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Son Dakika foto~raf muhabirinin tesbit ettiği bu fotolra/, b1ıgQn Af rodit davasını takibe. ıılm binlerce 
insanı adliye binası katlarında gösteriyor. -

.. ~ ~· 
Eıtgı7ıı mahkeme salonuna gircmiycn ve mcrdfrcnlcrdc yığılıp kalan halk, dat•ayı böyle takip rdebilmiştir. 

Bütün tafsil3tile 
Afrodi t davası 
Müddeiumumi Hikmet Onan, 

.... ~uçluların tecziyesini istedi 
Kuçuk mahkeme salonuna sığamayan - . 
ve koridorlarda kalan b. 1 h lk Yugos~avyada_ yenı 

b. . . ın erce a , hır parlı 
ırdenbıre hep hır ağızdan istiklal Belgrad, 24 (A.A. _Eski baı-

•n!arşını okumag""a ba 1 d 1 vekil Mila.n Stoyaldinoviç'in bugün 
MIU Ş a 1 ar topla.nan d06tlan siyasi partiler 

l'aUm \ 'C terbiye dafrcslnln eser hakkındaki raporu, Hikmet Onatın hakkmda yeni kamında& iatif&de 
u~ 1 ederek Radikal parti adıru taşıya. 
~u~ ddln.ıınıTH?Si, tnthlkl istenilen nıaddclerln tekabut P.ttlğt cezalar 

hulasa l.ıugünkü daunuı l.ıüttin ta.fsllih son snlıllcmi.ıdcdlr. , cak olan bir parti tefkiline karar 
vermişlerdir. 

Sovyet-Fin harbine . 
müdahale etmekle 
İngiltere tehlikeye 
girecektir; takat 
müdahale etme
mekle de daha 

büyük bir tehlike 

., 1 

karşısında kalacak lngiltcmıi;~o:~~cl~=biye nazırı 

Fin davası 
müttefiklerin 
davasıdır 

Eski lngiliz harbiye nazırı Hor Beli§anın çok mü
him sözleri 3 üncü sayfamızda "saat 13,40,, sü
tunumuzdadır. 

KURU~ 

• 
Sofya 2 4(Huauai) 

- Utro gazetesinin 
Paris muhabirinden 
alarak verdiği bir ha
bere göre, Rusya, bü-
tün hudutlannda 
müslüman ahalinin 
bulunduğu şehirleri 
tahliye etmekte ve 
bunlan memleketin 
içeri erine 
mektedir. 

gönder -

Afrodit - ' 
• 

Mttelllft Plyer Luizln ''Afrodlt" 
derecesinde alaka uyandıraa 
blr halka eaerlnl, HABER u.. 
lradqnnnı pek yalmıda okuY11-

eularm.a veriyor. 

Kral Pozol'lin 
maceraları 

Lö Jurnal gazeteıin
de tefirkaıı ııraıın
da aylarca Franıız 

So"yet balhrlye komi- efkarı umumiyesini 
ser vekDUD s@yUlYıyor: meşgul eden edebi 

"Düşman Karadenlze ulaşamaz 1 ~:kn;;;.~~· 
Kızılordunun yıldönümü münasebetile sö:. 

9 
j HABER' de 

lediği nutukta Voroşilof "düş~an ~oprak- i Okuyacaksınız 1 
larını kan kaybetmeden alacagız!,, dıyor. i • 

(Yazısı 2 inci aayfaınızda) • ···-••••••••••••••••···········-···· .. ..__ 

~ Mllnllttıeıd meshur Bürgerbrön blralıane!llnde mtler &tya11t bir fop lann eflnumCla nutuk Mlylf'lrken 

Nlc§l~Ö Ş~fD~lrÖIFDÜDıl 
c§l~k.Dcaıro u 

a 

ıntıerln dün en bttyUk dostu "\'e bu gün en btty\ik düşmanı olan otto Struser ''Bltler ve Ben" isimi ._ 
serinde, bu ı;ok dikkate değer bahsi de anlatrror. Dün başladığmıız bu ent.eresan tefrikayı 2 ncl sabftlıııllt 
ta.kip ed.lnlz. 
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HiTLER 
ve BEN 
--····································· .. ···: IFŞAATI YAPAN ı : 

OTTO 
Strasser 

Bir saniye içinde, Mü
nib nümayişçileri kendi
lerini ablukaya alınmış 

buldular 
1 ••••••• ..._.. •• __... ........... ..._ 

-2-
O aki<UD Gregor ve adamları 

yollarına devam ctmi5lerdi. Gre • 
eonın zihnini bir tek fikir kurca
lıyordu. Bitler hükQmetin adamı 
mıydı? Ve hükOmet onun yapa -
cağı bu kıyamı hoş görerek ona 
yardım etmek mi istiyordu. Yani 
bu suretle onu komünistlere kar
§1 kullanmakla iktifa ederek ileri 
gidince zaptetmek ... Aksi takdirde 
bu işten hill~Qm~tin nasıl haberi 
olmu~u· Birdenbire yapılan bir 
darbe hüktimette isyan edenler 
yarattıkları şaşkınlıktan istifade 
ederler. Onların en büyük kozu 
budur. Aksi takdirde hftkQmet ta
rafmdan tedbir alınacağı ve on -
Jann daha o akşam hapse tıkıla -

Her i~i gayet M organize etmes~ 
rtl bilir ve bir işi organize ederken 
hangi adamlan kullanmak lizım· 
geldiğini pek iyi tayin ederdi. Bir· ' 
kaç ıamaıvhmberi Hitlerin telkin 
kudreti onun nazarı dikkatini cel· 
betmisti. Küçük onbaşıya: 

Kızılordunun yıldönümü münasebetile söylediği 
fopr aklarını kan nutukta Voroşilof "düşman 

~aybetrr.eden aıacağıı,. 

- Bu cemiyete gir! ve bu insan 
ların üzerinde nüfuz sahibi 0

1ma· 
ğa garret et! diye emir vermişti. 

Moskava, 24 (A.A·) - Röyter ajansı 

~·or: 

Kızılordunun 22 inci yıldönümü mOnasebetile 
her tarafta şenlikler yapılmaktadır. Bütün ~hir
ler bayraklarla donanmıştır. Söylenen nutuklann 
hepsinde mareşal Voroşilofun şu cüm'esi tck:ar 
edilmektedir: "'Kmlordu, kan kaybetm:ksmn 
düşman topraklarını raptedec:ektir.,. 

Bahriye komiser vekili Levçenko propaganda 

diyor .• 
gazete5ine diyor ki: 

··- Eter bw zorlarlarsa '.!arbi yabancı memle
ket sularına kadar ıötüreceib- Kendi au1anmıza 
gelince düşman şimal denizimize de, K.aradenize 
\'e Finl~ndiya denizine ere ulaşamaz.,., 

Levçenko, P:ısi fikteki Sovyet filosunun 100 
den f az'.a denizaltı ve denizOstQ seflnesinden ba,
ta aynca torpitolara ve küçük gemilere sahip ol· 
duğunu söylemiştir. 

BugUn yapdan 
maçların neticeleri 

Şeref dadımla: 
lstaDbul mektepleri ıpor bölgcat 

t.ar...Cmdan t.ertlp edilen futbol mil 
eab&kalrma bug11D de Şeref ata -
dmda oldukça kaJahahk b1r aeytr
cl tUtleel önllnde devam ediJml .. 
Ur. 

caklan muhakkaktı. 

Hitler bu vazifeyi o kadar irı 
yapmllJ ki birkaç ay BOnra Parti· 
niD lideri olan Dreksleri idare et 
mele başlarıuı ve partinin mühim 
azalarından biri olan mühendıs 
Harreri partiden attırmıştır. 

R&nden aldığı para ile Hitleı 
p:ırtiyi )'eniden organize etmiş ve 
birçok yan askeri SA. teşekkülle· 
ri vücuda ıetirmi,ti. Terki tcsli· 
hata mecbur otan resmi Alman 
ordusu antant devletlerinin müra· 
kal:esinden gizlemek istedikle.'i si· 
lfilllan bu kuvvetlere veriyorlardı 
Bu kuvvetler onlan gizli sil!h ola 
rak depo ediyorlardı. Gene Röm · 
ün parasile MQruöte haftada iki 
kere inti~ eden Völki~ Beobah· 
ter Pzetesini sabn alım,b. Bu ga
zete IOllI'8 nasyooal sosyalis parti· 
sinin mücad~ organı olmuştu. 

Yalon~Baı~h!emle- So~yet kıtaları 6 mil 
Balge Sanat - 'l'leue& 

GOn\ln Ok mlleabüıun bmge .... 
oat ve ticaret mekteb! takmılarl 
uumda olacaktL Fakat bölge 1a

oat oyuncularmm eberlshıln eea.
b olmalan dolaymlle ba ~ yapı. 
lam.adı " ticaret te pJmJyea b6L. 
ge sanata bllkmen galip seldi. 
Dartlpaka - Peıtewl,al: 1 •• 

ORTADA ŞÜPHE VERlCl HiÇ 
BlR ŞEY YOKTU 

Milnihe gelinceye kadar ortada 
tfipheyi celbedecek hiçbir §eY yok· 

ketl:~e~;ret geri- sürüldü 
Sofya 24 (Husus!) - Havas Laadra it <~> _ aeıetn>rtden Noneo " tavec r&ıWJWerlnl tebrtll 

w takdir •tmifUr. 

tu. 
Sehrln bOyük manevra meyda· 

nııxia sal cenahın üç yan askeri 
tqe!dculünün rer alması en ufak 
bir Mdise geçmeden wkubuldu. 
Göring tarafından kumanda edilen 
S. A. lann hepsi oradaydılar. 

Meydanın bir taraf mda doktor 
Veberin idare etti{.ri Oberland kol
ları,, diğer tarafında yüzbaşı He
sin kumandasındaki ''Rayh bay· 
ralı birliği,, yer almıştı. 

Bu da:be general Ludendorfun 
tasvip ve bir nevi himayesi altında 
Adolf Hitlerin pôlitik kumanda 
Adolf liitlerin \•e askeri kumanda 
da binb:ı~ı Kripbelin elindeydi. 

Bu insanların hepsi Adolf Hit· 
terin adamlarıydılar. O gün Gö
ring artık kendisine dar gelen bir 
üniforma içerisinde idi. Gr~or 
Strasser ve yanından aynlmıyan 

Himler. Hes, Friek ve Streicher bu 
Hitler faciasının bütün aktörleri 
ora:iaydılar. llenle mühim rol oy
namaları mukadder olanlar, meç
htıl birer figüran olarak kalacak 
bulunanlar ve nihayet daha sonra 
kanlı bir darbe ile ortadan kalka· 
caklann hepsi, hepsi oradaydılar. 

Saat sekiz, dokuz, on olmuştu· 
Hitlerin yüzil çatılmı~tı.Arada bir 
başındaki çelik miğferi çıkarıyor 

alnına dü~n meşhur perçeminin 
altından terlerini siliyordu. 

Vakit ıeçiyor taayyün rimİJ o
lan işaret gelmiyordu. 

Saat on birde bir askeri mOfreze 
ufukta göründü. Yanlarında polis 
kuvvetleri de vardı. Bu suretle bir 
.J11i:;e içinde Münib nümayişçileri 
kendilerini ablukaya alınmış bul· 
dular. 

Polislere millAzim Höfler ku
manda ediyordu. Askeri kuvvetle
rin başında yüzbası Röm vardı. 

Hitler bir çılgın gibi ROmOn il• 
zerine atıldı ve: ''Biıe ihanet ettin 
ha?,, diye b31ırdı. 

Fakat Röm Hitlerden QrkmQ· 

yordu o daima Hitlerl mldun ola
rak g&1lrdil. Onun için Hitler 1919 
senesinde fon Ep alayının 7 ind 

MOTHIS EIR ADEMi 
MUVAFFAKIYET 

Röm Hitleri hll~ ayni insan o
larak telIDi ediyordu. Onun nas· 
yonal sosyalist \lınan işçileri par 
tisindeki ~öndilrücü ilerleyışi· 

nin ve bugiln aldıAı mevkiin far
kında ·bile deiildi. Göaleri kan ça· 
nağına dônerek önüııe dikilmiJ o
lan adama karşı dostane ve hima· 
yekir bir tavır takınıyordu. O in 
yan bir adamdı. General fon Epi 
bile nilfuzu altında tutmaktaydı. 
Daima herkese emir verir bir ton· 
da konuşur ve mesai arkadaşlarını 
sicimlerinl ellerinde tuttuiu kukla· 
lar gibi oynatırdı· 

Hitler: 
- Ne oluyor? diye tekrarlayın· 

ca o 90ğuk bir sesle ve kısaca: 
- HükOmet kı11l nümayişçile

rin bir mayısta nümayif yapmala· 
rma müsaade ediyor dedi. Vakit 
henilz gelmemiştir. Şimali Alman
ya daha hazır değildir. 

Hitler yQJbapnm ımterl içinıt 
baktı ve başını önüne eğdi birkaç 
da!dka sonra adamlarına: 

- Daha vakit delilmi,t diye işi 
izah etti. 

(Devamı var) 

ajansı Romadan bildiriyor: aımaıa .. baber\en 1en. RualanD 
Popolo di Roma gazetesinin ce~erdMl t.aarrualan peıakllı"Wl· 

yazclı~na göre, yakında Balkan mektedlr. aua mtaıuı taamm eWk· 
merkezlerini ziyaret ederek, bu 1 len DOktalu'daD ı mU prt,ye .urw-
memleketlerle itkisadt ve ticari te- m~= taranan. PaNt.e t.oplanUa 

maslarda bulunacaktır· lqWa • J'rauıa Tnde OnlonJar bll'-

Son Dakilta - Birlıaç ıan eovtl uaı FIDl.t.Ddty&1& yardim k.ann ..,_ 

verilen bir maltlnıatta, Dr. Şah tın m!fUr. 
yenidtrs büyük bir AllMn MOn Vt B\181A& BOllBABDDL\.Nl TDZll' 

iklisadi nı~t$uinin bapna gtçi- Lmadra 2' Si>~ KoeJuwadaD 

rildili bildirilmtlıtı>;1'- Bu itUNJr: bUd1ı1JdlatM ~ RUI ~ 
la FraMı H atıas aıan.sının verdı· ~ 11veg aubHnH bomb&rdmwl -.. 

li bu lıabn tlıtmnıiyıtll Ul4Jtki r t1CI babert SowJet mabaftll taratm
dilebilir. d&D .....- .,.. ...,.. telralp ed"mels-

ingiltered eki altı 
bin Alman 

Landra, 24 (A.A.) - Dahili· 
ye nezareti BQytlk Britanyada 
ikametleri ıimdiye kadar aadccc 
bazı tahdi:Jata tabi bulunan 6000 
Almanın, vaziyetleri yeniden tet
kik edilmek fizere mahkemeye 
sevkedilmeleri kararını vcrıılııtir. 

Deyi Herald gueteılne göre 
bu yeni tetldkden tonra bu Al-

tediı'. 

lıLUOl'mBA"l'll. lfOB\'mO ..... 
~ GOMC)U.1JLllabU T&Ulll 

llft'l 
LDDdra Jı6 (RAQol - .... ..,.... 

h MamıerbQJD diba blr be)"UID&IM 

nflfrederek F1Dl&Dd1yada nn uıcerıe
rlle kardqçe ve kahramanca dovilfen 

Bir esrar 
tekkesı basıldı 
Dokuz eararkeş auç 
üzerinde yakalandı 

manlann tevkif edilmeleri mubte ikinci pıbe kaçakçılık kısmı 
meldir. memurlan Galatada büyük bir es· 

Sabhk Bakalit presi · · rar tekkesi meydana çıkarmala 
40 ton tazyik kabiliyetinde, muvaffak olmutlardır· Dilıı gece 

1400 kilo sıkletinde BAKALİT bir baskınla meydana çıkanlan 
mamulitı imalinde kullanılan AJ.. bu tekke. Galatada Arasta eoka· 
man mamul1tı yeni lir eJ presi ğında 7-9 numaralı evde kmul· 

muştur. Bu evi tutmakta olan a· 
ve kalıplan teferruatiyle beraber dam Ahmet oilu HOse)in lmıinde 
satılıktır. birisidir. 

Mllracaat yeri: Fatih maııiaalı 
Furun sokak bir numaralı hane Hfiseyin evini bir esrar tekkesi 

haline koymuş ve uzun mOddetten· 
beri burada her gece ftlemler ya· 
pılmağa ba,şlannu~tır. 

Geceleri evde toplanan esrarkeş· 
ter sal:>ahiara kadar esrar kabakla
rile kendilerinden geçm!ktedirler. 
Tekkeye devanı ~nler arasnıda 
bazı sabıkaiı kimselerin bulunması 
i,şin meydana çıkmasına yardtm 
etmi,ştir. Zabtıa bu şe!dlde şüphe-

Buua Kumçayı. J'ranaa4a ansllrUD talblkatm.d&D OPtalM ~ 
paıUmentoya ak.Mtt!ttnl ve 8aD811r h&kkmd& -ıu- ttb&m'ar yaptlma.kta Of· 
d1JIUDU ~. takat bClltın bu Pk&yet )'Ull&nlUD pne qDi ~ 
mQee•dMfndeıJ pgenlc Mfl'9dlldtttnl teb&rQs etttrtyor. 

fırkasında tanıdı~ bir onbaşıydı .. , .... ,o.o ~\V/~W p I 
ve o zamandan beri kendisini istih· ::~·r~". !~7~ ~- O S " 
barat memuru olarak maiyetinde ;:; ... : ~ '"-Yr:., 

lendikten sonra evi kontrol etmeğe 
~e başlamı' ve nihayet dün gece 
yarısı birçok kim~crin gizli gizli 
eve girdiği gö:iilmU~ bir hayli za· 
man geçtikten sonra ani bir ba ·km 
yapılarak kapılar kırılmış ve içe
ri girilmiştir. lçertlekiler çektikle
ri eJra:'lar ile kendilerinden geçip 
dalgaya tutulma~ olduklanndan 
polisle&in geldiğinden bilf haber· 
dar o!arnamışlar ve }'akalan:iıkla· 
n halde abuk sahuk söylenerek 
memurların üzerine sa'dınnışlar
dır. Fakat hepsi kı~ bir zamanda 
ayılul:ıuşurl Yakalanan esra:-lceş
ler <lol,az kişHir. 1 lmlcri şunlar 

dır: 

kullanmıştı· "t!lt,yuet aıemı,. ııotununda, ftalyamn vut,.,.tt teUdk edllnleJrtAı '" t&Y· 
Röm fon Epin erkAm harbiye ıe deııllmektedll': 

subaylarındandı. Ve ayni zaman· •·şu noktayı unutmamak llzm:ıdrr ld ttaıya, bugQnkO uıOcaJelede 1111 tik 
da Bavyeradaki politik mtselelerle .azunıı. ne de .,.. 8llz8Dll alSylem.1fUr • .Aııa davada Alma.nyaya mllzahlr gH

meşguldQ. Partinin gizli hareketle- rUnmelde, takat mUttetlkler kndar m ıttcınld ol&n Almanyayı itham e.dlcJ 
• • ~ ruh-..ten b" .... k" ük bir takım lrendlnce kuvvet•ı delfllcrl gösterip dumu.kt.adır. Bu h3reket1n ma-
nnı 0 "6'~ ır suru uç za. , h11'eU mUttdtk.ere btr nevt kur olabile.:eS'f fibl daha zı)..d. vakit kıt7.aıırnı-
bitlerl ve istihbarat adamları \'ar- ya matuf avutucu bir ta.kUka manasmıı da geleblllr. Bu •beb!e Balkanlarda 

dı. Bir zamanlar da Hitle.-i Bav- cereyan f'don atyıuıl gayret.ıar her r..-ım ındfkkaUe takip ed!lcıell IAzım~eıeo 
ye.rnda çıkan ŞU na )'OnaJ sosya· eeylerd!r. Çt\ııl\11 b J.nlllMl ba.kArAl< hıUlıM!tn rı-vt:ıtnl k~ Urmek rul< f&Zlll 

Jist Alman ic;çi partisinin ne oldu· ıuc ol.mu: .. 

tunu öğrenmeğe memur etmi~. l A K Ş A M ) 
ı.ı!.0:.u':~""ın raparu ıay.t 1 ı ~ J - ·-- ____ h __ -~ 

- Bunlar fakir lnsanlardu yilz ı -· · --w-•- -
~ f j}e_fdfr fakat ant\markstS- Jfecmett11S llJ&dak. 'Jılrlf • AoYVet ııılJtı~bı'!tJt'rilJI tetkfl< ~~\t ,.,.1.,.-ati 

tÇ1 

1 
llun.ft'ı-ann 4!W&ıımd• komfu m('mlekf!• l"'latbuatmae ~rıı•~ veı •!• """rt rıt 

tirler, ta 1far9t etmekt. " 'Ttlrkly. ll&lcknı~ N-111~11.,ml) \'<'"" .., hQyftk tllılr •m· 
R&n cıevval Rk~lı blr in-omndı. ı nfptıUllkUr,. demekt.tllr. 

Ahmet oğlu Hüseyin. Ahmet 
~u Hakkı. Be1dr olhı Hüsnü. 
Hamrti ,,.ıu Yakup, Andri!<o oğlu 
Vanttel, Ahmet c~l.u Mehmet. Sa· 
lih oğ u !\·tebmet, Sadık ô~lu Fazlı. 
Ev~ tıirçnk kabak, e&.ar ve i.ld 

bulunmuştur. 

60 SOVYET TANKI TAHRİP 
EDtLDt 

Heblnlri, 24 ( A.A.) - Finlan
diya reaml td>liğl, Sitmlyemi' ~ 
taamu etmek il.zere Agrapranjar 
.t g61UnU geçen Sovyetlerln 800 
8JU ve 100 kadar esir •erdilderini 
blldlrmektedlr. Sovyetlerin. Mu
lanj&rll ile AırapnnJanl sfSlO 
arum:la yaptıkları Ud taarrm
da. keaa Ud tabudan imha edil
mlıtlr. Ftnlancllya k8rfeal ile M•ı
Wıjam aruında Flnlandtyahıa

nıa dllfllWU lJa1GCD11, NayJdjarvl, 

kamara latuyonu •• Leypano 
t.tikaıDetlDde yapb~ taarrufan 
ptllıldlrtmlijlerdlr. 60 Sovyet tan
la tahribedilmlftlr. 

DUtm•nm Salurenkalka ve Ta
ipalc p.rkmda yaptığı taarruzla.r 
da def edilmi;•ir • 

Lininladoga gölünlln tlmali 
tarkisinde Fınlandiyalılar daha 
evvelki ,Un zaptettik1cri Slper
lerln temizlik lpni bitlmılflerdlr. 
Burada 12 top, yUzden fula mit
ralyöz, 10 seyyar mutbak, trak· 
törler, otomobiller, otomatik tll
fenkler, lsthr.alden sakit altı tane 
tank gibi ktllliyctll gana lm elde 
odilmittir. 

Finl&Rdiya tayyareleri keılf ve 

bombardıman uçuflarma devam 
etmlılerdir. Sovyet tayyareleri de 
faaliyet g6atermlı1er.,. attddan 
bombalarla 12 bdmı n çoculu 
51dllrmü~erdir, 

Par.qiltle yere inen So.yet .. 
kerlerl, kısmen 61dilrUlmllf, Jm.. 
men esir edilmiştir. 

Skanrıınav konfe
ransı toplandı 

Londra 2' (Rad,ol - tııkaodln.n 
devletleri ( Norvec, 1.sveo. Danimar
ka) konfel'RMI bu eabah Kopenhag· 
da toplsıumştır. lskandhıav blı-Uğlne 

da"''I olaD F'inlindiya llu konttransa 
ı.,urak etmemlşt.ı.r. 

Konteranmn yamı alqam b1tecefi 
aaımedllmektedlı-. 

Gllnlln ilk " 10n mOaabebam' 
DarUwafaka ve Pertevnlyal ta • 
kDnlan yapWar. 

T akaim ataJmıla 
Vefa - 1·1m Olldlt ._.. 

Tab1m stadında glnlln ilk kar. 
platmuı Vefa - YUca tnkO Uae.. 
lerl arasmda eereyu etti. Vefall
lar gbel bir oyma tuttııruak mtı
aabakayı 3-0 hnnmela 1IUlvaf. 
fak oldular. 
.,.... - ""' 'l'enMdı l-0 
GllnOn lklnd brtJlqmaSI Bolas 

içi - e11u Terakki taJnmJan ara • 
mnda yapıldı. Battu IOD& bdar 
lılttm " snseı bir oyan tutturul 
Bolufçllller yaptık)an S golle, ra• 
klpterlDe hiç bir eayı tınatJ bı • 
ftlanaclaa. lahadan l-0 slbl acık-
bir farkla &yn1ddar. 

Bagün yapdan 

Voleybol maçları 
Beyoğlu halkevi salonunda, mek 

tepler araemdaJd YUleybol mba • 
bakalarma bagb 419 ... edil • 
dl 

GUnDD mO.blblan: 
Blrlnd maç Ipk De Hayriye a • 

raamda yapıldı. Netıcecle Ilık 
15-4: 15-2 pJlp pldl. 
tıdnd maç Galatuaray - t.uJL. 

W arumda cereyan etti. Neticede 
15--8; 15-10 Galat.allua7 pllp 
pldl 
Vonnctı m&4 Baydarpqa De ta. 

tanbal llı9est arumd& yapdc!L Re. 
yecanb ve oot .eri geoen mtlaa • 
baka a eet deftlll etti. Neticede 
Haydarpa~ mllabab.11 15-3: 
ıa-e: 15-10 bnnc!L 

AUmark hadisesi 
Norveç, hakeme bava• 

le:;ini teldif edecek 
O.lo, 24 (A.A.) - Norak t9 

Jcgram bUro'uı haber verclifin• 
göre, N orvcç hOlaaetl Altmark 
mctelesl üzerine laglltere ile Not 
veç aruında cereyan etınckte o
lan milzakerat hiç bir. anlqma)'9 
mlinccr olnl.'ldığı takcliıt:le Nor
veç hükumeti. tngiltere t.ilkQme

tlne bu iti ~eme havale etınels 
teklifinde bulunacaktar. 

Almanyada inşaat 
yasak edildi 

BerDn. 24 (A. A.) - Mühendis Tod. hıoaa.t enc!ft~ıııt mn,,,., "°" 
ın1leıi m.faWe Aimaııyada yeııl bina lll1•11J1U wbnltiır. Ask .. 
ehenuniycd olan binalarla 5000 marktan fazlaya mal olmJyacat bbl*" 
larm inŞMma müsaade edllmiıUr. 
~ edilmekte olan binalar awk huuat bir mlnıde"9 tmult" 

l:uıabflecıektir. 'l'a.rn.lrat ı.şlerl ~!n de ınUaaa.de almak ilamdır. 

Nelson zırhhs1nın batırddığl 
tekzip ediliyor 

l..ondra. U (A. A.) - ll'ölldşer &oba1ıter p.zetMt. DlcH.:nmdıJ 
ce~y11n 4'den bir muharebe eanaamda ''Nelson" mrhlmuun bir ma,
ı:arparak muh&rıebe barld kaldJtnu iddia ıtmJttL lqWs malr~ 
'bu haberin tf'..kdhe bfü• dl'\fınflltltibti ı,.yan •bnekttdlr. 
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$HM1/AL O~N ~ftNO !;'Ki 

Sovyet donanması 
hazıra emrini aldı ! 

No . .Jj \'aı:an: Orhan Rahmi Gökçe 

Dukanm gözleri evinden fırla· 
fr.lŞtı: 

- Ne dediniz, ne dediniz?. 

Bu .az, Dukanın gururuna do
kun:nuıtu. Kaşlannı çattı. Papa. 
za doğru bir adım attı: 

• a a Jb· 
~~ .na:ncgoD bCr'<e=c l~~~M~ı~te~~·~ı 
~;~~ff"Eq~: lfll O lf1l ~ <e<df C®lfo IAcKERI SEFER
.. ;.::·.::.::·~:k~~ ..... Sovyetere gore, Rus -·Alman ·ı BER ETMış·ız 

- Nikah kıyılmıyacak, dedim, 
h1§mdpenah 1.ı. 1.§it'tinlı mi, bu 
kadarcık iıte.. 

Dukac 
- Seb:b7. -

Diye bağırdı. 

- Siz fazla ileri gidiyor, çok 
'eyler konuşuyorsunuz. 

Papaz, istifini hiç bozmadı: 
- Vazifemi yapıyorum. DO. 

ğilniln yapılmasına mani olaca. 
~m haı-netpcnah l 

u~osıavya kAtıt fabrika.lan • 

2XıUincs=ıtııcrtııdcn mU.reıtkep b1r 1 ~ ' • • 1 k 1 f 
t~: bu=Ur.kon;::~~ i caı e ıne mar, 1 o ma f r i rork • SO~yet hudU· 

- Çün.kU, mukaddes papa 
hazretleri, ikinci bir emir verinci 
ye kacar, bil!istisna, hiç bir ni 

kahın kıyılmaıpaaını kat'iyetlc 
bilcliriyor. 

Dukanın biltiln vücudu titri 
yordu. Papaya küfretmemek için 
kendini zor tuttu: 

Duka: 

- Sen mi - diye bağırdı - Sen 
bal_ 

Papaz, nezaket ve hilrmctle e. 
ğildi ı 

- Evet haşmetpen,Jı, maaJe. 
ser, beni 

ClnlOkct.ltnızın ambalAJ ve faııt:z' f d d 500 t lcAf.ıt lhUynçla.ruıı temUı edecek Lo:ıdr.ı, 24 - !sl:a-:.dinavyııda. Altmark vapurile mürettebatı : Un a a YY ar e 
:~t~dirp·y· n:~~dalav aanaylcllerı. ;: ki tn~iliz mı:habirlcrlıı el.:rcrisi, nın mev~uf tutulması hakkında ! bekletıyor muşuz! i 
fılaıı • ._........, aı • .ıdo.rıarıa tf'. şim:ıl buz denizi Sovyet filosu Lord Hallfaks tarafından Norveç f . 
ı.-.. ~.ederek, yUn m:.ıka.:ıı lnda '-u c•-. kumandanı amiral Kutentof'un sefirine verilen protestoya henüz ko 

- Bu emri kim getirdi? • . 
- Pap:ılığın lir murahha11 •• 
- İsmi ne imi§?. 

Duka, vaziyetin vahametini 
hissetmişti. Belki yumuşaklıkla 

onu elde edebilirdi. Fal:ilt sert 
davrann:nk manasızd.. Çilnk\l 
böyle bir merasim zorla olamaz. 
dı. Ayru za:r.anda papamn, sille
sini yem:k ihtimali de vardı ki, 
buna hiç bir zaman razı değilC:i. 
İtidalini biraz topladı. Alçak bir 
sesle: 

~"ltları Ui ...... ta n . ·~· ?l l:' Moı va, 23 (A.A.) - Stefa caıu vermek tcklittnde buluna ~yare _ c gıttiı:;ı ' ur::na:!ı; • ~ 1 diplomnsi yolile ce\•ap celmt'ınlş. ni aJ'ansı bildiriyor: 
llrdır, bu.undugun';l haber vcrmektedır- Ur. Cumartesi gilnkO l{openhang 

• Bir rnUddctt be 1 lcr Sovyet filosurıun orP'anı olar ılınan mı rt talyada bu · • konferamıının, Norvec nazırına ta. 
tacı ınıı.nifatı.ıra ve de:ııır ma.ze;n~ Deyh Mey.l 

0
gilzetc:.in!n Stc.1< - veç ve Danimarka namlannın gazete Türkiy~e va'>ılan asker 

eı1ta:!:ıiııln bir kısmı d& bu.,"llnklJ hol:n muhabmne çore, Amır2l fi!:rlr.I almak lmkflnrru vereccğ hozırl.k~an tcbarilz ettirirker 
• 0 o mcmtckeUmlzo dönı:ıuıtur. do:ıanrnaya a;ık denıze harekete zanuodllmektedir. Tllrkiyenin varım milyon asker 

l~rde ~ gü:ıdaııb,,rt I~nra va Akd~ruz. hazır bulumr..ak emri vermiş~ir. Şimal levletlcrlnin Sovyet tçb. ~ferber ettiğini, bunlardan 351 
hır UkUm eUren fırtına bu ııaba!ı Petss.mo cıvarmda a.-ı:nzın in. didi \'C Almaı:ı matbuatı önünde ki. bininin Türk - Sovyet hududı 
~ ba.ıtıem~tır. giliz fibs:.:nun gözülcmcsi, .tngi. mil~ktl vaziyetleri Pariste tamamen boyunca tahşit edildiğini yazmak 

l'ol';; 1 • .oncı trenUe l'Cletı Uz ge:nileri::in Sovyetl~r BirliğL teslim edilmeklo 'beraber mllttcflk. tadır. 
ios ~ aruı lllll&ttıklarnıa göre, Yu· ne ka:-~ı herhangi blr harel:ette ler muhanplerde:ı birine cemile Bundan 1?".aııda Tilrkive. budu 
deuı 'Yl1 ve Butgnrlat.rında ço1< fi.! bulunacağı z2nncdil:retrel:Ie b::ra gö.stenlmesi lı:ln hakiki bltarr.fltğın yakınında hangarlar inşa· ett:r 

Yu BOğu)cıar devam ecılyor. b:r, Mos.kovada endişe ile karşı - tahrif edflmf>:c!ı.e mUsaade edemez mis olup bu han~arlarda. yeni el 
lan kksckııcı btr buc;uil metreyi bu 12n:ru~tır. MokO\.·ada zannedildi _ ler. Buna blnnen Non·eçin karasu. mak üzere 500 tane fnp.iliz, Frar 
lfıtro~ Yllzllnden Bcjgrad • P. · •• • ğine göre, bu gemilerin bed:fi Jarındakl tnlıU mcrıfaat, hak ve im. sız ve Amerikan tayyaresi bulun 
~ .çc ııh:nendifcr yoıu muvakk4· Murmansk yoluyla Al:ran • Rus tlyularında·ı bOfliJ eakrt oldt•ğu :naktadır. 
tolc luıpıınm~tır. ÜsltQp dvarında hlı ticaretine n:a::ıi ol:raktır. kanaati mP~ut •ur. Bu hususta tn. 
tur. Yerlerde kar 1kl ıret.reyı bu:.muş. Halen Pet&eımo aeıkhırında fo. gtıtere ve Fran!a mutabıktırlar. ANADOLU AJANSININ NO 

giliz harp ge:r.lleri
0 

bulunduğu fşte dün Fnmııız hariciye mUs. TU: • Geı;enı .. _. 
lıllraya ... " 8 Romadan dônerek AD 
Otta . gldc.ıı İtalyan bUyUk eJçlal 
doıu "lı:: do Papıxı bu sabahki Ana 
• bee presı:e Othrtmıze ,eımaou.
~ınnı:~Bpor koJectnı NecdoUn geçen 
'l'arıkı a yııpılan bir ınaı;ta hakem 
ltı~ııraıanıam ile biten bldlaeııln 
~ rnıı':=sJne dün 011kUdar aalişe 
?-iccdot de enıeatııde de\'am edltmıatır. 
'l'aı,k tıJ• iaUda vererek hakcm 
da\'arı::eYhlne dava açLığ'.ndan lkl 
oırııacıı:uu lılrlC§tırl 'meaı lllzun:.lu olup 
dcııunu n tetkiki lÇln doııya mlld· 
~l:a muıc;o ver11mı, ve muhakeme 

CUno bıroJulın••tır • su .... 
oldllg'u tU.ıı dllnya nııv.wı UcreUerindc 
lertn "1b1 mwnıeıtetlmizde de ıllep. 
ljray" ııavıun Ucreuerı l.G liradan a.tı 
b!Jh~k.:ıeı'""l§tir. Bunun tc.sJrlert 
ttıtıo \re kömu nakuyatmda gör11J. 
~ 13 lhrakJyellk kömUr:er ıo lira· 
~ lit'llyıı çıkmı:tır. 

'l'urk Yllkseıı~ın ııebeblerlnden biri de 
lanın Oll'Plcrlnl.ıı mUttelik!ere kira 
" llaıdır, Set . 
• u iti cre ..-ıih ıa §llepteıı 
~r. l'lllannıı§ Yeya ktraJ&nmak Qze. 

• Gö • • 
~ -. :este Vtikuageıeıı beyelA.nda 
ta ı:ııı:n~· 4 ev tamamen topra· 
~lllrı lnıll§tUr. Birçok binanın dı· 
• ÇaUanıı,tır. 

~~lerde ~d& arka.da.p 
flı121rı 

111 
dUrezı 17 Y&§uıdald katil ca. 

~da tıa Ubakeıneaı dUn tklnd a:ır ce 
bapıa lnılf Ve verııen 18 aene aıu 
~il ~dan Y&şuıuı kUçUkJUIQn· 
)'al>llaraıc t ve aabıkaauıdan d& ı:am 
bapa;ı neUcede 11 buçuk een" 

• .. rnaııktını edllml ... _ 
YaJJ. La ...... . 

tı lçın ttı Kırclar.tet.aobulun ima. 
lerfnı.n Yapıı&cak iatlıntü muamele 

k~ ha§~ru lc;lıı Yali muavını HalQ· 
'lUJ.ını~u anlıtında bir koınıt.e te§kJ' 
le ı ... _ r. lieıed.lye reJa muavlııleı1· 
ı...'.. --u- ve t 
""<&Jaz.l.lıda en mUdütlert .,. mınta· 
kal~ınwc YllPılacaıc olan 
~ r bu koıntteye ClahU bu 
bıtÇoJc :::::· Bu .rureue ilkbaharda 
' harekeUertne birden bai· • eo:UmkQn Olacaktır. 
~r1tczt k ealrgeme kurumu ceneJ 
~il idare heyeu ÇOCUk Uyatro. 
l'at~ t.aadık etml~Ur. Cocuk tJ. 
~ ltıanu teııwı huyeUne aeç1ıenıer1n 
\>o h halkevıen elCDl&nJa.ruıdaıı 
ıc~tn lıepsl Uae ve benzeri orta 
~. 'l'ı t ınUeaseaeıen ineau.uıannd&n 
ltlau Yatronun ta.m tc§k11A.U1e teea 
ltlllt Uç ııenettk bir programıa ta.hak 

• •lUrnecekUr. 

ttlıp'fiir lllUddet evvel memlekellmtze 
~ iuıkaraııa ve §Clırimlzde tıaz. 
ttı.'lln tcnıaaıar yapan ADglo • Ame 
lh~- Unııtecı tUttııı .f!rkeUnln mu 
--.ıllJcra 
"-tına dUn Beaarabya vapurllt 
l! l'a et t:nl§lerdlr. 

~ !JıeınJekoUıntzden mUbıt.yu 
~ da bulunduğu ttıt.ıın nUmune 

lııU§tu!ıı:~ ." all.lcadartarıa r6rUt 
ltba · f;'vr11şmeler llODUDda mu 
lttıınıt.t h&!Il olduğu aıılaşıl.maktadn 
'-ı ııtııer A Unada da btr mUddet 
~k Yunanlstandan &imali ta"av 
~da buJunduklan tUtUnlep halt 

l4t.lukatta buhmaceJdaidır. 

hakkında yabancı kavna'dardan te~. I'erlsteld Norveç clc;fstıe Anadolu Aja,.,sr bu haberin b 
alınan hnbcrlerin Londrada res • ysptı~· ıı•lilllkaırn bıc §Ilph~lz bu tiyen aslı ohr.adığım beyana me 
mi mahf'ller emrinde nt" teyit ve •·~ktninazan . izah ve teşrih eyJe- zundur. 
ne de tekzibe imkan hacı! olrra. mıştlr. -------------
ma'da beraber, bazı salahiyettar . A'tmark yOzJQrülcft 
'l'..ahfilbr Murm"n~k civarı.1d.
tngllfz harp gcmJlerl mevcudu • 
nun harp çıkar çıkmaz biı liman. 
da bazı Alman ticaret vapurla • 
rınm kap~li kalması ve bunların 
havalar mUsaade eder etmez Al· 
manyaya hareket teşehbllsilnde 
b~lunmalannm ıı:uhtcmel olma • 
sile izah ediJebiJeccğlni kaydey • 
ler'"cktedirler • 

Noıveçm v2z·yf'ti 
Parls, 23 C A.A.) - Yan rcsm! 

blr surette tebliğ ed~lmcktedir.: 

0310. 2t (A. A.) - ''Alt.mark 
vapuru 23 şubat gUnU asır.den 
sonra kendi \•e!attlle yll.mıcğe mu
vaffa!l otnıı.ştuı Vapurun tetkiki 
netfc<>sinde yah.17 tekne.sinin ha. 
sara uğnıdıiit tesblt edllm~tır. 
Tabl:lkata yamı da clevnm edllc.
cektir. Bu hususta reft?D! bcya. 
nstt" bulunulması bclı::lenmektedlr. 

Altmark mtirettP.bstındruı bir ki· 
r,i daha hastaneye yn.tmlmıııtır. 
l-:u suretle :ı:1111tancy" "atınlan gc. 
mlcl'"rln ııdcrll ycdly! l>Uln u3tur. 

IDAHiLDEI 

Deveii' de qeni 
bir zelzele oldu 

Kayseri. 23 - Bu gece y&nauıdaıı aonra 1.30 da §l.iJşW b1r yer ursm· 
tuı olm~tw'. 

Develi kaa me.r:kez:lnda 80 ev ytlnlmıştır. lialkm muhtemel tchltkeye 
karp korun&bllm~ tcıu Jcabeden bedblrler aluımıotır. Nütusça zayüıt yok· 
tur. 

h:mir, 23 (A.A.) - :CCn ı:ata!ı uıııt 6 de, 6.~ de ve 6,.CG de Tirede garp 
tan f&l'ka doğnı orta flddette Uç zelzele olmU§tur. Baymdırda. da ~') de ve 
e,46 de lkl§e.r 8&Dlyesllren Jkl zelzeJe OlınU§tur. Hıı.aa.r yokt:.ır. 

Aydın. 23 (A.A.) - Lt.::n atalı Aydında bJd saat 5 de tlddoUI, lklnelal 
6 da hatif, UçllncllaU de 6,43 oldukç~ g!ddeW olmak 11.Jere Uo s:ıra:ntı olm~· 
tur. 

Bu Yet' aaramtılan civar köylerde lıWedllm.lt Erbeylldek1 incir tarım 
lıtooperat.!t!nln dıvan çaUILml§ ve ğenc ErcyU ve SUUrteke köylerinde bir k&c: 
evtn baealan yıkılnıq ve BJVaları d5~WmU~tllr. 

ş. Karahlpr, 23 (A.A.) - DUn burada b1rt aaat 16 da" 41..~ 16)SO 
da llc;Uııctbll cıe gece 22,80 da olJnak Uzare Uç bati! aaramtı oımuııtur. Haaar 
yoktur. 

lsparta. 23 (A.A.) - Şchrlmtzde dlln saat 20,45 de tJmall k&rbldcn dol· 
ru JelCD ve 1Jd aantye a1lren blr zalzeJe OlmU§tur. Ha.ııar yoktur. 

Kızllordu 
Dün hi~ bir 
muvattakiyet 
kazanamadı 

Londra, U - Finl!ndlyn.dan 
gelen baberlero göre Viborg ll· 
manuın 10 kllonıet.rc mesafede kıl. 
in nııntakada, harb gitgide şld -
ıleUcnmektedlr. Sovyct tnyyarele. 
rı, dün bu mıntakaya sirayet dal. 
resi geniş bombalar atmışlar ve 
ı cçhlz:ıUı parnşUtc;Uler indhın1~ler· 
se de Viborga varnmamıı:lardrr 
R1:z:ılordunun dUn Umana giı'ebU -
mek hususundakJ temcnnllerlnln 
ya.nlıu çıktığı §imdi daha muha.k • 
kak olnrak görülmektedir, 

Muharebe Kareli ceTlheslnln bU 
tUn uzunluğ'\Jncs ayni fJfddetle de. 
vam etmektedir KıT.tllnr .Mcnncr
'-aym hattının uzak şarkmuakl 
l'alp:ıle mm takasında hiçbir kat 'f 
netlee elde edememişler ve 300(' 
31il, ehemmiyetli ml~tıırda tank vr 
-:•rhlı kıznk brrakmı!Jlardır. 

Finlft.ndlya remıf tebliğine göre. 
:\:nrell berzahında dcmfryolu bo • 
\'Unca Uerllyon Sovyet kıtaları Vi· 
borga 13 kilometre meısafeye var 
·mşlardır, 

Bu tebliğ, Fln krtatarmm Man 
:ıcrhnym hattmm yeni mevzileri n 
:erinde hnngf nokta\'8 çcklldllilo . 
rint gösteren ilk rc.."Tni fş'ordtr. 
Sovyet krtalannm vardıktan c.n 
<:!erin nokta Summa'nm garbında 
ve bu şehno bir m1ktar meıınfede· 

K dJr. Sovyetler bu bölgede taarruz 

O O r d I• n as yon h e t • !arma başladıklanndanberl bUyUk Ye 1 lnBan Ve malzeme zayiatı mukııbl· 
llnde 8 kilometre Ue 17 kllometrt> · ı k · • arasında arazi kazanmış oluyorlar. 

· ı ı çtı m a ı n ı yaptı ,.~;:.~.~~:· .::.:~:~· ... ı.:;. 
Ankara U - lcra vcldllert beye , için birllk leşld!J. 1oğuda Ruslarm gelen kuvvetler! 

Un1n mllU konınma kanununu tatblh a _ Havuda kömtır lşletmeslntıı 11 ileri 8Urd0klprf TnJpale Yn.kl • 
ınevkUne koymııgn karar vermc.sı u. kontroıu ve 1Btlhs3l malzemcslnlı ·•nde btı tazyik muvaffakıyet 
ze.rtnc, vektıleUer arasında bu busus lhUyaca &"öre i§letmeler araauıda tev r6!Stl'rememektedJr. Bu bfür,:edt"kl 
~ ı, birliği ve ah~ tcmın eyi" ztı. z:ıyfatm geçen hafta 25.000 oldu. 
mek ~re Baıfvektlln rlyasetlı:ıde ku • _ Kol<kClmUrll l.ltnıaal " ııat.l§ı · f'-· söylenmektedir. 
ruıaı:ı Mn:ı mUda!aa, Nafta. Maliye m tnhldL Relslnld rcsmf tebliğinin mllte 
Ttc:v.t, lkUaat Ye Ziraat veklllerln· b ı.ı 
den 1\1 k bO eıu ':ısmmda 11övle den'lrnektedlr · 

mtlrekkep koo.rdlna.tyon heyeU .er ez rosu umumi "'Ber"Z3hda düşman Unolajt>rvt ı -
dtln ifllı: içtima.mı yapm•• mtllt "o katıpl•ği 1 V ki ...,. .. e uos ara.,mdıı KaE>mfr demir. 
nuıma k&nuı:ıuna nazaran merkez bil Ankara, ı3 <AA.) - lıltın korun yolu i.stikametlnde ve Tsfl')ale'dt 
roırunun tefklllne n &§&ğ""!lld m~ k ö 
ldertn icra veklllert beyeUntn tuvı na anununa g re teokill icap edeı hlleumlarda buJ .. ,,..,,,,. pUsltllrtUJ. 
bine karar vermııtır: baovekAlet merkez bUrosunwı umum mU~tUr. Dilşman Taipale'de 2000 

1 _ JCregu k3mtır • klUpl!ğine ıdyual bilgiler okulu pro zayiat vermiştir. 1 
mUltelletlyeU. llanaaıncıa 1~ teaörlerlnden " tı bankası mau tet Pit.karanta•da 200 arabayı lhtlve 

2 - K6mGr ~ lflerbda tamimi kik büroeu modurtı HuUa At.rı Ku· eden muhtelif Sovyet ~ kollan 
)'ucak la,Jiıa ecllbııllftl•. ' tahrih •dllmJ&Ur .... 

- Bilmiyorum.. Esasen buna 
lilzı.:m yok. Zarf ve mektupta, mu 
kaddcs pcderlınizin yüks:k isim 
!eri varken ve bilhassa muhtevi 
yatı bu kadar mühim iken artık 
'::unlarla uğra~;ur.azdım •• 

- Bu ctr.ir nerede?. 
Başpiskopos düşündil: 
- Gerçi ·dedi· bu emri göster 

::nek için hiçbir mecburiyet his 
ıetmlycrum, amma, hususi olarak 
bu emrinizi yeri.ne getlreb'.I!r!m. 
Buyurun, siz de okuyun!. 

Evet, emir kafi idi ve fiSyl~ · 
~eniliyordu: 

"tşbu emrimin tebliğinden iti· 
b:ıren yeni bir emrim çıkıncıya 
kadar Venedik şehri iç.in-deki hiç 
maktan ıizi .s.hrdl liili hrdlukyp 
bir killsede izdivaç merasimi yap 
makt2n tıld katlyetlc menediyo. 
rum. Cenabı hakkın bize tevdı 
ettiği bir vazife ve mukaddes ki. 
lisemizin icap ettirdiği ahvat, bu. 
giln için böyle emrediyor. Bu hu 
susta yüksek makamımızdan hiç 
bir şey ıorma.maklığıruz da Ja. 
zımclır. Emrimb hükmU, yenisi. 
nin çıkmasına kadar baki olacak. 
tır. Sizi Allaha emanet ederim. 
evl!dım.., 

Duka imzaya b:ıktı, evet, ocıun 
imzası idi. 

- Fakat • diye .kekelecU - Pa
pa hazretleri bu emri, umumi rna. 
hiyette vermit-

- Evet! Ola't:ilir_ 
-·Şu halde Kral ve Duka ha. 

neda.nı iç!n muteber ol~k uı. 
zırr.dır. 

Blşpiskopos. bir ıezlonga o 
turdu: 

- Yanılıyorsunuz ba§metnc 
nah. Kilisede hususiyet ve fstls. 
na oJa:nu. Papa hazrtl:rinln kar. 
'lısınca, krallarla tebaası müsavi· 
·lir .. 

- Muhterem peder • dedi • 
siz de görüyorsunuz ki, bütün 
Venedik asilzadeleri, hükumet er. 
k!m, onların aileleri r:ezih bir ce
miyet halinde, böyle mesut bir iz. 
divac.ın etrafında toplanmışlar .. 
Jır, Kararınızı, iyi düşünerek ve
riniz. Şimdi papa hazretleri b!lo 
birlm salonumuzu g<Srselerdi, nl. 
l:filıı bizzat kıyarlardı ... 

- Olabilir oğlum, olabilir. Fa· 
kat karan veren ben değilim. Ben 
sadece mukaddes Roma'nın emri.. 
ni yerine getiriyorum. Şahsıma 

taalluk eden herhangi bir irade 
yoktur. 

- Canım, siz merak etmeyinir. 
Den, hususi bir mektupla vaziye .. 
ti muhterem Papa hazetlcr!ne ar· 

"ı ı ı 

zcderim. O da biç §Üphesiz sizi 
affa pyan görür. 

- Hayır haşır.etpenah, hayır! 

Emri görüyorsunuz, bu hususta 
muhabere bile arzu buyurmuyor. 
lar. Orteda, kimbilir nasıl bir se
bep var kJ, mukades pederi bu 
fevkalade tedbiri almağa ıevket. 
miı bulunuyor.. Aynı zamanda, 
bu emri tatbik etmediğim t:ı!:d~r. 
de .•• 

- Devam ediniz, neye ıustu • 
nuz? 

- Papa hazrtlerinin gaı:abma. 
ka_hnna uğrayacağım. O kahrın 
1iddetlnl b:n pek iyi bilirim. Hat. 
ta kulaklarıma bile söylenmiştir. 
O kahır, ölümlln ta l;endisidir. 

Duka, bir adun geri çekU:ii: 
- De:nek ki, mesele bu kadar 

kati ve ciddi idi. 
(Devamı nr) 

13.40 
İngiltere 15 milyon 

dolar müsadere etti 
\ ·;.; .. / on. ':l (A. A.J - Ayandan Pepper, beyanatta buluna. 

rak İngiltere hUkılmetınln Kllpper tayyaresinin Almanyaya nnklett.1-
-;l mc:~tuplar içlodc 15 mll):on dolardan fazla p:ıra bularak mUsadere 
~ttiğinı ııllylemişUr. . 

Finlerin davası müttefiklerin de davasıdır 
Londra, 24 (A. A.) - tntıhab dairCl!1nde bir nutuk irad eden 

ski harbiye nazın Hor Bell.ea, Finlandlyaya yapılacak yardımdan 
ıahsedcxek Rus • Fin harbine mlld .. bale etmekle lngilterenin tchllke
iG ğinnlş olacağını, fakat mildahale etmemekle de w..ha bUyilk bir 
tthlil:e karştsmda kalacağını P.öylcmi§tlr. 

Hatlb, Fin dava!!lnın c:ıUttefiklerln de davası olduğunu kaydet. 
tikten sonra !s~andınavyanın Alman • Sovyet kontrolU altına girme
sinin İngiltere ve Fransa için bir hezimet mahiyetinde olacağım, 
talbukJ demokrasilerin Finllindiyaya muvaffakıyetli b!r mildahale.ıd 
n~Ucesinde lngllterenln Galllvar dtmir madenleri yanında yf'r alaca
.ı;.m, bu hn1ı .. ~ 0 > 11"'ı!n a!'kert cndllgtruf tein pt>k ıı:Xr b!r darbe tef· 
kU edeceğtnl aöylemıour. 

iki Alman tahtelbahiri b3.brılclı 

Londra, 24 (A. A.) - Şimal Denizinde iki Alınan taht~·· "bfrl. 
nln batınldıfuıa daJr 23 ıubat alqamı Lonrin.'dll bir haber do1n~malt · 
taydı. Bu humısta l'8n re."ml menbalardnn tarsiJiit verilınekt.ed.l.r. 
.KralJyet hava kuvveUeriniu bu lit• bir rol oynadılrlan saıın00UmM-
t.tdlr. . 

il 
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!IUddelnmumJ IIlkmet Onat, iddia makammda 

.AdUye tul.hinin uyılı davalarm
dan biri hallnl alan ''A!rodlt,, dava
ama bu sabah saat onda asliye yedin
ci ceza mahlccmeslnde dcvıım edilecek 
ti. 

Fakat muhakemenin bugUn oldu. 
tunu öğTenen binlerce meraklı daha 
ııabahm sekizinden itibaren adliye 
koridorlarını doldurmağa başlam~. 
saat 9,::o zıı doğru ise, Ust kat kori
dorunda iğne atılsa yere d~mlyecck 
bir kalabalık toplanmı§tır. 

Dava, evvelce tesblt edildiğine gö
re birinci ağır ceza salonunda g!SrUle
ccktl. MUddelumumlllk muhakeme. 
nln rahatça görUlmesln1 temin etmek 
ve izdihamın önünü almak maksad!le 
ağır ceza mahkemesinin her iki kori
donuıa lkl!Jer tahta sıradan maniler 
koymu, ve polisler dikmiııtt. 

Fakat saat ona yaklıiftıgı blr ııra
en qağı Uç i>fı:il 'bulan ve hemen he
men ünlvemtell talebelerle münevver 
halktan mUtcc!Jkkll olan meraklılar 
birdenbire hücum ederek polliı kordo. 
nunu yardılar ve ağır ceza mahke
mesinin salonuna bir ıtel gibi doldular. 

Bu arada bir genç Unlversitell 
kızla bir adamın ayaklan incildi. 
Bayılanlnr oldu. Bağrışmalar, fer
yat ar biribirini takip etti. 

Bu sırada ağırceza mahkemesi 
gizli bir "bikri izale" davası gör
mekteydi. Tabii duru3ffia yanda. 
kaldı. 

Salon o derece dolmu1tu ki 
maznunlar, ve hakimler için bile 
yer kalmamış, merdiven ve kori. 
dorlar tıklım tıklrrn olmuştu. 

Müddeiumumilik bu vaziyet 
kal'§ısmda muhakemenin görüle
miyeceğini anlamış, ve son çare o
larak muhakemenin birinci kat -
taki asliye dördüncil ceza mah • 
kemeeind~ görülmesine karar ver. 
mit <lava ddilenlere adliye 
mensuplarından bazılarına ve ga
zetecilere bildirerek kendilerine 
içeri girmeleri için birer kart ve
rilmişti. 

Nihayet herkes birinci ağır ce. 
za mahkemesi salonu ile koridor. 
larda bulunduğu bir sırada dava. 
cılar aşağı çağmldı ve koridor 
iki sıra polisle tutularak 11,15 te 
muhakemeye başlandı. 

MUHAKEME BAŞLADI 

Hakim mevkiini yine İsmail 
Hakkı ve müddeiumumnik ma -
kamını da müddeiumumi Hikmet 
Onat iıgal ediyordu. Evvela Ma
arif Vel:alcti talim ve terbiye da. 
iresinden gelen rapor okundu. 

TALtM VE TERBİYENİN 
RAPORU 

Raporda kısaca şöyle denili • 
yordu: 

''Nasuhi Baydarın tercüme et. 
tiği Afrodit romanı edebi kıy -
meti haiz bir ese11dir. Kitabın ma
nası tağyir edilmemiştir. Sanat 
idealine uygun ve şehvet hisleri
ne üstün, ihtirasları yenebilecek 
bir mahiyettedir. 

Kadim baytın tasvir edilişi ye. 
tişkin kimselerin tetkik ve mü -
talealarında faydalı olaboilir. 
Cinsi münasebet tasvirleri çok 
satış yapmak makı:adile yazılma
mıştır. 

Ancak ıpektep çağındaki ço - · 
cuklara taV'liye edilemiyeceği ta
biidir_ 
._. lAım ıçora kal'll: 
•- ll'!Sdatauum teyid ediyor,. 

dedi. Bundıut eonra müddeiumumi
nin müta.lcası soruldu ve Hikmet 

Onat ayağa kalkarak §Unlan ~Y
ledi: 
"- Davamız FraM~ edibleri.n

den Piyer Lulz tarafından ya.zıh 

lisanrrnıza tercüme edilmiş olan 
ve suçlulardnn Kenanm matb~ 
smda basılan, diğer suçlu Semih 
LQtfi ta.rafından memleketimiz da
hilinde ne.~ir sahMma çıkarılan 
"Afrodlt,, isimli romandır. Me\'ZU 
ve milndericat itibarile müstehcen 
görülerek tabi ve naşir aleyhleri
ne Amme davası açılmıştır. Bu ke. 
re duruşmanın sona ermc.ııi dola
yısile ~sasa girişmeden evvel ro
manın mündericatını hulasatan 
arzet.meği faydalı görüyoruz. 
Romanın mevzu ve mündericatı 

kadınların yekdiğerile sevişme ve 
mUnasebetlerinde, tabiri amiyane
sile "sevicilikten,, ve romanın baş
lıca kahramanı gösterilen Krizia 
namındaki kızın sevJcilikte nasıl 
ilerlemiş, tam mannsile açık enva 
fuhş tabirlerinden ve kezalik Kri. 
zlsin kendisine 8.şık olan Dimetri
yi.ls namındaki erkeğe karşı bütün 
kadmhk bedialarmı teşhir ederek 
teshirinde ve zavallı adama telkJ
natile ksnclisine katil, hırsızlık, 
din mukadderatına tecavUz gibi ef. 
al icra ettirdiğinden ve nihayet 
kendisinin de zehir içmek suretile 
hayatına nihayet verdiğinden ba
histir. 

İZDİHAM ARTl\'OR 
Bu sırada dışarda kalan halkın 

gürültüsünden müddeiumumi faz. 
la devam edemedi. 1nzıbatm ne 
halde olduğunu öğrenmek maksa
dile zabıta Amirlerinden birini ça
ğırdı, dmir geldi: 
"- E\endlm, polisleri itiyorlar. 

Daya,narruyortız.,, dedi. 
Dışarda.n canhıraş feryatlar, bağ 

rJimalar duyuluyordu. Bunun Uze
rine mUddeiumuml: 

"- Muhakemenin bu vaziyette 
devamına memuriyetimiz imkan 
göqnemekte olduğundan dunıama. 
nm mUnruılb bir güne talikini sela
meti muhakemeyi temin n~ma 
taleb etmek mecburiyetinde kal
mıştır.,, 

Dedi 
Semih LQtfi'nin vekili Esat 

Mahmut Karakurd itiraz ettl. 
''- Bqka bir gilne talik için 

bazı sebebler olması Jhnndır. 
Halbuki ortada böyle bir şey 
yoktur. Bu, talebenin muhakemeyi 
dinlemek heyecanından ibarettir. 
Bunu teskin etmek kabildir. Ba.,
ka bir gilno talik edilmemesini ve 
serian görülmesini istiyorum.,, 

Hakim !mnail Hakkı: 
"- Şimdilik muhakemeyi tatil 

ediyorum,, kararını verdi. 
Bir müddet beklenildi. Dışarda

ki gür1lltU ve patırtı durmuyordu. 
Esat Mahmut dışarı çıktı. Ve hal. 
ka: 

- .Arkadaşlar. sabrediniz. mu -
hakemeyl gazetelerde okursunuz. 
Heyecanınızı takdir ediyorum. An. 
cak muhakemeye devamml17.a. mU
sande ediniz.,, ricasında bulundu. 

Nihayet lnzıbatın böyle temin edl
lemlyeceğinl anlayan Z.'\bıta A.mlrlerf 
jan(larmadan imdat t.stedller ve bir 
manga sUngülU jandarma hemen ge
lerek koridorun bir ucunda mevki a. 
!arak halkı ltU. 

• S0Kf'XET TE~llN EDlLlNCE 

Böylece blr mUddet ıcın stık<Ulet 1a
de edlllnee ha.kim : 
•- Dışarda bakllyen kalabalık ta

rafından vukua getirilen gtırUltU ııe· 

beblle duruşmanın başka blr ~Une ta.. 
llkl lstenllmi§, !altat tekll!l icap et-
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.Müddeiumumi Hikmet Onat, 

bugünkü muhakemede 
iddiasını serdetti ve ceza istedi 

Küçük mahkeme salonuna 
sığamayan ve koridorda k&lan 
binlerce halk, birdenbire hep 
bir ağızdan istiklal marşını 

okumağa başladılar 

MUddeiumumt'nin 
suçlular hakkında 

istediği ceza: 
Kit.ap(ı Semih Lfltflnln n mat_ 

baacı Kcnanm, matbuat kanunu. 
nun 31 inci maddesinin blrtnel fık.. 
rası dtlaletlle 426 , .e 427 ncl mad
delerle eezalandınlmıuu; (Ceza 
Kanununun 426 ncı maddesi, müs
tehefll \'O hayasızca ne~rlyat suç. 
larmm bir aydan lld seneye kadar 
hapis \'e 15 llradaıı tiOO liraya ka. 
dar ağır para cezulle teczlyelertnl 
amirdir. 427 ncl maddeye göro de, 
bu kabil eserler müsadere edilir.) 

tiren sebcbler olmadıtmdan muhake
menin devamma karar verilml§tlr . ., 
diyerek, yeniden mUddelwnwnlye ıöz 
verdi ve mUddelumwnl devamla ki
taptan bazı noktalar okudu. 

Ve ııözlerlne f6yle devam etti: 
••- Şimdi ac;tığnnız bu dava Uzerl. 

ne yapılan duruımalardan gerek ıruı;
lular, ve gerekae mUdıo.taa veklll eae· 
rln sanat eseri bulundufunu ve mem
leketimizin tekmil edipleri bunu tu. 
dik etmekle beraber kendileri gibi ya
pılan taklabttan hayrete dU§tUklerlnl, 
eserin de beynelmllel ıöhretl haiz ıa
heser olduğunu, eaerde bugüne ka
dar tena telA.kkl edilen ıebvetln na.. 
hileştlrllmiş bulunduğunu Fran. 
sada bu davaya karşı hay_ 
ret uyandığını Fransız ga-
zetesi Pariııuvarda gördüklerini 
ve ecnebl gazetelerin bu aebeble bizi 
yani TUrk mllletınl ciddiyetle takip 
ettiklerini, aenelerdenberl vücuda ge. 
tlrdlğlmlz lnkıla.bm medeni dünya mu 
vaceheslnde bu dava mUnaseebtllc 
geçireceğimiz imtihanla takdir ede
ceklerini ııöylemlşlerdir.,, 

GORüLTV' ARTll'OB 
MUddeiumuml Hikmet Onatın IÖZ· 

!eri gene kealldi. Dııardaki halk bu 
aefcr de lstlk!Al marımı hep bir atız. 
dan okumafa bqladılar. Hikmet O
nat dışarıya yeniden haber. göndere
rek gUrU!tUye devam ederlerse hakla
rında kanuni takibata teves.suı edece. 
ğlnl bildirdi. Fakat dlnllyen klm? CU 
rUltU arttıkça, arttı ve mUddelumumt 
çarnaçar bu vaziyette devam etti: 

- "belagati nisaniyelerlnin tak 
dirkan olduğum sayın meslekda. 
şımın bu Afrodit romanının ev
velemirde Fransada ve beta.hslıı 

Fransız edebiyatındaki nev'i ile 
edebiyat tarihlerindeki kıymeti -
nin tetkik edilmesine müsaade ri. 
ca ederim. 

ı - Fransız edebiyat tarihi 
müverrihi olan ve kıymeti bütün 
cihanda tasdik edilen Lansonun 
iki eserinl:le de Afroditin müellifi 
olan Piyer Luiz ismine bile te
sadüf edilmemiştir. 

2 - Fraı11ız edebiyat tarihi 
müelifi Alber Tibo müellif hak
kında şu cümleleri kullanıyor: 
''Vakası sanki eski zaman Marsil 
yasında geçen elmaslarla örtülü 
bir nevi çıplaklık romanının bir 
kari zümresi içinde yer tutması 
şayanı nayret'tir. Eserin ( 446 ncı ' 
sahifesi). 

3 - Pamaı rama.nlarmın en 
popüleri, yegane · popüler olanı 
Parna1.ı mirasını yiyen ve yediği 
mirasın" ancak kidipttirdan slirüm 
temin etmekle üstüne çıkabilen 

Piyer Luizin. A!roditicllr. GotL 
yenin fa.heser diye selamladığı bu 
eser, iıçi kızların romanı olarak 
tanınmıştır. (Sahife 254). 

4 - Sorbon Üniversitesi ed<bi 
yat profesörü Danyel Mornet, Pi
yer Luys (1823 - 1925) evvela 
şiir yazl:Jı. Sonra yunancadan ter. 
elime ederek ortaya bir mensur 
§İir çıkardı ve (Janson dö Mili. 
ti.s) eski örflerin romanı çok açık 
saçık Afrodit ile meıhur oldu. 

Bunun ahenktar, şakacı menaur
lan, mevzuları ekseriya hayasızlı
ğa dilşm.ek tehlikesini göze almış
tır. Bu hayuızlığm kUstah bir hq. 
meli vardır. Piyer Luiz beşer ha. 
yatmm ancak gilzellfği tahak
kuk ettirmek gartile yaşanmağa 

değeri olduğuna insan vUcudun -
dan gayrı güzellik mevcut bulun
madığın& ve bu güz.elliğin eehvet 
uyandmhğma ve ancak ıelivetl ta.. 
hak.kuk ettirmek için yaşandığına 
inanmıştır. Yahut ta öyle görün _ 
mÜ§tilr. Bunlar her zaman ihtişam 
ve zevk içinde tahakkuk ettiıile. 
nıiyor. Ortada ancak tatmin edil
miş, gehvet, doyulmuş eehvet, it
kence yapılan ıehvet, ve ahengin 
sihri, tasvirde çehre deği§tirmek_ 
tedir. 

Piyer Luiz eehvet demleıile bu.. 
nu yapmıştır. 

Zevk ve ıehveti mazur göster
memiştir, manevileetirmiştir. (Sa
hife 185, 186). 

Andre Jid, bence Afrodit eseri 
Piyer Luizl öldürdü. Şöhret tehlL 
keli bir ıeydir. Bir sanatkarı öl. 
dUrebilir,. demektedir. 

Yan hulAsa edilecek olunıa Pi
yerin beynelınl1el bir dlh[ değil 
Fralısada bile gilzel ve meraklı 
ıeyler yazan bir muharrlrden faz.
la ıaJıaiyet tanınmadığı, A!rodL 
tin de eski hakikatleri tahrif ile 
meydana gelmiş yalnız ııehveti 
tahrike ha.sredilmiş bir eser oldu
ğu tebarüz eder. 

Senelerdenberi Fra.naız mektep. 
lerinde okutulan "Lanson il& Piyer 
Tıü1onun1, müştereken yazdıkları 
"musavver Fransız edebiyat tarL 
hl,, adlı eııerde A!roditle muharriri 
ne yer verilmemiştir. Yine Fransız 
mekteplerinde okutturulan Deg -
ranjm 1930 yılma kadar musavver 
Fransız edebiyat tarihi adlı eser
lerinde Afrodit ve muharriri yer 
bulamamıştır. Kollej dö Fraiıa mu. 
alli.mlerinden ve Fransız Akademi 
azasından Jozef Bcbiye ile yine 
Kollej dö Frans muallimlerinden 
Pol Azardm mllştereken yazdıkla.. 
rı eserde Piycr Luizden acı bir ll
ııanla bahsedilmekte ve kendilerl_ 
ne has bir nezaketle bu kitap Fran 
sız edebiyat tarihinin gerek hafif 
me.,rep ve gerek çıplak bir eseri
dir denilmektedir. 

Alber Tibo da Fransız edebiyat 
tarihi adlı eserinde Afrodittcn bah 
sederken bu kitabın okuyucularının 
öğleden sonra sokaklarda parklar. 
da başıboş gezen ve tanımadığı er
keklerin toklifini derhal kabul e _ 
den kızlardan ibaret olduğunu yaz 
maktadır. 9!0 senesi Larusunda da 
değil e&er Piyer Luizin dahi imnl
ne tesadüf edilememiştir. 

Bu eserin mevzuuna elddetle hiL 
cumda bulunmuş olan daha bir çok 
Frarusız edipleri mevçut ise de z:ı.. 
manın ınüsaadesi · şlındillk bunla _ 
nn iSiİq ve kanaatlerinden bahse 
f:ıhkiiı >verememe.lttedir. 

GörUIUyor kl Fransada edebiyat 
tarhıi vazanlar e,nrlerine bu kıta. 
bı hiç· koymamışlar,' ve)'a bah.sct

miflerse de bahsedenlerden birkrıımı 

1 Talim ve terbiye 
dairesinin raporu 

Nasuhl Bayılarm tereUme ettiği Afrodlt romam edebi lnyrnetl 
haiz bir eserdir. Kitabın manuı tağyir edJlmenıı,ttr. Sanat idealine 

uy~n ,.e ~e,het hislerine üstün, llıtlraalan yenebilecek bir mahiyet.. 
tooır. Kadim hayatın taın-lr eıllll~l yetlıldn klımelertn tetkik ve mil• 
t&lealamıda faydalı olabilir. Cfnıd mUnucbct taa\irlert ~k satı, yap
mak mak.cıadile yazılmamı,br. Ancak, mekttp çağındaki çocukbra 
tavsiye edllemlycceğl tabiidir. 

eserin Fransız edebiyatının en ha.. 
fi! meşrep ve en açık yazılmıı kL 
tabı hükmtinü vermişlerdir • 

Diğer bir kısım de Afrodit oku
yucularmm öğleden sonra sokak -
larda gezen ve her erkeğin tekli. 
fine amade bulunan kızlardan iba. 
ret olduğunu söylemL'2lerdir. 

İşte Mrodit'in de Fransız ede
biyat tarihinde işgal etmekte oL 
duğu me,·kü gördük. Eserin mUda
fileri "bu tercüme ile memleket 
kUltüril büyük bir sanat eseri ka. 
zanmıştır. Bugüne kadar fena tc. 
18.kJd edilen şehvet eserde ilAht -
leştirilmiş ve bu vasıta ile gilzellik 
zararsız bir hale getirilmiştir.,. de. 
mektcdirler. 

Acaba Avrupada ortaya atılmış 
böyle bir nazariye var mıdır? Vo 
cayi kabul görmüş mUdür? 9 uncu 
asırdan b&.lıyara.k bugüne kadar 
§llrde, romand~ tiyatroda ve ede
biyat ile .sanatın her safhasında 
harikalar yaratan Fransa bile şeh. 
veli ilahileştirmek ihtiyacını duy. 
.nıanuş ve bunu propaganda etme
ğe kalkmamıştır. 

Yine eser mUdafilerine göre Af
rodit davMını Avrupa gazeteleri 
ciddiyetle takip ediyorlarmış, se
nelerdenberi vücude getirdiğimiz 
inkılabın kıymeti kitap hakkında 
verilecek hükme bağlı imiş ve 
Tilrk inkılA.bı medeni dünya mu • 
vacchesinde bir imtihan geçirt • 
yormuş.,, 

Bugün bir Türk camiasını bl -
hakkin tebessilme dilşilrecek bu 
tıözleri duymaktan mütehıısaıl .za. 
ti teessürlerimi de zikretmeden 
geçemiyeceğim. Maamafih bilerek 
vtya bilmiyerek sarfedilmi§ olan 
bu tarzd:ıki mUdafnaya da vere
ceğmlz cevap pek basittir. 

Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halle. 
çı, Llllt ve İnkılapçı olan Türk 
milleti, cihana karakter öğreten 
bir millettir. Ba.,ka. bir milletin ka.. 
rakterine muhtaç 'değildir. Bunun 
bilinmesi llmndır. 

Keyfiyet böyle olmakla beraber 
bu davadaki hareketimlzin bilakis 
Fransada takdir uyandırdığını da 
söylemek mevkilndeyiz. 

Milsteheen midir, değil midir? 
sözünü söylemek salahiyeti edip _ 
!erin değil, hukukçulanndır. Bunu 
yukanda hem izah, hem de bir 
m.i.salle anlattım. Maamafih esa. 
smda serbestiyeti ve mUstchceni. 
yeti kabul eden yalnız 8anat eseri 
olmak dolayısile müstehcen sayı -
lamıyaceğmı bildiren ehlihibrenin 
ar ve haya duygulanna mugayir, 
şekildeki kanaatlerini ehlihibre ııı
fatile değil, yeminli §8.hadet kar. 
§ısmda kabul ediyorum. Yine ra • 
porda eserin aslı olup evvclA Fran 
sız edebiyat tarlhine muha.rririle 
birlikte ve hatt.A muharririnin di
ğer escrlcrile beraber dahil olmuş
tur. Bu itibarla es.erin edebi bir 
mahiyeti haiz ol~uğu ve şöhret 
kazanmrş müellifi tarafından Ya .. 
zıldığı muhakkaktır, denilmekte • 
dir. 

Rapordaki bu fıkra da göstert _ 
yor ki müelliflerin beynelmilel bir 
ısaheserdir tarzındaki mUdafaalan 
raporun bu fıkrasile kabul edil -
memektedir ve yalnıT. edebi bir 
mahiyeti haiz olduğu bildirilmek • 
tedir. 

Eserin muharririle birlikte ve 
diğer eserleri.le edebiyat tarihine 
geçtiği keyfiyetine gelince, bir e • 
dibin. ismi edebiyat tarihine geç • 
tiği zaman tekmil eserlerinin de 
yazılmasından tabii bir şey ola -
maz. Bu eserlerinin içinde takdire 

ıayan olan bulunduğu gibi olını • 
yanlar da bulunabilir. İşte Afro ~ 
dit romanı da edebiyat 't&rUıin• 
bu şekilde ve müellifi ile onun dJ.. 
ğer ~erlerinin yardım ve muave
netleri sayesinde lirmiatir. 

ÇünkU yalnız girebilmek k&bil.lyr 
tinden mahrumdur. Bu böyle olm&l'
la beraber girdiği yerde da ken~ 
IAyık olan mevkii göaterllmJı ve yl1"" 

minci asır li.ruaunda bu eser h~ 
da çok &çık .ııaçık tabiri k4ı!la.nııma1' 
ııureUle mUla.bazat baneline 1far9' 
edil mi§ Ur.,, 

MUddelumwnl bundan aıonra da 
mW1 tallın ve terbly, heyetln1ıı rapo
runu mUtalea etmıı ve netice olaral' 
§unları llÖylemi§Ur: 
"- .Atrodit rom&DI Franaada 

yazıliruf ve oranın ört ve Adatma uy• 
g"Un ıörUimU, olmuı behemehal TUr1' 
ört ve &d&tma da uy&'Wl oıi'cafull 
labata bir delll le§kJl edemez. 'aomaıa 
Fransada yazılmı§tır. Türk mille~ 
ört ve Adatı kendine hu bir ıeklld•• 
dlr. Fraıwz örtile Türk ört Ye &d&U 
bir ol&Jnıuı. vazı kanun aı 1rıc1 mad
deatnln ikinci tıkrumdaki ka)'dl 
Türk mllieU ve onun içinde yetlfd 
ıanatkl.rları himaye tçlıı konmu,tut• 
Yoka& ecnebi tıanatkl.rlan himaye I• 
çln değildir. Eserin mUelllfl Fr&n.ldo 
eaer de Fraruıa muhJUnde oranın öd 
ve A.datmıı. göre meydana ıeUrllnıll 
oldufundan Türk mJlleUne ve aanat
kl.rlarma bah§edllen muatlyetteO 
TUrk Adatma aykın g!SrUlen bu ue,. 
de bir hiase vermek caytteemmWdtlt• 

Nihayet mUddelumumJ .Atrod1Wl 
mUııtehcen oldufunu ve oLI& oLI& tet" 
kik için kütüphanelerde bulundur'Ul6 
blleceğinl ııöyliyerek auçlutarm f6yle
ce cezalandırılma.ıımı latemı,Ur: 
"- Milatehcen eaeri buınak ve D .. 

flrde buiunmaktan dolayı kital'G' 
Semih LQttl ile matbaacı K .... 
Dlnçmanın matbuat kanununun sı. 
inci madde.ıı.nln birinci fıkruı dll&le
tlle Türk ceza kanununun '28 ve d'I 
fncl maddeleri mucibince taytnl c...
larmı ve auçlulardan Semih L~ 
mUeccel mahkQmJyet.Uılıı nazan 1Ublt" 
ra almmaıımı ve aulh h&k1m1 Jc&rari19 
toplattınlan kltaplann mUeade~ 
talep ve iddia ederim..,. 

MUddelumumtnln bil& fuıla taıl' 
dört ııa&t aUren ve yumak için Of 
daktılo değ~tlrllen mUtaleuı blttil' 
tikten J10nra hA.klm, ııu~lu vekili ~ 
Mahmut Karakurta mUdaf&a.1mı yaP
m&smı ııöylemif,,takat avukat hasır
lanmak Uzere matbuat kanunurıU11 
m&ddealnden lııtitade ile bet günlUI' 
blr mlihlet talebinde bulunmUftur· 

Mahkeme, bu talebi kabul etJDllt 
ancak avukatın mUdafaaamı m&lal'9t'. 
meye okudulttan aonra mUd~ 
yazılı vermealne ka.rar vererek muJal>' 
kemeyl önUmUzdekl cuma cQnQ -
l4ı de bırakmlftır. 

Dun11ınayı dı§arda ıabıra~hkla tıe1' 
ıınn halk ~sat Mahmut ile muekJdl" 
lerlnl ıörünce ne oldufunu 11e>rmutl-'1 

JCııat Mahmut Karakurt kuac& anıat• 
Dllflır. 

Bir aralık Eaat M&hmut maJık..,s' 
ye ıtrerek milddelumuml Hikmet O
natı da tebrik etmlı: 

- MUtaleanız fevkallde ldl. _. 
' ınl§tlr. 
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