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Maarif Vekilliği Ya yme\ i ..ılnkara <•addeı.I 

t'nh'ersite methalinde Üniversite Yay1ne\'İ 

Berraklığa doğru : 15 

Din ve inkılii.p 
Bu mühim davanın tarihi ve ilmi bir görüş 

tarzı ile aydınlahlmasi çok faydalı olur 
Yazan: Ahmet E111in YALMAN 

D enflebillr kt: .Dünya r 
~ı:;:::~:~=· .. :: Avrupada açhk 
heıt, IU"ael.- cBerraklıta doğ- K 1 

ru. adıını taşıyan bu yazı seri.si. v e 1 z 1 a y 
nın ga~ı. yirmi senelik inkılap· 

Kızılay, Yunanistandaki 
tan sonra vardığımız neticeleri 
tenkitl; bir goz}e tahlilden ıe
tirmektir. Böyle bir tahlile, mllU 
bünyemizi yacının i}emine hazır· 

~- bJtk~=~ e~~n':~ akrabalarına paket gollıga-
§Urası kolayca testim edilir ki k T •• k/ f / 
bu !tadar }"etli \OC geniş bir hare· c a ur ere v as l a o ugor 
lceUe, yirmi sene gibi bir zaman 1 
içinde, a.klın lcepl~rile hfıdlselerin ------------, Kızılay bir yandan Yunanistana 
&klŞI cı.nna bir hızada kalamaz. ,.------------. kendi yardım yaparken, diğer taraf
~radt blor t.ııılom farklar belirme- ı• •ı • s tan yapılan yardımın Yunanistanda-
sı pek tabiidir. ngı ız- ov- kı büyük yaraya pek az ,ifa V«t!-

ıste btı. gibi farklar üz.erinde cefini d'üşünmU. ve Türk tebaaSı-

berraitirk ihtiyacıle dururken, et •• t k nın Yunanistand&ki akrabalarına ve 
din meselesinin ilk safta gözü çek- m u ş ere yakınlarına gönderecekleri paketle-
:rnest bir zarurettir. Çunkü ka. • r!n sevki için a.-tıdaki tartlar dai-
rarsızhk en çok bu sahadadır, gag es l reeinde vaaıta olrnıya karar vermi9-
bugünkil hayaturuzm başka hlc Ur: 
bir sahası berraklığa, nura ayni 1 - Paket gönderecekler bir ls-
dcreccdc muhtaç sayılamaz. .. 1 Eden Uda ne gilRırlik mtidUrlUkleri \'MI· 

OrÇİ İn mesajı, tulle veya doğrudan do'"'uya Güın-
Blr ev.clki münevver nesil, &• 

dın membaından geldiği 1ddia ve Maiskirun müte- rUk ve lnh!SM'8r VekA.letlne müra-
edilen bir takım taassuplara kar- caat ederler. Alacakları mlisaade ya-

kobl., n t klor zısı ile birlikte mllaaade edilen eş-
il isyan içinde büyümü:ıtür. Ye- U U 1 
nilik diye nelere hasret duyuyor. yayı Yeni Poetahane caddeslnde Kı-
sa buna etin adtna karşı gelindi· idea diyor ._1 •, zılay hanında Kızılay Istanbul ntil· 
tinl görüyordu. A~alet tsml al· a messilliğine teılim ederler veya pos-

tında; zamana uymayan bir ta· ta il~ ıönderirler • 
Da\'& tek*· Yarılılll4ta bllhın· 2 _ Bir kt•f ayda yalnız 5 kilo 

kım sabit hükiimlerle karşılaıjl' "' ınak kendi kendine yardım et-J ağırlığında ve en çok on lira kıyme
Yordu. Bunların ilerilcmiş bir ce- mektlr. Blılm kaynaklarımız tinde paket 'öndereblllr. 
hliyetin heıwün detiiCn ihtiyaç- •• yattın kaynaklarJdır. .Ru&- 3 _ Paketlerin içine konacak şey 
UırJnA kUi ,...gelme{liği ıörülünce ya11111 ~nakiırırı c1a blıUm ka:r· lert GWıilirilılt '" ~v.uıeu 
"l«:r'l hile• denilen ıülUnç usul- llAldarllal&dJr. tayin eder. 1 
lere başvuruluyordu. oBllglyl Çin- 4. _ Kızıl yca bu paketler gide· 
de olsa arayınızıı diyen büyük bir ceJıt vapurun yükünün müsaadesine 
lçtımal lnkıllpçının kurduğu dın, göre sıraya konarak Yunanlstanda 
her bilgi hareketine dilşman bir a~kalı makamlara teslim edilir. 
hale konulmu§tu. 

İktidar mevkiindc olan adam
lann lsUbdadına, menfaatine, zev-
kine hız~ etmek !Azım gelince 

din kapıları ardına kadar açılı· 
:Yordu. Aklı zincire vurmak, mem· 
lekete hizmet için can vermeğe 
hazır olanlara kAfir demek sırası 
&elince dini taassup her vakit 
ernre hazırdı. Zamana uymak im· 
lc4nı bu vasıta ile baltalanıyor, 
tnilllyet hareketi ayni silahla 'bo· 
tutuyor, milletin beka bulmak, 
lstıklAle kavu§mak imkAnları ay
nı yollardan kemiriliyordu. Sa
ray isUbdadmın ve canımtıa su-
&ayan, mirasımızı bekleyen ecne· 8. Ede. 
b 1 devletlerinin mllli ruhu boja- Londra, 21 (.~ A.) _ M. Çör 11 
bilecek bir kuvvet diye dört elle 1 . ç ' 
dini taasswba sanlmalan pek ta· Avam Kamarasında, l~gllız - Sov-. l yet halk nıllna.sebetlerı komitesini 
bil idi. çarlık Rusyasının fıtnecl 1.. 1 b k ' t 1 se ... m amış ve u omı en n vazlfr. 
:Beşinci Kollarının Tan~lmat dev· sinde muvaffak olması için iyi te-
rinde Anadoluda yeşıl sarıkla il 1 ı blldl . t M Çö lll . menn er n rmış ır. . rç n 
dola maları bir tcsadilf eseri sa- bu mesajı. bugtln M. Maiskl \'e M. 
l'ılamudı. ~ -

Dınl taassup, tam manasllc in· (Devamı sa. 3. Su. 1 de> §§ 
hisarcı idi. Kendinden başka te· 
aanut istemiyordu, bunun için 
'l\ırk milli~et hareketine düşman. 
dı. Kendinden ba5ka kanuna, ken
dinden başka kuvvete, kendinden 
haşka bilgiye tahammillO yoktu. 

Bir giln memleketi ecnebi iş
&allnden kurtarmak IAzım gelin
ce kurtarıcıların karşısına Yunan 
Orduslle beraber HilAfct ordusu 
diklldı Taassubu temsil edenler, 
~ustafa Kemalin ve arkadaıları
ıun idamı lazım geldiğine dair 

GI. Veygand'ın 
Afrika ordusuna 

• 
emrı 

" . 
yevmı;ı 

" Afuhteşem an'
anenize, andınıza 
bayrağınıza sada-

Çörçil~in 
• 

ınesaıı 

"Son darbenin 
indirilmesi 

zamanı gelmiştir,, 

"Bu muharebede Va teri o 
gibi bir zafer elde etmek 

ihtimali vardır., 

Londra, 21 (.A.A.) - B.B.C.: 
lnglllz Başvekili, Ingilız Orta şark 

ordusu kara, hu·a ve deniz kU\'\'et-
lerl subay ve erlerine gönderdiği bir 
mesajda ezcümle dıyor ki: 

«Kral çölde kara \'e ha\'a kUV\'et
lerile .Akdenlzdekl donanma subay 
ve erlerine giriştikleri bu muharebe
de vazifelerlnı bihakkın \'e sadakat
le ifa edeceklerinden emin bulun
duklarını bildirmemi bana emretti
ler. llk defa ordumuz en modern sl
!Ahlarla mücehhez olarak hıı.rbe tu
tuşuyor. Arfık ümitlerimizin tebel
lür etmesi ve nihai gayenin elde e
dilmesi için son darbenin indirilme
si zamanı gelmiştir. Bu muharebe
de Vaterlo gibi 9an1ı bir zafer elde 
etmek ihtimali vardır. BUttiıı dUn
yanm gözleri sizlere dikilmiştir. 

( Dnamı Sa. 3, Sü. 7 de X 

KARADENIZDE 

Bil' Tiirk vapal'a 
dalla torpillend • 1 

Yenice vapuru Vasilikos bu 
açıklarında batırlldı 

rnu 

ı:·enlce \'&punıaun B11rgazdan boş 

olarak dönerken meçhul bir denizaltı 
tarafından batırıldığı yer 

Libya da 
lngilizler, 
160 kilometre 

ilerlediler 

Bez egll' I 
ıaptedUdl 
. 

İngilizlerin gayesi: 
Mıs1rdan mihver 

tehdidini kaldtrmak 
Kahire, 21 (A.A.) - Ingillz. ordu

ları umum1 karargdhının perşembe 
akşam tebliğl: 

DUn gece :ım~ ~Uerlmlze mensup 
önou tınsurlaı·, Tobruk mlidafaa çev
resinin 16 kllom tre cenup batısın
daki dlklikler Ustilnde bulunan Re
zeghl zaptetmlşlerolr. Bu yol üze
rinde hareket ettiği sırada zırlhı 

kuvvetlle muharebeye tutuşmuş, 

dlişmanın bir kısım tanklarını tah
rip etmiş \'e 150 esir almıştır. Bu 
arada Capuzzo'nun 48 kilometre ba
tısında tank birlijticrimlz uzaktan 
Alman tank kollarını görmlişlerse 

de dUşman harbe girışmeden çekil
miştir. 

Kahlre, 21 (A.A.) - Hava kuv
veUerl karargtıhının tebliği : 

DUn bUtlin gtln \'e dün gece, hava 
kuvvetlerimiz, kara kuvvetlerinin 
yardlınllc şiddetli hnroklı.t yapmış

lardır. 911 dilşman tayyaresi düşü-

<Devamı Sa. 3, Sü. 7 de) X 

Gemi mürettebatından 14 
·kişi. kay_ıp. Gemi süvarisi 
ve ikinci kaptan kurtuldu 
Ankara: 21 (A.A.) - istanbul limanına baflı 

550 tonluk .Yenice vapunnun Burgazd:cn lstan· 
bula celirken '\ asilikos a~ıklanncla torpillenerek 
battıfı h•brr alınmıştır. Bu itapta tahkikata te
vessiil edilmi tir. Gemide hamule yoktu. Gemi
nin yalnıı birinci ve ikinci kaptanlarııun kurtu
larak Hurıaz'a lltka ettiıtl~ı-1 otrenllnıiştir. 

VATAN - Yaphğınuz tahkikat neticesinde 
\'enlee v urunun sefer esnasında 16 kişiden 

mirettebatındaa 14 ü kay. 

Ltbyada taal'nlU geçen inclliz aslterlerl. 

ASKERi VAZİYET 

G~mlnia sahibi Ali Kazancı Deıtizyollan Jab. 
rikasında ustaltaşılık yap111ış ve isıiaye dek•H• 
eaa muteahhlt sıfatile k.endi hesaatına işltt lt&şar
nıış ve biraz ~rrR&ye sahibi ohnustur. 

Ali Kazancı ltu sennayeslle diğer !tir ~huıla 
ortak olarak Adalet vaput'11n• satın alft1ışlar, 

bilahare b• ıemiyl uterak Aydıa vaparaau sa
bo almı lardır. Geıniyi .satı11 aldıklaa s•ara adıaı 
cleğlştirmi tir. 

Ali Kaıancı ..Cradığ'ı felaketten uk lltiteesslr 

Libya da 
Taarruz 
hayret 

uyandırdı 

Almalllara 
ılre: 

Stalin'in ikinci cephesi 
flfrikada değil flvrupada 

kurulmalı imiş. 

Roma, 21 (A..A.)-ltalyan telahll! 

Marmarlka muharebesi dOn son 
radan inkişaf etmıştır. Alman ve 
İtalyan zırhlı kıtaları düşmanın 
ycnl taarruzlarına iyice mukave. 
met ettikten sonra mukabil taar
ruza geçerek dUşınnnın zırhlı te
şekküllerini geri puskurtmuşlcr, 

bir çok tank tahrip etmışlcr ve 
esirler almışlardır. 

lngiliz çemberi 
Berlin, 21 (A.A.)- Alman tebliğ: 
Şimali Afrikada Alman _ İtal

yan mukabil taarruzu devam et
mektedir. Tahrip edici ve pike 
bombardıman tayyareleri Ll~a 

ık? Mısır hududu arasında tank 
ve motörlü vasıta topluluklarını 
dqıtrnışlardır. 

Libyada; Alman, ltalyan ordusu 
bu çemberden kurtulabilir mi? 

Yazan: ihsan BORAN 
• ~m'berlnl taınamlamakbr. 

lngillzlerln Tobruk kaletıl 'e Oe-

Marsa.'Matruh'ta asker! tesisat 
mwess'lr surette bombardıman 
cdllmıştir. Hava muharebeleri es
nasında düşman 4 tayyare kay. 
betmlştir. fetvalar imzaladılar. İstlklfll mil. 

l'adelesl esnasında yabancı Be· 
&inci Kolları işte bu fetvaları si· 
l~h diye kullanarak halkı zehir· 
lenıeğr çalıştı. İstiklil harekcti
trıiz Sakaryada ilk zafere kavu. 
IUnca ayni müteassıp insanlar za
fere sahip çıkmala kalkıştılar. 
Sakaryadan sonra AtatürkD kar

katte devam 
ediniz ,, 

''Yaşasın 
Fransa,, 

Talebe yurdu 
l.lh~ n cepheıı;lnde tahmin ettlgl

ınl7. \~hile Jngllider ollum - Ce
rabab - Tobnık miisellPsi içindeki 
bölgede dettir., h&\a \c motörlü ka· 
ra ku\\etlerlnln l tlrakllc bir im· 
ha muhareht'! ine girişmişler 'c üç 
)erden taarnıza g~mlşlerdlr: 

1 
rabub 'aha8ını terketrnemekle ne 
iı:adar is11betıı ltarekeıt ettikleri bu 
erer dalla I~ 1 anlaşılıyor. Zira A1-

111an - ltalyaıı ordu unun )anını ve 

l 2 den 18 sonteşrinc kadar İR· 
gllizler 43 tayyare kaybetmişler

dir Ayni müddet lçmdc İngiltere· 
ye karşı yapılan mücadelede altı 

AlmaR tayyaresi kaybedilmiştir. 

Roma, 21 (A.A. )- Afrika şi

malinde bir Alman _ İtalyan l'ftÜş. 
terek hareketine intizar eden Ro. 
ma matbuat mchafilinde, Cyre
naique'deki İngiliz taarruzu bira. 
hayret uyandırmıştır. Bazı meha 
filde de İtalyan kumandanlığının 
İniıllz taarruzunu tahmin ctmh 
olduğu söylenmektedir . 

§ılavarak dediler ki: 
Bu zafer, Hacı Bayramı Ve-

1 nin pfaatl saye~indedir. Haydi 
ttırbcsinc teşekküre gidelim. 

(De\-.mı Sa. J SU . .f de) + 
..... 

VATAN 
'r enzllAtb 

kitap kapoaa 
Llstelerl 4. UncO sayfada 

okuyunuz. -

Vlchy, 21 (A.AJ - General Vey
gand, Fransa Afrikasındakı yUksek 
komiserlere, umumi valileİe ve \'&il· 

!ere şu mesajı göndermiştir: 
cHUkOmeUn umumi murahhaslığı 

vazifesinden Qeklldlğlm bu anda, siz
lere veda ediyor ve mesai arkadaş
larınızla l<'ranııız Afrikası ahalisi 
nezdinde hislerime tercüman olmanı
zı ısuyorum . 

Beraberlik istikbalimizin muhafı· 

zıdır. Herkesin dUrUstlllğe ve intı
zama kıskanç bır Badakatle bağlı 

kalması lçın gerekh olanı yapınız. 

Yaşasın Fransa.> 
(Deuunı: Sa. 3; Sil. 1 da) /§/ 

Talebe yurdu için Oniversite talim 
taburu binası tahsis edildi 

1 - Sollum - Sldl Oınrr ara ın
dakl ahada <·cphe taarnızu. Ru· 
nun hedefi şilplıesl7. llalayfo - Ca
puzı.o lıölgeı;lndekl ~nan - ıtnl· 

yan kunctlerlnl tesbft etmektir. 
istanbula Maarif Vekili Hasan 

Ali Yücel ile yeni açılacak Yurt 
lılerini tetkik için gelen Parti 
Genci Sekreteri Fikri Tuzer dün 
beraberinde Vali Lulfi Kırdar ve 
Parti reisi Reşat Mimaroğlu ol
duğu halde dUn c. H. p, kız ve 
erkek Yurdlarını gezmişlerdir. Ve 
Yurtların intizamından çok mem 
nun kalmışlardır. 

Vali ve . Belediye Reisi doktor 
L\ıtfi Kırdar dUn kendisile görü
şen bir arkada31mıza Yurt hakkın
da şuaları söylemiıtir: 

« Parti Genci Sekreteri He iki 2 - Cerabub Ü7.<'rlııdcn şimali 

gündcnbcrl (ÜnJvcrsltc Talebe garhlJC 3a1ıılıuı ~nah taarruzu. 
Yurtları için hlnalar üzerinde tet- Bunun hedefi adından da anıa,.ıa. 

cağı Uz.ere ısldl Oıner - Oaımzzo -
kiklcrde bulunduk. Bu tetkikler Bardl~a hattındaki ku\\·etıeri ku-
netıcesindc Üniversite Talim ta. şatmak , e Tobruk kale!oilnl cenup 
buru binasının Yurda tahsisine cephflfllndcn muhasara etnıl olan 
karar verildi. Binanın derhal ta. IU.lJ an ku\'\ etlerinin gerMnl tch
mlrine geçilecek ve Hizım gelen dit ctmelttlr. 
tadilAt yapılacaktır. S - '.fobruk kale&lnden yapılan 

Bu suretle binanın tamir ve taarruz. Bunun da hedefi Alman -
tadi!Atı en vakın bir zamanda bi- Itaıyan ordusunun Derr.e - Blnga
tirllcrek Üniversite Talebe Yurdu TJ bıtlkameUnde nıu\'lttıal& yolları

a.çılaaktır .• nı keemek ,.. tasulanan ihata 

1 

gerlslttl kuşatmak için bu iki 111e,·
kl ideal birer 1;ıkış uokta1>1 \Hlfe
lnl görmektedirler. ŞlnıdWk la

glllz.lttin <'erahub'dan fazla ilerle-
mı olmaları \ e Tobruk kalesln•e 
de garp ceııheblnden taarruza baş
lı~ arak bazı tepeleri ele g~lrmrJe
rl, inkişafı muhtemel mühim hare
ketlerdir. 
~ark <·eı•heıılııde Almanlar şimdi 

bütün gayretlerini 3arfederek Moe
ko\'aya \il Ro11to\a vannıya \:&lı,,.

J orlar. l\losko\ a garblndekl .Ru 
nıUdafaa c-epheKIAI ı!enalılarında• 

)ıkmak l~ln \'olekolamıık \e Tuta 
bölgelerladekl mulıarebelere ) eal 
tank H! plJade tlımenlerf soktular. 
Bu üstiinlilk dolayı ile ~lındlki hal· 
de ka7.arıdıkları nıu\affakı)e&ler 

(De\·amı: sa. S; Sü. ı de) c-,. 

Berlln, 21 (A.A.) - Libya ta· 
arruzu hakkında mütalCıa yürü· 
ten Alman siyasi mchafili, İngıl· 
terenin ikinci bh· cephe kurulma
sından sevınçli bir eda ile bah. 
settiğine işaretle bu veni cephenın 
Sovyet Ruayanın tımlt ve taleple-

rini tatmin ~decck mahiyette ola. 
cağında şüphe görmekte ve St'l-

lin'in kurulacak yeni bir cepbe
nın Avrupada olmasnu istediğini 

ı,J\'c cylcmcktedır. 

-
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Soruyorlar: 
Hazineyi zarara 
sokan fırıncılar Beyoğlund ı iŞlenen feci c]nayet 

Ya7.an: Mo•rus YOKAY 
« ... Kadrköy Ekmekçiler !'lfrke-

tiBin kapalı bul11ndurduğtı 'faın
larda.n birlnin maliyece tahakkuk 
etmiş senevi kazancının 860 Ura 
olduğu söyleniyor. Müstahdemin 
tarafından ödenen Yerırl nılktarı
mn 160, pazar ruhsatıyeı,1 için 
56 ve perakende resimler için ıl'! 

20 lira bulondu~u 116.ve edilJyor 
ve kapalı kalan bu fırın yilzün. 
den millet haı:lne.<ılnln senede 
1090 Ura zarar ettiği ileri ııtirU
liiyor.» 

Yapağı 

muhtek~rleri 
F eridin yanında sevdalı 
kızlar vuruşuyor/ardı Ihsan Sarıbekir 

bug:in Yozgada 
sürülüyor 

farına koyduğu kumandandan aldık
ları emre kanaatlerine tamamlle ay
kırı olarak, sonuna kadar saygı gös
termişlerdi. Fakat Hasamn kaçtığı:ıı 
ve ortada kumandan kalmadığını gb 
rUnce vazife başı.na gelmişlerdi. 

KüçUk Ahmet Paşa, Macar kuman 
danı Petnehazinin, Ferit Bey de Al
man kumandanı Toggendorf'un yr;
lunu kesti. 

Feridin yanında, sevdalı kızlar vu
ruşuyordu. Sevgilılerinin asil bakışı, 
güzel göğtislerini katıartıyor, kalb
lerini canlandırıyor, nazik kollarına 
elık satıamlığı veriyordu. Sevdikle

ri erkeğin arkasında dişi arslanıe.r 

gibi dövUşUyorlardı. 

Toggendorf, ktzlardan birimn gil
zel göğsüne mızrağını sokarken ken 
dı kend ne söylendi : 

- Delikanlılar ne kodar g~nç ... 
Arslan gıbl de dövUşUyorlar. 

Akıttığı kanın kadrn kanı oldu
ğunu, bu kanın bir kahraman deli
kanlının aşkı yUzünden muharebe 
meydanlarına dôktildüğüıııü hatırına 

bile getirmiyordu. 
Alman kumandanının hamlelerile 

güzel kızlar birer birer yere serili
yordu. Şimalll san saçlı luzın gtizel 
başına kanlı topı aklar yastık olmuş
tu, altın renkti .saçlaf'r etrafa dağıl
mıştı. Çinli kız, bir zambak sapı gibi 
boynu bükUlmilş bir halde yere yu
varlanmıştı. Habeş kız, parlak ka
ra gözlerini ebedi surette kapamış-
tı. 

nundu. Daha ileriye varmıyarak ç"
kilmeyi ve hezimetinin mesullyetini 
doğrudan doğruya Hasan Paşaya bı
rakmayı tercih etti, 

Borularm acı sesleri iki tarafı bı
ribirınden ayırdı. Muntazam saflar, 
arkadan verilen emre tıl.bi oldu. 0-
tede beride cengin ilk hızile vuruş

mıya devam eden kUçUk gruplar gö
rlildü. Bunlar biraz sonra tek tek 
boğuşanlar şekline dtiştU. Biraz son
ra oıılar da yoruldu. Muharebe Mey
danı öltl.Jere terkedildi. 

Hıristiyan ordusu dört bin ölti ver 
mişti. Hasan Paşa yilzUnden TUrk 
ordusunun verdiği znyiat on altı bin 
neferdi. Bundaıı başka Ismail Paşa 
kıymeUi kumandanlar, ağır toplar, 
bir kısım bayraklar elden gitmişti. 

Bundan başka Türk ordusu o zama
na kadar bu şekilde bir hezimet gör
memiş, Avrupayı tttreten şöhreti ilk 
esaslı sarsıntıya uğramıştı. 

Herkes ete!nli idi. Fakat Feridin 
elemi kimseye benzemiyordu. Kendi 
aşkı utruna dövüşen sevdalılar ala
yını son kıza kadar kaybetmişti. 

Türk ordusu tam bir imhadan kur
tuluşunu bu sevdalı kıe:ların cesare
Une, fedakA.rlığına ve dişi kaplanlar 
gibi dövllşmelerine borçlu bulunu
yordu. 

Btraz evvel cenkleşen kahraman 
insanlarla, kişneyen atlarla, güneşte 
parlıyan bayraklar ve miğferleı·le 

gözü alan harp meydanında :pmıdi 

Bunu bir okurumuz yazıyor ve 
soruyor: 

- lstanboldakl !Jlrketler tara
fından kapalı tutulan bütün 1ı

rınların topyekfin zıyama sebep 

1 oklukları \ 'ergller tutarı neye baJ 
ltğ ol11yor SA:aba. ?» 

L 

Çirkin bir 
hadise 

Kadıköyünde bir 
arabacı 11 yo~ında bir 
Çocuğa tecavüz etti 
Kadı.k.öyü!'ıde arabam~ yapan 

Mehmet Fikret adında birisi, 11 yaş 
larında Zahide ve Şükran isimli iki 
kız çocuğu kandırıp arabasına bin
dirmiş ve Kızıltopraktaki Fikir te· 
pesine götürmUştilr. 

Arabacı burada Zahideyi zorla 
kirletmiŞ, Şükranı da berbat eder
ken, çocukların feryadını işiten bir 
polis tarafından yakalanmıştır. 

IstiklAJ caddesinde Aktar apart
manının bodrum katında işlenen ci
nayet hA.disesi etrafında mtlddelu
mumilikçe yapılan tahkikat derin
leştirilmekted.lr. 

Cesedin bulunduğ'u kuyudaki su
lar dün de itfaiye motörünün yardı
mı ile temizlenmiş ise de ceset he· 
11üz meydana çıkarılamamıştır. Ku
yuda daha bir hayli su ve taş bu
lunmaktadır. Bunların da bugiin t~
mizlenerek cesedin çıkması muhte
meldir. 

Diğeı· taraftan elde edilen delille
re göre, kapıcı Haydar ile arkada-
1fının tacir Hüseyıni parası için öl
dtlrdükleri anlaşılmaktadır. Vakı'l, 

Ha)"dar ~ Hliseyin arasında bir 
kaa davası vardlr. Fakat bu eski 

' " 
mesele artık unutulmuş bulunmak
tadır. 

Galatada Omer Abit hanında za· 
hire ve yapağı ticaretile uğraşan 

Zekı Sarıbekir. Ihsan Sarıbekir ve 
Kleolos Kabasakal geçenlerde yapa-

ğı üzerinde ihtikar yapmak suçun
dan Asliye ikinci Ceza mahkeme
since ikişer sene Yozgada sUrglin 
ve 500 er lira para cezasına mah
küm edilmişlerdi. 

Karar temyiz mahkemesince tM
dik olunmuş, fakat mahkQmlardan 
Zeki Sarıbekir ile Kabasakal bUtUn 

Her iki katilin üzerinde 70 - 80 
lira pa:ra bulunmuştur. Bundan baş
ka ele geçirilen tabancadan bir lcur
şun un ayrılmış olduğu da görlllmUı;ı 
ve bir çok kanlı paça>Talar ortaya 
çıkarılmıştır. Bütün bunlar, Hilsey\- aramalara rağmen bulunamamışlar-

nin parasına tamaan bodrumda ta- ı dır. 
banca ile öldUrüldüğtinü, cesedinin Bunlardan Ihsan Sarıbeklr, dil~, 
kuyuya atıldığını ve sonra yerdeki zabıtaya teslim olmuştur. Bugwl 
kanların da bu paçavralarla silindiği cezasını çekmek üzere Yozgada sU
ni göstermektedir. Katillerin bugün rUlccektir. 
adliyeye teslim edilerek tevkif olun-
maları muhtemeldir. 

Resimde cesedi kuyudan çıkarmak 
~in çalışan ameleyi ve köşede yu
varlak içerisinde tahkikatı idare ~

den mUddeiumumiyi göı-Uyorsunuz. 

4000 otomobil 
lôstiği geldi 

Son gUnlerde memleketimize çok 
miktarda ithalat eşyası gelmiştir. 

og-rendlğimize göre Basra yoluyla 
gelen 4000 otomobil lastiğinden baş 

ka Slvllingrad yoluyla külliyetli mik 
tarda Bayer mUstahzaratı, eczayı 

• tıbbiye ve kimyeviye de gelmiştir. 

Ferit Ber ..,zap}a 
bağırdı: 

tek ttik iniltilerden başka hareket 
Togge.fttiorf'a kalmamıştı. Çiğnenmiş olanlar ine KUçilk çocuklar muayeneye sevke

dilmiş, yakalanan arabacı muhake
mesi yapılmak üze" Istanbul A
ğır Ceza mahkemesine sevkedilmiş
tir. 

Bölge Direktörü bu akşama 
kadar tarziye vermezse ... Bostancıdaki Yeniköyün 

kadastro:;u bitti - Onlara dokunma! Gel, ltenimle 
cenkleş, onlar kadındır. 

Alman kumandanı bu sözler Uze
rine dehşete dUşttı, kılıcını indirdi ve 
etraftan gelecek hamlelere karşı bk 
saniye mUdafaasız kaldı. Çerkes ln
zı tam bu sırada muharebe baltasını 
Almana indirdi. Fakat fena 
almıştı. Toggendorf'un atının 

sı ikiye ayrıldı, yere yıkıldı, 

kumandana bir şey olmadr. 

nişan 

kafa
fakat 

Ferit Bey, o kal\ramanca ::ııwle

tlle Alman llUsarlarının Uzerine a-

rinde şurası burasr parçalanmış ce
setler kıvrılıp uzanmıştı. Bazan ö
ıunı halinde bir at, son kudretini 
sarfederek gözün\i açıyor, başml gü
neş ışığına doğru çeviriyordu. Ba
zan son nefesini veren bir sipahi 
soluk gözlerile etrafa bakıyor, u
zak uzak yerlerde bıraktığı çoluğu
nu çocuğunu son defa olarak dU.1UnU 
yordu. 

Gözü karısrmış mütecavizin mu
hakemesi bu sabah ye.pılacakbr. 

Bele diye Umw-mr 
Meclisi tcplandı 

Belediye umumi meclisi, dün öğ

leden SOJ1ra Abdülkadir Ziyanın baş
kanlığı altında toplanarak mttzake-

Hakemler, resmi maçların 
idaresini kabul etmiyecekler 

Istanbul bölgesi direktörU Feridun j hakemliği dahi yapmamış, yan hıı.
Dirimtekinin merkez istişare heye- kemlerlnin eline kalmasını intaç et
tin<:lo b!r söz söylemiş olmak için miştir. 

söylediği ve Beden Terbiyesi Mec- Bize kalırsa Istanbul bölgesi fut-
muası sütunlarına geçirilen sözk- (De\·aını: Sa. ·i; Sü. :s te) 
rinden doğan hA.dise, Istanbul spo-

Kartal kazasına. bağlı Bostancı 

Yeniköyünün kadastrosu ikmal 
edilmiş ve Hazineye ait mahalle· 
rin tapu senetleri tanzim edilerek 
Malmildiriyetine verilmiş olduğu 
gibi mezkur köyün bilumum ka
dastro kuyudatı ve yeni yapılan 
plan ve tapu senedatının da Kar
tal Tapu Sicil Muhafızlığına dev. 
ri yapılmıştır. 

Yavaş yavaş karal\kk ortahgı b\lS
tı. Sayısız yıldızlar gök yüzünde par
lıyordu. Insanların çılgınlığına gU
ler gibi bir halleri vardı. Eğer bazı

ttldı. Hlisar:klr, kumandanlarının ye- !arının sandığı gibi her insan öldllit
re yıkıldığını ve karşılannda bir as- çe, göklerden bir ~dız dtl~esi !A
lan peyda olduğunu görünce biraz zım gelseydi gökte yıldız kalmaz, 
geri çekilmiye bafladılar. Ferit Bey gök yüzü kapkaranlık ok.ırdu. 

relerine devam etml!}tk. 
Bu toplantıda Karaağaç mezbahaaı 

Konservatuvar ve Darülacezenin 939 
maıı yıllan kati hesapları hakkrnda 
tetkiki hesab&t encümeninin ma.zba· 
taları okunarak kabul edilmiştir. 

runu lçind.en çıkılmaz bir hale koy
muş ve yaptığı gafı tamir yolunda. 
da kendıetnl çok fena bir Vf.Ziyete 

sokmuştur. 

Istanbul hakemlerini ehllyetsiz "e 
maç idaresinden Aciz kimseler ola
rak gösteren ve bu cefakar çocuk
ları bir kaç liralık gelir için elle

takip etti. Aradaki cenkleşmede s&ğ Mnharebe meydanında artık inil
kolundaa yaralandı. Kılıcını ltemı;;1 tiler de durmuştu. Ancak tek tük 
sol eliM geçirerek kavgaya devama 

1 

soyguncular, bu korkunç ölüm di
hazırlanıyordu. Toggendorf da 1<en- y-mcla cesetleri soymak ve ganimet 
dini toplamış, başka bir ata bi.M!rek ı aramakla meşguldür. 
cenge kar~mıştı. Tam Ferit Beyle Gece yarısından sonra burada bir
kozunu pay etmiye hazırlandığı bior denbire bir sUvari peyda oluyor. 
sırada ller iki taraftan ricat boru- D&t nala gelirken kılıcını şakırda· 
ları <:alındı. Montekukulll, karşısına tıyor, etrafa heybet s~ıyor, süvari 
KUçlik Ah'.11ct Paşa . ile Ferit Beyın ölillerin arasına varınca duraklryor, 
arslan glbı ktikremış taze kuvvet- etrafı araştırmıya b~lıyor. Aradık
leri çıkın<:a şaşırmış, umulmaz su- larmı buldukça hürmetle, sevgi ile 
rette ele geçirdiği zaferi tehlikeye eğiliyor. Buz gibi donmuş bir takım 
koymadan savuşm&yı tercih etmişti. soluk alınlara birer puse konduru-

Diğer taraftan b"inci Uç senelik 
yol programının tetkik ve tasvibi 
hakkındaki teklif te mUzakere edi-
lerek nafıa encümenine sevkedilmiş 
ve salı günü tekrar teplanılmak U
zere içtimaa nihayet verJlmlştir. 

1 ç içe k utular gibi .•• 
rinde düdük spor sahalarında ko- H ani hlr kutu vardır, açınca J- , zun Uk gününde yazdığı makaleye 
şan .. birer Ucrctli işçi gibi tanılan çlnden bir kutu daha (,'ıkar, «Şimali Afrlkada ltalyanların son 
bu sozlerden sonra hakemlerimiz çolt onun da içinden bir kutu, ondan da günleri» ba.ıJlığmı atıvermiş. lngUlz
hakl~. olarak il~ ~aptıkları toplantı- bir kutu ve bu bö~·lece en küçük ku- ler bu gayelerine Dla,tıklan Kün, 
da bolge direktörünü izaha davet et- tuya kadar ıliirer. Çocukken bana üııtadı kendilerinden evvel gayeye 
mişler, tarziye verilmediği tal<dirde Selı\nlk bonma.rşeıılnden böyle iı;lçl' \'arını' bulacaklar, muvaUa.kıyetıe
maç idare etmiyeceklerinl açıkça 1 kutulardan almışlardı. Bunları biri- rlnln tadını çıkaramıyacaklar. 75 kuruşa satılması 

fazımgelen pulluğu 
250 kuruşa satmış 

bildirmişlerdi. birinden çıkarırken bir hokkabaz gu- iNTiKAM ALINDI MI? 
Hakemlerimiz yaptıkları ikinci ruru duyardım. Londradan verUen bir habere gö-

toplantıda da bölge direktörü tara- re, Ark Royal'in batırılmasından ı-
. .. ı ı Hamlet işi de bu kutulara OOn- ki gün sonra b 0 ta""are gemlslnı· ıı Slrkecide zlraat Aletleri ticaretile fmdan gbn1.1eri en e çilerle uzun mü- a "" 

Hasan Paşanın gururu ve cehaleti yor. (~ vu) 
ytizUnden Türk ordularından birini 
bozmuş olmakla beraber karşısında 
KöprillU ordusunun el sürülmemiş 
bir halde durduğunu biliyordu. 

75 nakaşalardan sonra kararlarında ıs- zedi. Dava, sahnede ba,ladı. Oradan battığı sahada bir Alman d--•--ıtı..ı 
uğraşan Hamparaum Terziyan, t ı ti d d A ıı """""" 

rarla bu akşama kadar bölge direk- gaze e ere geç ' ora an a ~ ye bir lngillz korvetinin höcwnuna uP--

Diğer taraftan Köprülü, Küçük 
~hmeUe Ferldin kahramanlığı sa
yesinde ordunun kurtulduğuna mem 
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lvlirasa konmuşlar 
Avcı Sııltaa Mehmet devri si-

lılhtarlanndan Musa Ağanın Zey
nel adında Arnavut bir kahyası 
,·armış. Bu adımı, her aldıtuıı u
nutmak ve boreunu tanıma

makla arkad&ı;'ları anunada çok 
fena şöhret kazanmış ve zamanı
aın tüe.ear ve esnafı tarafılMlan 

yaman bir batakçı olarak tanın
mıştı. Mua Ağa, tayin edild1ğt 

::msır eyaletine gitmek üzere ha
zırlıkla meygul olduğu &Irada, 
Zeynel A*a amıızın hahtalamr. Bir 
kaç gün yattıktan sonra. ölür ~·e 

Toııkapı ınezarlıj{ına gömülür. A
radan bir kaç gün geı;er. Kahya
nın öltunünü işiten alacaklıları, 

kalan mirası aralarında ı>ay et
mek üzere Uçer, beljCr konağa dü
şer. Bunları, o ıurada kalıya.ııın 

\'ekllbarçlığını yapan Ce,·at Dede 
adında bir bektaşl canı karyılar. 

Koaatı gezdirir, mirasçıların ko
nağı ,.e eşyaları sa.tıp ağaya ait 
borçla.rıru tamamlle ödeyeceklı>ri
ni vaat ile ba,tan savarmış. Bir 
gün bu alaeaklılardan bir azılısı 

gelir. Konağı gez.ip eşyaları göz
den ge~lrdlkten ~nra, gördükleri
ni azım"ar ve bektaşlye sorar: 

_ Bunlar borçlarının onda bi
rine bile yetı,mez. Ağanın daha 
neleri çıktı erenler. 

Her ,relen alacaklıya cevap ver
mekten usanan Ce,·at Dede bu ııu
ale sinirlenir. Can ı;ıkıntı111 Ue: 

- Dinle de anlatayım. Eneıa 
canı bedeninden, ardından cı>na
ze&l çıktı evinden. En soera da 
rıliriilerle alacaklısı ~ıktı hiç u
m.ımıyan yerlerden. 

Der ve adamı ba,mdan defeder. 

Çimento 
satışlan 

kuruşa satılması llizım gelen pulluk Bi i 1 c tf ŞI dl b Bf ,., 
ucu demirinin 75 tanesini 250 ku- töril resmen tarziye veı·medlği tak- r ne ezaya geç . m u - ranuş ve batırılmı,tır. Müretteba.hn 

dirde teşkilıi.tın resmt maçlarında rlncl Cezadaki davadan yeni bir da- (lan ötuz dördü esir edilen bu denlz-
ruştan satarken cürınU me.~hut ha- k b d .. -ıı iki <'l Ce 

sureti katiyede hakemlik yapamıya- va çı mış, 0 a ~ ye n - altı ıeml.alnln Ark Boyal'i batıraıı 
linde yakalanmış, mQtideiumumiliğe n · 
teslim edilmıttir. cakJarmı elçiler vasıtasile blldirmlş- zaya ver mış. tahtelbahir olduğu temin edllmekte-

Suçlunun bu sabah Asliye lkinci lerdir. Hamlet'in tayfı değilse bUc Şeks- dlr .. 
Yine tekrar edelim ki; aıciZ isna- plr'ln ruhu bir hokka.baz gururU11a lngiltere Bahriye Nazırı: «Hud'un 

Ceza mahkemetıinde duruşması ya- kaıulsa yeridir. 
dı suretile hakarete uğı'ıyan hakem- intikamını nasıl aldıksa Ark Be-

Dünden itibaren 
serbest bırakıld ı 

pılacaktır. ıer bu kararlarında çok hakhdır!a:r. INGILIZ TAARRUZUNDAN HIZLI yal'la de lııtlkamını alacağız.» de

Küçük hırsızlar )'akaland 
Şunu da ilAve edelim ki, hakemleri- Llbyada lngiliz taarruzu başladı. rnlştl. Verilen habere bakılırııa In
mizin bunu mesele yapmaları daha ilk gelen kaberlere göre, bu taarruz gllizler bu intikamı lkl gün lçlndo 
ziyade bu hakaretin futbolUn F sini, süratle lnldşaf etmekt.edır, yedi yiiz aldılar. Fakat Hud De Blsmark blrl
eporun S sini dahi bilmiyen idare- bin klşllik bir kuvvetle harekete birine Ayardı. Bir denizaltı gemlslltı 
ciden gelişidir ki, kendilerini bu ka- geçtikleri için işi ciddi tuttukları bir tayyare gemi!ri bir değildir. o
rarı vermek mecburiyetinde bırak- anlaşılan lngillzlerin bir hamlt!de nan için olaC'ak ki, JngUizler ,·erdlk
mıştır. doksan, yüz kilometre llertedlklerl leri haberde henüz Ark Royal'ln in-

Çimento satışları hakkında hU
kümet yeni bir karar almı:ıtır. 

Dün sabah Vilayete tebliğ olunan 
bu karara göre çimento satışların
daki tahdit kaldırılmıştır. 

Bundan böyle çimento her yer
de eskisi ıibi serbest olarak satı
lacaktır. 

. Hakkı ve Ha.yri adında 13 • 14 
yaşlarında iki çocuk, evvelki gün, 
Beykozdaki kundura fabrikasın
dan saç levhalar çalmış, kaçarken 
yakalanmışlardır. 

Hırsız çocuklar Beykoz Müd
deiumumiliğine teslim olunmuş

lardır. 

BISlge direktörünUn sözlerinden do haber verilmektedir. tikamının aluuaış olduğundan bah-

İçini çekerek öksürdü. B. Giesinger'in 

insana rahat ve huzur veren geniş elleri 

vardı. Parmakları kısa ve yuvarlak, elle

rinin üzeri tüylü idi. Karısının ellerini 
yavaş yavaş uğmaia başladı. Bu hareket 
ikisine de sükOnet verdi. 

Zihninde hesaplar yapıyordu. Mısır se
yahatine harcedeceği parayı hesapladı. 
Tekrar öksürdü. Sıkıntılı kalbine ve üz
gün zihninde halledemediği gönül ve he
sap meselelerine rağmen uykuya daldı. 

Giesinger tam erkAnile horlamazdı. 

· Daha doğrusu evlendiğindenberi horla. 
mak Adetinden vazıeçmişti. Kendi kendi
ni kontrol etmeğe alışmıştı. Horladığını 

hissetmeğe başlar başlamaz uyanıyordu. 
Fakat bütün bu tedbirlere rğmen uyur
ken yarı açık kalan ağzından hafif gürül
tüler çıkardı. Karısı bu kadarına alış

mıştı. Genç kadın, ses çıkarmadan yata
ğında yatıyor, bu hafif ve aşina güri.ilti.i4 
yü dinliyordu. Ateşi olduğunu kendi de 
hissediyordu. 

Bu son günlerde olan şeyler insana ateş 
vermez olur mu? Elbette verirdi. Gözleri
ni kapadı. Fakat artık hayalinde Fiyoru 
görmedi, yalnız dağdaki bekçi kulübesin· 
den yükselen küçük bir ışık görebildi. 
Bu ışık kendisini çağırıyor, arıyordu. Kah 
ormanların içinde, kah ince dai yolların
da dolaşıyor ve kendisini çağırıyordu. 

Maya, gözleri kapalı olduğu halde bile; 

ğan bu h!dise, bu haftanın en mil- Hüse)1n Cahit lnglllzlerden de ıü- setnılyorlar. 

h.iM maçlartnll\, • daha henüz orta ratle hareket ediyor. Daha taa.rru- TATLISEBT 

,VATANIN l!Dl:BI. &OBANI: 

Y:lzan: Vikki Ba111A 

uzakta böyle sakin ve sessiz bir ışığın 
kendisini beklediğini görüyordu. Kula
ğında şöyle sözler vardı: 

- Niçin karanfilleri öpüyorsun, Fiyor? 
- Seni istiyorum, Maya. Aramızda an. 

laştık değil, mi. Seni almağa ne zaman 
geleyim? Pazara kadar her şey bitmiş ol
malı. 

Tam o anda Giesinger üst perdeden 
ho14ladı ve kendi horultusile uyandı. Ma
ya hemen bu fırsata sarılarak konuştu: 

- Yarın dağdaki kulübeye gitmeliyim, 
Haynri! Söylediklerime ehemmiyet ver
miyorsun, fakat ben çok ciddi konuşuyo· 
rum. Artık çocuk delilim. 

Giesinger uykusu arasında cevap verdi: 
- Evet, tabit çocuk değilsin . Nereye 

istersen gidersin.. hele yarın olsun, şim
c:k uyu. pilicım ... Uyu, dinlenmen lazım ... 

Adam tekrar derin uykuya daldı. Yağ. 

mur hala yağıyordu. Maya gözlerini ka
padı. Hep o ışığı görüyordu. Dağdan ini
yor, kendisine doğru geliyordu. 

O da~ yolu~u ne iyi üğre~1mişti. Her 
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kıvrımını, her noktasını biliyordu. Bu 
yolda bilmediği tek bir çakıl taşı, uçuru
ma doğru uzanan tek bir dal, çağlıyan
dan damlıyan tek bir damla su yoktu. 
Hiç birini unutamıyordu. Her şey gözleri. 
nin önünde aydınlandı. Şeffaf, billftri bir 
halde en ufak teferruatı görüyordu. Yağ
mur hala yağıyordu. Kapalı gözlernin 
içinde hep o sabit ve inatçı ışık vardı. 

Kukuklu saat tekrar çaldı, horozlar öttü, 

sonra açılan bahçe kapısının gıcırtısını 

duydu. Yatağında sessiz uzanmış olan 

genç kadının kalbi hızla çarpmağa baş

ladı. Aşağıda ayak patırdıları, açılıp ka
pan:ın pencerelerin tahta kepenklerinin 

çıkardığı sesler duyuldu Bahçede fener 
ışıkları altında karanfiller görünüp kay
boluyor, ahırda katır Lisele tepiniyor ... 
Genç kadın yatağından kalkıp balkona 
çıktı. Giesinger, kendi horultus•ı olduğu
nu zannettiği bir sesle uyandı. Fakat bu 
sada açılırken gıcırdı3an balkon kapısın. 
dan gelmişti. Karısının balkonun par
maklıklarınJan sarkarak aşağıya baktı. 

ğını görünce seslendi: 
- Ne var? Ne oldu? 
Kadın, bahçeden gelen seslere alaka 

ile kulak veriyordu. Kocasına cevap 
verdi: 

- Bir adam geldi .. haber getirmiş .. 
Giesinger karanlıkta terliklerini arı

yor ve söyleniyordu: 

- Bu saatte ne haberi gelir?. Saçma 
şeylerle uğraşma, haydi içeri gel .. 

Karısını içeri çekti. Kolları nemli idi, 
yüzünde korkunç bir mana vardı. Bom
boş gözlerile kocasına bakıyordu, fakat 
onu görmüyor gibi idi. Aşağıda, bahçede 
insanlar hala konuşuyordu. Fener salla. 
nıyor, etrafı aydınlatıyordu. Giesinger 
tekrar balkona çıktı ve aşağı seslendi. 
Gelen cevabı kadın işitmedi. Kocası tek
rar odaya geldiği zaman kendisine sordu: 

- Ne imiş? 

Giesinger pencereden Kızıl Kayanın 

~üksek ve sarp tepelerine bakıyordu. Sö
ken şafak ışıkları altında bu te'peler ya
vaş yavaş belirmeğe başlıyordu: 

- Her zaman olagan şey! dedi, birisi 
tırmanırken yuvarlanmış. Yıldırım çarp· 
tı diyorlar. Otelci ve bir kaç kişi Kulübe
ye kadar gidip cesedini geri getirecekler
miş. Dağda bir bekçi kulübesi varmış, 
orada imiş. {;ekçi onu dağda bulmuş, ta
şımış .. • 

<Devamı var) 

~G~UNDIEN 
GÜNE -

Haftanın filmleri 
r oktanberl sinemaya gıtıoev miştlm. işimi erken bıtl· 
rince aklıma bir sinemaya gttoıell 
geldi. Arkadaşa ded.Jm ki: 

- Lütfen gazeteye bakar mısın f 
Bu hafta hangi fUınler ,·ar. 

- Bakayım. 
Arkadattım gueteye göz gezdir· 

dikten sonra filmlerin ~ımıerlJıl 
ı;a~·mıya ba'11adı: 

- «Biitün muharip de\·Jetıerlll 
nihaf zafer limitleri». Bunu speıı
<'er Tra<'y oynamış. Sonra u>oll· 
tıka ,.e harp C'ephelerine alt pro· 
pagandalar» adında bir film \·ar. 
Bunu da Arabacının Kızı nı.mııa1° 
yıldızı meydana getirmiş. Soort' 
Green Garson'on çevirdiği «Mt.
kuvvetlle Avrupa ve Pasifik a1>Io· 
kası» adında bir film var. Sonrl 
«Amerika - Jnglltere - Rusyayı 

karşı Almanya - Italya - Japon 
ya» filmi ' 'ar. Bir de «Şark cepbf' 
si cehenneminde bir Türk» fJJJlll 
var. 

Bu isimler karşttJında şaıJırdıftl 
Arkadaşın yanına giderek gazete 
ye baktım. Saydığı isiınJere a,e8 

zer hiç bir şey göremedim. 
- Alay mı ediyorsun beniJDk \ 

Hani «Bütün muharip devleüeriJ' 
nihai zafer UmJtlerl» ? 

- ı,te yahu: cSönmJyen ~ 
- HanJ «Politika ve harp cep-

helerine alt propagandalar»? 
- işte: «Mukaddes yalanı>. 
- Hani «Altın kunetne A-vrtl' 

pa ve pasifik ablokası•f 
- ı.,te: «Altın balkın 

- Hanl «Amerllı:a - Inglltere • 
Rusyaya karl}I .A111lanya - ıtalya • 
Japonya?» 

- işte: «Zincirleme atk»· 
- PekJ ya, «Şark ceplaeel ~ 

hen1temlnde bir Türk»? 
- işte o da şu: Bay Teldll • 

ilimler diyarında». 

K ÖR KAJ>I 

Balkondan düşerek 

ölen gene kız 
Evvelki sabah Talimhanedeki Sl· 

rel apartmanının üçüncü kat bal1'0-
nunun kopması neticeflinde yere dil· 
ı:ıerek ölen Coyanın tedbirsizlik "'' 
dikkatsizlik neticesinde bir kasa' 
ya kurban gittiği anlaşılmıştır. 

Coya, balkon parmaklığına ııa· 

fifı;e dokunmuş ve parmaklık ~Ol" 
muştur. MUddelumumilik binanm ;ıı 
şasr işile uğraşanlar hakkında ölil• 
me sebebiyet suçun.dan takibat& ıf• 
ritpniştir. 

MEVLODU ŞERiF 
RadyeUn diş mac11nu sa. 
bipleri Necip ve Cemil 
Akar Kardeşlerin petler· 

leri müteveffa 
HÜSEYİN AVNİ 
AKAR'ın 

vefatının kırkıncı ıününe 

tesadüf eden 25 Teşrini
sani 9U Sah günü öğ'le 

namazını müteakıp Beya
zıt Camii şerifinde mer· 

bumun ruhuna itha.fen 
l\levlüdü Nebevi kıraat 

ettirileceğinden bilcümle 
ihvanı dinin teşrifleri ri· 
ca olunur. 

i!l4;tf[!]:J:Dl14:il 
Hamur nasıl açılı: 

Hamurun nasıl yapılıp açıldıl'" 
nı soran okuruma cevap: 

Bir buçuk kilo has unu elekte!' 
ge~lrln.lz. llamur tahtasına dö'kiiP 
ortıunnı açınız. 150 gram una 1>lr 
yumurta hesablle on yumurtayı 11· 
nun ortaııındakl !:ukura kırın•'· 
Kafi miktarda sofra tuzu atınıı 
\'e ufak bir kepçe ılurulınu1' kiiUil 
su dükünüz. Kenarlarda bulunıııı 
unları parmaklarınızla azar aı•r 
kaydırarak ve ellnlzle yavaş )._. 
\'aş karıştırarak unu yedlrlrsiııl:t:· 
Hamur haline getirirsiniz. Eğer 
hamur katı olursa yağlı et suY" 
ile \·eya. erlıniş yağ katılmış dal' 
ı;u ile biraz sıılandırır \'e yufd" 
rursunuz. Hamuru herhangi t>lt 
yerinden tutuıı !;ektlğlıılz zaın&11 

:-;akız gibi uzayacak ve kopmıy•• 
cak bir hale gclinelye kadar Y"" 
ğurnııya devam edersiniz. ıı-· 
mur tam kıvamına. gelince, dör& 
tarafından çe,·lre çevire topfıY8" 
rak ve hastırarak ym·arlal: bir f!D' 
kll \'Crln;lnlz. Hamur tahtasını" 
üzerinde ileri geri itip yuv<1rfıY8" 
rak bilek kalınlığında. bir üsıuv•· 
ne '}Ckllne koyarsınız. Dörder pat' 
mak uzunluğunda. parçalara tal'' 
slo edersiniz. Her pa~ayı ke8il' 
taraflarından elle ba.ııar ve yu-· 
]arsınız. Bu suretle hazırlanan JıY 
mor toplannı kalın bir bez Ue öt' 
ter ve biraz dlnlendJrdlkten soJ1111' 
yapılacak tatlı veya böreğe ıif' 
oklava ile açanınu:. 

.. 

c 
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ı O nive rsite muh it inden l=aıl SON HAOIRllR IEI Harp Vaziyefi 

lngi iz 
çemberi 

f-:- ) ızan: ~ 

l~hsan BO~~I 

Oh, yurda kavuşuyoruz! A::~~~;ac~i:in:~:~k;~~;~~u 
Bari eski gurdların ııoksanlarını anlata
yım da onlar geni yurda sokulmasın 

fSiYASl ıCMM 
Müsavi silahlarla 

ilk mücadele 
v .. ., .... ~). Y. ZAl. 

H ildlselcrln ağırlık merkezi 

Şimali Afrika)"& geçmlşttı. 
Uzun hazırlıkları1nn &onra Jııgl

llzlcrlıı glrl tikleri taarruz, me\'zlİ 

bir deneıneılcn 71yıııle kı)'aıııya bir 
nıiicadele lıaşlangıcıııa henzi~·or. 

vı~ı ıneıııbalanndan ak .. eden ha
berlere göre Ingtllz.lcr, ~imali Af
rikoJ ı temiz.temek nzmlle i50 bin 
kişilik bir ku\\ et toplnınıı:lart1ır. 

Deniz kun etleri kara kun etıcrlle 
ta.ın l';' bcrııberUf'I hallnıledir. Ha
\ t\ kuncth•ri de her halde mak a
da göre artırılmıştır. 

(Ba'jı l incide) «-:o 
w~ıe dcrleneblllr: 

l - Volokolnınsk bölgesinde 
1:.ıısıar bir kaç kasnhnyı terkctmı,. 
1~ \"e geri çekilmişlerdir. Almanlar 
bu me\klln ,nrkındn bir ıınrça iter· 
lenıı~ bulunuyorlnr. 

2 - Ortada l\loja k'tıı Ruslar 
llıttkabfl taarruzla Almıınhın geri 
•trnışıardır. 

od R ı lar gerilemiş, Al· 
~ bu tehrlo l5 ktlometre ce
""Unda bwuııuyorlar. 

Yıınl, Rus müdafaa cephe.sinde 
hl!!sedilecek mühim bir de~l~lkllk 
Cllnıamıştır. Oneelerl .l\lojask -
lloskova otomobil ,·olu ,.e iki tara
fında ct'phe taarru~una girişen Al
llıan ordusu, Rus ('t'pheslnl yara
llıayuıca taarruz pl!nını deklştlr
ınış ve alı kın olduğu bir muha
tebcye başlamıştır. nu muharebe 
dU,manı ccn:ıhlarınd:ın ku~tmak 
\e tekrar mUdafııa için çekilmesine 
llıeydan vennemektlr. ı~e Al· 
bıantaı- \'olokolamsk'ta 'e Tulada 
•hndl bunu yapmak istiyorlar. Kı
'tıı bastırması dolayıı;lle Almanlar 
&toskova önünde !:abuk bir meydan 
ltıllharebesl kazanmak zorundadır
lar. Bunu yapaına:r.lar a, Moskova 
lıotu~ması uzayıp gidecek, cenahla· 
'•ııdan kuşatılmaclıkça Ruslar a
ltını adım r.ckilerek müdafaaya de
tant edecekler, böylelikle Almanlar 
lıe.r defaaında yeniden taarruz et
ltıek zorunda kalacaklardır. 

lıoneç ha\'zasmda Almanlar Vo
'oŞUof'°rad - ROf>tov hattına yilk
leııını~ıerdır. Eğer Almanlar Voro
•florg-radı alarak Doneç neJuini bu. 
~lr ci\'anndan şarka geı;ıebilirler
ıe, Rostofu elde etmeleri kolayla
tabillr. Mareşal Tlmoı;-enko Voroşl
lotgradı da kU\'\·etle tutuyor. Zka 
<'\Jma.oıar Rostofa ilerlemek lste
dlk1ıe, Mareşal Tlmo~nko Voroşl
lorgrad üzerinden mukabil taarrw;
lıu-da buhınablllr. 

Bu bölgede Ru 90l cenatu ku\'
\etıı tutulmaktadlr. Iran • Kafkas 
tolunu muhafaza için başka çare 
3'oktur. Buna makabil Rostofu he
der tutan Alman saf; cıenahı da kuv 
\etUdlr. Bu sebeple mUhlm muha
'ebeıler beklenebilir. 
Kınında Ruslar Kere şehrini de 

boşaımuştar 'e boğazın şark sa
hnını tutmuşlardır. Sh·astopolda 
"-Itnan taarruzlara henllz muuffak 
Clltnamıştır. 

İ ng i ltere Sovyet 

müşterek gaye si 

1, iktnclkfınun günündenbcri tilrlü bir ıstıraptır. Birbirlerinden ayrı, iki düşman 
büyük bir sevinç içindeyiz. Genç. İstanbulda resmi, gayriresmi, cephe teşkil ederler. Çünkü hiç 
lik davalarının en önemlilerinden hususi ellerde olmak üzere 20 ye bir Yurtta yüksek tahsil gençliği
birl olan talebe yurtları mesele- yakın Yurt vardır. Ben bunların nl anlayacak, dinleyecek bir ida
slne devletin şefkatli eli uzandı. ikisinde, üçilnde bizzat bir talct-e recller heyeti yoktur. Daima tale. 
İyi yürekli Baş- benin dileği .:işl 
vekilimiz Dr. Re •• ı; no gelirse!» ile 
fik Saydam dev ı;::J karşıla:ır, kc ... 
Jet bütçesinden dilerine: uBizim 
yarım milyon li- elimizden bu ka 
rayı hiç düşün- dar gelir» cevn. 
meden, tereddüt bı verilir. 
etmeden bu işe Yeni yapıla-
ayırdı. O giln. cak Yurdu~ an-
denberl humma. ıattığım noksan· 
1ı bir faaliyetle !ardan beri ve 
bunun üstilnde ııhhi şartları ha 
durulmakta, işin ıi olmasını ve 
esaslı bir şekil- sinesinde mum· 
de halledilmesi· kün olduğu kn· 
ne doğru çalı- dar çok talebe. 
şılır.aktadır. Bu Amerlkadakl talebe yurtlarından biri yi barındırmn-
uğurda Maarif sını istiyoruz ki 
Vekili Hasan Ali Yiicel, Parti Ge· r Yazan : "' açıkta, başka yerlerde hiç bir 
nel Sekreteri Fikri Tuzer, Üni· talebe kalmamalıdır. Bu Yurdc • 
versite Rektörü Cemil Bilsel a- ı Neriman Hikmet ı idare edecekler gençleri sevmesi-
ra~tırmaıar, tetkikler yapmışlar- ni bilen, onları iyi anlayan, kav· 
raştırmaJar, tetkikler yapını~lardır rayan, idealist kimselerden seçil· 

Ben buna çok sevindim, ama olarak bulundum. ~ D'lğe:ıerindc j melidir. Gence yalnız maddi ra. 
pek çok... Ve benim gibi herkes arkadaşlarım, tanıdıgım bır çok hatını değil, mA.nevt süktınetınl de 
sevindi. Nasıl sevinmiyellm? Bi: talebeler barınıyor. Hemen hep · bahşetmek lazımdır ki bu sayede 
zim memlekette bir talebe için sini tanıyor ve biliyorum. disiplini. biiyu .. kler·ni ır.1· 

Ş . d. bll b" i f U ı sevmee; , 
Yurtsuzluk en bUyük azaptı. ım 1 en ır sı a le bu ba- arkadaşlarına, karde~lerine nür-
Hem yalnız fakir talebe için de- his hakkında. bir parça konuşmak, met etıneğl öğrensin. 
ğil, kendilerine bir Yurt, barına- ~urtla~ımızın, Yurtlularımızın va Modern ideal bir Yurt, gençlere 
cak münasip yer bulamayan bü· zıyetlnı anlatmak istiyorum. Ye- maddi rahattan ziyade manevi bir 
tün ortahallller için de... ni bir Yurt kurulurken eskilerin kurtuluş temin edecek kendilerini 

İstanbulda, bu buhran günlerin- nasıl olduğunu göstermek fayda- sıkıntılı bir hayattan 'kurtaracak, 
den evvel de ortahalli bir talebe· sız olmaz. verimli çalışma ve inkişaf imkfı
nln hayatı meşakkatle doluydu. Bir Talebe Yurdu üç kısımdan nına kavuşturacaktır, gençlerin 
Anadoludan buraya yüksek tah· ibarettir: Yatakhane, yemekhane, şevkle, ümitle hayata ve istikbale 
sil yapmak cmelile koşuşanlar, mütalfıa yeri... Bizim talebelerin bakmalarını mümkün kılacaktır. 
kah yarı yolda bunalıp halsiz ka- ı hepsi bunların üçünden de daima Neriman H ikmet 
Iıyor, kah karışık, neidüğil belir- şikayetçidir. Yatakhaneler lüzu. 
siz muhitlerde neşelerini, ümitle. mundan fazla doldurulur. Bildi
rini kaybederek, tasarladıkları in. ğlm bir Yurt var: Yurdun binası, 

san şeklinden bambaşka bir hale ancak 200 talebe alabilirken 350 -
düşüyorlardı. . 360 kişi buraya sıkı~tırılmakta-

Bu Yurtsuzluk derdı, bizde clır. Yine bir baska Yurtta sekiz 
gençlik için di.si~l!~slzlik, ra_h~t- karyolanın konulablleceği bir o
sızlık, ve alabıldı~ıne serserılık· daya on dört yatak sığdırılıyor. 
ti... Binalar eski ıusuldür. Hiç birinde 

Fakat ~..-Sö.YlCJilt>k. .J§.te<;ll· ıhhate uy~ hava---tesisnh k-
ğim bu değll... tur. P encerelerimiz noksandır. 

Bizim memlekette bir «Yurt- Evlerimizde küçük bir odada iki 
suzlukn derdinden başka ayrıca kişiden fazla insanın yatması caiz 
bir de cYurtlulukn derdi vardır. sayılmaz. Umumi hayata karış-
Bir Yurtlu olmak, bir Yurtta bu· mak emelile ileri atılan genç bir 
lunmak da Yurtsuzluktan başka insanın bir metre mikfıbından az 

bir hava; uzun bir gece uykusuna 
kifayet eder mi? 

Din ve inkılap 
(Başı 1 incide) + 

Atatürk bütiln bir münevver 
neslin isyanını o nazik dakikada 
i!ade etmekten çekinmedi ve ken
dilerine bağırdı: 

- Hayır, o zat.,r Mehmetçikle. 
rin fedakArlığilc kazanılmıştır. 

Bunu size çaldırmam. 
Sulha kavuşur kavuşmaz, lnkı· 

lfıbın ilk işi taassubun bütün tc· 
melh:rlni baltalamak oldu. Fakat 
başka memleketlerde buna ben· 
zer hareketlerde görüldüğü gibi, 
taassuba 1aassupla mukabele et
medi, bir taraftan laiklik esası
nı kurmak \'e dinin siyasete alet 

<Başı 1 i.nei.de) §§ 
1 

~den şereflerine verilen bır öğle ye-

Yemekhaneler .. Bir çok zaman
lar gıda eksiktir, yemekler ya 
yağsızlıktan ve yahut kötü yağlar
la plşirilmekten iı;tiha kapayıcı 

ve lezzetsizdir. Sabah kahvaltıla

rında en ucuz beyaz peynirle en 

edilmesini bir suç saymakla be
raber vatandaşların dini hislerine 
ve ibadetlerine saygı gC;terdi. 

llıeğtnde okunmuştur. M. Çörçll, bu 
ltıe.sajında diyor ki: 

«Ele aldığınız gayelere ve başara
eağ'ınız esere en harareW bir su
rette müzahlrim. Bu derece çok ve 
ltıuhtellf içtimai sınıflardan teşckk!il 
tden komitenin temsil ettiği halk ef
ltarmın ağırlığı, müşterek dUşmana 
karşı kahramanca mücadelesinde 
ltus müttefiklerimize cesaret vere
cektir. Buncfan emin bulunuyorum. 

Bu öğle yemeği esnasında M. Ma· 
~ki ve Eden nutuklar söylemişler 
"e Sovyetlcr Birliği ile lngll tere a
'a.<ıındaki sıkı ve dostane iş blrliğı
tıt belirtmişlerdir. 

M. Ede:ı demiştir ki: 
ll:!!as beynelmilel siyaset mesele-

81.lıde, Sovyetıer birliği ile Inglltere 
lraamda herhangi blr menfaat an
laşmazlığı için hiç bir sebep mevcut 
lteg-ndır. 

Bu mücadelede yalnız bir tek Ca
"a vardır. Bu mUcadelede karşılıklı 
l·ardımlarda bulunmak, bizzat kendi 
kendisine yardım etmektir. Bizim 
kaYnaklarımız, Rusynnm kaynakları 
Itır. Rusyanın kaynakları da bizim 
lta:tnaklanmızdır. • 

ausyaya silah, cephane, tank ve 
tayyare götüren gemilerimiz, Rus
~lld:ı.n Ingutcrenln harp go.yretl 1- ı 

kıymetli iptidai madde getirmek 
dU". 

M. Eden sözlerini şoyle bitirmiştir: 
liUWn hUr mllleUerln yeglne he

etı, Alman askeri kudretini yıkmak 
onun yerine dünya sulhU \'e niza

ıı yokyamktır. 

Aı. Edenden sonra söz alan M. Ma-
181tı demiştir ki: 

Sovyet hUkClmeti, harp sonrası si
~llıseUnl, Inglltere ile mümkün ol
ltı.ıg,. kadar sıkı bir işbirliğine istı
tı.at ettirmek arzusundadır ve bu, 
bazı gUçlUklere rağmen, karşılıklı I· 
)ti niyetle yapılmaktadır ve yapıla
b11ır. 

Sıkı ve dostane bir iş birliği zih· 
111Yetı ile hareket eden In.giltere ve 
~ovyeUer birliği, mllttcflklcri ile bc
l'aber, nazi işgali altındaki Avrupa 
llııııeucrlnln gittikçe artan lsyanla
"tndan müzaheret ve Amerikanın 
!lı:ıııtane yardımı ile, nihayet mUşte
l'e• k. it dllşmano. karşı müşterek zaferi 
lıanacaklardır. 

iKi BÜYÜK FI Lhl 
Birden 

1-&LTIN TILDIZ 
Bilyük Aşk ve 11:uslki 

Şaheseri 

Baş Rollerde: 

AL İ CE FA YE 
HENRİ FONDA • DON 

AMECHE 
Bugün Matineler 12.45 te 

Başlar. 

Seanslar 2.10 • 5.40 • 9.10 

2-M. M OTO 
CANİLER ADASINDA 

Seanslar J2.45 - 4.15 • 7,45 
Ayrıca 

M. u. 1\1. MEi\ILEKET 

....... J URNALl ...... p 

1 ucuz zeytin, fenn hazırlanmıs 
1 çaydan fazla bir §ey verilmez. 
1 Yarımyamalak sabah kahvaltısı 
1 eden genç talebeler erken saatte 
yarı aç, yarı toJt fakilltelerindekt 
derslerine koşarlar. 

MütaUıa odaları, talebenin ade. 
dine uygun olmaz. Zaten çalışa.. 
cak yer de, gence istediği sükCıne· 
ti vermez. Daha neler neler .. Ta
lebeye alt oturma odaları, misafir 
kabul yerleri, hastalar için revir
leri; doktorları... Bunlar da ayrı 

mevzulardır. 

Diğer bir mesele, Yurdun ida· 
recileridlr. Yurt idıırecllerlle ta
lebe arasında hancı Uc yolcu arası:.-

daki miinasebct tarzı vardır. Bu 
iki taraf hiç bir zaman anlaşamaz. 

B U G f) .......................... 
'ütiln İstanbul halkının seve 

seve görüp alloşlıyncağı 

Nefis bir Filim 

SONMEYEN IŞIK 
BUyilk Mucid EDİSON'un merakla ve Maceralarla dolu hayatı 

Ba3 Rollerde 

SP ENCER TRACY 
ve R l TA J O H N S O N 

HATIRASI EBEDİYYEN UNU TA!UlYACA GINlZ 

Bugün seanslar 12.45 de başlar 

BİR FİLil\I 
,{! 

Bununla beraber köklü bir ta. 
assubu yıkan bir inkıliıp hareke
tinin sıkı sıkıya ölçUlü davran
ması beklenemezdi. İlk hızla dini 
taassup mefhumile umumi din 
mefhumu birbirine karıştı. Şu 
cihet gözden kaçtı ki inkılabın 
tabii bir düşman saydığı kuvvet 
asıl din değildir; cehalet, kara 
taassup ve adi menfaatin sarık 
sarmış, cüppe giymiş şeklidir. 

İşte bu sebeple; inkılapçı genç_ 
likte lidin" sözilne karşı bir kuş· 
kulanma istidadı peyda olmuştur. 
Din deyince hatıra mutlaka örüm· 
cektl, eski, lnkılfıpla hiç yakışık 

almaz bir şey, bir kara kuvvet 
geliyor. Gençliğin milhlm bir kıs· 
mı, kendi irade ve kuvvetine da· 
yanacak yerde akıl ve tabiat üle
minde mllspet bir yeri olmayan 
kuvvetlerden medet ummağı ayıp 

sayıyor, din tellıkkt.slni bir evvel
ki nesille beraber maziye gömme
ğe hazırlanıyor. 

Bu gidiş yanlıştır ve zararlıdır. 
Dün dini taassubun milliyete kar
şı gösterdiği inhisarcılığı bugün 
milli hareket hiç farkında olma. 
dan dine karşı aynen iade edi· 
yor. 

Bir defa dini taassupla din ay· 
ni şeyler değildir. Sonra milli ha· 
reket, taassubun inhisarcı ruhunu 
kendine mal edemez. Milli ruh, 
her tesanüt kaynağından isUCade 
etmek, her ~ yarar kuvvete sa· 
hip çıkmak zaruretindedir. Uzu:l 
asırların özene ozene açtığı derin 
içtimai mecraları ihmal edemez. 
Eğer günün birinde bir karakuv
vetin bu mecraları ele geçirmesi 
diye bir tehlike varsa böyle bir 
ihtimal, din meselesinin ihmale 

r 
DehakAr ve Parlak Yıldız ••••m:ı••ı~ uğramasına bir sebep teşkil ede

~ mez. Tamamifo aksine olarak bu 
BİLDE KB A BL meseleyi aydınlatmağı, üzerinrlc 

en son ve mükemmel durmağı, umumt hayatımız içln-

M u k ad d es Yalan deki yerini, vazifesini belli etme-
ği, dini tesanüdü yeni nesle ne 
şekilde devredeceğimizi açıkça 

(Dle Barmherzinge Lüge) dü;ıünmeği emreder. 

Ş A R K Sinemasına Bilmeliyiz ki biz, yalnız dini 
taassubun inhl!:arcı ruhunu ken. 

koşan seyircileri gaşy e tmektedir. dimlze mal etmekle kalmıyoruz. 
Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. ••~•••llll'' Hiç farkında olmadan yabancılara 

••••••• benzer görünmek ve takdirlerini 

Fil mi rıde 

maddesi deQ işt i rildi 
Ankara, 21 (Telefonla) - Bu· ı aydan bir seneye kadar olan ha· 

giln Bilyük 'Millet Meclisi saat pis cezasını az bulmuş, daha şıd-

15 te toplanmış, askerlik r!li.ıkel- dellendirilmesini bir memleket 
le!iyett kanununun 39 ve 61 mci meselesi olarak ileri sürmilştür. 
maddelerini değiştirmek isteyen Ziya Gevherden sonra söz alan 
yeni kanun IAyihası üzerinde gö- hatipler verdikleri izahatta suç ile 
rüşmeler· yapılmış ve bu hususta ceza arasında bir nlsbet bulunma
yapılnn müzakereler neticesinde sı !Azım geldiğini izah ederek or-
39 uncu madde aynen kabul edil- dunun kuvve! harbiyesini azalta. 
mi§, 61 inci madde ise yeniden cak !iekllde hareket edenler için 
tetkik edilmek ilzere Meclis umu. ceza kanununun şiddetli müeyyl
mi heyetince encümene iad~ edil- delere malik bulunduğunu an
miştir. Bundan sonra askeri mil· !atmış, hükümet ve encümen ta· 
kellefiyet kanununun 68 inci rafından sc\•kedilen kanun Jayi
maddesini tadil edecek layiha gö- hasının kabulUnü temin etmlşler
rilşmeslnde söz alan Ziya Gevher dfr. 
Etili; ellerfnde btilunan motör'lü 
nakil vasıtalarının vaziyetlerini 
değiştiren ve bozanlar için ge
rek hükumet gerek Milli Milda· 

Meclis ruznamesinde baflka mad 
deler bulunmadığı için pazartesi 

günü toplanmak Uzere içtimaa 
faa encümenince teklif edilen üç nihayet vermiştir. 

Almanlara göre 
Rostof şehri 
tecrit edildi 

Rusların, Leningradı 

tahliye teşebbüsleri 
akim bırakı ldı 

Berlln, 21 (A.A.) - Alman ordıı
lnrı başkumandanlığının tebliği: 

Donetz havzasında ve cephenin 
merkez kesiminde cereyan eden mu
harebeler esnasında yeni Uerleme!er 
kaydedilmiştir. 

Lenlngrad önUnde düşmanın çı

kış teşebbUslerl Alman müdafaası

nın toplarile Akim bırakılmıştır. 

Vichy, 21 (A.A.) - Ot'iden: Rus 
cephesinden gelen son haberlere gö
re Doneçte. Moskova. cephesinde, 
Knllnin şarkında ve Tula etrafında 
Alman ilerleyişi devam etmektedir. 

Rostof fehrl tecrit edllmlşUr. RuP 
lar bu mıntakada anudane blr mu· 
kavemet gösterlyorlar:.oıa 

kaybediyorlar. 
da ara7.i 

Ruslar, Lenlngrad garnizonunun 
bir kısmını tayyareler ile tahliye et
mlye teşebbüs etmi,lerdir. Bu te
şebbUs, Alman tayyareleri tarafın

dan akim bırakılmıştır. 

Tek dereceli 
intihaba 
doğru 

S:ıbah çıkan arkadaşlarrmrı:
dan biri i, intihap kanunumuz
da bazı deği~ikllkler yapılacağı

nı yaznu' , -e demişti k l: 
«Ankarada rnebua seçimindeki 

tek dereceli intihap usulünün 
kabulü lmkAnları tdk lk edil· 
mektcıllr. Bu suretle yeni me
bus e.eçlmlnde müntehlbl sanl
lere lüzum kalmıya<"ak halk 'e
k ili er ini dofrudan doğnıya ~
cektır. 

Hazırlanan lli.yıha yakmda 
l\leellııc . e\ kedllttektlr.» 

Bu haber i Ankara muhabiri
mize sorduk, bize böyle bir r l
vayf'tln dola.,tıtrnı, fakat tel·lt 
edllmedlflnl bildirdi. \,.. ______________ _, 

Sovyetlere göre 
Nlojaıskte bir 
gedik açıldı 

Ruslar, T u 1 adak i 
M:hverin zaferi çemberden kurtulmaya 

Bulgaristanın Moskova,ç2~ 1;!'.~.~rla~vyet g .. 

f •d• ce tebliği: za erı ır 20 Sonteşrin gUnü kuvvetlerimiz 

Bunu söyliyen Filof 
• I ,. tt• 
1.ave e ı : 

bütün cephelerde düşmanla çarpış

mışlardır. :Muharebeler bilhassa Don 
nehri üzerinde Rostofda, Volokc.
lamsk"da ve Tulada çok şiddetli ol
muştur. 

Moskova, 21 {A.A.) - Cepheden 

lııgllterc na,n~l•lll B. ç.ör~·lle ba
kılırsa lnglltc.re ordusu ilk defa o
larak mil a\I ısllıihlarla Almanlar
la boy ölı;üşıiyor. Uoğru-.u aranır

ı.a denl&c hlıklm olmak, ku\ \et 
miktarı ,.e üslere yakınlık g-ibl 
5artlar lngilizlcrin lclılnedir. 

Her ,·akit, pek lhti~·atlı, h a ttıi 
bedbin bir il an kullan&11 l nglliz 
Hn.'l\"c.klll, Afrika hareketleri hak
kında açıktan nçı!,"8 nlkblndlr. B u 
hareketleri nctke itibarile \ 'aterlo 
muharebe!llne benzetmekten çekin
miyor. Kral namına ordu, donan
ma ,.e hava kunetlerlnc hitaben 
neşrettiği kı n mesaj, Amlrııl 1''el
sonun Trnfalkar muharebeslncl"n 
en elkl m~hur mesajını hatı rlatı

:) Or. 
l nglllzlerln gozlerlne kestirdikle

r i hedeflt"r cidden mühimdir. Şima
li Afrikayı tf'ınizlemlye ınu,·affak 

olurlar a ;\fısır tehditten kurtula
<'.&ktır, l ngUlzlerin Akdenlze, l "ak•n 
,.e Orta ~arka, alt durumu, Alman
ların Knfkao;yayı istila ihtimali 
gerçeklt'5SC bile, epeyC'e dilıelmlş 

hulunllC'aktır. Bundan ~ka I ngl
llzler, kl'ndi Ü.Zerlerine tazylk ~e
kerek Rus <"f'Jılıeslnln yükünü ha
rınetmlş olac•klar ,.e kendllerl için 

mlisalt bir saha '\'e zamanda Al
manlara esaı.lı bir mücadcle.)i zor
la kabul ettirmek mevkflne ,·ara
caklardır. 

işin .Franı;ız. Afrikası üzerine o
lan tesirleri he.'\aptan hariç kala
maz. \'14;11 hlikt\metl, buna alt lhtl
mallrrln iizerlnde ı:lmdldf'n dur
muş, General \'iegand'ın , ·azifesl
nfl nihayet ,·ermı, ,.e ı;ımali Afrl
kadakl 't'ran ız ,·ali ve anlirallnl 
doğruila.a doğruya Arnlral Darlan
dan emir filııcak mc\ klc koymuş
tur. 

Dr.mek ki, LlbyadakJ lngiJl.r. ta
arr uzu, bütiln aydığımı:ı netiCf!· 
!erden başka Şimali Afrlka ,.e 
Fran a mcsclclerini dUnya u bne-
lne sürükllyebUC<'ck \'e ltalyanın 

tamamllc harıı hattı haricine rıka
rılması gibi bir netice ,de , ·erebile
cektir. 

İ n gil i zler 160 ki lometre 

ilerled iler 
(Başı J incide) X 

rutmliş veya karada tahrip edilmiş
tir. 

Derne, Bardla, Blngazi ve Trab
lusa akınlar yapılmıştır. Ayrıca Me
slnaya, Napollyc, Brendlziyc de hü
cum edllmlştlr. BütUn bu harekAttan 
sonra 9 tayyaremlz noksandır. 

Kahire, 21 {A.A.) - Resmi mah
fillerden mOlhcm bir kaynaktan ha
ber verildiğine göre, lngillz ileri ku\ 
veUerl. nlsandanberi Kahlrede bulu-

"60 yıfdJr uğrunda mÜCa- Moskovaya gelen son haberler, Mos- nan Tobruk garnlzonile temas ha
kovaya doğru bUyUk Alman taarru- llndedirler. Zırhlı tümenler arıuıında 

dele edilen ülküler başa· zunun yeniden başladığını ve Volo-
n /ma yolundad1r.,. kolamsk iııtlkametinde sekiz tumen-

Sofya. 21 (A.A.) - Buıcar A- le bir hücum yapıldığını bildirmek

yapılması beklenen meydan muha
rebesinin zamanı ya kl&.ltığ°ı haber 
verilmektedir. 

jansı bildiriyor: 
Başvekil l\I. Filof, dün mecliste 

söylediği nutukta ezcümle şöyle 

demiştir: 
11- Bugün biz hadiselerin inkl· 

şa.fı ile yani mihver devletlerlle 
müttefiklerinin yanıbaşında bize 
mukadder olan yerde kat'I ve sar 
sılınaz bir surette bulunuyoruz. 
Mihver devletlerinin zaferine kat'I 
surette inanıyQJ"uz. 

Çilnkil onların zaferi Bulgaris· 
tanın zaferidir. 

Bnşvekil şunları UA.ve etmiştir: 

Bulgarietanın 60 yıldır uğrunda 

mücadele ettiğı illkUlcr başarılma yo 
lundadır. 

celbetmek meyillerine de kendi· 
mizi kor körüne kaptırıyoruz ve 
içtimai varlığımızın en esaslı bir 
temelini kendi elimizle baltalı· 
yoruz. Unutuyoruz ki kendilerine 
hoş görilnmeğe çalıştığımız ya
bııncılar~n kendilerine rnaf\sus 
dini tesanUtleri vardır ve bunla· 
ra dört elle sarılıyorlar. 

İşte bütün bu dil!iüncelerin te. 
siriledir ki lnkıUıpla din arasın

daki münasebet meselesinin tet
kikını berraklısa doğru atılacak 
en mühim bir adım diye telAkkl 
ediyoruz. Bu meselenin ayrı ayrı 

safhaları üzerinde bir sıra yazı ile 
duracağız. Bu yazılar, sunun 
mevzuları müsaade ettikçe bu sü
tunda çıkacaktır. Araya fazla fa. 
sıla vermemeğe de çalışacağız. 

Şimdiden söyliyelim ki bu ya· 
zılardaki düşünce tarzı dini de· 
ğil, tarihi ve ilmi olacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

tedir. 

Çarpışmalar, bilhassa Moskovanın 
şimal kesiminde şiddetlidir. ve bu
rada dUşman Moskovaya kadar bir 
gedik açmak teşebbüsUndedir. 

Mojalsk kPslmlnde Almanlar, Sov
yet hatlarında gedikler açmışlardır. 
Bu kesimde bir -&ok köy, müteaddit 
defa bir elden bir ele geçmiştir. 

Londra, 21 (A.A.) - Moskova 

Londra, 20 (A.A. ı - Llverpool 
Post gazetesi yazıyor:• 

Yeni taarruzumuz, Almanlan Rus 
yadan çekmek suretllc tam bir ikin
ci cephe teşkil etmemekte tse de 
doğrudan doğruya. bir iş birliği iç n 
pek ıuzumludur. Biz eğer Rusya ile 
Kafkcısyada birleşmek istiyorsak ev
vcld sol cenahımız l'e Mısır üzerın
dekl mih\•er tehdldınl ortadan kal· 
dırmalıyız. 

radyosunıı göre, Tutanın cenup batı-
d ıh ı bir 1 t 1 Londra, 21 (A.A.) - Annalist"ln 

sın a n a \'llZ yt hası olmuş-
askeri mütaldası: tur. Radyo diyor ki: 

Kıtalarımız, Almanların çcvirma 
hareketlerinden kurtulnııya ve düş
manı .Mosko\•anın civarına uzak nok 
talarda bozguna uğratmıya çalışmış 
lardır. 

Veygand'ın 

emri yevmisi 

(Başı ı incide) / §/ 
Diğer taraftan General Veygar.d, 

Afrika Fransız ordusuna ~ günlUk 
emri göndermiştir: 
cFransız Afrlkası ordusunun su

bay, yarsubay ve erleri: 
Askeri meslek hayatımın en son 

zevki Ye en son şerefi daima sizJn 
başınızda bulunmak olacaktı. Sizden 
ayrılıyor ve veda ediyorum. Muhte· 
Ş4!m anancnlze andınıza, bayrajtınrza, 
sadakatte devam ediniz. Şefimiz Ma
reşalin arkasında kuvvetli, lnzlbatlı, 
toplu ve mllttehit durunuz. Bu du
rumuııuz her llmldJ haklı göııterfr. 

Vahdetimlzln tahakkukuna yalnız bu 
durum lmkAn verecektir. Bayrakla
rınız ve sancaklarınız önünde saygı 
ile eğiliyorum. Kalpleriniz kuvvetli 
olsun.> 

Gmernl CUnnlngham kuvvetleri-
nin çölde 160 kilometre ilerlemek 11u 
retile şimdiden muazzam muva!fa· 
kıyetler elde etml~ olmalarına ve 
Sollum, Bardia ve Cspuzzo bölgele
rinde toplanmış olan Alman - ltal
yan zırhlı tümenlerinin muvasalası'lı 
tehdit etmekte bulunmalarına rağ
men alınacak kati neticeleri kestir
mek için vakit henüz pek erkendlı. 

Çörçi li n mesajı 

<Ba.'il 1 incide) X 
Harp uğrunda çarpışanlan Tanrıya 
emanet ediyoruz.> 

Hltlcrln şarkta yıldınm harbi 
pldnları tamamUe suya dftşmUştUr. 
Hitler, bize karşı bir imha haıb! 
yaptıı'ttnı sliylUyor. HIUer, kendi is
temiş olduğu bu imha harbini göre· 
cektlr. 

M. Mniski sözlerini şöyle bitirmiş· 

tir: 
Almanya. yalnız karada mağlClp 

edilebilir. Mlltte!ikl~rln b{'r biri bu 
gayeye varmak için kendi yardımını 
yapmalıdır. Müthiş Hltlerlzm teh
didi, ancak Alman ordusu tamamıy
lP imha edildiği zaman nlhat surette 
ortadan kalko.caktır. 
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Y A T A N 
O kuyuculorma büyük bir hizmette bulunuyor 

Kupon/an kesip bize gönderiniz, 
On ~ kııpon getiren he.r o kuyııeuya bll'lnct Jlstedek i kitapla.r, 
ıo kupon .-ettrene de ikinei. liBtedeki kitaplar btıyltk bir ten
zlJl tla \ cril~tir. 

Tenzilatlı kitap listemiz 
Birinci Liste 

500 kuruşluk 10 kitap 250 kuruşa 
llşk Güneşi Etem İzzet Benice 
Donogo flsri k omedi 
PMTT16klarife Konuşan Kız Hallen Keller 
Tarihte Kadın Sima/an Ahmet Refik 
Bir Öğretmenin Romanı 
Gözlerin S/frı 

Bjzim Türküler 
Kağıt Oyunları 

1939 Harbinin Menşeleri 
100 Fal (Manzum) 

Huriye Öniz 
Nur TahsiU 
Vasfi Mahir 

fi. /ılloruva 

Necdet Rüştü 

1.50 
7.5 
.50 
.50 
40 
40 
30 
30 
25 
10 

500 
Bu f!ıte.ılekf ki'-Pl&r 15 k..-a NUaWöfte 250 ktm&fa altıllabile

cektir. 

lklllcl Liste 
10 liralık 12 kitap 5 l iraya 

Çapkm l'(Jz flka Gündüz 12.5 
flbdü/hamit ve Ytldız hat1ratı Tahsin Paşa 150 
Faşizm ve Onun Devlet Sistemi Nüzhet Haşim 12.5 
Grek ve Rumen Mitolojisi Nüzhet Haşim 100 
Bizansm Son Günleri İskeRder F, 75 
~m ~9 ~ 
Moskova - Roma Falih Rlfkı 75 
Hayatm Sonbaharı Dr. Poşe 75 
Bug ünkü Japonya Resimli 50 
Yeni Türk Edebiyatı Vasfi Mahir 50 
Faust hakkında fldnan 50 
Vatandaş için Medeni Bilg iler A fet 50 

1000 
Bu llste«ekl kitaplar Z9 k upan mtikJlblliHe be' lira ya alınabile. 

cektir. 

' 

il 

1 
1 
1 

TORKiYE 
iŞBANKASI 

1 
ı KiiçiJlı tasarruf 

heaapları 11>42 

1 IKaAMiYE Pl.ANj 
l 
1 KEŞİBELER: 2 Şubat, 4 Ma-
' ~ıs, 3 Ağustos, 2 İkincite§rin 

tarihlerinde yapılır 
..................................... .,, 

1942 İKRAMİYELERİ 

1 adet 2000 liralık= 2000.- lira 
3 l) 1000 » = 3000.- .. 
2 » 750 » =1500.- ll 

3 :ıı 500 ]) = 1500,- .. 
10 )) 250 » = 2500,-- .. 

40 » 

50 )) 

200 ll 

200 )) 

100 .. 

50 » 
25 » 

10 )) 

=4000,- .. 

=2500,- .. 

=5000,- .. 

=2000,-

BULMACA 

sağa: 1 - Fena 
şaşırma; Yemek. 2 - Hazineler; 
Haydut. 3 - Pek IJtüçük; Yamak. 
4 - Tedarik ederek sahip olan; 
Bir nota. 5 - Sazda tempo aleti; 
Yad. 6 - B ir uzvumuz; Pot; Ka-

l 
inat. 7 - Üstü renkli cam taba. 
kasile işli; Kimse. 8 - Yapma; 

1 

Yasak etme. 9 - Bir kadın adı; 
Çocuk dilinde: fena. 10 - Buz. 
11 - Durgunluk; Kalb1;1rda11 ge. 
çirme. 

Yuakrıdan aşağıya: 1 Bir 
ı 

başmuharrir. 2 - Faydalı; Krali· 
çe. 3 - Bir nevi domino oyunu; 
AvrupaRin havasının güzelliğilc 

meşhur bir şehri. 4 - Lanete 
müstahak; Sefine. 5 - Tersi: ye· 
me; İşaret. 6 - Lahza; Beyhude. 
7 - Zarf edatı. 8 - Çalmak; vü
cudun kısımlarından. 9 - Sanat: 
Bilgine yakışır surette. 10 - İrat; 
B ir hayvan. 11 - Danışıklı döğü· 

şüklü müsal)a.ka; Cam. 

EVVELKİ B ULMACANIN HALLİ 

Soldan sağa: 1 - Palabıyık. 

2 - D ana ; İsa. 3 - Kik; Talimat. 

4 - Isı; İl. 5 - Sıra; Abla. 6 
Dra; Sır. 7 - Ilık; Gong. 8 

Va; Ace. 9 - Rivayet; Şeç. 10 

A na; Enis. 11 - Matematik. 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Kıs· 

kıvrak. 2 - Adi; Lain. 3 - Lcı . 

kırdı; Vam. 4 - An; Ark. 5 -
Batı; Ayet. S - Asa: Ece. 7 - 1 
Yalı: Etem. 8 - Aıg; Na. 9 -
Kim; Bronşit. 10 - Sail; Esi. 
11 - Patlangaç. 

TA H V I ~I 
22 TEŞRİNİSANİ 19H 

CUMARTESİ 

AY: 11 - GÜN: 326 - Kaslm: 15 

Deviet De~iryolları ilanları 
Muhammen bedeli (81250) lira olan 11000 adedi Tulum, 1500 

adedi caket ve pantalondan ibar et takım olmak üzere cernan 
12500 adet işçi elbisesi 8/12/941 Pözartesi günü saat 15,30 da kS· 
palı zarf usulü ile Ankarada İda re binasında satın alınacakt;r-

Bu işe girmek isteyenlerin 531 :!,';O liralık muvakkat te'minat 
ıle kanunun tayin ettiği vcsikalcı rı ve tekliflerini ayni gün saat 
~-1,30 a kadar Komisyon Rı~isliğin e ·.ermeleri lozımdır. 

:~:ı,.tnanıcJer (200) kua•.<;a ,\:"::, ara • Haydarpaşa ve İzmir veı· 
nelerinde satılmaktadır. (10211) 

Türkiye Cümhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kurul~ tarihi: 1888. - Serma yesı: 100.000.000 TUrk Uru 

• Şube ve ajaı.a adedi: 265. 
Zirai ve ticari her ııe vl banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,00 0 Ura ikramiye veriyor. 

Istan bul Belediyesi ilanları 
~ ...... _. ......... ._ ..... _. ........ RUMİ: 1357 - İklnciteşrln: 9 1 

HİCRİ: 1360 - ZİLKADE: 3 

Ziraat BankBRında kumbarıı.1 ı ve ihbarsız tasarruf hesaplarındll 
et, az 50 lirası bulunanlara senıııde 4. deta çekilecek kur!a ile aş•f!' 
dakL plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

-t det 1,000 liralık •.ooo Ura ıoo adet 60 liralık 5,000 

Beyoğlu hastahanesi için alınacak rontken ftllm ve eczası açık 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedelı 1715 lira ve ilk teminatı 
128 lira 62 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü ka. 
leminde görülebilir. İhale 8112 /941 Pazartesi günü saat 14 te Da· 
im! Encümende yapılacaktır. Tali plerın ilk teminat makbuz veya 
mektupları ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesıkalarile ihale günü 
muayyen saatte Daımı Encümende bulunmaları. (10249) 

1 Hiktll'I ti~ 

İSTAJSBUL BELEDİYESİ 

D ram kısmında 
Bugün saat 16,30 da 
Tiyatro tarihi matineı:ıi 

Bu ak~am 20,30 < 
l\lERDl\'E~DE 

BİR IŞIK 

Bir berber kömürden 
zehir1en :li 

ŞEHİR TİYATROSU 

ist ik lal caddesi Komedi kısmıaea 

Gündüz saat 14 te 
ÇOCUK OYUNU 

Bu ak~am saat 20,30 da 
KÖR DÖVtiŞtr 

Ziya Gün'ün 
vasiyeiinden 

doğan dava 

VAJUT U:VALl .I~ 'ı 
GÜNEŞ: 6,56 2,10 
ÖGLE: 12.00 7,14 
İKİNDİ: 14,31 !l,45 
AKŞAM: 16,4Cl 12,00 
YATSI: 18,22 1,36 
İMSAK: 5,12 12,:?6 

4. » 500 » 2,000 » 
' » Z50 ıı> 1,000 » 120 " lt f,800 » 

~ • l ie > f ,000 > l iO lt lt 8,200 1' 

DİKKAT: Hesapl&nırıııdaki para !ar bir sene içinde 50 IiradfJ\ 
fazıasM 

11 Eylill. 
aşağı düşrniyen:eı·e ikramiye çı.c tığı takdirde % 20 
Yen:ece!<tir. Kuraiıı.r senede 4 d eıa, 11 Mart, 11 Ha.ziran. 

11 BirincikAnun da. çekilecektir. 

~----------------------~ 
Bö.ge Direktörü Yeni Neşriyat: RADYO 

tarziye vermezse.. is 1 ô m - T Ürk Bugünkü Preıram 
Pol.s hafı yesi Necdet Sırçözen 

AŞK YUVASI 
j ) azan : Sadun Galip SAVCI \ 

Sırçdzen öğle zamanı yemeğe gi_ kaldık doğrusu ... 

Saraçhanebaşında 7 numarada 
berberllı-.: yapan 85 yaşında Ömet". 
dun bir mangal ateş yakmıı: ıı:ı- Bir müddet evvel Cerrahpaşa 

11,rken düşüp bayılmt~tır. Diikkfı- hastanesinde hayata gözlerini yu
na delen bir müşteri vaziyeti gıi· ı man. ~oktor .. Z_iya ?ün'Lin vas.~yeti 
reri'k zabıtayı haberdar etmiş ·• e mucıbınce Unıversıte ve Daruşşa· 
ihtivarın kömürden zehirlendiği fakaya terkettiği malların idaresi 
ani;şılarak Ccrrahpaşa hastane<.1- için kurulmasını şart koştuğu te· 
ne kaldırılmıştır. sis heyetinin asliye üçüncü hu. 

k 1 d 7 ,30 Program bahar ııt 
onsi ope isi l. 1 (Başr ·2 inc·lde) 7,33 iVIüzik yarı"ıar ıl 

bot ajanlığı, klüplerin mukadderatı- 23 üncü nüshası intişar etmiş. 7,45 Ajans 14.40.15,30 J,\tilZ0 nı, zayıf hakemler eline bırakmak- tir. Bu nüshada a'ma ve a·mal 8,00 Müzik · 19,45 Serbest 1 

tansa tehiri cihetine gitmesi her hakkında en salaihyetli muharrir 8.15 Evin saatı dakika 
halde daha doğru bir harelcet olur- ve müellifler tarafındım yazılmış 8,30-8,45 Müzik 

1
19

1
55 Milzlk c 

du. kıymetli makaleler vardır: A'ma· 12,30 Program 20,15 Radyo gıı 
Oyle anlaşılıyor ki, bu bar~z ~a- lar hakkında Peygamberimizin 12.33 ::\Iüzik 20,45 l\lüuk 

karet kar~ısında, hakemlerimız ız- şefkatine dalr hadisler. fıkıh ba· 12,45 Ajans . 21,QO Ziraat tıtl' kuk mahkemesinde açtığı tescil 
derken, Karakoy Palasın önUnde ko- Kadri, Necdet ve polis mcmurile . . j di çekmeceleri yokladı 
ınıser Kadn Uyanık'a ı astladı. Kadri b.rlıkte asansore bıncrken odabaşı. ' ' 
yanında bir polis nıemurlle acele a· ya: 1 litliydi. 

hepsı ki· davasına çarşamba günü bakılmış
tı. 

zeti nefislerinden fedakarlık Ylılpa- kım.ından hükümler, tebdil ve 13,00 Müzik 21,il.O l't;Iüzık 
mı0yacakldıardbr.öl d. ktö u u t 1 teşkilatlar. islam ülkelerinde, Sel- j 13130 Program 21.45 Komışırııı. 

ha e ge ıre r n n ar- . . . 

cele yukan doğru çıkıyordu. - Sen bir yere kaybolma, her hal - tık bakışta hırsızlığa delalet 
Sırçözen, kendisini gôrmeden ge. de senin de bilgıne milracaa.t edile. edecek bir emare yok. Fakat sırası 

çen Uyanık'ın kolundan çekti: cek. ı gelince, kasanın ve çekmecelerin içi· 
_ Bu ne telıl.ş Kadri, mlilıım bir - Nereye kaybolacağım bayım. ne de bakmalı. 

vaka mı var? Handan dışarı bir adım atmak A.· _ Evet ... 
_ Ha, sen misin Necdet ... Evet... detim değildir. Bu sırada kapı açıldı. Müddei· 

Şurada <Ayın Ondördil~ hanında bir Dördüncü katta 21 ve 22 numa. umumi muavinlle adliye doktoru içe. 
cinayet olmuş: oraya gidıyorum... ralı odaların önünde bir polis me· ri girdiler. 
Sen de gelsene, belki bize bir yardı. muru bekliyor, cinayeti duyup ta Komiser, Necdetle yeni gelenleri 
mln dokunur. gelen han içindeki meraklıları sav- d kt d. 

- Hay hay canım, emredersin. 
Yürürlerken Kadri Necdete anlat· 

tı: 

tanıştırdıktan sonra o or ese ı 
makla uğra.şıyordu. muayeneye koyuldu. Muayene devam 

- Kimse geldi mi? ederken Necdet. odanın içınde dolaşı_ 
- Hayır. komi.serim. Arkadaş ' yor, bir tarafta bir emare bulm11k 

emriniz veçhile katibi 22 numara- ümidile her tarııfı gözden geçiriyor. 
- Hanın 21 • 22 numaralı odala. da göz altında tutuyor. 

rını tutan Ahmet Taşır öldürülmüş. _ Ala.. Aç bakayı yirmi biri... du. 
Bu adam deniz nakliyatile uğraşır. Poli!ı, 21 numaralı odanın anahta. Doktor muayenesinin neticesini 
İkısi kırkar, ikisi ellişer tonluk dört bildirdi: 

rını çevirdi. 
motör sahibidir. Bunları Marmara ve Kadri Necdetle birlikte içerl gL - Boyundaki çUrlikleı-, maktulün 
Karadeniz llmanlarile İstanbul ara. rerken polise tembih etti: boğularak öldü.rtildüğünü göstermek 

Di.in de Ziya Gün'ün varisleri . . . çuk ve Osmanlı devırlerındekı 13,33 l\Iüzik 22,00 Müzik 
zıye vermesı bir mecbu~ıyet halini müesseseler tetkik ve izah edil· 13.45 AJ·ans 22,30 Saat aY11! 

tarafından, merhumun tan?.lm et. almakta ve yahut ta Jstıfasını icap 
4 tiği vasiyetnamenin iptali için açı· etfümektedlr. miş: sonra a'malin lCıgat ve örf 1 .00 Miızik 22,45 Müzik 

lan davay.a asliye allıncv'hukuk 1 Bölge dlrektörti merkez istişare manaları. müslümanlığın a'mal 14,30 Ankara son 23,00 Kapa~ 
ınahkemesınde başlanmıştır. .. heyetinde söylediği sözlerle sporçu ve hayat dini olduğu. Kur'an na· lJ O R S A 

varisler, vekilleri. Talat Goncm· l halka da bariz bir hakarette bulun· zarında a'malin kıymet ve ehem. 
soy vasıtasile, verdikleri istidala· maktadıt'. <Seyircilerin spor terbi· miyeti, fıkıh bakımından a'malc 21 TEŞRİNİSANİ 941 
rını aynen tekrarlamışlar v~. mez yesi kafi değildir.» demek cesanı- dair dini ve dünyevi hükümler, 1 Sterlin 
kur vasiyetnamenin tekemmul et· tini nereden aldığrnı da kendisinder ahlak ve diyanet bakımından 100 Dolar 
mcmiş bir senetten ibaret bulun. a'mal, kelam noktasından a'malin 100 soruyoruz. 
duc.u içı'n battal olduğunu ileri lmane nisbeti. ruhiyat ve mantı!( 100 .., Bölge direktörü sözleri arasınc.iıı 

Sl"ırerek ı'ptalı·nı· ı"stemislerdir. Va· bakımlarından a'mali ruhiye hak-

Peı;eta 

İsvej kronu 

• matbuata da sataşarak. tedbir alın· 
rı·sıer. u"'nı'ver~. ı"te ve Darüşşafaka- kında ayrı ayrı mühim tetkikler masından, Avrupa memleketlerinde 
nın, hisselerini bilahare kendileri olduğu gibi ihtisasın varid! hatır 0 • yapılmıştır. Bundan başka profc. 
vereccklerJni de ilave etmişlerdir. labileceğinden bahsediyor. Bay di- sör Şerefettinin arapçadan ter. 

B\lna. tes-1·.~ heyctı·nin avukatı kt·· 1. cüme ettiği bir eser tenkit olun· ~ re or spor gazeteci ığinde ihtisas-
Refik Gorlon cevap vermiş, vasi- tan bahsediyor da neden kendısi gıbi muş ve tercüme hataları gösteril· 
yetnamenin bütün kanuni şartları memleket sporunun idaresi ba.şınrla mlştir. Mehmet Akifln ırKır 

Esham Ye TahTilit 

1933 Türk borcu 1 
1933 İkramiyl!i Ergani 
1934 Sıvas _ Erzurum 
Anadolu Demiryolu tahvili 

NUKUT 

.... .,. 
23 s5 
'10 90 ;o 51 
49 25 

haiz olduğunu ve pattal sayılamı. bulunanlarda ihtisas aramak ııtzım Ağasının Rüyası» şiiri de derce- Türk altını (Reşat) 
yac11ğını söylemiştir. geldiğir.den bahsetmiyor? işte o za· dilmiştir. Türk altını (Hamit) 

Neticede mahkeme Refik Gor. man hem doğruyu söylemiş ve hem 

25 05 
4 90 

2 o 
Kalın beşibirlik 118 

5
3 srnda mal naklinde kullanır. Zaman _ Adliyeden gelecek muavinle tedir. Esasen en ufak bir bıçak ve· 

maHlm, bu işlerde çok para var. İyi doktordan başka kimseyı içeri bı· ya kur~un izi de yok. ÇUrUklerin ka· lonun serdettiği mütaHiaya, va. 
para kazanıyordu. Pıyaeada da iti· rakma. lınlık ve koyuluğu cinayetin c:ok rislerin cevap vcrmelqri için mu-

de bu gibi hadiselerin doğmasınd'ln 
TUrk sporunu kurtarmış olurdu. 

Fecibir kaza 
Kazlı<!eşmede, Mehmetpaşa a. 

3 6 
Altın gramı ____________________ __...,,,, 

Kema l ONAN 
barı var namuslu tanınmı• bı'r a od k d kuvvetıı· , ı'ri kıv. ım bir adam tarafın· J k • ., • Bu anın apısın a bir paravana hakemeyi başka bir üne bıra • 
dam... vardı. 21 ve 22 numaraların ara ka_ dan i~lendiğini göstcı·mektcdlr, çiin-

- Acaba cinayet hırsızlık kasdilc pıs1 önüne de bir paravana yerleşti- kU de maktul de pek ufak tefek hır mıştır. ---- -o-----
Yarınki 

smıf 

maçl arı ikinci 
hakemler mi işlenmiş? rilmişti. 

- Doğrusu henüz bilmiyorum... Kadri ile Necdet, paravanayı ge-
Cinayet1 bıraz evvel kAtlbi haber Çınce, adamın sırtüstU yerde yattı. 
verdi. Odaları ve maktuıu kordona ğmı :;:-ördüler. Cesedın yarım metre 
&lmak Uzere ıki polis gönderdim... ilerisinde bir dolmakalem yerde du. 
Ben de MUddeıumumiliğe telefon et. ruyordu. 
tim, şim<lt de oraya gidiyorum. Biz - Necdet, doktorun muayenesine 
gldlnciye kadar müddeiumumi mua· kadar cesede dokunmamalyız. Fakat 
vinlle adliye doktoru da yetişirler. odanın içini şöyle bir tetkik edebi· 
Konuşmadan yürüdüler. Biraz son. liriz. 

ra da cAym OndördU, hanına geldi- Kadri, kasayı muayene ederken 
ler. Necdet te maktulün ma.ııasını göz. 

Kadri, odabaşıya sordu: den geçirdi. Masada hiç bir intizam-
- Ahmet Taşırın yazıhanesi ka- sızlık yoktu. Yalnız mürekkepli ka· 

çmcı katta? lemin yer!Pştlrilmesine mahsus ka. 
- Dör<ltincUde Bay komiser... lemlik masada boş duruyordu. Nec. 

Buyurun asanııöre. çocuk çıkarsın. det ma.cıanın UstUndeki tamponu çe. 
Hep birlikte asansöre doğru yürür· virdi, sünger kağıdına acele baktı ve 
Jnken odabaşı dert yandı: bu kAı!'ıdt tampondan koparıp Kadri 

_ Hanımızda ilk defa böyle bir görmeden cebine soktu. 
şey oluy<>r. Bay komiser. Şaştık Kadri, kasadan sonra masaya gel· 

ada~ de~ldir. 

Katibin alınan ifadesine göre, o 
gUn yazıhaneye saat dokuzda, Ah. 
met' Taşırın motörlerlnden <Deniz
kızı> nın kaptanı Tahsın kaptan gel· 
miştir. Tahsin lcapt<ı.nla patronu ara· 
sında neden çıktığını katibin bilme

diği şiddetli bir dil kavgasını, kAtlp 
odasından işltnıiştir. Ahmet Taşır, 

kaptanı kovmakla tehdit etmiş, ltap 
tan da: cBen sana Tahsinln ne ol
duğunu gösterit·ım> diye bağirdık. 

tan sonra kapıyı c;arpıı.rak çıkrp git
miştir. Bundan yarım sııat sonra 
Ahmet Taşır, katibi çağırmış ve şu 
emri vermitir: cŞımdi Karakaçan 
nakliyat ambarından telefon ettiler, 
namıma Ankaradan bir sandık gel· 
miş, kimin gönderdiğini bilmiyorlar, 

git bu sandığı al bakalım ne imiş?> 
<Arka.~ı var> 

Rıza Nur· Naci Sadullah 
davasm1 dün bakJ/dı 

Larııs me~elesinden kopan müna-

kaşa esnasında Rıza Nur tarafından 

mııhıırrir Nacı Sadullah ile Tan ga

zetesi neşriyat müdilrli Emin aley

hine Altıncı Asliye Ceza mahkeme-
sinde bir dava açılmış, muhakeme 

sonunda Naci Sadullah ile Emin 6 

idare edecek 
J<.tanbul f"utbol Ajanlığından: 

Fenerbah~e stadı: 

Saat 11 de: Davutpaşa - Unka· 
panı. Hakem: Nurettin, Sadık, Hay
ri. Saat 13 te: Istanbulspor - T.ı.k· 

sim. Hakem: Reşat, Nurettin, Saba
hattin. Saat 15 te: Fenerbahçe • B'.?· 
şiktaş. Hakem: Halit Galip, MUsta· 
fa, Fazıl. 

şar ay hapse ma.hk~m edilmişlerdi. Şeref stadı: 

Fakat temyiz mahkemesi kararı Saat 9 da: Beylerbeyi • Rumelihi· 
maznunlar lehine olarak nakzetmiş, sarı. Hakem: Sait, Zeki, Halit. 
olduğundan muhakemeye dUn yeni· Saat 11 de: Beykoz • Altrntuğ. 

de:1 başlanmış, temyizin nakz ka· He.kem: Ferilı. HUsamettin, Hayatt. 
rarı okunmuştur. Neticede mahk'- · Saat 13 te: Beyoğlu • Vefa. Hakem: 
me nakza uyulup uyulmaması hale- BUlend, Halit, Hayatı. Saat 15 de: 
kında karar vermek ilzere muhake· Galatasaray • SUleymaniye. Hakem 
meyi başka bir güne bıı akmıştır. 1 Muzaffer, Zeki, HUsamettin. 

karetlerinde oturan Hayri Sarı a. 
dında birisi, evvelki gün F atih 
camiindeki bir gül ağacını bu. 
darken sivri uçlu parmaklıkların 
üzerine düşmüştür. 
Parmaklıklardan bir tanesi Hay 

rlnin baldırına ı:ıaplanmıştır. Ağır 

yaralanan Hayri Ccrrahpaşa has
tanesine kaldırılmıştır. 

Z AY. İ 
İstanbul, İran Devleti Şahenşa· 

,.--------------~· 
VAT AN GAZETESi 

iLAN FIYAT LARI 

Başlık 
1 n<:i sayfa 
2 nci :ıt 
3 üncü > 
4 üncü > 

Abone Ücreti 
hisi Baş Konsolosluğundan almış T ürkiye dahilinde: 
olduğum 2382 sayılı sicil varaka-
mı zayi ettiğimden yenisini al- 8cnellk 6 aylık S a~·hk 
mak üzereyim. H OO 750 ıoo 

Eskisinin hükmü olmadığını Harı~ meınlf'ketıerde: 

ilan eylerim. ı•• 
İshak kızı Rahel Çcrağma Senelik 6 aylık 3 a) lık ~ 

Sahlb! ve Xeşriyat MUdUrU 
AIOIET E!\ILV Y AL.'1A..~ 

Ba.sıldıfı yer : VATAN Matbaıw 

"
, .. 

2700 t ııo 80'\ K~ 

Gazeteye gön'1erllen ena1' dert" 
dllsln edilmesin iade olurunıı.;ı. 


