00 1,82 
11 !Şalı"n Kahvc-.:i Cami Bahrıye 103 90,00 10,27 
l~ Hasan • • ıMuvakk.t 39 fark 0,18 
13 • • • • 66 108,00 16,05 
14 .M.hrnet Börekçi • 4 kuyu 24 fark 0,12 
15 Hasan Kahve • Bahriye 33 • 0,4{! 
lli Su .eyman • • Tabakhane 24 • 2,72 
17 iMurJt ll<eıber P.yale 4 kuyu 272 • 0,09 
18 Yuda Balı.kçı Kc~-eci Hasköy 90 36,00 4,30 
19 • • • • • ll,00 
20 H'1'kkı Terlı.kçi SunITi Keramet 29 24,00 . 5,56 
21 B.şır Hancı Süilüce Karaağ~ç 33 
22 • • • • 33 400,00 24,00 
23 ibrohım Qı:mi.. 4 kuvu 12 fark 0,03 
24 Hulüs: Börekci • • 24 132,00 11,92 
25 Setrak ...Iarangoz Sütlüce : ·~çı 21 18,00 1,06 
26 :Mustafa Kahve Ca. Ke. Baluiye 99 fark 0,28 
27 Hasan Marangoz Ca. K. Gu lehane 19 63,00 4,45 
28 Apustol Kunduracı Sütlüce Ku..'Tlbarh. 166 54,00 3,24 
29 Ah.'ll l Nalbant Bed.rettin Havuzkapı 12 90,00 13.12 
30 • • • • 12 90,00 5,44 
31 Kemal .:'astırmacı Ca. Keb r Tu.rşuou 10 fark 0,30 
32 llakk. Terlikçi Sururi Keramet 29 24.00 7,20 
33 • • • • • • 7,20 
34 • • • • • • 1,63 
35 Hü<nü Kahvec<: Sütlüce Karağaaç 40 • 3,60 
36 Tovfik Manav BedreUin Tozko)><ll'an 4 180,00 5,05 
37 Abdurralunan N .şancı • • 30 19,89 
38 Ali Manav Cıııınii K . Muvakıkit 71 180,00 3,38 
39 TU1'91ln Helvacı Ke. Pi. Hasköy 100 66,00 14,86 
40 Ali Rıza Kahve Yah. K a. Uzunyol 2 300,00 55,68 

3,60 
0,39 

0,21 
9,23 

18,00 
1,20 
2,40 
O,Q6 
0,27 
2,05 
0,04 
3,21 
0,03 
0,12 
0,55 
0,11 
0,86 
1,80 
1,11 

9.60 
O.Ol 
2,74 
0,21 
0,06 
0,89 
0,65 
2,62 
1,09 
0,06 
1,44 
1,44 
0,33 
0,72 
1,05 
3,98 
0,68 
2,97 

11,13 

3,24 
2,34 

0,14 
6,02 

16,20 
1,08 

0,38 
0,42 
1,85 

2,89 

0,07 

6,67 
12,00 
24,00 

1,'19 
0,19 

1,69 
0,68 

0,98 

8,64 
8,64 
0,29 

0,99 
3,58 
0,61 
2,67 

936 3/30 
> 2/66 

• 2/67 
• 2/68 
• 2/76 
• 2/69 
• 3/23 
• 5/40 
• 3/13 
• 3/33 
937 15/42 
• 22/7 
• 3/19 
• 22/10 
> 22/2 
• 22/12 
• 22/14 
• 8/ 79 
• 6/ 92 
• 22/32 

2/89 
936 2 ci ib 
9J8 22/8 
• 13/44 
• 15/42 
• "J:l./3 
> 14/69 
• 20/36 
• 13/2 
.. 14/38 
938 22/6 
• 22/33 
939 22/34 
• 22/35 
938 22/17 
938 15/29 
• 15/46 
• 15/46 
• 14/39 

935 2 ihıb~ 
name 2/44 

Ka6Ullpaşa şubetıl mükelleflerinden olup yUkıında OOı ve işi ve ticaretgah adresleri yazılı ı:alıı.s
lar terki ticaretle yeni adreslerini ·bildirınemıiş ve tebel;fillta salahiyetli bir kimse d e l(Ös!eırmemi.<leı:
dir. Yapılan araştırmada bulur.amad'ıklarıııdan hizalarında göste-rilen yıllara ait kazanç, bulu·an · ve 
zamları havi ihhıırnamelerin b b.t.at tebliJ!i mümkün olamadığından ıke:vi'ıyet 3692 sayılı k<ınunuu 10 
uncu maddudne 1evtikıııı teblill yerine ııecınek üzere ilan olunur. (1459) 

-Dişleri sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra günde 3 defa niçin 

fırçalamak lazım ? 
:;ünkü bir defa dişle r hariçten alınan mikroplara 
karş ı müdafaasızd ır, saniyen ağızdaki " salya,, 

denilen mayide milyonlarca mikrop doludur. 

Salyada bıı:lunan Lüab dişlerin 

en birinci düşmanıd1r; dişlere ya

pışarak yosun peyda eder. Mine

leri aşındırır, yavaş yavaş dişleri 

ve kökleri çürütür, diş etlerinde 

iltihaplar peyda olur. Dişlere ya

pışan yemek artıkları ve ecnebi 

maddeler de temizlenmeue birer 

mikrop yuvası haline gelir. Eğer 

dişler muntazaman ve günde en 

az 3 kere cRatlyolin• le fırçalan

madığı takdime çok çabuk mah -

volmağa mahkumdur. 

-RADYOLIN~ 
ile Sabah, Ô~le ve Akşam her 
sonra günde 3 defa dişlerinizi 

yeınekten 

fırçalayıntz 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
1 - Ek!e mevcut numunesin~ ve sartnamesinde yaz•lı vasrfla

n dairesinde zabta mcmur!3n ıçin azı 1000, çoğu ı•oo ocet pele
r;n rnuşmrlba kapa ı zarfla l/3/94Q tarihine müsaclif cuma _günü 
saat 15 de m~r.aka:saya konu:mu tur. 

2 - Beherine 2010 kuruş fiya! f:ı'rilcn muşambalara aid şartna
mevi almak ve nu,...,unesini görmek istiyenler" emnivet umum 
mtidü:rlü/!il satın a1Jma kom syonunr. mür.:acaatlan. 

3 - Eksiltmeye girmek istıyenlerin 2486 J.ira 2.5 kuru luk temı
nat makbuz veya ban:.lca mektubunu muhtevi teklif mc'c~upıarım 
24HO say.lı kanunun 3 cü ve 4 cü maddelerinde yazılı b~c Pr'e bir
likte eksiJtme günü saat 14 de k1dar komisyona vermeleri. 

(JIS~) (rl~~) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden~ 
21/2/940 çarşamba saat 15,30 da pazarlığının B. Posta .aPc lf

ruı5t birinci katta müdürlük odasında toplona"ak komisycnda ya
pılacağı ilan edilmiş olan B. Postahane h<ıh<;'<'sindeki benzin tank
ları üstüne yaptınl'.ıcak demir sundurma inşası isi · ç n toplanan 
kanıı.syona her hangi bir talip müracaat et.rnediVinc' n pazarlığın 

6/3/940 çar.şa:ınba saat 15,30 da ) vılınası kararlastm'mış'ır. 
Ke:şif ıbed~li 383 lra 82 kuruş, muvcl:ka teminat 29 liradır. 1s

tekli~r:n· oilbaptaıkı keşif ve ş:ı.rtnroncs ni J(örmek ' nıuvırkkat te
minarlarım yatırmak üzere ç<ıL<T.a ı:;ünlcrindc m,zkür müdıirlük 
K!ari kalem levazım kısmına, pazarlık gün ve saat.ndc de btına ben
zer iş ya'l)tıklarına dair pazarlık günü~tlen n az 8 gün cyyel ida
lıerindcn a;.,,..,,,,klan vesikalara istinpdcn İsanbul Vilayet°nden alın
mış ehLyet vesikası ve muvakkat teminat mıı:kbuzile birlikte komsi-
yona ımüracaatlan. (1466) 

Emekli, Dul ve Yetimlerin Nazarı Dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
'MaaslMuu Banlkamıza teml'k 'Clttu·mek suntiyJe alan emekli 

d.ul ve yetimlerin haz'Tan - Ağustos 940 üç a~·lıklarının tediyes.ne 
1 mart 940 taı-ihinden ihbaren başlanacakt!l". 

l. - Maaş &ahiolcrinin temli.k muamelesi kin e:Jcrinde bulu
oa:n bir dıtvre evvel Bankamızca verilmiş hesap pusla.Jarının alt 
kısınında yazılı ıtün ve saatlerde, fotoğraflı nüfus cü'L'Cianlarile b.r
Jikte Bankamıza rnüra-caatları. 

2. - Her hangi .b:ir sebeple mczkiir hesap pııslalarına tediye 
lfÜn ve saati ya211mamış olanlar varsa, ıbunlara ait maaş sahipleri
nin 1 ma:rttan evwl Banikımına müracaat edercık gün ve saatleıini 
öğrenmel'E!ri.. 

3. - .ASkeri ma:lii lierin müraca ... tı martın ilk \ki günü zarfın.. 
da kaıbul edileceğinden bundan sonra vaki oJ.acak müncaatların 
ciğer maaıı sahipleri ııibi muarn leye taıbi tutulacaüı ve maliill~rin 
nüfus .tıeızkereleriyle i.kraırüye tevzi cüzdanlarım birl'ktc getirmele-
ri ilfuı olunur. (1347) 

Değirmencilik Sebat ı 
Türk :ı\nonim şirketi 
HİSSEDARLARINA iLAN 
Ticaret kanunen.un 361 inci ve 

dahili ı:ıiizanına:memizin 47 "-e 48 
ioııc, maddele.ı i ıınudbince Değir
mencilik Sebat Tüı>k Anonıtm şir
ketinin hissedarlar umumi lıcyc
ti.rii aşağıda yaz>h maddeleri rnü
zıdrere et.mek üzere ~1ıu maı-.tın 
25 inci pazarteııi. günü saat onda 
ıFketin Beşikt.aşlaki Merkezinde 
adiyen toplantıya d nv'l!'t. eyleriz. 

RUZNAıME : • 
1 - 1939 senesi bilanço ve kar 

ve zarar hesabının tasdik::Je ida
re meclisi Azalarrnm ibrası. 

2 - 940 senesi için bir miira
lkı:bın ;ntfüabı ve ücıretin:n tes
biti. 

3 - Çıkan .idare mecl~<i azası 
yerine aza intihabı. 

4 - İdare Meclisi fıı:alarına ve
.I'ilecek hakkı huzurun tayini. 

5 - Şirketle yapacakları ~ 
ameliıt hakkında Tıcare<t kanu
nunun 323 üncü maddesine göre 
idare rn(:('lisine müsaade verli1me
s i. 

Hissedarların h istie senetlerinin 
T U:aret kanununUll 371 inci mad
desine göre topl.antı ııünüııden en 
az bfr hafta evvel sirkete tevdi 
Ptnı(•lf'~:i l:lnn1ı1rr. 

İdare Mecl&i 

Be1ıoğltı Üçüncü Sulh Hukuk 
Hakiınliğinden: 

İsmail Kunter tarafından Ka.
mmpaşada Yaj:(hanc. ç'kmazmda 
& No. da muk'1ll olaıı ölü Mah
mut Aziz S114(ur karısı Maide 
ve oi:(lu Necdet !>uğur aleyhine 
acılan (300) hra alacak davasın-

. da Necdete gönderilen davet:İ'V'E"' 
ye müb~iri tarafıudan verilen 
meı;ruhatta ika:metı:ıah ı meçhul 

· oldu i''JlJldan b ila t.ebl:A iade edH

nriıı ' "" davacı vekili ilanen teb
ligat icrasını talep edilmiş ve 
talep veçhi.Le 20 l{Ün müddetle 
ilanen t obli.gat icrasına mahke -
mece karar verilmiş olduğundan_ 
yev.nıi muh!l'keme olan 27/3/940 
saa·t 10 da bizzat hazır bulıınır.a
sı veya mus.:ı.ddak bir vekil gön
dermesi aksi takdirde muhakeme
nin gıyabında cca-eyan edece~ 

davetiye makamma kaim .olmak 
üzere ilan olur.ur. t24737) 
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