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Altmark hadisesi hakeme 

havale edilecek 

tıt anı~car - Yugoslav müzakereleri 
akl:iinc müncer olmuştur. PAZAR 25 ŞUBAT 1940 ı:-. Yıl: 23 • SAYI : 7946 

Oılo: 24 A. A. - Norsk T elegran1 Büro
nun haber verdiğine göre, Norveç hükftmcti Alt· 
mark meselesi üzerinde İngiltere ile Norveç a. 
rasında cereyan etmekte olan müzakerat hisbir 
anlaşmıya müncer olmadığı takdirde Norveç 
hükCimeti, tngiltere hükumetine bu işi hakeme 
havale etmek teklifinde bulunacaktır. 
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llitlec'in ,, D 
ün ya 

dün 
cehenneme dönse, 

geceki nutku 
Almanya galip gelecektir! .. ıı 

MulıaT:cmeyi Trori<loı ıar<lmı ve mcrclivcn7ercleıı fa7:ip caen halk 

Afrodit davasında müd
deiumuminin mütaleası 
Hikmet Onat, dünkü celsede 
suçluların tecziyesini istedi 
Talim terbiye heyeti, romanı müstehcen görmediğini 
bildirdi; dava önümüzdeki cuma günü. ınüdafaaya kaldı 

Müddeiumumilik tarafından 
müst ehcen bulunduğu için a • 
leyhine dava açılan Afrodit ki
tabı hakkmdaki davaya dün de 
ııaat ondan itibaren devam e -
dilmiştir. 

Dava yapılan ne.,sriyat \'e bu 
davava miilhak olmak ifacre a<r 
lan diğer davalardan ve bilhac:ı
sa ünh·ersitenin verdiği mü!"oct 
rapordan sonra büyük hir alaka 
uyandırmış bulunuyordu. Onun 
için adllvenin daha acıldıi!'ı da
kikadan itibaren bütün korir'l - -
larını üni\'crsite talebeleri ile 
münevver bir halk kütlesi dol -
durmuştu. Muhal<emevc tah.,iııı 
edilen salonun bu kal~balığı al
mıyarağı bcllivtli. Nit<>kim halk 
koridorlara sığmıyarnk ağır ce· 

(Devamı 5 incide). 

... ~ 
Müddeiıımımıi llikmet Onut~ mu1ı.akeme11in dün'lı."il ce7sesinde 

1nüta7acwını söylerken 
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Tür an şi ebi süvarisi ge~di 

1 ayfa ar kaptanı 
bağ· mışlar mı? 

l{aradenizdeki t1rtınah yolculuktan 
sonra ·una buzları arasında 

Bir müddet evvel limanımız • 
dan Tunaya giderken Knrade -
nizde kaybolan ve bir haf ta ka.. 
dar sonra Tuna.ya vardığı ha -
ber alman Türkan vapuru Tu • 
nanın donması ilzerine buzlar 
arasında kalmıştır. Vapurun sü
varisi Hasan Fahri Deniznşan, 
hastalanarak şehrimize gelmlı;
tir. Vapur buradan Tunaya gi -
derken bUyük tehlikeler geçir • 
miş ve içindekiler b!r çok defa -
lar hayattan ümitlerini kesmiş
lerdir. 

Bundan başka gemi sU\•arisi 
ile tayfalar arasında bir çok ha· 
diseler olmuştur. Şehrimize ge • 
len ve şimdi evinde hasta yatan 
süvari başından geçenleri şöy -
le anlatmaktadır: 

KAPTAN BAGLANIYOR 
"- Tilrkanm süvariliğini en 

son seferinde üzerime almıştım. 
Yola çıkbktnn sonra vapura her 
seferinde yeni bir süvari tayin 
edildiğini ve eskisine yol veril. 
diğinl hayretle öğrendim. Gemi 
Boğazdan çıkar çıkmaz vapurun 
idaresi elimden almdı. Deniz Ti· 
caret mektebinin yUzUnU t?önne 
:rniş biri süvarilik mevkiine geç
ti. Ben şa.~ırmıştnn. Fa.kat tay -
falar da yenJ süvariye tabidiler. 
Ben! b!r kamaraya kapattılar. 
Bu şekilde hareket etmelerine 
~be;> neydi? Onu da bilmiyor
dum. Fakat geminin süvariliği
ni alakadar makamlara karşı U· 
zerime aldığıma plsınan olmuş -
tum. Diğer taraftan gemiye gir
dikten sonra daha başka nokta
lar da gözilme çarpmıştı. Her 
deniz vesaitinde bulunması icap 
eden bir çok aletlerden Tilrk8.n 
vapurunda eser yoktu. MeselA 
bunlann en mUhimlerlnden biri 
olmak üzere silratl ölçmeğe ya
rayan parageta, hattA bir hava 
rnporunu almak lçtn kullanıl -
mak üzere bir telsiz Aleti dahJ 
yoktu. 
GEM/ SEFER KABiLiYETiNi 

HAiZ DEGIL MI? 
Bu itibarla gemi açık deniz • 

!erde sefer edebilecek şernltl ha
iz de~ldl. Buradan hareketimi • 
zin ertesi gUnU akşamı Kösten
ce açıklarına vardık. Bnna Kös. 
tenceye gideceğimiz söylenmiş -
ti. Fakat yola çıktıktan sonra 
Tunaya gideceğimizi öğrendim. 
Köstcnce hizalannda ha.va bir -
denbire bozdu. Teknemiz küçük
tü. Dalgalara mukavemet ede • 
miyecektik. Denizler gittikçe 
bUyilyordu. Bir müddet sonra 
vaziyetimiz çok fenalaştı. Kös -
tenceye dönerek orada ha vanm 
açmasını beklememizi söyledim. 
Dinlemediler. Uydurma. kaptan 
hiç kimsenin sözlerine aldıracak 
ibir adam değildi. Mütemadiyen 
".biz böyle çok denizler gördük'' 
öeyip duruyordu. J."akat bir ara 
geminin vaziyeti çok tehlikeli 
lbir şekil aldı. Sular nnbarlara 
!kadar doluyordu. Dalgalar kap· 
tan köprllsünU aşıyordu. Artık 
dalgalara. kapılmış silrilkleni -
yorduk. Gemi sulara tabiydi. 
Böylece 60 mil sürüklendik. Be
reket knraya düşmedik. Yoksa 
parçalnnacaktık. 15 saat denizle 
boğuştuk. Her an batmamızı 
bekliyorduk. Kaptan bu sıra -
larda. açık denizde demir attır -
ınağa kalktı. Fakat nttJğımız de 
mirleri müthiş sul:ı.r bir müddet 
sonra kırdı. Hararet sıfırın nl • 
tında yirmiye kndar düşmüştü. 

Tetice itibarile dört gUn dört 
gece denir.de milthiş maceralar 
yaşadık, 

. Nihayet_ hnva açarak Tun.aya 
gırcllk, soğuk cittikçe şiddetini 
arttırıyordu. Tunanm 55 mil i -
çindeki lsakçada demirledik. Fa· 
kat buranm liman reisi bize bu
raların donmakta. olduğunu 
söyledi. Kaptanımız buna da 
kulak asmadı. Aradan Uç gün 
geçmişti ki, sabah gözlerimizi 
açtığımız zaman gemiyi bir ne.. 
hir ortnsında değil, etrafı buz • 
larla çevrilmiş bir halde gör -
dük. Artık yapacak iş knlma -
mL~tr. Kibrit Şirketi için yil.kll _ 
yece~lz ıhlamur kUtUklerinl de 
alamazdık. Bundan ba.şka ara. -
dan gllnler geçtikçe buzlar tek· 
neyi nehirden karaya doğru yak 
lııştırıyor\:lu. 
Nihayet bir mtlddet sonra gemi· 
nfn kıt; ta.rafı tama.men kara VR 

ni bekliyorduk. Bu sırada ayak· 
lanm dondu. Hastalandım. 1s • 
tanbuldan BUkreşe, oradan da 
vapurun bulunduğu yere gelen 
vapur sahipleri bana 1000 ley 
H lira) verdiler. OtobUslerle 
BUkreşe, oradan bir gilve~e ?,i -
leti alarak tstan.bula ~eldım. 
HADiSE LiMAN REISLIGINE 

ŞiKAYET EDiLDi 
Hasan Fahri kaptan gemide 

kendisine karşı gösterilen ve 
deniz nizamlarına avkm olan 
hareketler hakkmdn liman reis. 
liğine müracaat ettib'1 gibi, 
mahkemeye baş vurmağa da 
karar vermiştir. 

Abaza köyler in
de bir aşk faciası 

Bir genç sevdiğ · 
kızı kuyuya attı 

(Baş tarafı ı incide) 
len iki sevdalı yapacakları ha -
reketi duyurmamağa çalışmak
tadırlar. Kız Kemali çok sev -
mcktedir. lşin diğer bir cephesi 
de iki sevdalının birleştikleri e
vin sahibi olan Kibar kadın da, 
genç adamı sevmektedir. Bu ka.. 
dın, Kemale Abazaların kor -
kunç kanununu hatırlatıyor, i -
şin yegô.ne kurtuluş taresi ola -
rak ~enç kızı ortadan kaldır -
maktan başka vapılacak bir şey 
olmadığını söylilyor. Diğer ta -
raftan iki gencin sevi§tikleri köy 
içinde dolaşmağa }?aşlıyor. Ke • 
malin zihninde kızı öldUrme dU
uUnccsl gitgide bUyUyor ve blr 
glin Fatınaya: 

- Fa.tına. df yor. Artık bura. 
da knlamayız, başka yere kaça
lım. 

Genç kız, sevdiği adama enıni· 
yet ediyor. Llpa llpa yağan 
karlı bir gilnUn akşamı Kara.su
nun yUksek ormanlarına dalı • 
yorlar. 

Aradan gilnler geçiyor. Fat -
ma. ortada yoktur. BUtün köy 
halkı merak ve endişe içinde • 
dir. Kemal sa.kin, lflka.yt ve hat
ta a.rnştmnalara iştirak ede -
cek kadar soğukkanlıdır. Jan -
da.rma çavuşu Mustafa bu es -
rarengiz kayıbm peşindedir. Ev
leri, ormanlan, dağlan, civar 
köyleri ve hatta kasabaları n. -
ramış, hiç bir ize tesadüf ede -
memiştl. Bu arada ~enç kIZJn 
Kemalle olan münasebeti mey -
dana çıkıyor. Kemal tevkif edi
liyor. Cinayeti mUtcmndiyen in. 
kir ediyor. 

Araştırmaların tam yirmi i -
kinci gUnU. Mustafa çavuş be • 
yclandan hasıl olmuş bir kuyu 
başında duruyor. Bu kuyu 30 
metre kadar derindir. İçine in -
mek mUmkün olamıyor. Niha • 
yet bfr ndamm beline ip bağlı
yorlar. Eline bir elektrik lEı.m • 
bası verip kuyuva indiriyorlar. 
Adam kuyudan boğuk ve canhı· 
raş bir sesle havkırıvor: 

- Burada bir. ölü var. 
FAcia yerine Karasu Ha.kimi 

ile hUk:Omet tabibi gidiyor. Ktı
yuva tekrar adamlar iniyor. Ce
sedin beline ip bağlayıp yukarı· 
va çekiyorlar ve bakıyorlar ki, 
bu Jnizel Fatınanm tA kendisi -
dir. Doktor otonsi yapıyor. O za 
man ikinci bir fücln. daha mey. 
dana çıkıvor. Fatrnanm karn.m
da 6 aylık bir erkek çocuk var
dır. 

Yanılan tahkikatta., genç kı -
zm Kemal tarafmd.an kuyuva 
canlı canlı atıldığı, kolu kırıldı. 
ğı, iki gün ölümle pençeleşerek 
kurtulmak için akla, hayale gel 
mez mUcadeleler yaptığı ve son
ra f ect bir şekilde öldUğU tesbit 
cdfllvor. Katil Kemalden b~ka, 
onu bu, cin.ayete teşvik eden Ki· 
bs.r adlı kadm dıı tevkif edf lm!ş
tir. Facia. köyde bilyü.k teessür 
uyandırmıştır. 

Muhn.keme yakında Adapazar 
ağır cezasmda. başln"S.cak ve n. -
dalet verini bulacakbr. 

Selfıhiye köyünün gen" krıla
n. bu ba.btsrz arkada.E)lannın 

~ da. dinmf'~ Ö1:V"8.Şt 

k eklepler şehir plAnı
na göre tanzim edi iyor Çal qı çaıarak 

dılenmeğe d~: Yen iden 300 mektep yapılacak 
Yazan: Hikf11elJJeC~ 

·ı stanbul Beledi~ııöl 
İstanbulun yeni imar plinında 

okulların yerlerini tesbit etmek 
Uzere Maarif Müdilrlüğünden bir 
plan hazırlanması ve hangi semt 
!erde okula ihtiyaç oıduğunun tea 
biti iatenmiıti. Maarif MildilrJU. 
ğUnün başkanlığı altında topla 
nan bir heyet planı hazırlamıştır. 

Hazırlanan pl.inda okullar ls. 
tanbul ve Anadolu ciheti olmak 

Deniz seferleri düzeldi 

Salkanlarda kış 
şiddetli geçi or 
İki gündenberi biltiln denizler. 

de hUkilm süren şiddetli fırtına 
dün sabah hafiflemiı. vapur ııe · 
ferleri tekrar intizamla yapılma 
ğa başlanmıştır. Limanlara sığı · 
nan bütiln vapurlar hareket et. 
mişlerdir. Boğazda beklemekte 
olan vapurlar da Karadenize çık. 
mışlardrr. Fırtına yilzün:len inkı 
taa uğnyan Avrupa ile telefon ve 
telgraf mu.habcratJ henüz başla 
mamıştır. Yalnız Trakya ve hava
lisindekl dahili hatlarda olan bo. 
zukluklar yapılabilmiştir. 

DUnkU Avrupa trenleriyle ge· 
tenlerin söylediklerine göre Bnl· 
kanlardaki kış çok şiddetlenmi~
tir. Bilhassa Yugoslavyadn kann 
irtifaı iki metreyi geçml1tlr. De. 
miryolları kaparu:tu§tir. 

Gureba hastahanesine 
çocuk pavyonu ilave 

ediliyor 
Tıp Fakültesi ve Kimya EnstL 

tüsil talebelerinin staj ve ders 
yaptıktan mil~aseselerin uzak bu 
lunması çalışmayı gilçleştirmek.. 
tcdir. Bilhasııa Şl§li Çocuk Hasta· 
nesinde staj yapc.n talebelerae bu 
mlişkülat daha fazla göze çarp. 
maktadır. 

Bu vaıiyeti önlemek llzere Gu· 
reba hastan~sindc yeniden 390 
bin lira sarfiyle bir çocuk paviyo. 
nu vilcudc getirilecektir. Yeni 
yapılacak Kimya EnstitlisU için 
de 550 bin lira aynlmı~tır. 

İnşaata kısa bir zaman 10nra 
baıılanacaktır. --..n.---

Et fiyatlan yük· 
selecek mi? 

Orta Anadoludan ve bilhassa 
Akşehir ve Konya havalisinden a· 
Jakadarlara gelen maHlmata göre 
oralaıidald soğuklar yüzünden kil· 
çnıc baş hayvanat zarara uğra. 
mı§tır. Hayvanların çoğu telef ol. 
muştur. Zarar miktan yerine gö· 
re yfizdc ondan kırka kadar çık· 
tnaktadır. 

Bu vaziyet hayvan fiatlerinln 
ve dolayısiyle et fiatlerinin yük.. 
sclmesine tesir edecektir. 

Afyon paralan tüccar· 
lara ödeniyor 

Afyon !nhisan gecen yaz mev. 
siminde afyon tUccartannrn elle• 
rindeki mallan bedelleri satı~lığı 
zaman ödenmek üzere almıştı. Bu 
paralar dünden itibaren tüccarla· 
ra ödenmeğe b:ışlanmıştır. 

Yirr.ı · v1I evvelki Va kıt '---·-··-·--........................... . 
23 Şahat 1920 

A vusturyada açlık 
\1yana - Başv~ (Beııner) ınUt 

U-.flklerc yeni bir ooya.nnnnııı yollaya. 
rak eruık göndıırllmcslnl' talep etmiş. 
tJr. Ba§Vckil AvuatUl')'Bllhı açlık taz.. 
yild ile kcncllaln1n Atmanyaya OUhak 
zaruretinde kalablleoeğlnl ilAve et. 
rnişUr. 

Pazar ı Pazatles•'ı 
25 Şubat 26 Sobat 

16 l\luharrem' 11 Muharrem 
Kımm 110 Kuım 11J 
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üzere ikiye ve tstanbul ciheti de 
Beyoğlu ve İstanbul olmak üze 
re gene iki bölgeye ayrılmıştır. 

Mevcut okulların bazıları plan. 
da yeni yerlere nakledilecektir. 
Fakat bu nakil pek cUz'i olacak 
tır. Plana göre tstanbulun muhte. 
lif semtlerinde §imdilik, yeniden 
7 5 ilkokul inşası dtişlinillmekte 
dir. Bunlar sırasiyle; Eyüpte 7; 

Dün gelen ticarat 
hevetlerı 

Bu arada 1talyaya gi
den tüccarlarımız da 

döndü 

Eminönü kazuında 13, Fatihte 
26, Beşiktaıta 10, Beyoğlunda 19 
dur. Aynca İstanbulun Anadolu 
cihetinin mekten sayısı da tesbit 
edilmektedir. latanbulda yeni i. 
mar pl!nına göre 300 ilkokul bi· 
nası inşa edilecektir. Bundan bat
ka orta tedrisat ve aan'at milesse
selerlnin planlan da birkaç gUne 
kadar hazırlanacaktır. 

Basın BirliRi 
Merkez idare heyeti, nİ· 
zamname projeleri üze· 

rinde çalışıyor 

son defaki iç ,ıııı~ı' 
gıh dilenciler de ıxıe;oyıe. 1' 
du. Azadan bir ıasınI diğet1 
çim tarzının lehinde, ~~ıl 
hinde... _.t{ltı'; ~~ 

Çalgılı dilenci ~011 ,~~ 
keman veya akor~erif' ~ 
şurada buradn, : orıll11~~'" 
vakitleri • evleriD da ııv_· 
rek, kö§C ba§ların ~ ~ 
milessir havalar çalıf ıı?11ıııı J 

hametine bir nevi e biti (. " 
Meclis azasınd~ e ~ ~ 

hem halkın ze\l'~~t tt~ f. 
mek, hem de ınal~ ettl ı,iJ 
mek tar~nda t;fs~~- zir' o'I. 
yerinde bır tefsırd1.~ı;l)o ~ 
dilenci deyip geç'ğıtınt~,J;"> 
merhametımlze sı ~ıeııll ıt .1 

l~j 
~ı 

DilnkU ekıpresle tehrlrnize bir -
çok ecnebi ticaret heyetleri gel. 
mi§tir. Bunlar arcuında Yugoslav 
kağıt fabrikatörleri de vardır. Bu 
arada Yugoslav kağıt sanayii u· 
mumi kitibi de dUnkü tr~nle gel 
miş ve Türkiyenin kağıt ihtiyacı. 
nın mtihim bir kısmını temin ede. 
ceklerini söylemi§tir. Bune. muka 
bil memleketimizden yün almak 
istemektedirler. 

Ankaradan verilen haberlere 
göre, Basın Birliğinin tecssü • 
sUndenbcri mmtakalarda devam 
eden kayıt işlerinin sonu alın .. 
maktadır. 

maddi bir yardıın ~! e1 f 
talebi haksızca yaP~tıit t ıt 
ıılık olarak mane"1 #-ı tr 

Birlik umum.t merkezi, mmta... mele istemişlerdir· ~~ bıı ij 

Dünkü trenle Fransanm en bü· 
yllk lbtik fabrikası ıahibi Neutre 
de gelmiştir. Fabrikatör Türkiye. 
ye her tilrlil lastik e§ya göndere. 
ceklerini söylemiştir. Alikadar· 
lnrla bu huauıta temaslar yapa· 
caktır. 

Bundan bir mUddet evvel İtal. 
yaya giden manifatura ve demir 
tüccarları da gene dün ldönmÜ§. 
terdir. İtalyan fabrikalariyle yapı · 
lan temaslar iyi neticelenml§tir. 
Yeni Türk • İtalyan ticaret an. 
laşması meriyete girer girmez 
memleketimize her ~eşit mal gön. 
dereceklerdir. 

DilnkU Avrupa cksprC'&l le Ka· 
rabUk fabrikalannda çah§mak 
üure C5 İngiliz mühendisi de gel. 
ıni§tir. 

Rektörün seyahati 
Bulgaristana tetkik gezi& yar> .. 

mak üzere giden Univ.eraitc Rek· 
törü ayni zamanda Bulgaristan 
Universitesini de gezecektir. Bi. 
lihare diğer Balkan memleketle· 
rine giderek ora liniveraitelerini 
gözden geçirmesi de kuvvetle 
muhtemeldir. 

Oevlet ziraat işlet
mesi genişletiliyor 
Ziraat Vek8.leti, bazı 
mıntakalarda köylüden 
topralc mübayaa ve isti

!talardan ~elen ve mmtakalarca lstanbulun eskide e~t ç ~ ' 
birliğe kabullerine karar verilen regeldiği boy b<>Y• ~ oıı!Jdi',f l 
mensupları üzerinde son tetkik· tencileri düşünün~ete1' L:r V: 
!eri yapmak üzere bu ayın so - kısmı gazel söylıY1.ııf, il"' , 

nunda Ankarada içtima edecek.. bir kısmı şarktlat Oı> e!\ııuıı' ;! '1~ 
Ur. Umumi merkez bu yoldaki ilahiler, ka!ideter t~~ıitı ~ :.,,:~ı 
tetkiklerini marUn orta.Jarma. l:li. Bu vadide şebrı ııÇısııt (- ~ 
kadar ikmal ederek, TU.rk Basın lanru inlete inlete el.ıuetı'I ~~ 
kartı verilmek üzere lslmleri e u •ıe. 
.Dahiliye VekA.letine bildirilecek- h erkekli binlere lf,, ~ 
tir. geçmiştir. ıcadJ-1 t 

Hele bunlardan sl.'İ ~ 
Haber aldığımıza göre, mat - Jer arasında, pek eıııııt' ~ 

buat umum mildlirlüğil, Basın peçesini hiçbir zA aest! , 
Birliği kanununun 31 inci mad - fakat gQmrab, oı ~e /ı 
desine tevfikan ihdas edilecek o- okı.:l:luğu kasidelerde~~ JI 
lan Basın kartının verilmek §art hem para, henı baY~~ 
ıarıru, mcriyet milddetinJ, kart- derin bir mernk toP ., 
ıarın hfmıillerine tem1n edeceği nı biliriz. • r. w~ 
:...olaylıkların nelerden ibaret o • Hulasa dilcncıle !< ıı:ı..:J 
l:ıcajbru bir nıumname ile te.a • hemen daima bir ıe" ttfP' .\ 
bit için hazırlıklara başlamlfjtır. de para istemişler,~~- .. ~; 
Bu maksaUa merkezi idare he • bir yük oıma:nıştar~ .. l>D.~ı? 
yeU umumi kAtibl matbuat u - µv ov_; 
mum müdürlüğü ile tenuısta bu I..akin her zanaa etle• •l 
lunmtı§tur. taraflar olduğu cih ··ıı-ıt 
Diğer taraftan merkezi idare te kısmen bozuıı:nu~ .ıt V:J 

h ti ni kaybetmiş, b!rt~a, ... ~ ~· 
eye bürosu, birlik nir.amna .. boc:u boc:una etraf .... t 

me projeleri ür.eri.ru:le çalışmak· ır ır 
tadır. Hazırlanmakta oln.n ni - çalışmadan para ~., 
zamnameler §U kısımları ihtiva sine kapılmışlard~· ~f'~CV.. 
edecektir. Farzcdelim ki~ (Jilt ıj. 

1 - Birliğin esas nlzamna • birinde çalgı çal·sııııdc ~!~~ 
mcsi, dilebilmesine tnli 1 ~ ~ 

2 - Malfillyet, hastalık, !§siz- dan, musiki er~b~r ~. 
tik, ihtiyarlık, ve ölüm gibi ha· t~vik etmek gib! ~ciJi~rıf 
diselerin ik-tısacll neticelerine mıktan ziyade, ~ıldet;çtv..J' 
karşı birlik mensuplarının ko _ kil muacci.z şek~ ~ ~t 
runmasını temin edecek yardım ldii kıyafetine so el1t'· 1~ 
ve tekaüt sandıkları veya müş • lakki etmek lll.ıırll~e~~ 
terek sigortalar tesisine dair nt- Şimdi bazan. 1' t>ıl~. 
za.mname. geliyor!" diye btJC

8 01ıı1· & 

3 - Meslek mektebi ve kurs.. cak yer aradığ11111:ss ~~ııı' , 
la.rma nizamname, verecek para:ııı 0 ıJ'eti'tıı~ 

4 - Gar.ete ve mecmua 113.hlp- da hi~bir zaınat1 10ııP ~1ırı1. 
lcrile bunların müesseselerinde uyandrraı:myacak ıır: ete~. f. f 
çalL'jan birlik mensupları arasın· var. Peşinize ~1' d~~,/ 
da.ki karşılıklı mtln.aaebetleri ker: akla getıncdı e r,ş ~~ 
gösteren nizam.name, tarda bulunur; bel tıV' "Je~ 

Bu projeler, hazırlıklan ik • dın oldu~u ı:aırı8" retle.~<· 
Ankara, 24 (Yakıt muhabiri te mal edildikten sonra, merkezi i- betsiz telmih ve 

1~ gefe~ 
lc!onln bi1diriyor) _ Ziraat Ve. dare heyetl lazım gelen mera.si - kı ır ki tebaıııı:nU11'8ptJ I._ 
kaleti, devlet ziraat iıletmealni mi ikmal ettirecektir. takdirde sopafl 1 ~~ 

car edecek 

t~vsl etmeğe, bazı mıntakalarda kafasına vurinak ., ı1J "'" 
k<Sylüden toprak mubayaa ve iı. ,----..... --.... --, Halbuki elin.d~ ~~#~ 
ticar ederek bunları bizu.t i§leL Ok I bulun.an dilencıJI e gaı ~e ıı 
•. ek için hazırlıklara ba§lamı~· uyucu anınıza Size ne yumşa.k: 11 "'gı~ it-; 
trr. llk iş olarak rv.Jatlı ve havali. yeni hizmetimiz dan ne bedii bl~ ... w ... 11 

r- ' r ıt:· ,. JlO>'w· 
sinde büyük toprak sahibi olan 

10 
kı.fabı 

25 
etmektedir. E itl pe1' ııll". 

köylerden bazıları Ankaraya da· cebinize gider-·· et~.t ".1. 
dilıni d. d arıı.ı ~ 19'..J vet e ~ ve bunlarla mUzake. ruz tak ır e, diS111e ı,ıııı.ı' '{ 

relere girişilmiştir. V illlet, bu • şarkıyı da ken Jdı.lğ • 11~ f 
köylülerin vaziyetlerine göre be. 'uruşa ver 1 yor uz siniz. MahzUP o ~e!•~uıe 
herinden 1000·2000 dönüm arazi hüzUnlü şarkılJlt ,e ttl! et (iıı' 
kiralıyacaıc ve bu mmtakalara Neşrettiğimiz l~pon· dufunıu vn.klt r~ııı11ııl~ 
göndereceği ziraat ekipleriyle ları toplamakla dırırsıruz. ııat~ıırçııf1~ı 
derhal faaliyete geçecektlr. Bu olursa, ~alın.~ ı;-6,,ııı t e 
maksatla makine ziraatini memle· J< Üt ıtJı A Dıl an e • söylemekliğıntZ' ref~ ~~~ ~} 
ketin her tarafında hakitn kılmak 11="' yetine go;e .ons ı;;.ı\feri~~ 
ve nilmune çiftlikleri kurmak i~f. 1 ,, Z ~ e fa v da il ğlniz k.:ıbılcUt.. ~ tC , ~ 
ne büyük bir hız verilmiı olacak· " merak 1 u dilencilerin. tl'lu ıc· -'1~0 
tır. yice tetkik etııı~;rı.ı~ ~iP f 

Zraat makineleri ve mücadele lb 1 1r S e r 1 y & ru, yerli veya ata.fi ...ıı4ı'j 
kur.u ıtııı.. D n-. va~ta olan parÇ k ıaı• .. ~-, ~ 

Ziraat Vekfileti, Yüksek Ziraat a ıı 1 Q D o a w D • ciiğini araştırıı18 ıJ'h'efl& ~ 1 
Enstitüsünde bir buçuk ay kadar 1 D li' s D n o z bir imtihan•. yere ç'1g ,~ı (1 
sUreeek olan bir "ziraat makine. tcncilerin etındeı> f11i)~~i 
leri ve mücadele kursu" açmııtır. Kuponları taşradan top· ~algısız da dile~~. '~ııtl''' 
Htılen 60 kadar ziraat memuru layanlar bunları posta. ile başkaca bir sal bur eÔ 
ve köy eğitmeni bu kursa devam gönderebilirler; fakat ki· çalışmağa rncc j~ 
etmektedir. taplarının da. kendllcrtn<· C:,. tıJ~ı,,, ,./ 

gene posta flc gönderflme 1 t oJl.I J'B' L 
Yeni lstanbul Ticaret sini taterlerso posta ve ta Dev e. ,. iıf' ı 

müdürü nbhUt Ucretı olarak ayrıcu ıniılaZ ~1'1;~1 ~· 

1 
:?5 kuruş göndermelldtrleı -A-'·-- 24 (f'fl,0:tAl1:, ..... ~ A 

Ankara, 24 ( Huınsi) - T'ıca- ı .,.,. InMU".., ·"· ,.. ,.. ,. 
ret Vekfüeti tstnn:!:>tıl mıntaka ti- Dıll.KAT: let Şur.!Suıda a~bııİ ~a.1ıı 
caret mildürlüğilne tkttsat Vek!. Kuponlar on beş gUn la.zimliğe tst3 .. J:lılfl 
lcti sanayi mlifettl§lerinden Tal· denm edecektir. tcai mezunla~ 

• · · • r ~ 1 tayin edil.Dıİ$tJf· 



Yeni Zelanda kıtaa
tına hitabede 

bulundu 
"Sizin Yakın Şarka mu
vasalatını:z; düşmanları
mızın cesaretini kırdı,, 

Kahire: 24 A. A. - Yakın 
Şark İngiliz orduları kumandam 
general Wavel bugün Yeni Ze· 
landa kıtaatına bir hitabede bu· 
lunarak demiştir ki: 

"- Umumi harpte, hattı hare. 
ketinizle ve kahramanlıklarınızla 
dünyanın bu kısmında büyük bir 
şöhret kazanmış bulunuyoruz. 

En son olarak nereye sevkedi· 
leceğinizi size söyliyemem. Fakat 
meyus olmayınız, sizin Yakın 
Şarka muvasalatınız düşmanları· 
mızın cesaretini kırdı ve buraı:la 
harp ihtimallerini azalttı." 

Sovyetler 
12 M üst ah kem nokta 

ele geçirmişler 
JJloskova, 2~ ( A.A.) - Lenin 

grad. erkanıharbiye dair~sinin 
23 şubat tarihli tebliği: 

Mühim bir hadise cereyan et. 
memiştir. Kareli bcnahında şid· 
detle yağan kar ve sis askeri ha 
rekatı güçleştirmektedir. Sov -
yet kıtalan 12 müstahkem mu
kavemet noktasını ele geçirmiş· 
lerdir. Bunlardan dördü betonlu 
ve toplarla techiz e<lilmi~tir. 

Havaların bozuklu~u yüzün -
den tayyarelerin faaliyeti keşif 
uçuşlarına inhisar etmiştir. 

Londra, 2.~ ( A.A.) - Röyter 
ajansının askeri muharriri Fin. 
landiya harbi hakkında şöyle 
yazıyor: 

"Muharebe Taipalc üı.crinde 
bütün şiddetile devam etmekte· 
dir. B uda, Manncrhaym hattı -
nın umumi müdafaa sistemi ba. 
kımından mezkur noktanın haiz 
old~ğu büyük ehemmiyeti gös -
terır. Ruslar Taipalede her tür -
iti taarruzlarda bulunmuşlar. 
tanklar ve zırhlı kı7.aklar da kul 
lanmışlardır. 

.tn-.: 

• 
ısveç 

Arazi üzerinden geçen 
yabancı tayyarelere 

ateş açacak 
Stokholm, 24 ( A.A.) - Hü -

k(1mct makamları, İsveçin ecne· 
bi tayyarelerinin hududu geç -
melerinc karşı müsamahakar 
davranmıyacağını iyice tebarüz 
ettirmek maksadile, geçen pcr -
şembc günü, İsveç arazisi üze
rinden uçacak her askeri tayya
reye karşı ateş açmaları için bü 
tün hava dafii cüzütamlarına ta
limat vermişlerdir. 

Sto7dwlm, 2-~ ( A.A.) - "Ti
deningamas Telegram Büro" 
bildiriyor: . 

On<gJDUz Gılar!Q>Dye nazoıra 

Hor Belişa'.nın 
mühim nutku 

Londra: 24 A. A. - intihap dairesinde bir nutuk irat eden es. 
ki Harbiye Nazırı Har Beli§a. Finladiyaya yapılacak yardım. 
dan behsederck Rus - Fin harbine müdahale etmekle ingilterenin 
tehlikeye girmiş olacağını fakat müdahale etmemekle de daha bü. 
yük bir tehlike karşısında kalacağını söylemiştir. 

Hatip, Fin davasının müttefiklerin de davası olduğunu kaydet· 
tikten sonra İskandinavyanın Alman - Sovyct kontrolü altına girme_ 
sinin İngiltere ve Fransa için bir hezimet mahiyetinde olacağını, 
halbuki demokrasilerin Finlandiyaya muvaffakiyetli bir müdahalesi 
netfcesinde İngilterenin Gallivar demir madenleri yanında yer ala.. 
cağını, bu halin ise Alman askeri endüstrisi icin pek ağır bir darbe 
teşkil edeceğini söylemiştir. -

"Ne Pajala köyünün, ne de 
sureti umumiyede lsveç arş.zisL 
nin üzerinden hiçbir Sovyet tay· 
yaresinin uçmadığına. dair Rus
yada neşredilen haber üzerine 
yapılan tahkikat neticesinde İs -
veç protesto notasının }.losko -
vaya tevdii esnasında aynı ı;e -
kilde şifahi beyanatta bulunul
duğu hariciye nezaretince öğrc
nilmi§tir. 

Fırtına, Bergamada tahribüt yaptı 

Çemberlayn dün 
mühim bir 

nutuk söyledi 
Lotuira, 24 ( /111susi) - Çem 

berlayn bugün wyledif?;i bir nu
tukta :\1ütefiklerin harp hedefle· 
rini anlatarak demiştir ki: 

' 'Biz Almanyanın dünyayı ta
hakktimn atrına almasına mani ol· 
mak için harbediyoruz. Ve hiç bir 
milletin imhasını istihdaf etmiyo-
ruz. 

Bununla beraber, ·İsveç ma _ 
kamları yapılan tahkikat neti -
cesinde mevzubahs tayyarelerin 
Sovyet tayyareleri olduğu tes -
bit edildiği noktasında ısrar et
mektedirler. 

Diğer cihetten Gunterin şi _ 
mal memleketleri hariciye na -
zırlarının toplan.tısına iştirak 
etmek ii7..ere pek yakında Kopen
haga gideceği haber verilmek _ 
tedir. 

Diyarbakır Tapu sicil 
müdürü 

Ankara, 24 (Husuıi) - Görü· 
len idari lüzum üzerine Diyarba· 
kır tapu sicil müdürü Necmettin 
Tiryakioğlu vekalet emrine alın. 
mıştır. 

Posta teftiş heyeti reisi 

Biz küçük Avrupa dc\'letlerinin 
bundan böyle emniyet içinde istik
lallerine karşı mütemadi taarruz 
tehditlerinden masun olarak yaşa
maları \'e bu milletlerin bir daha 
imha tehlikesine maruz kalmama· 
!arı için harbcdiyoruz. Biz kendi
miz için bir hakimiyet istemiyo
ruz· .Bize ait olmıyan hiç bir top- • 
rak da istemiyoruz. Evvelce hür 
olan milletlere Almanyanın yaptı· 

Ankara, 24 (Huıuıi) - Pos· 
ta Telgraf ve Telefon teftiş he. 
yeti reisi Hüsnü Toköz tekaüde 
sevkedilmiştir. 

"' : zararları tamir için harbediyo
ruz. Biz kaniiz ki, hedeflerimizi 
ba.,,ka milletleri esarete sürükle · 
meden tahakkuk ettirebiliriz. 

Sovyet Bahri ye 
komiser vekili 

(Baş tarafı 1 incide) 
Söylenen nutukların hep:;inde 

.1\fare5al \7oroşilofun şu cümlesi 
tekrar edilmektedir: "Kızılordu. 
kan kaybetmeksizin düşman top· 
raklarını zaptedecektir ... 

.Ferdin \'icdan hürriyeti, din hür 
riyeti için !1 er türlü zulmü her tür
lü militaristik zihniyetini \'e biz· 
zat Almanya da dahil olmak üzere 
bütün Avrupayı fakirleştiren silah 
yarı~ını ortadan kaldırmak için 
harbediyoruz. 

Ancak bu zihniyeti ortadan kal
dırmak suretilcdir ki, Avrupa su
samı~ oldu~u ~mniy<;te . erişebilir. 
Ve Avrupa mılletlerı ıflastan \'e 
harap olmaktan kurtulur. 

Du hedencr ne suretle müsbet 
olarak tahakkuk edebilir: 

Evvela Polonyalılar ve Çekler 
istiklallerine ka\'u~alıdır. Sani
yen bize yapılaca~ Yaitl~rin ve alı· 
nacak taahhiitlerın yerme getiri
leccı!ini temin r.d~cek müsbet ga
rantiler verilmelıdır.,, 

Çembcrlayn. ~zl<;ri arasında 
bilha5.:a sövlc demı~tır: 
"Fran~ ·ve lngilt~re bugün tek 

bir devlet te.,,kil edıyorlar ve tek 
bir devlet ~ibl dü;ünüyor ve hare
ket edi,·orlar. 

lngiltere \ ~ Fra~sa kc~ilerini 
müttefikleri Türkıyeye ~glayan 
rabıtalar hususunda da yıne tek 
bir devlet gibi düşünüyorlar .. Tür· 
kive ile müttefikler arasındakı sıkı 
teŞriki mesai son ti_ca:et muahede
leri ile inkiı:;af etmıştır· .. • 
berlere göre, RuslS.: hi çbi~ Ate.· 
rakki kaydedememışl~r, bılakıs 
Fin18ndiyalılar IJlukabıl taarruz
larda bile bulunmuşlardır. 

Viupuride Finlandiyalılar, düş 
manın ileri yürüyüşünü tehir e. 
den müteaddit hareketlerde bu· 
lunduktan sonra yeni mevzile -
rine sağlam bir surette yerleş -
mişlerdir. Bu yeni hat Rusların 
kar fırtınalarına rağmen yap -
tığı mütemadi taarruzlara hiç 

---~~ 

Bahriye komiser \'ekili Le\·çen
ko propaganda gazetesine diyor 
ki: 

" - E~er bizi zorlarlar5a harbi 
yabancı memleket !'ulanna kadar 
götüreceğiz. Keı1di sularımıza ge
lince, düşman şimal denizimize de, 
kara denize ,·e Finlandh·a denizi-
ne de ulaşamaz... • 

Le\'çenko, pasifikdeki Sovyet 
filo~unun 100 den fazla denizaltı 
ve deniz üstü sefine:-inden başka 
aynca torpitolara \'e küçük gemi· 
lere sahip olduğunu söylemiştir· 

Halkevlerinin seki
zıncı yıldönümü 

(Baş tarafı 1 incide) 

toplanblara, fcr.di ve içtimai biz 
metlere münhaıll' kalmıyor; ka. 
ran1ık bir gece içinden namüte. 
nahiliklere doğru fı,kıran bir pro
jektö'r ziyaıı gibi ıehirlerin keıif 
halk kütlelerini ay.dınlatbktan 
ıonra en küçük köykc-e kadar u_ 
zanıyor; hatta timdiye kadar sa· 
dece birer cehalet ve tembellik 
ccaiı gibi tanınan kahvehaneler 
bile halkevlerinin himmetile top. 
lanan kütüpaneler ıayeıinde ya· 
va, yavaı birer okuma ocla11 f"!k. 
lini alıyor. 

Sekiz ıenelik bir zaman bir 
memleketin umumi hayab içinde 
kııa bir devredir. Bununla b<n· 
ber halkevlerimizin bu müddet 
zarfında tahaldcuk ettirebildik. 
lc-ri ileri.eme hareketinin hakilw 
ten kalplerimizi minnet ve ,ük. 
ran hiıleriyle dolduracak dereco 
de ıeni, ve feyizli olduğunu ifti· 
heda ıöyliyebiliriz. 

lzmir: 24 A. A. - Evvelki gece saat 21 ede başlıyan karada ve 
denizde hayli zararları görülen fırtınanın Bcrgamada oldukça tah. 
ribat yaptığı anlaşılmıştır. 

Bu meyanda bazı binaların kiremitleri ve çatıların kurşunları 
uçmuş yeni yapılan elektrik santralının ve bazı evlerin bacaları Yı· 
kılmıstır. Bir hayli cam kırılmış, elektrik ve telefon hatları ehem· 
miyetİi hasarlara uğramıştır. Bazı zeytin ağaçlarında da zarar 
vardr. 

Zelzele devam 
ediyor 

Memleketin muhte
hf yerlerinde yeni
den sarsıntılar oldu 

Arıl.:ara, 24 ( A.A.) - Bugün 
aldı~ımız haberler dün ve bu sa 
bah vurdun muhtelif yerlerinde 
yeniden yer sarsıntıları vuku ~ 
bulduğunu bildirmektedir. 

Dün saat 11.16 da Edirnede, 
11.49 da Trabwnda ve 23 de 
Bodrumda muhtelif şiddette zeL 
zelelcrr kaydedilmiştir. 

Bugün de 0.42 de Orduda, 
2,40 da ve 2.55 de Bodrumda yer 
sarsıntıları olmuştur. 

Giresunda .dün gece 21 de 
22,30 da ve bu sabah da 1,30 da 
dipten gelen kuvvetli ve zararsız 
üç zelzele olmuştur. 

Giimii.~nnc. 211 ( A.A.) - Dün 
gece saat 20,10 da beş saniye 
devam eden şiddetli bir, bu sa
bah da saat 5 de orta şiddette 
ikinci bir 7.elı.clc olmuştur. Ha.: 
sar yoktur. 

Tirebolu, ~4 ( A.A.) - Biri 

Halkevleri 8 
yaşında 
(Baş tarafı 1 incide) 

dinlenecektir. Bilallara. her Hal
kevin.in hazırlıyacağı progra .. 
ma göre tören yapılacaktır. 

Törenlerde Halkevlerinin e -
hemmiyeti hakkında. evin baş -
kanları ve muhtelif faaliyet ko
lu azalan söylevler verecek; 
ibunu temsiller ve musiki kolları 
faaliyeti takip edecektir. ~cc 
için de evin gösterid kolları bu
güne mahsus olmak Ü7..cre fcv • 
kaladc müsamereler hazırlamış
lardır. 

atin sabah saat ikide, diğeri ak
şam saat 22,30 da olmak Uz.ere 
beşer saniye süren şiddetli iki 
zelzele duyulmuştur. Hasar yok.. 
tur. 

Develide şiddetli bir 
zelzele daha 

l\ayseri, 24 ( A.A·) - Dün ge
ce saat 1.30 da Develide şiddetlice 
bir yer sarsıntısı daha olmuştur. 
Zile köyünde 30 e\· yıkılmıştır. 
Nüfusça zayiat yoktur. Kızılay 
genel merkezinden 200 çadırla bu
raca tedarik edilen yatacak ve ör
tünecek eşya felftketzedelere tevzi 
edilmek üzere !XYeliye gönderil
miştir. 

Görüp düşündükçe 

Filimlerin şahitliği 
Enincan felaketi yüzünden, şurada burada ne iğrenç ~diko

dular hüküm ıürdüğünü biliyoruz. Millet Mecliıi kürıül~inde bi· 
le, bu kiri!. dav~nın konuşulmaııına lüzum görülmÜ§tÜ. 

llk gu?lerın .heyecanından sonra, ağızdan ağıza geçen bu riva.. 
yetler, vakıt vakıt tazelenip duruyor. 

En nihayet lngiliz gcnerah "Did" in, su götürmez bitaraftığı 
ve mü,ahedeye dayanan beyanatı, bu felaket kar!111nda Türkün na. 
111 candan çahştığını ~lirtti. Amma doğruıunu iıteraeniz, zaman 
bu şahitliğin de Üstünden ıünge'r gibi geçecel<. Zaten dünyada 
imanın: ruhları! hayaıız ıuratlan utadırııcak hiçbir şey yoktur. En 
iyiıi, memleketın inanı,mı, bu türlü kötülüklerden s~ı:-sılmıyacak ha
le getirmek olur. 

Be? bu~u, §İmdilik geyretlerin le§hirinde, yapılan işlerin ıöz:· 
lere ıerılme11nde buluyonım. 

Erci§ eteklerindeki zelzele, toprak kayı~ları, garpteki ıu haı. 
kınlal'ı, tufanle.. bizim sinirlerimizi imtihan eder gibidir. Yann, 
Türki)·ede "tabiatc karşı bir Sakarya" çarpııması başlıyacak. 

"Sa~a'?'a': lRrın ise bir tek manaı11 wır.<lır: Millet, böyle bir 
savaf& ıırdı mı, zafer büyük, mutlak ve muhteşem olur. 

"K~.zıl~.>:.'~. rrnızın ycrt dertlerine, vatan yaralanna, millet acı. 
lıı!"na ıurdugu JMrhem, ııardığı sargı, bütün uyanık kaNleşlerimizi 
mınnettar edecek kadar cömert neticelidir. Fakat bu cömert neticeyi 
zihnin~e belirtemiyen büyük kalabalık ta azımsanamaz. Kızılay 
filmlerıM muhtacız. Pate, Fokı gihi havadis filmlel"imiz olmalı. 
Ru mubar.~k rnüe11e~enin yardımlarını halk bu filmlerden takip et· 
melidir. Bu ıuretle bütün bütün inkar ağı:ıo:lan tıkanmıı olur. : fa· 

· lum ya, halk, ağzından ziy,.de göziyle doyar. 
Sonra, böyle bir tedbirin hi'r başka faydası da, kon~ol, teftiı 

yerine ıeçmeaidir. Yaptığı i~in, bütün memleketin gözü önüne ko. 
yulacağını \>ilenler, elbette ıon güçlerini, ıcn takatlannt harcarlar. 
Bu fili?' ıahitliiini, hatta her çalııma tubemizin sergileri haline 
konak iyi olu'r . 
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Boğazi~i • Şişli Terakki: 6·0 
Günün ikinci karşılaşması Bo

ğaziçi ile Şişli Terakki arasında 
cereyan etti. MdÇr Şazi Tezcan 
idare ediyordu. 

Oyuna Boğa.ziei başl&::dr. Daha 
ilk dakikalarda hakimiyeti e1le
rine alan Boğaziçililer, 11 inci 
dakikada Süreyya vasıtasiylc ilk 
gollerini kazandılar. 

Oyun bu şekilde devrenin so. 
nana kadar devam etti ve ba§ka 
gol çıkarıımadan devre bitti. 

İkinci devre daha ağır basan 
Boğaziçililer, 3 üncü dakika.oda 
Niyaı:inin çekt' ~i sutla ikinci gol· 
lerini kazandılar. ~ 
10 uncu dakikada ibsanm kasti 
bir hareketini hakem panaltr ile 
cezalandırdL Muza!letin çetki~i Vefa • l"iice 
§Üt üçüncü defa Şişli Ternkki ağ. Oyuna Vefa ba!ila~ı. Haf hat. 
lanna takıldı. tında kesilen akın, soluğu Vefa 

15 inci dakikada Niyazinln kalesinde aldr. 
18 ~mdan g\fzel bir volesi gol! s inci dakikaya kaıdar oyun 
Boğa.ziçinin 4 üncü golU. Yüce Ülkünün hakimiyeti alt1n 

26 ncı dakikada, gene Niyazi da devam etti. Fakat netice yok. 
güzel bir köşe vuru u ile 5 inci G ncı dakikada acı1an Vefaluar, 
ve son golil kaydetti. Yilce ttlkü kalesini sıkı§tırıyor 

Oyun da bu suretle 5 - O Bo. ı ar. 
t.ui~inin galibiyetiyle sona trc'h. 7 nd dakikada Uuce 'Ulkü ka. 
Taksim Stadında: lesi gene sıkıştı. Niyazinin şutü· 

Vefa - Yüce Ollcü: 3 - O nü Necmi kendi kcndie kaleye 
Dün Taksimde yapılan mek· soktu. 

tep maçlannın ilki. Vefa ile Yüce 8 inci dakikada Zeki ikinci go-
ttlkü liseleri arasında cereyan lü yaptı. 
etti. 11 inci dakikada Fethi topu kap. 

Hakem Refik Osmandı. J tı bekkri atlattı ve güzel bir !Ut 

Bo6a.zf~ • ~lş1l Tera7c1ci ta7mn1an 

Güreş milli 
6 ncı Balkan şampiyonasına İ§tİrak. edecek gü

reşçilerimizin seçmeleri dün akşam yapıldı 
önümüzdeki hafta yapılacak rnz. Mü hakanm diğer on d:ı

altmcı Balkan güreşleri için, kfke..sı dıı (',()k zevkli bir eckilde 
milli takmı ruı.m7.etleri anumıda cereyan etti. Tuş olmadan mü .. 
diln akşam Beyoğlu Halkevi sabaka nihayete ereli. 
Jimnastik saıcnunda bir seçme 72 IUw: Celal Ati!: • Kmulc-
ya.pılmıştır. Müsa.oı:ı.ka mUdde .. mir. 
ti 20 §er dakika olarak tesbit İkisi de kuvvetli güreı?ciler. 
edilmi§, galip mağlup aranma. .. :b"'aknt Ce1al Atik daha at:ık ve 
dan 20 dak:kalık ınliadet içindo daha fa.ik. Yirmi dakikalık mUd 
:form ve hareket bakıXlndan en det tu.9SlJ.Z neticelendi. Btt sikle· 
fa.zla puva-ı alan glireşçiler ha· (Devamı 5 incide) 

ile üçüncü golü attı. 
Biraz sonra da ilk tdevrc 3 • O 

V cfanrn lehine bitti. 
İkinc.i devre açılan YUce tllkü 

llıler. ba§tan sona k< • r hik;m 
<>ynadılarsa da gol atamadan sa 
hadan l • O m:lğliıp ayrıldılar. 

Şeref Stadında: 
Dnrünnfaka - Pertcvniyal: 

2-0 
Günün ilk ve son müsabakası· 

nın DarUşşa{aka ve Pertevniya:J 
takımları hakem Tarık özerengi· 
nin idaresinde yaptılar. Birinci 
devrede oyıın daha ziyade Per
tevniyalia üstünlüğü ile geçti ve 
birinci devre sayısız berabere bit. 
ti. 

İkinci devrede Darli§şafaka ta· 
krmı ellerine geçen iki fırsatı ye· 
rinde kullanarak iki gol yaptılar. 
Ve neticede maçtan 2 • O galip 
·ıktılar. 
- Dif:er .kar~ılaşma Bölge San'at 
ile Ticaret arasında yapılacaktı. 
Bölge San'at gebnediği için Ti. 
carct hülanen galip addedildi. 

Oyuna Pertcvniyal takımı gü· 
zel bir hücumla ~dı ve daha 
ilk dakikalarda hakimiyeti elle
rine alarak Darüşşafaka kalesini 
sıla bir tazyik çemberi içine aldı. 
Çekilen §Uflar ya kalecinin etinde 
kalıyor ve yahut ta avuta ka ı.. 

yordu. 
Böylece her iki tarafm 'kaçır. 

dığı sayı Cm.atlan içinde devre 
sayısız geçti. 

İkinci devreye her iki taraf ta 
güzel biroyun.la başladılar. Da· 
rü" :afakalılar ilk ve biraz sonra 
da ikinci sayılarını yapara • ma~· 
tan 2 - O galip çıktılar. 

oleybol ınaç rı 
Mcktı:plcr arasında tertip edil

mi~ ofan voleybol müsabakalarr 
na diln Beyoğlu Ha.Ikevi salonun
da devam edildi. 

Günün ilk kat'§ılaşmasınd<l 
I§ık, Hayriyeyi 15 - 4; ıs .. 2 
yendi. 

İkinci karıılaşma Galatasaray -
kem heyetinin bi12.hara verece -
ği karardar. aonra milli ta.knna 
seçileceklerdir. Mil.sabakaları 
sırasile a§ağiya yazıyoruz: 

~~~~-~~-:-~~~~~~---

56 Kilo: Küçük Rüscuın - Ke
nan. 

SİNEMASIN O~ 

Mllzik: KUçUk Orkestra (Ş f: l':eclp zim. Ben de tahtadan değilimi Yalnız, acbV311
1
• tJfV 

,\okm). ıs.oo: Program ve memı ıcct Çıldırmıya niyetim yok. dcrecc.sindeyd ~~ 
saat ayarı, ıs.os: MU:ıik: Radyo caz Mühim bir nokta"'l unutmus lenceler, yaJ'l 
ork~stnı.sı, 18.30: Çocuk SaaU, 18.55: " - ~-ı .. Tı gibi: nun biuw """ J.•9' Serbest aaa.t, ıo.ıo Memleket aaat • • ., ~1.111 ayan, Ajans ve Mct.coroıoJl haberi&. - Ha. bılıyor musunuz. kı~ - cdemct.dJ. go ek ~-
rı. 19.30: TUrk MUzlğt: ça.ıauınr: Vc.ı cağız oldukça ·o!dandı:r. J ~~ hafıı.za cdebil~U!lll~~ 

f clhe Ruşen Kam, Cevdet Kozan Re. ' on altı V8..'5!11da ıken .?vlerınm geldiği ka.dn! U S':'. l 
• . . · karşısmdakı sara.o tüccarmm riyor onun ~ .. ..ttlt 

§!l.t Erer. OkU)M. Mllz<ıY)'t'n Senaı- wl "} • • ·,.; • ' ~W:fj# 
20.00: TUrk MUrlğl: Hıı.llt TUrltUleri. og u 1 e _ışı pı9.rmış. • gmlıkls.rına t ~.ıı 
lnebolulu sıırı Recep. 20.1:>: Kon~ Matvo hayretle sordu. ,, yordu. FııkS ·ıe llJl"'p 
m!I. l'rnrihtcn saliliclcr). 20.so· TUrk - Ya k:ınnız ne olu:vor. mak maksa.d~ıııdll'? 

> • Bosen hır parça çaşaladı. ere""' kadını 1'~. 
MUzlği: Kllrt§tlt l roı;ram. oıruynn. N }? K ? N ,,,_ ,.. .,,., . Cctı 
1 M 1 , k 6 ?ıI nı - ası . anın mı . .. c ~ tıyor, tahrıP .. c )" 
ıır:ı c e.c, To r.:Ccl\I 1~ anıt Sııtnıık, ınek istiyorsunuz?_ Kanm ev. ~ııı\l" .. w 

Sat ye Toıtay. c. • ı.OŞses, Tıılıslo dedir. ÇocuJlu uyuttuktan son • - GörU\'Ofl>dB ııJ' ~ 
Ko.rakuJ, 'Mahmut Kıırtnda§. 2L15: rn vatacsı.k 0 ruunwıl b" k Benim mJ:z.a,CIIll tlli'e 
.mızık: Cemal Reşit tıırafınd.:ın Pi- 1 ..,dır dost~m. u ır a. n.ynı kap~J'~ ~ 
)nno Rcsitıı.ıı, 1 Cca:ır Eranck: lçmiş olduıfu şaranlarm tesi hrsa. otuz 1 btJf 
Preludc, c1ıornı. et 1''uguc. 2-Clnudc rlle hem vilrllvor ve hem de ı: ltar. Bun~ oı~ı/ 
Dcbussy: 12 Pre:udes (1 lncl defter). tiraföırna germi verivordu: kaba da razı ~ 
2U5: .Mllzlk: Senfonik Milzik (Pi.) _ Adam sen rlc! Artık co. bir şeye bCD~ l 
22.15: Mcmtceltl ımnt nyan, Ajans t:uk değiliz ya! Hayat ha.vattır. çen gece... ~.ı'J
habcrlcrt; zlraııt, Esham · TnhvUAt Bunu böyle bilmeli. Karım dfılı- Alt tarnfuıJ fısı"'.' 
I'4'Ubtyo - Nulwt bonı:ısı (Fiyat). vada en °çok hürmet etti~m bir yönfin kuJağ11l' A 
22.210: Aj:uls Spor s n.'isl. 22.40: Mn lrimsooir. Ôt'.a 1·ıırP.J savP"TSTzlık- r ııı ~-
zııc: Cazband (Pl.l 23.2:1/23.SO. Ya. ta bulnnmnm. Yuvamm kirlet. - AnlIVO btll f ~ 
rrnkl program vo kapanış. mem. Fakat ~erirnıiş olduihım Havı~-, baVII'• ır6tU1 

Sinema ve tiyatrolar 
EH1R Tll'ATRO V 

Tapeb:ışl Dram lmnu: 
GllndüJ: ıuo da. 
Akşam 20.SO da: 

O KADIN 

"' • * 
Komedi kmmı: GQndUz 15.30 

Alqarıı 2().30 da: 
HF~KE8 YERLi JT,Rl1''Dr. 

o müthis nara buhranı i<;inde değfüm. on~ ııeJI ..... 
evle?'me;y" rne<'h,ır o1duf?um va- · tem.cm. ~ye Ç Ilı!~ 
kıt, KonstansJ hiç sevmiverek larrmt kıl'll tıll &Of~ 
aldım. Yani onilnn nefaim 'haz. şarda yn.p~J ıııl· 
zetmedi, anladınız mı? Ah! O l~ olur. (nıl~ dfP 
zamanlar adeta çıJdrraenlrt:rm. bıraz ça.pl ~ ~~ 
Konstnns öyle cılız, övle ca.zrôe- z:muı.ıı eve $r ?Je61 "'.J 
sizdi ki. tahavvül edilem,.z. A.. Konstansa ııııcıısı .ı. f:. 
zizhn. deri ile örtülmüş bir .. ktt- btitün e~. ~nUJı~ f' 
ru kemik. Bereket versin o da Sonra, du~ eıı i~ ıl 
vaVM vavaş itidal ve sükün buJ- mamak içı;u ~J 
du. Menedemiveceği şeye göz eğlenmekti!'· D.1'.~ 
yumdu. H'ltti bir. akşam beni Bu son btJ.)ıı~efl1"'" 
tanrdığt bir madamla ~ördi'<'f\l ğenmişti ki. g tÖ°' 
halde a,..(';zmda.n bir tek &az ın c lirccsine ırUiiiY0- ~ 

IIAl.K OPERE'It çtkamıailı. Fakat ne de ol.sn ta. ~~ 
Bugün gUndClz mdrklariie münasebette bulun. Komarten ~ !} f. 

{l&l cı::ı. .Ak;am ma.khğım onu rencide edet'. l aL durdular. ~ ot'.,JJ 
(9) da: buki sokakta meclıul Ja:dmlar. na mahsus it~ fç.ıı"~ 

'l.ozo Dıılm:ı4la la gezrni$im. tozmuşum oruı vn "Jinle de o So ~ 
{O'Ç KUYUMCU> Wir. Mesela btJ kızt bir alır btr caktı. Mı.ıtyö çı'J. ffY'/ .J. -----<>--- bırakırım ... Ayni zamanda. me- tan tamdı. Jı.. ~1e~f~ 

sele kanından o kadar T>-'l''1''l yuvarlak eaP~ tıt_J~ 
ALEMDARsinemasmda ~r ki, onun haberi bile oı. ıambası nıtıı: 1"!.""ı1"'· 

maz._ Ancak ibirşev itiraf etme- şenin gözterı tti! 
liyfm. Konst.ansm ·bUvmt kusur. manalarla dol~, 
lan vardır. Evet Moristen başka yöyc elini UZS

1 -- Cebelüttarık 
Casusu 

2 - Kaçakçılar 
çocuk yapmamak husnstıiıdn 

.. mutabıkız. Fakat onun aldığı bir 
~~!!!.!~~!!!!!~~~· ınkım..J>i~z tedbir~ooen ik

fıtiklil liseleri arasında cereyan 
etti. Galatasaraylılar bp m~· 
kayı 15 - 8; 15 - 10 kazandllar. 

Üçüncü maç Haydarpap - 4-
tanbut lisesi takımları arasında 
cereyan etti. Battan başa heye. 
canlı geçen bu müsab~ Hay
darpaıalılar müsabakayı 3 aettc 
ıs - 3; 6 - ıs, ıs - ıo kazanA 
dtlar. 

Galip takımların kadroları 
şclcilde idi : 

l§dc: Recai, l~bip, Tepo, Ad· 
nan, Necmi, Sinan. 

Galatasaray: Vahdet. Öz demir, 
Muvalckar. Şahap, Ekmel. 

Haydarpa§a: Vasfi, Muzaffer 
Günberg. Suat, Fethi, Adnan. 

rah etmemek kahil değiL 
Bu mevzu Bo§enin kantnı & -

levlcndirivordlL Itiraflan sa • 
mimileştikçe hızlı nele& alıyor, 1toJ: 

~~ı:~ut3!Fs!:Z: fil~~ ~~rl'1-' 
en uf ıık tc!crnıatma kadar an.. ~ 
~~~--~~~--~----foı-l· 
&I D..bi: ·; ... Bugtln mc''Slmln 3 fiııcU Frıuuıu: sııpet ' ~ ı 

- DON KAZ KLARI ,,, 
gi}mıclc \'C ~ Od f. reçlmıok lçbı - ,_ 

S O M E R Sinelfl~s / 
ııfcUnlr .. Mllyonlara rn:ıJ oimıış Qıırlık nu.ynaıoJd ~ 

~c~:;;~;;~·~s~: ~;~~~~ 
\'e Komedi Fmııte% O .r P 
~en VERA 1' 

l UARLES \'ANLL ı-e DOS ZAK..LAIU ~Oı~ 
VIRJtNfA BRUCE ve LtONEL BARRYMORE 

- 1~\·etan: EJU.ım JU&..,....AL snn dilnJ"a ,-e ~ , 

• mlJ!ıiJ,' lt BugOo aaat J t ve l ruı teıWJAtlı JJJlod, "-
1'arafrndJUt fe\'lml!de bir tıırzda vUclld& geUrlten iEFIS bir AŞK MACERASI 

Milsabakanın ilk 10 dakikası 
denemeyle geçti. Hüseyinin a • 
tak yaptı~ görUlilyor. Kenan 
daha temkinli ve hlldm. Ara sı
ra biribirlerine tehlikeli vazi -

yetler yarnttyorlar. Fakat tuu - A L E v ş A R K ı s ı yok. Hüseyin mütemadiyen min.. , 
der kenarına kaçıyor. 

lhlnci 10 dakikanın ilk 3 da ~ Jı&uten: Jt:E"mO .nm.~AL 

..-3 u gün SARA V~~ 
kikasında Kenan altta, Hilseyin Jff!'JJ!m!llIBMlfilPıJ.lt~ SEA üstte çalışıyor. Netice yok. Ke- I ı,:: • i'SLAH: 10 - 12 - 2 - 4.15 - 7 .. 10 ve 9 dadrr. 
nanın Ustte, HUscyinin altta ça- ---------------------------------------, 

~;.m~~n4a~~k~e~:ea~a~ •·ı·-·•ııııııw.~ BUGÜN YALNIZ i P E K 81DBffH81D~8 ~ 
gUreşiyorlar. 20 dakikalık mild· ~ 

det geçiyor. TCRKIVIENIN IEINI BOVDK &\RTISTD 
61 kilo Yaşar :Er7um - Suat. 

ke~r :ı~~~!:~:r!~i1~~ar:c: E RTUGRU L MUH Sl N'in yarattıgtJz 
rllbeU bir gilreşci olmasına rağ
men nef csi az. Suat daha atak 
ve nefesli. 20 dakikalık mUddet
te tuş olmadı. Bu tılklette bir 
gür~i da.ha olduğundan netice 
bu ıkı mUsabıkm di~er gilrcP.çl 
lle birer de!n karmlaşmasm
dnn sonra belli olacaktır. 

C6 Tciüı: Ymıt/ Aslan • Jfa.şar 
lJolht. 

Bu müsabaka çok ıcvkli ol -
du. Eski ve teknik bir gUre~i 
ola.n Yu uf Aslanın ka~rsrnı:Ja 
genç, atak ve nefesli Y~ar Do
ğunun ne netice alrı<'ağı rncrak
Ja bcklenlvordu. MUsabakanın 
ilk dakik lı>n dencmovle gel'ti. 
Yedinci dakika.da Yusuf alt.-ı 
dü~Ul. Yaruır Ustte lvi rahq?vor. 
Fakat tice ok, bu arada Ytı. 

Fransnca ıııilıl.11 b0.)1ik heyecan, ıııncera ''t'l ":!. '1 ı. 
D ~;~e~&1;;m ~ ~c;;o tJ ['!) 

~LEW A YRESveLIONEı... ~I'" 
ş:ti flheten: FOKS JURNAL manzaraları ~nc!6! 

ve Bay SUllçoğl:ınun rr~ ıu:ıtıcıı ~· 
Ung1ln BMt l 1 ve 1 de ~nrJlt.tlı srsll*~:.ddlt 

. ~i3Rii~flF~1BlliH!lllllfllli:.DlP"' -' . -- ~•s'' ~· - fll"-v - Si~6 
Bugün S A K A R VA. Je": ~5 

2 Büyük ve Güzel Film Bır f'I , r 
ı - Demir kapı ~ 2--S O 0 1-0~~ arasında . 

1 
.E }. ı.J r-l f . 

R t C HAR D ADAM S E M l C t-J ıf., -_:# 
GWEN LEE : 1 tf,PY! 

Gangsterler ve haydutlar filmi 1: tar3fvld31' .f ~ 
lstanbulda ilk defa f\-'1\"" ' 
11iivr+n: M'l r.m·s TIRNAT. (tiif\V:l 



,\frodit davasında 
ı- VAKiT 

ınüddeiumumi 
• 

suçluların 
:.~ıotııZ'll~ t""" , ~ . . 

tecziy~sini istedi 
''-t ıörı~!~curn et.nıı > ı "- Efendim. pollslerl itiyorlar 1 şiir yaz:dı. Sonra yunaneadan ter. , hakkin tcbessUme dnutıreoek bu ıtldıtı muhakkaktır, denllmekte 

1( ~~ o'an 3, ve bu Dayanamıyoruz ... dedL eU:r.e ederek ortaya bir mensuı sözleri duymaktan mtitehuaıJ sa dir. 
b::llddeiıl' ~~r gizl Dışardan canbı~ feryatlar, ha~ ş:lr çıkardı ve (Janaon dö Mili .i teeaııiirleriml de zikretmeden Rapordaki bu fıkra da gösteri • 
~fllınıt. 11\ıailtflr b • nşmalar duyuluyordu. Bunun Uze- u) eski örflerlo romanı çok açık geçemlycceğim. Maamaflh bilerek yor ki nıUcllll'lerin beynelmilel bir 
larl''cet·ld llıaJıaıceıner: V~ziret rlne mUddf'lumuml: ıaçık Afrodit ile meşhur oldu. veya bllınlyerek sarfedilmlt olan ş:ıheserdir tarzındaki mUdafanları 

Mahkeme, bu ta'ebl kabul etmış, 

.ı.-ıcak avukııUD mUdafaasını mahke
meye okuduktan sonra mUJataasmı 

yazılı vermesine karne vcrc;ek muha. 
kcmeyS önUmllz:ickl cuma günU aa..t 
l4 de bırakmıştır. ~ ... ~~ l?ıt.L •rı~,., 

1
n gorüle· "- Muhakemenin bu \'n.Ziyettt Bunun ahenktar, şakacı mensur- bu tarzdaki mlldafnaya da vere- raporun bu fıkraslle kabul edU -

~ ı •:if~lcell>enln b on çare o- dcvamma memurtyeUmil. tnıt:ar. lan. mevzuları ekseriya hayasızlı- ceğmlz cevap pek basittir. memcktedlr ve yalnı.z oocbt blr Duruşmayı dışarda sabırcızlıkla bek 
llıl~e,·J: dördün-u irinci kat ;Hrmc·mekte olduğundan dunı~ma "'a dUşmı:k tehUkesint göze almış. Cumhur:yetçl, Milliyetçi, Halk. mab ye_tl haiz olduğu bildirilmek _ llyen halk Esat Mııhmut ile mUckkJI· 
ııı 1 da t&rtıı~e~f ceza ınah nın mUnaaib blr gUne talikini &ela lır. Bu bl\yasızlığın kUııtah bir haş ı;ı, Uik ve lnkılipçı olan TUrk • tedir. lerlnl gorUDce ne olduğunu sormuıılıır. 

tııl\ıı>ı..~ &:!il ne brar •er rnetl muhak~meyi temin namme meti \'ardır. PJye.r Lult beoer ha. mlllell, cihana karakter · ~ğreten 1 Eaerln mubanir11e birlikte ve Eaat Mahmut l<arlLkurt kıaac& anlat· 
~ccııer~dtn bten~re adliy~ taleb etmek mecburiyet:nde kal. yatmm ancak gUzcllfğf tabak· bir rnilletUr. Başka bir mfl1etin ka. diğer esule~e edebiyat tarihine m~br. 
tÇtrt '1r biid!·~r ~ tı.na ve ga· mıştır.,, lmk ettirmek şartUe yaşıuımafa rakterine muhtac: değildir. Bunun geçtiği keyfı)e~ne gelince, bir e • 
~·,ti. ltıtlerı i~ b' kenC:Uer:n~ Dedi değeri olduğuna insan vUcudun . bilinmesi lazımdır. j d bin lsmi edebıyat tarihine geç • 
~%~., ırcr kart ve. Semih LOt!i'nln vekllf Esaı dan gay.n gUzell1k mevcut bulun. Keyfiyet böyle olmakla beraber tlği zaman tekmil eserlerinin de 
~~et htrlcca 'Jahmut Karakurd itiraz ettl madığuıa ve bu gilzelliğin •şehvet bu davadaki barekctimlzln bllAkl• yuılınaaından tablf bir" şey ola -
c ~. bu("tıi .. ı bln~ct a!Jr ce. ··- Başka bir gtine talik \çin uvandırdığına ve anc: • şehveti ta. Fransada takdir uyandırdığmı ~ mu. Bu eserlerinin içinde takdire 
~!ar ·~~lldıığu b~u ıle koridor bazı scbobler olması lılıımdır h;ukuk ettirmek için ya.şandıfrna 'lôylemek mcvkilndeylz. fayan olan bulunduğu gibi olım • 
~ :ı Çağı .r ııradı dııva Halbuld ortada böyle bir şey inanmıştır. Yahut ta öyle 1törün . İşte Fransada haftada bir çıkan ' y~nlar da bulunabflir. İşte, Afro -

lııtılı:ıkc !>oUııe tı·~ldı ve koridor yoktur. Bu, talebenin muhakemeyi mUşt\lr. B:ınlar her zaman ihtişam l:S Şubat 940 tarihli Gringolr ede- ı dit romanı da .edebi.yat tarihlnc 
'41tı l?ıt;-e b:ıs'-lllııraJc 11,15 tt i'nlcmelr heyecanından ibıretUr ve zevk içinde tahakkuk etthlle. biyat mecmuasında meşhur Fran.. 1 ~u şekildleriv~ mUelllfı ıı: onun dl. 
lt li~ltth ... :tdı. Sunu teekin etmek kabildir. Baş- m'yor Ortada an<'.ak tatnıln edil· sız mulıarrtrlerinden Jllman Voke 6er esere n_nd.vard.ıın ~e muave_ 

ll lki... ..~E BAŞT • 'ta bir g\loe talik edUmemeslni ve . • h t d 1 u• eehvet ıe tarafından vazılan '""azı: netleri saycsın e girmiştir. 
\!.L ... "'- ....,,.Dl eri m11, şe. ve • oyu m " • ,;· J J ÇUnkU yalnız glreoıımeu kabUlve. ~ ~ ._.,ı.u_. l an görlllmeelnt istiyorum.,, k 1 h t e aheng "Afrodit TilrkJvede nlinakbul - -1 

'ıllı .,, it~~ yine t ı Hllkim 1smaif Hakkı: ence yapr ao ee ve • v ı11 nddcdllm13Ur. Bah°İ3 meviuu Pfyer tinden mahrumdur. Bu böyle olmak 
~t ~ "'" dtiunıunııı·ı. smaı ··- clmdil!k muhakemeyı· tatil l'llbri, tasvirde çehre de~ı.lrmck. &a beraber gtrdlğt ,Y\lrde da keııdlalne 
-tif ~aı """':lde1 l" tna ~ tedlr. Lulzln mahut romanıdır. Ankara kl 

• • • 
(Ceza kanununun 426 mcı 

maddesi müstehcen \'e hayasız... 
ca neşriyat suçlarırun bir avdan 
ıki seneye kadar hapis \'e 15 li
radan 500 liraya kadar ağır pa
ra cezasile tecziyesini amirdir. 
427 inci maddeye göre de, bu 
kabil eserler müsadere edilir.) 

Lanson'un, bahse mevzu 
olan Edebiyat Tarihi 

kitabı 
lre.1~tfaı ~>'Ordtıın~ını Hikmet ::dlvorum., karannı verdl Plyer Lutz şeh\-et demlerUe bu. sansUrU Krlzls ismindeki lskende- Ul.yık olan :ev 

1 
gdaösteb rllmlş ve >1r-

-'"'lld 'tı tal' u. ~vvell Ma Bir müddet beklenildi. Oışardıı· t rlyeU A!Uftcnfn hayli faclran! mlncl asır ıaruıun u eser hakkın Müddeiumumi Hikm~t Onat 
~~~ ttlcn ırrı \te terbiye da. ltl gUrU!tll ve patırtı durmuyordu nuz!'::m~! z~veti maıur göster ve aefthane olan hlkfıyesinin ter • da çok açık saç~k tabiri ku ıanıJınak iddianam:!Sinde demiştir ki: 
Vt;'~ \1b.._ ~apor okundu. ~:~t Mahmut dı~n çıktı. Ve hal. memlştlr, maoevileştlrmiştir. (Sa. etime.o.inin ba.ıırlma.sına mUsaade sure.tile nıUıtı.ha at b&neaine l§llret ''Fıo.mız Edebiyatı üzerıne Lan-
-~~LE'N TALiM hlfe 185, 186). • vermekten imtina etmi.ştlr. Biz, edllmı~t.ır." son'un ya&dığı ve kıym~ti cihanca 

l>-a_......._ ~ &~ _liEYETtNlN - Arkadaşlar. sabrediniz. mu Andre Jld. bence Afrodlt eııerl tıanat her şe~1 muhik ndde. .MUddelumuml bwıd.aıı llOnra da musad::iak tarihin iki cildinde Af· 
ı. "J;t;:'Qr tô~~RU '1akemcyl gazelelerde okunıunuz Piyer Lulzl lSldUrdU. Şöhret tehli. der. uuı.1 talim ve terbiye beyoluıln rapo- rodit müellifinin adına bile tesa• 
""'i....:ı ~"~.tdi: Heyecanınızı takdir ediyorum. An. keli bir ~vdlr. Bir sanatkirı öl. AfrodJt şaheserdir. HJç b'r şah. runu mUtalea etmlg ve netice olarak dü( olunmamıştır.,. 
tnA ''• " ""ıP'-· ::ak muhakemeye devamımıza mU· ... -. ıu.ot1U1 .ayıemJ~tir: 

~·"':ıı bcci-1.f'r~· 01.-rı ... ~-.. p· dUrebU'r,, demektedir. eser gayrlahlAkl olamu, dcrİ.Zf a- Ordu m .. "busu Alı' Canı'b Yön· · "\(\l" ·~.. y·r s:uı:le ediniz.,, ricasında bulundu. bu tal d kl ı · 
l_- ıı ıi 1<ı «<lnıda7 .' ~ Nihayet ınzıbatın böyle temln edl Yazı bulA.aa edilecek olursa Pi ma, nolı na.zar an şar 1 ar .. _ A.ırodlt romanı ll'ranaada tem'in dün çıkan bir maka!e3irnle 
"":rhQ~lııııa; rıeu ha!zdi :ı ~t lcmlycceğinl anlayan zabıta A.mJrler' \•erin beynelmilel bir dahi değil bizden daha ciddi ve ıerttlıler. Ba. yuılmıı ve oranın örf ve tdaWıa uy· bunun tamamiyle a.'<si yazılmış ol~ 
~ltıiı Yi btr ereünıe &8~ jandarma.dan imdat tatcdller \'e bh Frn.naada bile güzel ve meraklı hueua yeni ekol Türkleri bin bir gun gu.·uımll§ olması belıemeuııl ·1 urk duğu için dün aksanı kendisini bir 
rı..~a~ ite~. >!ıabatla t 

1~ manga stln'.;111U jandarma bemen ıe cıeyler yazan bir muharrlrden faz. gece masallarında ııehrazadm an- ört ve A.ciaLma da uy&un olacağını 1 muharririmiz gö;müş ve iki iiade 
:~ı.-' i>ı·-.. tr, agyır la çahs'yet tanınmadığı, Afrorll !attığı hlk.lyelerl oldukça açık bul. hiu&Ui bU' acııı ..... kU eaemez.. ... ~··aı:ı ..ı-ı.· b f k b b" · 
tı ·-c; ""l'l,, ""· lcrek koridorun bir ucunda mevki a ,.....,.. ·~... arasınJar.t u ar ın se :! mı sor-

dıc!/ıc t'e ~t~htttııoı 8anat ı- tarak halkı ftU. tin de eski hakikatleri tahrif Ilı> mu!J ol!!alar gerektir. 1''re.ruıaaa yazdıwııur. ·ı·w-k uıuıeunın ı 
1 hı,ct ~-ik gQzem- • meydaha gelmiş yalnız şehveti Afrodit g~en aarm aoı:ılarmda 1 ör. ve aa:ı.tı keu:ı.uıc haa b!r §eiUJdc. muştur. 
~-flc,.~~~''!71(>.'.c/i bedii •• r~ kkar- SÜKUNET T&'ltN EDlLtNcız abrlke hatredllmlş blr eser oldu- bUyUk bir edebi muvaffakıyet almış dll'. a:-rıuı.sız önt.e ·.ı Urk örf ve Adatı A~i Canib Yö:ıtem, kendi ya-
~·ıı 0t"ty1 tıe "'l'ı1ıdan ii;ı.~ya cın İlöyıecc bir mUddct için .Uktlnet la· fu tebarüz eder. trr. Bu romanm basılma.~ tfıbile - bir oıauıu.. vıuı kanun 3.1 tncı mad· zısma naklettiği hükmün kendisin-
11 de t~atı"'~ni u un ° · de edJllnce bAldm : Seııclerdenbeıi Fransız mektep. rln ekserlsJ ve blr ~k gazete mU. <!cı;lıtln 1ıunct !ıkraıunuakı kaydı de m:?vcut iki ciltlik son resimli 
-«ı "t hu,,_ ?le--eı.'1 ya:ı.~Uı - .. _ Dlga.rda beldi.yen ka'abalık ta le .. inde okutulan "L""'a-o ile Plv"r dllrleri tarafmdan reddediltnl•Ur. 1 b -..ı bul d ğ sö 1 · t" ıı.. • 1 ""' .. vı e-.1; . • ..,...., " .. 'lilili mıı.eu ve onun içuı..ıe ycu,,eu ta lıı-Ja un u unu Y emış ır. 

"'1! ,;., ·il bı et"'-k · y"'~' tezı- ratmdan vukua ıetırllen ....ıınııuı • Tu!J • ti t k d ki A k ı p"k liberal e.. ~ ~tJ..._'~ &<ıf~·ı;: tedir •. Kadi ew onun,. m ş ere en yaz ı an nca o zaman ar, " 8.'.WaLlt&ı.r.arı bıruayo , li;ın kODlll~lur. 
1 ~th7t ~~l>uı nit t l4k~ beblle duru§manm başka bir ~e ta "musavver Frantıız edebiyat tarl. dası olan Ekol dö Pali hJı; bir ili- 'lokııia ec.Jebı ıwıatıur.arı b..m!lJe 1• 
~\.)' f tın e.ı~r fldL.,i u!.--1'1- Wd lltenl mlı, fakat tekl~l icap •t· hl., adlı eserde Afrodltle muharriri mat bealemekaldn bunun tabına çlD uog"UQlr. E..rerın mılelll!i 1''rnnaız, 

le~ıı tj,,,~Oiuat -a~ Uren .ebebler olmadıj'ından muhake ne yer verllmeml§tlr. Yine Fransrz karar . vermiştir. Bugün biç bir e8er uo .ı,.·rawıa ı:uUbiUAde orlllUA öd 

s:eı...._ ıı""'f:Ze;ı.. ~ı meııln devamma karar verilml§tlr.. mekteplerinde okutturulan Deo - vevml gazete bu cllrctkAr yosma. 
~ n '•• •~1..ı1. ~ \'O U.UStı.na ~Ol'e me.ıo'IJ&D& seUrllmlf • ı. 91;• '>IA.~· -~ ve diyerek yeAldeD mUddelumumlye iM» ranjm 1930 '"'llma kadar mm18,:ver y1 kapı.smm arasına bile, yanl 

el \il{ 1( ı.;.~~ ... J-Ln • J ol1.1ug.ın...aıı .. urk muıettne ve aanaı. 
.~L. 1(1.~>ı"'il ,. __ , UOQUV. ir. verdi ve ınUdıJelumuml devamla kJ Fransız edcbi'"•at truihl adlı eser- methale alamaz, denilmektedir,,. • ~ b :1 ....... ,, u,. J k.li.rıaruııı. bnb.,c.:ıucuı muarl;et~czı 

it lı:o..,,~!IQ~ ~ 4r W taptan b:ızı noktalar okudu. !erinde Afrodit ve muharrlrt yer· Elr Fransız edebiyat mecmua - 'ıU.k Cı.cıat.ına a;.urı görWen bU eı;ere 
ııq_,• •ı:..:ı "- Olcu.1 ... -., JJ"! .. ek '18" Ve söuerlne şöyle devam etU: bulr.mamıştır. Kollej dö Frans mu sında çıkan bu yazııım da münde. 
~ ...,, f1 .,.114(,~ °""'' ı.....z de bir blase vermek cayttcemmillJür. 

1 ~) ~~~ı~i • C&Gn· ··- Şimdi açtı~ımız bu dava llzerl allimlertiıden ve Fransız Akademı rccatı, dllvamızda ne kadar haklı h:anwılaruua.n ta.L ik ve teavln.n· 
,, oqt..z <u, ,,,,. '·- ,_ ;, ' de ıı.ço1r dev.oU ecııebi,yeııill _.. ... 

Anlaşı'dığına göre müddeiumu· 
minin i:tinat etliği Llinson'un eski 
tabılandır ve filvaki 1B05 tabında 
da Piyer Lüiz adı yoktur. --------------

Milli gureş 
takımı ,'i S'-vVl(tl-,._ eJJUI mQ. De yapılan dul'UfDWardan prek SU<;· azasm.dan JosOf Beblye fle •.tnp Oldufumusu ta8ClfJr Ye teyit ed:cl t..--~• 

• ""' "·de e,.:.._"4 ..-ar'1 """ ıuıar, " gerekııe mUdataa vekl ı eııe Kollej d~ Frans mua!Um1erlnden mahlyl'ttedlr. 
,, ·'4ııa._: "i,_, ~ k · huduuan dahl.lndelli tatbikat ve ta. (Bn...•tara/ı 1. ii cad ~· ,_,.,_ 11 •.11 "'-ı.-~. çok 8CI" rlıı ıannt eseri bulundutwıu " mem Pol A&ardrn mUetereken )'llz-"ık18_ (Müddeiumumi burada yazııım -Y "' n 
"ı'b~ ; llebi=~larlca ya- aeJceUml&ln t4kmU edipleri bunu tlLI n efterde Ptyer Luiaden acı bir il- bulunduğu gazeteyi mahkemeye ha.Y)'W&tuı& ı.&bl oıma:a ve berııaagı tin milli takımda Celal Atik t n 
~';<tt •fh._-M ·••o;: ar .. l bt ı ba verdi) Muharririn eserin eansUr bir mUleUA &1. ve twaı.uu takWie rafın.dan doldurulacagiını tah · •ııı.,~ ~""'"ile b .. o. unan dlk etmekle t>eraber kcndilerl gl ya· san a hsedilmekte ve kerıdilcn. mecbur <Jeğ.ilz. Adal)& W1lwni,>e oa· ı . ed i 
tlllq"ile ltiıt ~1tıtnıuı u kitabın pılaıı takJabttan hayrete dU~t.Uklerlnl ne Mııı bir nezaketle bu kitap Frnn ted1ara1!;~.d~n ~,!1~1ılnıaskmt a J~umd anabat mı aıuuda ı.ıuı.aıea euııen te.>ıer ber mın er Z. 

1\tı~ ~~1'1ıcf 1"' • 31 incı c.serln de beynelmilel şohnıtl ba.lz fil sız edebiyat tarihinin gerek b:ıfif ~ını DV} eme e ~ e u . 78 Kilo· Ah t M si U lr 
~f tiıfı'i;! edilen ıkinC( /ık. ııeser olduğ"Jnu, eserde bugUDe k•· meşrep ve gerek çıplak bir eseri Jmberln yanlış verilmiş bir haber 1 millet ve momlekotte bir.ık lfadc et· j • mc 6T n • cı-
~ıı: '~;;"4<ı ed'~3CTler a - dar Cena t.elt\kkJ edtlen çnbvetln ııa dfr denilmektedir. olduğunu ve <;ünkll Tilrklyede 1 mez. Ort. ve Actatw me~eı ne olursa hU. 

, ·~cı C!'lte~ l?ıt)lu 1 emlue"cn· hfle~tir.Um'ş bulunduğunu Fraıı. Alber T:bo da Fransız edebf\-nt sansUr bulunmadığına ve eserler 1 °1:° lç~ ~rı.eı.l de 0 nuileLiD va:!~~:dgi~~~n ~m~~~ş.a~~ 
ı"'ııı~ tl&Qzı· Qr~ ::C'4. beraber, aada bu davaya karşı bay. tar'hi adlı E'!scrlnde Afro~:lltt"'n hah mahkeme lı:ararile toplattırılınış ıı ı&,>euııe tiııat eder. hareketli oldu. Vahid"'de kuv • 
>ıı~ -eı·rıQ llJc M~ rnur.<ı,se - ret uyandığını Fransız ga- eederken bu kitabın oimyuculannın olduğu keyfiyetini burada zikrl Diğer cihetten matbuat kanununun tl" b" .. B .. b k 
·oqı ı >ııQ ""'V11 tıar~'a .. -1 d 1 b ve ı ır aureşçı. u muEa a a 
'u,.:~ ~ be tc~ 1'Qhil;leı-i b rıd~ zeteal Parisuvarda gördilklerinl og e en sonr,a llOkakl:ırda parklar. faydalı bulmaktayım. Böy e tr e- 31 Lucı mactdesl.nin 2 wcl fıkrasını da tuşsuz neticelendi . 
• 'il '4" Oi Q~er.i e tı ve ecnetıl gazct.cıcrın ou aeoooıe bl%. da başıboş gezen ve tannnadığı er. ııore velev ki ebediyete kavuşmuş tekat eden ~ngwdak mıbwıu HaJıaa 
~ t~!et ~ tıın'Plde do dur· yani TUrk mıııeUnl clddlyoUe takip keklerin tek!Ulnl derhal kabul e olan mUelllfin hatırasını taziz için .Mecliste te.kut .ııeocuıcrlnl §o>le izah 87 Kiloda BUyük '!\fustafanm 

,.-Q ~ ı' &Ghtaeı;~a~cbet tıe cıtUklerinl, scnclerdcnberi ,11cuda re den kızlardan ibaret olduğunu yaz dabJ o:sa mUelllflerin gaheaer va:s- ectiyor: rakibi sakat oldu"Yıından bu 
~~ >-o)Jı e~ 't1tN >ı tahcıy • Urdlğtmtz tnklllbm medeni dUnya mu maktadD". 91-0 ııenewıi J..srusunda da fmı izafe etmeleri Fransız ediple. ··- BittecrUbe abttUr kl, bu bedil müsabaka yapılamadı. 
<~1(~1Q"'" 'tı.e1·~U% Oldu • v~be.lnde bu dava mUnaaeebtlle değn eser Piyer Lub:!n dahi lemi- rinco l!!tihza manasına alarak gU- mcruuuı \.'<>k geni§ oı..ıugu 1çln mcm· 

t..... t~lıf!~ir .,tt.ıtıD;ı cep Ct?·q." • er.-ı-Mınl• •-Uhmo•ıa takdir ede· ne teımdUf e<illememişt'ır. ceneceklcrinden kork.maktavnn . ., "" Ağır siklet: Mehmet Çoban • '."'% '« "'Y edıkm i .. ~.,, ........ ı.. • ..... ._, B rln J lekı:Wı ah -·Yatma aulKasLa muı.e. Samsunlu Ahmet. 
l..tı • · ı cck.erln1 söylemlşlerdlr... u ese mevzuuoa şiddetle hU Gelelim ehlihibre raparolarma; mayil bir taltım k.truscıcr bwıuatı ia· 

~ ~~I t'lSl() o()n.l'LTO AKTn·oa t'umdıı bufunmu, olan daha bir ~il Sultruıo.hmet birinci sulh ceza bL waue etınlıılerdir. Bu müsabaka da tatsız bir l· 
~- ~~ ~~ ra karşı: MUddeJumumı filkmet onatm söt Fransız edipleri mevcut ise de za lrlmli~rf tarnfmoian ehlihibre atfaU. t:şme halinde ~e~ti. M0 hmedin 
ı.~ ~~~ lloııra ~0Yid ediyor.. lerl geoe aıeaUdi. Dlprdakf tıalk bu manm ınUııaadesl IJbndililt bunla le tt;1ne müracaat cdllen 25--11 Ve hUkkAm her nasılM ooıan malı daha hfıkim gilreQtiği görillUyor. 

~t&- .....__, llddeJunıumı- rm üılm ve kanaatlerinden bahsı> -S9 ..,.f;nıu ve İbrahim Hakkı im- ktlm e..ıecek olr voa.ıe b.ı.a.n.:lJı;c,ann Tussuz neticelendi. 
~ it ~ldıı sefer de IBUklll mal'lmı bep bir atuı ı kA .,.. bU h • 

aıltaraı.. Ye lillanet .. m ıı verememektedir. zah raporda me\'ZUU bahis dava dan aoıayı eıı aa kurtulmuştur. t. ~ §\Uıla dan okuma~a başladılar. Hikmet O· GörUIU ki r-....._ H.ııacaaıe,Ylı ınıı.uucyl ibıııaı etuıeu,ıel& I'! \>ıı..... n aöy. ııat d•onnya vcnlden baber ..,öndenı yor !C' ı:cı.nsada edPblvat olan eserin raporda yazılmış olan 
... :""4"" "" ... , D ·- "hl y"·~nı 1 ld ğ Uunı bir l•kra UAveal ... ~ .. - •ır. 0 -n-•c t .. -c; &'t'anıı.. ı.an ~ ar eserlerine bu klta 'm11m arının milstehcen o u unu ............. gç 

ıı.. "lı .... edlbl rek g'UMlltüye devam ederlerH hakla b hl k deniz bu bu.ruata bir takr,r taKdlw tı. 
l.ıı.."lı~\ teıw, lararın crtn. nnda kaı:ıunl takibata tevessül edece ı ç oymamışlnr, veya bahset- vo eserin tarih ve ilim tarafından 
11.:ı- ~~::_'""tile ...a~an Yazılı •ııl~lerse de bahsedenlerden h,,.......... ~lyade ııehevi ve bthlmi hl!lere hJ.. dlyoı-um. KabulllnU rica ederun,, d.ye 
t~ ;-"tı~ll "' "''"'lbıij 1 ı1ıı1 bild!rdl. Faknt dlııllycn kim T Glı ri F ed b re" uıezıulr tıkı·a ba.Kk.ınaakl takdn 

ı •. lıı."'~ ~eı:ıanın ° an rWtU arttıkça. arttı ve mUddelamum e~ n ransrz e iyatınm f'n ha. tap eden taranan galip bulundu • 
A~' "\fı..dtı:ı' d!te.r rrıatba.a. fif meşrep ve en açrk "Rzılm•• kl ~mu yazmaktadır. vermlf ve takdr kauw o.wı.arU ka· 
·'it.... " ~ au"l•· a-- çarnaçar bu vaziyetle devam etti: hUk U il J .., ı • "alını - • 

."il "~it tnernıeıı: -w" ~lb tabı m n vermişlerdir . İzah ettiğim ~bl bu ehlihibre. nun Y0• .. ..ml§tır, o zaman Aa· 
tıı~ t., lııı... .'-haaın etimiz da. - "belagati n!saniyelcrinin tak Ol~cr bir ktsım de Arrodlt olrn nln mUstehcendir, aözUnU söyle • Uye vekili oulullaJl balen meowı ~ u. 

,~11~e11~ ~zna:dı çıkanlan .!irkAn olduğum sayın aıeslekda yuculannın öğleden sonra sokak • mcsındc kanuof bir sal!blyetl yok- euf Kemal de .Mcc.laı.e e.mayı mD.za· 
~~ .._hı ltıbarı1e r. t.Ie\'1ıu p-r.ı:t bu Afrodit roman·n•n ev larda gezen \'e her erkeğin tekli. tur. Bu sözU a1Syleyccek ancak, kere.ıe bu ııuıı.ı.a bakkmJ&kl beyanla· 
~'~ ~" ~ ll&fl Dıllatebcen vclemlrde Fraosada ve bctahsüı f ne amade bulunan krzlarilan lba hukuk mesleği mUntedplcrldir. rmda ezcilmle ''mllstehcen oeyler:f 11&· 

ı,~~~ı aı::lınr r aleyblerJ Fransız cC:ebiyatrnda'.d nev'i ilt ret olduğunu aöylemh:l1erdir Yllksek mahkcmen'n karıırile e. nıı.t ve Ulm escrl dlyenık mud&taay .. 
~ -,... 9on. e'§tır. Bu lı:e. c:!ebiyat tarihl:rindeki kıymeti • fşte Afrodit'ln de Fransı~ edP.. iebfvat kafUltesl profesörlerin • k.alkıyorı.ar. liu yoıuan kunulu>ur.ar. 

~ "lı~lııııu11~nıedc;n1eal dola; nin t:tkik edilmeı!ne mUsaade ri bfyat tarihinde l~gal etmekte ol. ien Şeklp Tun<;. doc;ent Nihat uaun öııü..oe geçmek llz.ımdır." demlı 
~~ ta~i_l"icatrnı :\'Ve! ro ca ederim. <iulttı mevkii gördük. Fııerln mUda. l'arlan. Sa~rcttln Cclll Antelden ıerdir.,, 
~';'-lııtı... 'ıı ıtı "&)ı llSr11 ulAaatao 1 - Fransız edebiyat tarihi rıterl "bu tereUme Ue memlı:ket 'llllteşekkil ehlihlbrenln verdikleri :-.ıınayet müddelumumı Alrodtttn 

~ '·~ ~,:~ \'e ~~n>a. :nUverrihi olan ve krym:ti bü~u~ kUltUrO bU• llk bir sannt eseri kil. rapordn da kezalik yazılar ser. milstebcen olduğunu ve olsa olsa tel· 
a...:ll"l'llldıgariJa ndertcatı cihanda tasdik edilen Lansonur :.ı:anmrştır. Bu~ne kadar fena te bec.ıt vasıta gaveslne ~öre muka • 1 kJk lçlD kUlUptıa.neıerde bulunduruıa 
~YJcı•llct de, lab•rt~rrıe V1' iki eser~ooe de Afrot'l;ti., f"'ilellif 'akkt ed'len şehvet eserile llAhl • vese edlllrse bu serbe9tll~'n hlc; 1 blıece:tııl aöy.lyerek ıuçıuıarın şöyle· 

t 'ıı~'C~:ı' • •e torrı Yane. olan Plyer Lu~ lı\mlnc blle te- tcştlrilmlş ve bu "-asrta ile gt}zelllk bir zaman müstehcen teJAkld edL ! ce ccaalandm.nıuuu lateml§Ur: 
1~ ~~ 1 lt1tı1 g~tenle:Unı baş. aadilf e<lilmcm.i,tir. !arart!ız bir hale getlrllmJştir.,, de. '"mlyeceğt anlaşılılor denilmekte • "- MUstebcen eseri baıımak ve oe S ~hİt~ 12 &evtclllkt Krtzl!' 2 - Fransız edebiyat tarihi mektedlrler. dlr • ~rde bulwunaktan dolayı kitapçı 

~~ l~"bı~'ııaaııe e nasıl mU:Jlfi Alber Tibo mUellif hak· Acaba Avrunada ortaya ahlm·~ Müstehcen midir, değil ml!'ftr! Senıih LCUl Ue matbaacı Ken&n 
&':~, =~ ve k~~ enva kır.d1 fU cfi'Tll~leri kullanıyor : 1 böyle blr nazarive var mıdrr? V< ~azilııU söylemek aallhlyeti edip • uınçmaıwı matbuat kanununun ın 

11\ dtıtı ~ılt olan kri "Valı:ası sanki eski zaman Marsil cayi kabul görmUş mtıd\lr! 9 u,.r.. •cr'n drğll, hukuhulanndır. B"nu inci maddcs.ntn blrtncı tıkruı deıtıle-
1\~~~lll''"lteh ka~~etrt Y:t3mda geçen elmaslarla örtüHl A.m-dan h:ışhyarak bu~flne kadar vukanda hem izah, hem de bir Ule Türk reza kanununun '26 ve '27 

\ ~ ' ~ ıa l'ttıı le!Jhlr 
1 

d UtUn bir nevi çıplaklık ron-an·nm bir •l'rd,.. romRnda. tlva.troda ve ede- t11lı:rA.lle anlattım, Maamafih esa. lncı maddeleri muclblnce tayini ceza· 
L.. ·~dtııl:ı "latıı adanı e erek kari zllmresi içinde yer tutmaı· blyat ite sanatm her safhasında "mda aerbestlyeU ve mUstehcen.I.. ıarını ve auçtula.rctaıı Semllı 1.Qt!lnın 
~' tt'""~ Itauı ha te!Jd. şayanı hayrettir. Eserin (446 ncı 'ıarfkn?ftr '-aratan Franııa bile ıseh. "eti kabul eden yalnız sanat eseri muecceı mahkQınlyeUnln nazan lUba· 

~lııj tll'dıtı lec~VUz =ilk aıhifes!). veU lllhllcıstlrmek ihtiyacını duy 1bnnk dolayı'Jile müstehcen sayı • ra aıuımıwnı ve aulb Mldml karar:fle '\1'11 
de ı ~den ve tılh ~t 3 - Parnaa romanlannın en 'll&mış ve bunu propaganda etme- 'anııvaceğmı bildiren ehllhlbren ·o top'attırı:aıı kllap arın mUaaderellnl 

· ııııı_~ lr lçınek ıu &:Y~t popUleri, yegane popüler olanı "'~ k0lkmıımrştrr. \r ve hayA duygularına mugayir, talep ve iddia ederim .... 
ı.. ~ "t!'dlfhıden re~., Parras nıiraaınr ylven ve yediği Yine eser mlldafilerine glSre Af ~ekl1"1eld hnaatlerlnl ebllhlbre 11-
" 'tJ... .•ttl\at tnlrasın ancak kitaplardan sUrUrr rodlt d:ıvasmı Avrupa ga.zetelerf ratııe de~il. yeminli aahai'lct kı!r. MUddelumwnlnln bUA ruııa tam 

\ ~~~ d .\Jtny08 +emin etm•l-:le il'ltf1.,. t:tk;ııı.:1 .. r •lı!dlvetle blkln edlyorlannrş, ıe. ıı11mda kabul edh·onım. Ylne ra • dört saat sllreo ve yazmak lçln Uç 
l\~lldeıı 1ktda kat Plyer LuWıı Afrodtt'dlr. Gotl. tıelerdenbert vtteude getlrdiğtm'1 "'Ordn eser'n aslı 'olun f'VVl"lA Jı"ran dakUlo değlştirtleıı mUtaleuı bltUk 
·\ 111 td 1lıllddel an baltnı }•cnln ş1heaer diye ıelamladıP.ı bı· lnk•1Abm kf'"tT'll"tl kita" halrkmd" .. ıs edeblvat tarihine muh .. rrirfle tikten eonra Mklm, auçıu veklll Esat 
~.,~ıı~'lbeıa J:~S faz. eser, işçi lnzlann romanı ol~rak verilecek hllkme baf,h lmlıt ve birlikte ve hattı muharririnin dl. Mahmut Karnkurta mUdataaamı yap-
'.:._~ ltrı~ ~fre"lrne)( .,.trıı D• taııınm•ıtır. (Sahife 254). TUrt inkıl!bı medeni dllnya mu ~r. etıerlerile beraber dahli olmuş- mumı söylemi~. takat avukat hazır· 
~ rıe mana 4 - Sorbon Untversitesi edehi \'&Ctheıd.nde blr imtihan geçirt tnr. Bn ltfbRrls f"l!Nin edC'bf bir l&nmak üzere matbuat kanununun 

ma.ddes1n:len lstiCa1e ile beD gUnJnk 

Ad[iye Veki:i 
Küt2hyatla 

Kütahya. ı4 (Hususi) - Acr 
liye Vekili Fethi Okyar dün ak
şam burava gelmiş ve bugiln 
mahkemeleri, cezaevini teft!ı, 
ve be'ediveyi, Partivi, Halkcvl. 
ni ve askeri komutanlığı ziya -
ret etmiı;tir. 

Bu akşam Uzeri belediye ta • 
rafından verilecek çavda \'e cre-
ce Parti tarafından verilere!t zl. 
vafctte bulunacak olan Adli,·e 
Vekilim:z varın Eskiı;:ehire git· 
mek Uzcre şehrimizden ayrıla • 
caktır. 

Gördeste heyelan· 
dt vaın edı yor 

Gördc..!, ~4 (Hususi) - He • 
yelan. Cuma mahallesinde me -
zarkacıınd:ı.n Huri o~lu medre • 
sesi Duzsuz Kısıılrı istilmm~t!n -
de devam etmel:t ,_::r. Bu mrnt:ı.. 
kada 4 ev yıkılmış, 12 ev de o
tunııamıvnca!< hale ~ird!ğinden 
tahlive edilmi~tir. 

Cuma mahallesinin diğer kı • 
stl""larfle Nakf._a;;.a ,..,ııha.'leq;ne 
do-?nı da "'8Vl'itabli bir ,.aHa '< • 
tık l-t•!u!e ~e1ı,.,ı~ur. Kııvt"111 • 
kamlrk, vHfı.yetten aMle fon h .. 
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HUsnU ltattan : 10 numara aldım 

S•n d• benim gibi rap. Bu nevi vazifeleri 

ırı rapmalc ıcın fUNGSRAM KAİPJON 
ampullarının bembeVa.z v• parlak ışığına 

lltflracın var. 

~oe~ 
~ &ol °'Jdc"'t.M. 

J 

' 
iSTANBUL O Uil L-R BiflflDEflLE~ ANKARA ;zM R 

DAVET 
lstanbulda Sabuncu Mehmet Şakir ve Mahdumu 
Müessesatı Ticari ve Sınai Türk Anonim Şirketi 

Hlsaednrlıı.rı heyeti umumlyesi 27 Mart 1940 tarihine mUsadif Çnrşambu 
gllnU saat on alU otuzda alel&de ve saat on yedide !evkaiQ.de olarak Şirke. 
tin Merkezi Umumi.sinde toplanacağından nizarnncmcl dahlllnln ylrml altıncı 

maddesi mucibince hlsı!edarlann gerclt asaleten ve gerek veltll.leten hO.mil ol. 
dukları hisse scneUerlni toplanma gllnUnden lQ.altnl on gUn evvel Şirket 
Veznesine teslim etmeleri V4.' tayin olunan gün Ye saatte toplantıda hazır 
bulunmalnrı ilO.n olunur. 

?tlı..-c il 1 l d:ıre 

Alelade İçtima, Müzakerat Ruznamesi 

1 - Meclisi ldare ve Müraklp raporlarının okunması. 
2 - Billlnço ve klrUzarar hesaplan incelenerek J.1Urıı.kip, Meclisi idare

nin n .MUdlrln ibrası. 
3 - 1l39 senesi tcmettUUnUn dağılıtmasına karar ve tevzi için mecli;;I 

idareye mezuniyet verilme.si. 
4 - Vefat eden blr meclisi idare tızaaının yerine diğerinin seçilmesi. 
fi - 19i0 scnesl için bir mUraklp intihabı ile Ucrctinin tayini. 

Fevkalade İçtima, Müzakere Ruznamesi 

1 - Nlzamnamei dııhlllnln (35) otuz beşinci maddesinin tadili. 
2 - Nlzam.namel dılhllinln (37) otuz yedinci maddesinin tadill. 
8 - Niznmnamel da.hllinin (38) otuT. sekizinci maddesinin tadlll. 

1. n h i s a r ı a r u m u m 
müdürlüğünden: 

:\lııh:ım. heli. ıy.,;,:; tı·. t~kslltmeııiıı 

(.,'lnsl l\llktarı Lira Kr. Lira Jtr. Şekil Santl 

100 
100 
100 

SA 
Ankara 24-2 -940 -

ÇEKLEK 
Steril ı (İııı>lllz) 5.2l 
Uular (Ar ,,erlka) 130.111 
Frlln1111. Yrnnı,, 2,9.;.;1 
Liret , !ıaı~a) 6.ili.; 

100 l "içre l 'ı-ııkı 29.s.;:> 
ı 00 florin (l't•lruıcıık) 69.1321 
100 lta.>ııuııuk (Alman) 

100 Uelg .. CBl'lc;ika) :non;; 
100 lhrahml ('k"unnn) 0.97 
100 ~\il (.8ula;ıu) ı.:>92;, 

100 Çelrnııılovaı- kuront. 

lOO l'ı·zetn , 111pıın,>a) IS.4.S;; 

100 /,llotl (l..ehl~tan) 

100 ı•cııı;ö (Macar) 2:1.55 
100 Ley ( lfonıen) 0.617:> 
lOO nın r l \·ııtoılav ı s .032:; 
ıuo \ en (ıJapun) Sl.092:> 

100 İ!IVCÇ I< UTOU 11 Sl.091.') 
100 l{ublc CJ~ı·ı) 

Esham ve Tahvilat 

t;sıı:ım ve Tah'l-lh\t ü cine mua

mele olınıunı~tır. 

Satılık Bakalit presi 

. 

BAŞ, DtŞ, NEZLE. 

GRlP, ROMATtZMA. 

NEVRALJi, KIRIKLIK 

VE BUTUt'ı1 AGR!l.ARl T' .. ..,!l AL !\ESER. LUZUMUı\'D.4 

K 
.· u 

s:::> 
o 
N 
'u 
• v 

A 
c 
r;: 

1 

Kütnhyn Sulh Hıılmk lll\ldıııllğin
deıı: 

Aht Erbasan mahallesinden Cenınl 
Topbn,, ile kızı Hatice Uluğ ve Mey-
dan mahallesinden Ruldye TUzUn'ün 
;;aylan mutaııarrır oldukları malıallel 
mezk{ırede kAln hudut ve evıı:ıfı saL 
ı esi §:ırtna.mesinrle ynzılı 1000 lira 

' , 

~ istanbut Beled • 
i 1 a n 1 a r 1 ~et111 ~ 

istanbul belediyesine müsabaka ile dôtt .ı1' 
muavini alınacaktır 

lnıtlhana ı::trebilm~k için: 
l - Ttirklye CUrnhuriyeU tebaumdan olmllk, i/.) 
2 - Sinnen 35 den yukarı olmamak ııııılı• ııtı'' r· 

' bUltıl1 I> .ti 
3 - Her türlü sıhhi ve bedent Arızalardan ~auın rşP"' ,d1'w 

it 

Band Saksonya 8000 metre sit 71- 5 33 
Ş~c sandığı 000 adet 1125 - 84 3 

pazarltk 15 
açık ek. 15,30 

40 ton tazyik kabiliyetinde. 

1400 kilo sıkletinde BAKALİT 

mamulatı imalinde kullanılan Al
man m1mutatı yeni • fr el pr~5i 

muhammen kıymetli man mUştemiltı.t 
bir l•ap ha.r.c kalım kısmet olmadı. 
tından satılarak şuyuunun izale31ne 
dair \'erilen karara binaen H / 3/ !HO 
P.erşembe G"Ünl' saat H de mahkeme 
k:ıleminde açıl< artırma ile satılacak. 
tır. Artırma rartnamesl 20/ 2/ 9i0 
tan ltıbaren açılttır. Almak lsliyenler 
'i<ı 10 nisbct'nde teminat vermege 
mecburdur. Muayyer gilnde usulen 
nidadan sonra en ziyade artıranın 

üzerine bıraltılır. Müşteri bir halta 
zarfında parayı verıne7..l!C iba!e bozu. 
larak yeniden on bf'Ş glln mUdıletle 
mti.z.ayedeye çıkarılır. }311 ikinci artır
mada da en zlyaıle artıranın üzerine 
ihıı.le olunur. iki fh'lle arasın<lakl fark 
ve !aiz önce alrınt.!ıı.n tahıı!I olunur. 
lşbu hanenin ihalesine kadar blrikmi' 
vergi, hcleıiiye avukat borçlarlyle del
IAliyesl alana aittir. MUşteri şartna. 
mede yazılı bütün şeraiti kabul ve 
!Uraz hakkını §imdiden iı:kat etml~ 

sayılır. 1-'azla. malOmat edinmek lstl-

(Belediye tarafından tayin edilecek olan sıhhi heyetten buııııı11' 
' - HUsnUhal eshabından olup !ena bir :öhretl h&l:Z: 1r !J ~ 

tahklka.tlle tevıik etmek, ,,,.<' r" ~ 
Lito §lşelerl için in- 332 50 24 94 pazarlık 16 
ce ve orta vernik 250 kilo 
Muhtelif yaldız 295 kilo 'i97 50 5!1 81 pazarlık lG 

I - NUmune, resim ve şartnameleri mucibince yukarda yazılı dört kn
le'm malzeme hlzalıı.rmda gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

n - :Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
hlzalannda yazılıdır. 

Ill - Eksiltme 4. ıır. 9j0 Pazartesi gUnU Kahataşt:ı. l..cvazım ve MU 
bayaat Şubesindeki Alım Komlsyonunıla yapıl:ıenktır. 

IV - NUmunelcr her ~Un ıKSzU geçen Şub<'den görülebileceği gibi şart
nameler de p:ırnsız olarak alınabilir. 

V - lsteklllerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte "ô 7 5 güven. 
ı:ıe pnralarile birllkte mezkQr Komisyona gelmelerL {1214) '1-4 

lstanbul Defte»darlrğından: 

ve kalıpları tcfcrruatiylc beraber 
satılıktır. 

Müracaat yeri: Fatih manisalı 
Furun sokak bir numaralı hane 

1141!!!+••-·······----. ~nkara caddesmde 

Kiralık kat 
-1e odalar 

\rUrnrcı caddesının eı. ı:ahırı yenler mahkeme kaleminde !l•lO-'l 
ıol\ta<:ında. Urh::ınbey hanında dosyada me\'cut şartnameyi okuyabi-

llocnp::ı:::ı l\Iııliye 5ubeı;I ınükellcOerlııdt>ıı Hıırıılıllye Tlirtx.-..ı c.addesi 
r .J la k k. ı k ı lirler. (31500) 

l..ct:ıfct nan ı - 2 No. du LQtfl JUhnll ,c ı:-a:ı:.Iı :r.:ıdc n:ıhacttinı• rn ve- '·1a ı ra • ·ıra ı ye~ eı 
027 mali yılı verglnlz hakkındaki itiraz komL'lyonu kararım 18/ 3/ 931 lllındakı ılnn biirosmıa ,,,., :'\ 4, 111111 : A.\/\t 11.'ı 

gtln ve il71 ııayılı temyiz. komisyonu knrarlle bozulmuştur. '1• aııl. Hıı~ılrlı~ı \l'r' \ ' H\11 \l:ıthnıı~> 

J:_-~------k~e::y!~ly~c:t~3G'.:!l:.'.2:._:sa~"~·ı~lı:....'.:lt:n_::n,::un:::u~n'..'....:'ı~o~ve~1~1~lıı~c~I :_ı~na~\~l\~h~·le~ı~i_:ı'.::n~ıı,:cı::b~ln~c:_ı:e:_::te~l~ıl~ı':.._·l!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!_-~t:~ır.11 ırı ~ '"' rı \ ıı ı ı ı ı !.ır I' tıl_r_n_: __ J b .. , ·=-~ -ı 
•ı -f.t... .& ••-•"-' \:••.u-n .. ı• 

5 - Mıkerlllc vazifesini !ilen l!a etmiş olmak, nııtJ p ,ti t 
husn 6 

6 - Asl<erllk vesikası ile nU!uı tezkeresinin ve 1 ,.e 
asıllarını veyahut Bclcdlyec~ tasdikli ıurctltrln 
üç adet 1-'otoğ'ra.! vermek, ,.;~4·~ 

7 - Yüksek lılr mekll'p mezunu olmak, c1' ll~~:tıı4 
Yukarda zikredilen vaaıCları haiz olup lmtıhıı.nıı. ,ırı;' e ııc!'· V 

naniar 2/ 3t 9rn tarihine kadar lstlda ile lstanbul iJe!td y ı• d' 
caat etmelidirler. 1 ,,ıı.t 

unıer 
• imtihan 6 ve 7/ 3/ 940 Çar§amba. ve Per~embe G' r-

bul Umumi Meclisi salonunda yapılac..'\ktır. 
lııı tihaıı Pro~ramı: 
l - Hukuki ve iktisadi malO.mat ~ ı• 
2 - Devleta ve Belediyelere dair 

0

ma.ll mev7.ıııtt'.. \t,ıa-ı•rt-ır ı:1' 
3 - Belediyelerin şahsiyeti hUkmiyeleri ve hak"1 ö:ı:Ut #eli 
4. - Şehircilikten maltsat ve gayf', ~lediyccl f: t~J 

kınd.,k! dUşUnceter, 1~ ı1 ı 
(:S Sual tahriri, OlirdllnciisU sözlildilr.) ıcııtı " <' p 
1mtıha.n<lıı. muvaf!alc olanlar aruında mU:oavııt '"

1 
,,: (f 1 r 

Garp Usanlanna vukufu olan tercih edilecektir. t<lsille ııııııtlj ,ı~ 
Müfettiş muı\Vlnliğine tayin edilecek olanlarJan.:'°ıet 111t:ııııı1'4,1 

lkl~int' llcret vt>rlleı-ı>ktlr. ı.taa, ve Ur.ret mlktarll\rt •· ıın ııll ıJ 
luıııın tevhit VI! tl':11lllll!ııe ılalr cılnn :ıc::;ı; nurıuır.dı ıcıuı 
J'P tP~hlt .. dl!Pl' .. ktlr. 


