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Rus Karadeniz filosu 
fena bir imtihan geçirdi 
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Bugiin 3 üncü sa}'fada okuyvnuz 

Berraklığa doğru: 18 

Bir tecrübenin 
Neticeleri 

Bir tarif: "Dinin başlıca rolü, bugünün korku 
ve üzüntüsüne galebe edip, yarının 

iyi ihtimaline inanmak imkanını vermesidfr.,, 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Din insana Ulzım mı, deği1 ,
~ ?,, yolunda nazari bir miınaka· 
ııın hakikat fıleminde yerı yok- ı 
~· İnsanlar en ıptld 1 zamon · 
lrdanberı hergünkü hayatları 

tinde dlne yer vermışlcrdir Av· 1 
'ı<ı>anın şimal ve garbında ve A. 

trikada; aklın ve ılmip en bU
Uk zaferleri kazandığı yerlerde. 

d n ortadan kalkmamıştır. Bır 
~kımdan belki de kuvveti, zln
delıği artmıştır. Çi.ınki.i bir taraf.

1 
lan zabıta kuvvetinden engizls. 
)on mahkemesinden mahrum ka· 
!arak sırf kendi ikna kuvvetilc ' 
"şamak zaruretinde kolmıştır. 
~ ğer taraftan da ilimle ve akılln 
~nçcıeşmektcn, milli tesanüdü 
tndi inhisarı ruhu hesabına yık· 
ağa çalışmnkton, siyasete sokul
aktan ister istemez vazgeçerek 

laıı rolüniı aramağa mecbur ol· 1 

Uştur. 
ltçler paktı im z• ditirken 

au rol. his fıleminc, içtimai 
llıanada sevgt ve yardım fıleminc, 
~Ye ve gılzcle destek olmak, 
L.~uyü kaldırmağn çalışmak sa
"'larına aittir. 

Zaten din ihtıyacı, insan cemi. 
'llerlnln müşterek surette yaşa-
~ ve muhite beraberce karşı 
\o~ak beraberce beka bulmak 
'ııyaçl~rından doğmuştur. Her 
~ kendi vlicudUnden kopnn 
~~ ve ~fhaları ....der.hal CiLk.li-
11~ doyurmak yoluna gitse in. 
"nıar bir arada yaşayamaz. Baş. 
taları hesabına nefsi bit· şeyden 
'ıahrum ctmeğe alışmak, feragat 
•e fedaklirlıkta haz bulmak, ba · 
taıarını sevebll~k. onlara el 
~tmak, iyi ile kotilytı birbirin· 
ten ayırmak, iyiye bağlanmak, 
ı~lUden kaçınmak, edenin mulla-
'il bulduğuna inanabilmek dinin 
llbii "'nsurlarıdır. İçtimaiyat ho· 
Catn profesör Gidings'in fikrince 
bıınıara ilflve olarak, dınin cemi
l'tt içindeki en mühim rolü şu. 
~ t: Bugünün muvakkat korku 
> üzüntüleri karşısında eğilmi
et'ek ve ölüm denilen amansız 
llşınandan yılmayal'ak ktılbl pek 
tınak ve yarının iyi lhtimalle-

l!ıe inanabilmek imklinını temin 
~ ltı.csı... Bu yolda bir nikbinlik 
~ hayattaki yaratıcı kuvvetler
~ en buyüğüdilr 
Din iptidai cemiyette herşeydl. 

~ bölllmü arttıkça, siyaset, hak. 
tbiye, ilim gibi sahalar dinle 

'1~kalarını kestiler. Bugün iyi ve 
~elin bir kaynağı diye, bir 

An ti 
komiııtern 

pakt 

Paktın 5 sene 
_,daha temdidine 

karar verildi 

Bugün Berlinde yapılacak 
merasimle 7 devlet daha 

antikomintern pakta 
giriyor 

Londra, 24 (A.A.) - Alman rad
yosunun bildirdiğine gôre, 13 dev
let mümessillerinin Berllndeki içti· 
maında 1936 senesinde aktedllmiş 0• 
lan antıkomlntern paktın 5 sene da· 
ha temdidlnc karar verilmiştir. 

Berlin, 24 <A.A.) - Saldhıycttar 
bir membadan bıldirildlğlne göre, 
Finlanda, Danımnrka, Bulgaristan, 
Romanya, Slovakya, Hın·atıstan ve 
Nankin hUkümctınııı temsil ettiği 
Çin, yarın merasımll' antıkomıntern 
pakta gıreceklerdır. 

Helsınt.;ı, 24 (A.A.) - Ftn ajansı 
bUdırıyol' : 

Fınlandanın 1>0 .şc,·ızme kar,ı ııı

dıgı dıurum doıayısılc, nüktimet, Ftn
lnndanın antikomırıtern paktına H
tıhakına Karar vcrmlşUr. 

Üçlü 
paktın 

gıldönümü 

Bugün Berlinde 
parlak törenle 
kutlulanacakmış 

Bir nevi 11vrupa birliği 

mahiyetini alacak toplan
tlya bütün mihver ricali 

iştirak ediyor 
Ankara, 24. (Radyo Gazetesi) 

Uçlil paktın imzasının yıldöıılimU 

mUnasebctlle yarın Berllnde bir kut
lama töreni yapılacaktır. Bu husus· 
ta Alman radyo ve gazeteleri fev
kalAde neşrıyat yapmışio.rdır. Ber
linde yapılacak olan bu kutlama tö
renine pakta dahH devletlerden ba,. 
ka Aı.-rupada Alm~ işgali altında 

bulunan devlet mümessilleri de ıştı
rak edecektir. Toplantıya bir nevi 
Avrupa birliği mahıyetl \'erRecck gl· 
bı görillllyor. 

Berlin, U < A.A.) - Italyan Ha
riciye Nazm Kont Ciyano, Avrupa 
de\iet adamlarile görlişmek Uzere 
maiyetile birlikte Bt>rHne gelmiştir. 

Bel'Hn. U (A.A.) - Bulgarıstan 

( DevaMt Sa. S, M. S cf<ıı 1 (-) 

l LiBYA HARB1 1 

Gambut 
işgal 
edildi 

lngilizler 
aldılar, 

15 bin esir 
600 took 

talwip edildi · . 

Almanlar diyor ki : 

Libyada teşebbüsü 
ele aldık 

İta'yanlor diyor ki 

Bir İngiliz generali 
esir edildi 

İngilizler diyor ki 

Bu isimde bir genral yok 
1 Kahire. 24 (A.A.) _ Ingiliz umu
\mı karargahının tebliği: 

lngılız \'e Alman ku••veUeri ara
sında cereyan eden ba~lıca muhare
be Sıdl Rezek etrafındaki mınta

kada devam etmiştir. iki tıırıt!ın da 

1 

bllyük bir azımle çarpıştığı hu mu
harebe kırk sekiz saatten fazla bir 
:ı:amandanberi durmadan devam et
miştir. 

Diğer cihetten Sid! Aziz ve Cnpuz
zo'vu zapteden yeni Zelfında kıtahıcı 
garp' istikametinde Trigh - Capuzzo 
yolu uzunluğunca ileri harekctlerlne 
devam ederek Gambut'u zaptetmlş· 

lerdk. 
Kahire, 24 ( A.A.) - Lıbyada a

lman Alman ve Italyan esirlerinin 
sayısı, burada 15 bin tahmin edil· 
mektedir. 

Kahire, 24 (A.A.) - Söylendiği

(Devamı Sa: S, Si: 4 de) •-» 

Veygand 
'h • .3pse mı 
atıldı? 

İngiliz gazeteleri gene
ralin Antibdsde mevkuf 
olduğunda ısrar ediyor 

Ankarıı. 2t (Radyo Gazetesı) -
Londradan gelen bır habere gore, 
General Veygand Fransada g<iz 
hapsine alınmış ve yanmdaki suiay
lar da hapsedilmiştir. 

Amiral Onanın da Cezairden Fran 
saya geldiği haber verilmektedir. 

Londra. 24 (A.A.) - Daily Mall'in 
yazdığına göre General Ycygandın 

Antlbds'de mevkuf bulunduğu husu· 
sunda ısrar edıyor ve diyor ki: 

c:Bw çok haberler Fransız dona11-
nuısı ve şimali Afrıkadakl liSlel'I kul· 
!anmak üze1·e Hltlerin Mareşal Pe
ten'i gittikçe daha zıyacie sıkıştır

makta olduğunu göstermektedır.> 
liınaı yardım saıki diye, ölü

l ~n korkunçluğunu ve çirkin il-
'-fli örtecek bir vasıta diye, ln-

fllar arasında müşterek menfa-
~ değil, hisse ve sevgiye dayanır 
t tcsanudün ve kardeşlik duy
lısunun desteği diye dinin bir 

Hamlet'in ikinci perdesi 
~ıyetln içinde mühim ve canh 
~r rolü vardır ve dalma da ola. 
, ~tır. Bu rolün kölil mnksatlara 
tt edilmesi, . ideal ınanaslle dl 
rı suçu sayılnmaz. -
Aynı gnycyc akıl yollle varmaz 

lıııyız . Mektepten, dlğer ti.ıl'IU 1 
r1u telkin ve terbiye vasıtala-
l'ıdan, edebiyattan, sanattan, en 
l tnanaslle spordan bu maksat 

n istifade edemez miyiz? Butnn 
nıar; b ze; birbirimizi sevmeğl, 
l'birimizin haklarına ve fıislerine 
l'gı göstermeğl, yardımdan haz I 
l'ınağı, ölüm endişesi karşısında 
lllamağı, yarının iyi ihtimalle- I 

ile inanmağı oğretemcz mi? 
:ıı,elbette oğrctir, fakat rolü ta. ' 
. "'lltlile dolduramaz, dinin eskilik 

ıtıyat yuzitndC'n doğan bir nü-
~ Ve itbarı vardır ki bir yayma 

(Devamı sa. 4, sü. 1 de) x 

VATAN 
TenzllAOı 

kitap kupona 
~::::======= 

Hamlet Şekspir'in bile edemediği 
bir facia şeklini aldıktan sonra di.ın ikinci per
desi sahneye kondu. Bu perdede akıbetlerinden 
endişe eden suçluların sinirli hareketlerini gör· 
d\ik. O kadar ki lelerinden bazıları kendilerini 
kaybederek dedikodu fiskosuna daldıkları sıra. 
da Mliddciumuminin ikazı ve hfikimin ıhtarı ile 
susturuldu. Bir genç kız bayıldı. Kalabalıktan 
mı, sinirden ml, yoksa bu f8cianın heyecanından 
mı? Anlıyamadık. 

Resimde Hnmlet'in şahıslarını goruyorsunuz. 
1 - Ertuğrul Muhsin ve Ncyire Neyirin a\'U· 

katı Nazmi Nuri. 2 - Şehir Tiyatrosu müdürü 
Zeki Coşkun. 3 - İki Hamlet'te de rol almış o· 
lan Ncyıre Ncyir. 4 !.- Ertuğrul Muhsiıı. 5 - Pe
yami Satanın avukatı. 6 - Peyami Safa. 7 -
Zeyyad Ebüzziya. 8 - Celalellin Ezine. Buftlar· 
dan başka daha da var. 

Yalnız 9 numnrayı taşıyan Şchlr Th·atrosu ar. 
tistlerinden Vasfi Rızanın bir tereddüt devresi 
geçirdiğini anlamak güç değil. Düsı.inüyor galiba 
bu Hamlet komedi mi. dram mı? 

• Hamlet davasının bütün safhalarını ikinci 
sayfamızda okuyunu-z. 

Milli Korunma 
kanununda yapılacak tadilat 

1 Meclisle kurulan bir encümen, yapılacak 
tadilat müzakerelerine başladı 

Ankara, 24 (Telefonla) - Milli Korunma ka· 
nımunda yapılacak tadilatı müzakeı·e etmek üze· 
re Büyük Millet l\feclisi azaları arasından bir 
Parti cnci.ımeni teşkil edilmiştir. B. Recep 
Pekcrin riya.-et ettiği bu encumC'R bu sabah .sa. 

~ tekn:~ toplanmı!ltır. Bu ikinci i1;tima
da C'ncümen azaları arasında hara.retli münaka
şalar ol muştur.' Dahiliye, Na!ıa, Adliye, Ticaret, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri toplantıda hazır 
bulunınuşlsrdır. 

al dokuzdan itibaren 1oplantılarına baslemışltr. 

Sııat 15 de Meclis müzakerelerine iştirak eden 
encfunen azaları 15,30 da .Meclis müzakerelerin· 

Billün maddclcı'in muzakeresl henüz bitmcdı. 
ğlnden encümen, toplantılarına devam edecck
tır 

lngiliz takımı 
Ankaraya vardı 
Takımı teşkil eden oyuncuJarın 
kıymeti 300 bin lira tutuyor 

Ankara (Telefonla) - Anka- Gelen takım arasında İngiltcrc-
raya gelen 1ııgiliz futbol takımı nin en meşhur bir oyuncU!iU var. 
bizim paramızla taın üç yüz bin dır k i bu .Harikalı Oğlan . diye 
lira kıymetindedir. Takımla be- meşhur olan Maguire'dir Bu o
rabcr gelen meşhur hakt!m LoÔw- yuncunun guzel oyununu yarım 
ris ile biraz evvel konuştuk . Her ' aat seyredC'n bir futbolcu blr ho· 
bir oyuncunun kıyıııl!lini a)' l'I ay· ! cadan bir senede alacağı ders ka
rı sayarak bu yekun:ı v:ırdık An· j dar istifade edermiş. Magulre 
ıattı~ına göre lı.,:ıltcrcde hcı· o- şimdi yırmi yaşındadır. Fakat he· 
yuncunun bir takımdan di~er ta· nüz 16 sında ıken harıkalar ya
kıma geçme~! h;fıı bir ucrcL ve- ratwııştır. 

Cordell ftail 

Uzakşar 
mes'eiesf 

ritir. Bu i.icret maddi bir ~ekilde İnGiliZ oyuncuları ·arın saat 
oyuncunun kıymetini i!ade eder. ciokuz buçukta antrenmanlarına Ame · k d C H 11' .. 
Meselfi İn&iliz t:ıkımm.dakl Clif. başlayacaklardır Oyuncular sa. , rl O O ' UU UO 
ton'un kıymeti 10 bi~ lngiliz lira- hayı görmüşler ve ~ok beğenmiş- riya~etinde mühim 
sıdır. Fenton 8500 lıra kıymetin- terdir. Bu sahayı Ingiliz usulu . 
dedir. Bir takım diğer takımın futbola çok müsait sayıyorlar. b>r toplantı yapılacak 
bir oyuncusuna almak isterıte bu Yalnız takım henüz kat'i surette 
ücr~t~ verir ve bunun yuzde on kurulmamıştır. Ba;ıı oyuncular 
bef!nı de oyuncııya odetir. (De1'MN: :sa. S; ~•. 6 tla) /§/ Tokyoda yapdacak 60 

Japon Valisinin toplantı
sma da büyük ehemmı· 

Sovyetlere göre 
t<ostofta 

Ruslar mukabil 
taarruza geçti 

3 Alman tümeni imha 
edildi 60 kaı . yer 

k<Jzantldı 
Mo kova, 24 (A.A.) - Bu sabah 

neşredlleıt Sovyet lmsusI tebUği: 
Sovyet kuwetleriRln 20/ 23 soR

t~rln zarfında, RO&tof cephesinin 
bir kesiminde muvaffakı~tli bir kar 
'ılık taarruzu yaptıkları, 60 kılomet· 

(8nawu Sa, 3, Si. 7 de) X 

Arkadaşımız 
Yahya Say'ı 

kaybettik 
'.\tı&tbaal ~b•zıi~·aıltıtıı 'nraeüe Ta -

,·iri Efkar, Telhidl Efkar, Vatan, 
~illet, 'Mllll,·et \C Tan cazetelerln· 
de müretUpllk "e ermürettiılllk 

mıaa\llnUğl ~apan ve \'atanın tHı de
faki teelıılRde ııermürettlpllk 'a:dfe
ı.l11i der11hte e4e• arkada,ınuz \'aı.,·a 
say'ı maalesef 1llhı ka,·betUk. 

\'uya !'\ay, matb11at alewılnde ar
kada !arına kendislıai se\·dlrml,, ay- ı 

dırmı, güzide IMr sanatkar idi. Ara
mızdan kay"nlrwaıı.ı matbuatı11 nadir 
yetlı,tlrect'ğl bir sanatkarın kayhol
maııı demektir. Derlllıte ettiği ,.z1 . 
felerde d•lına iıltlkametten ayrılma
mıt. hem rwuhltlM, hem ıle bühin ar
ka~larına kendl81RI "evdlrmlttlr. 

Bliylik bir kNler ~l11de Yah,a Sa
YN1 olltRIİinil haMr Vt"l'h>ken ~erille 

buakutı kf'derdide aHMiRe ,.e arka· 
d..,Carına taziyet ~yan ~. Ceaa
bı Haktan ıMı&fflret dileriz. 

Ceaaı,esl h•Slin of;kclen evvel ııa· 

at 11 41e ~•itan ~im Oamil kar,l· 
sıadakl çıklflaı. sokaktaki e,·hı4en 

kaldıntacaktu. Oenazede ba'4anae.ak 
arkadaf!IU'ın ~iflerJ rk'a ola-r. 

Almanlara göre 
Moskovaya 

50 kilometre 
yaklaşıldı 

Moske1ta yakını.lda 

So,ençnogorski 

şehri zaptedildi 
Fül\rcrifı umumf kararkiihı, 2!l (A. 

A.) - Aın.ıtn orduları başkuman

danhtının tebliği : 

Şark ceptles!nıR merkez kesimin· 
de yeniden arnzı kazanmakla devam 
ettik. Şiddetli muharebeler netice
sinde Moskovanın 59 kılonıetre şi

mali garblsiıtde bulunan Solençno
gorski şehri zırhlı kıtalar tarafından 
zaptedilmt,tir. Moskova bölgesinin 
demiryotu tesisatına karşı muvaffa
kıyetH hava taarruzları yapılmıştır. 

Leningrad önünde düşmanın çıkış 
le ebbUsler! akHll bırakılmış ve bol
-Şe\'ıkler atır zayıata uğ'ramışlardır. 

yet veriliyor 
Vaşington, 24 CA A ) - Harici 

ye Nazırı Cordell Hull, BUyük 
B1'itan;, a , Çln. Holanda ve Avus. 
tralya miimesslllerini, mahalli sa. 
atıe ı 6 da Hariciye Nazırlığına 
davet etmiştir. Bu toplantıyı M. 
Hull'im, M. Nomura ve 1\1. Karn. 
su ile yapacağı bir .görüşmenin 
takip edip etmiyeccğl bildirilme. 
mlştir. 

Tokio, 24 (A.A.) - Başvckıl 
General Tojo, Maliye Vekili Kaya 
ve diğer siyasi şefler, Tokio'da 
fevkalAde olarak toplanan 60 Ja. 
pon valisi önünde nutuklar söy
liyeceklerdir( Bir gün devam 
edecek olan bu konferansın gaye· 
si, milli seferberlik bünyesini da. 
ha fazla kuvvetlendirmektir 

Valilerden Çıl'\ meselesinin hal· 
lrndc VC' takip edilen dış siyasette 

hukiımete samimi olarak yardım 

etmeleri ve ınüzahır olmaları Is· 

tcnccektlr. 
Hariciye Naz.ır muavini, valilc 

re, milletlerarası vaziyetini vı 

bilhassa Bırleşık Amerika ıle ya -pılan mürakabe zabıtları hakkın 
da lı.ahnt verecektir 

• YENi TEFRIKAMIZ 

Bir Aşk Gecesi 
Yazan: Çeviren: 

Karen Bramson Rezzan A. E.Yalman 
, 

Vikki Baun'un " KızJ/ Kaya ,. adi! nefis eseri 
'dünkü sayımızda sona erdi. Bugünkü nüsha
mızdan baş/Jyarak Karem Bramson'un •· Bir !işk 
Gecesi .. isimli eseriai Reş,re başlıyoruz. 

BiR AŞK GECESİ 
Jıltera~ll. heyecanl!. hareketli bir aşk hikaye

sidir. içinde gürültüler. vak'a!M, heyecanli sah
neler. derin ruh tahlilleri vard1r. 

Bu eseri de her halde beğeneceksiniz. 



ı VATAN -----·------------------------------ 25 11 - 941 -
VATANIN TAKİBİ ROMANI: TEf'!ÜKA No. 32 

Soruyorlar : 1 t'[?J l(J N DEN 
~[?, rıü N fE 

,. 
111111 

Vergi kaçakçı lan 

Yazan : Maurus YOKA Y 

« ... Son güıtlerde ne mal olduk· 
tarı anlaşılıp faaliyetlerine top 
yekfin nihayet verlldlğlni sevinç
le öğrendiğimiz Ekmekçi ~irket
lerinin, millet hazinesi aleyhine 
çe\"irdikleri bir entrika üzerine 
aJakah makamların dikkat na
zarlarını çekmek istiyorum. Bu 
şirketler, yıllardanbeii kapalı tut 
tukları fırmlardan ba:ıılarınm ki
racılanna. ya şh·ket menfaatin
den dolgunca birer pay, yahut ta 
o nisbette birer bol tıızmina.t ve
riyor1 fırın klracdarının uınduk· 

ları karları açrktan ödüyorlardı. 
Bu pay ve tazminatı alanlar da 
bu suretle oturdukları yerde ve 
tıpkı fa.a.liyette bulunuyormuş 

gtbJ, kazançlarını temin ediyor. 
Tabiidir ki, kendilerini mali mü
kellefiyetlerle hiç alakadar gör
müyorlardı.» 

Hamlet davası 
Dük, Türkleri oyalamak 
için her şeyi yapıyordu Malıkeme izdilıam güzünden 

kararı Cumartesiye bıraktı Dlik, mektubu açıp okuyunca yü-
7.U soldu. Başındaki şapkayı çıkara
rak dlişkün kıyafetli Türkün karşı
sında hürmetle eğildi. 

Ne! Bir kaç dakika evvel dünya
YllYa meydan okuyan, atrp tutan Mol 
davya ooyi Dük Kiga, kartal tüyle
ril.e süslü o heybetli şapkasını dliş
kün ve sade kıyafetli bir Tilrltün 
karşısında çıkarmış ve yerlere eğil

mişti. Bu ne demekti? Mariyanrn 
kalbi birdenbire şiddetle atmıya baş
ladı. 

Dtik, tekrar hürmetle eğilerek Tür 
ke şatonun kapısını gösterdi ve ön
den girmesinde ısrar etti. Türk, bu 
saygıya memnuniyet gösterecek yer
de Dükün önde yürümesini elile işa
ret etti. 
Mariyanın birdenbire gözü açıldı, 

ve ortada büyük bir tehlikenin bu
lunduğunu kavradı. Parasını sakla
dığı de>laba, hemen koştu. Bu Türk 
her kim ise her halde kocasını al
mıya gelmişti. Ona bol rü.<;ıvet vere
rek dükü kurtarmak lil.zımdt. 

Bu sırada uşak Yova. telaşla oda
dan içeli girdi. 

İhtiyar, sadık uşak çocuk gibi 
ağlıyordu, korkunç bir felaketin 
gelip çattığı halinden belliydi. 

Mariya, titreyerek sordu: 
- Bu Türk, kocamı almağa gel

di, değil mi? 
- Evet, hanımım. Gece size her 

şeyi haber verdim. Neden acele 
etmediniz? 

- Ona rüşvet versek ..• 
- Faydası olmaz, daha çok kı· 

zar. Hem rüşvet alacak adam de
ğil, hem de almak istese bile böy
le bir işte başmdan korkar. 

- Yarabbi, öyle ise ne yapalım? 
- Efendimiz benim kulağıma 

bir kaç emir fısıldadı. Gördüğü
müz Türkten başka kafile halinde 
Türkler de var, dışarıda bekliyor
lar. Efendimiz onlarla beraber gi_ 
decek veya gitmek ister gibi gö
rünecek. Fakat kendilerini oyala
yıp zaman kazanacak. O sırada 

biz y-01 alacağız ve Serct boğazını 
geçeceğiz. Bu geçit yerinde lki 
sarp kaya arasında bir köprü var
dır. Arabamız g~er geçmez bu 
köprüyü yıka<!ağız. Arkadan efen
dimiz sevgili atı Grillus ile gele
cek. Bu uçurumun üstünden atla 
aşacağına hiç süphesi yok. Türk· 
!erle beraber iforHerken boğaza 
gelince atını sürerek athyacak ve 
bize yetişecek. İşin üst tarafmı 
Allaha bırakmaktan başka çare 
yok. .Mariya kaybedecek dakika. 
olmadığını anladı. Mücevher çan
tasını eline alarak, gizli merdi
venden şatonun kilisesine indi. O
rada biı, iki dakika 'Meryemin res 
mi önünde durarak kocasının kur
tulWiU için dua etti. Sinra Yova 
ile beraber aşağı indi. Kilisenin 
kapısında bir araba duruyordu. 
Döct kuvvetli at koşulmuştu. Der
hal yola çıktılar ve gizli yollar-

HERGüN BiR FIKRA 
Kapı dışarı 

edilmemek için 
Birinci AbdWmecit Han devri

nin tanınmı5 bektaşl ricalinden 
meşhur Arnavut SaJlh Baba, o za
manııı sayılı denizcilerinden ~lah
mucllyc zırhlısı .,tivariı;i Ateş ~eh
met Beye bir bayram sabahı erken 
den tebrlke gider. Mehmet Bey, çok 
ı;enliğl ve ı.aydıi:'ı babayı güler 
yüzle karşılıır. izzet ve ikram i1e 
ha~ sedire oturt~r 'l.·e tatlı bir soh 
bete koyulur. Biraz vakit geçtik
ten ııonra başka mi~aflrler gel
m iye haşlar. l\lelımet Bey, her ge
len zata, ho' geldiniz, bizlere şe· 
ref \·erdiniz, l(ltfen şöyle yukarr 
buy11runuz, sözlerile ba'1 kö5eyi 
gösterir ve o esnada misafirlere 
yer verm~lnl göz ucuyla Salih 
Babaya işaret eder. Baba, böylece 
yer değiı;tire değiştir nihayet ka
pının yanındaki Meriire kadar iııer. 
Mehmet Bey artık kendi~J ile pek 
me,ı;-uı olmadığı için ı.öze karış-

:naz, yalm:r. ı.öyleuenıerl dinler. ı·a
kat, kendisine kar';'ı gösterilen ilı
maıe de fena halde içerler. Savu,. 
mak için bir fırsat gözlediği ~ıra
da bir misafir daha girer. Baba, 
hemen ;yerinden kalkar. Mehmet 
Bey. babanın kızdrğıru anlar. Göo
liinii boşlamak için: 

- Tatlı bir sohbet daha koyul
tacaktık a erenler. Gitmekte 11e 
için bu kadar acelP. ediyorsunuz. 

Diye, baha.yı önlemek ister. Sa
lih baba, kapıya doğru llerler, ve
da için boyun keser. Ve: 

- Ya\'a<; yavaş kayduıldığım 

aşa~ı sedirden de bir i';laretle ka-
111 dı':'arı ediınemek için. 

Der ve Mehmet Beyi utandtra
rak sa.vu,up gider. 

1 

dan ilerlediler. 
Bu sırada dük, akıbetine razı 

oduğunu zannettirecek bir tavır 
takınmış, bütün Türk karilesini 
içeriye çağırmıştı. Kendilerini o
yalamak için elinden geleni yapı
yordu. Hepsini zerla sofraya oturt
tu. Bu kadar muhterem misafirler 
şatosuna geldikten sonra kendile
rini iyice yedirip içirmeden dışa· 
rı çıkarmıyacağına yemin, kasem 
ediyordu. Yemekten sonra hediye 
.faslı başladı. Her Türke birer kı
lıç veya altın bardak hediye etti. 
Her kılıcın ve bardağın kendine 
mahsus bir hikayesi vardı. Nerede 
yapılmıştı, kimler kullanmıştı, ne 
gibi maceralar geçirmişti, son sa... 
bipleri ne olmuştu'? Bunları birer 
birer anlattı. Muhataplarını mem
nun etmek için sözüne sık sık Al. 
lah, Peygamber, Padişah sözlerini 
karıştırıyor, Türk dilinin en yük
sek hürmet kelimelerini kullanı
yordu. Türklerin, yela çıkmak için 
bir düziye ısrar etmelerine rağ
men bu suretle bir saat kadar va
kit kazandı. Nihayet atlar hazır
landı. 

Dük, Girullus binecekti, bin
mezden evvel bu atın da hikaye
sini anlatmak istedi. Fakat Türk 
kafilesinin reisi sert bir tavır la 
sözünü kesti: 

- Haydi, atlara binelim, hikd· 
yeyi yolda anlatırsınız. 

Dük atına bindikten sonra yor
gunluktan şlkayete başladı. Gün
lerdenberi yollarda olduğu için 
takati kalmadığını, yavaş gidil. 
mezse kendini atının üzerinde tu
tamıyacağmı anlattı. Ti.irklerin 
reisi bu sözlerden derhal istifade 
ederek Dük'ün ayaklarır$ üzen
gilere sunsıkı bağlattı ve alay1ı 

bir eda ile dedi ki: 
- Ayaklarınız işte bağlandı 

Korkmayın. dü~mezsiniz. Sonra 
ben tam yanınızc1a gidı:'cı:?;!im . 

zaaf duyarsanız dü5memek için 
bana dayanırsınız. 

Dün kendi kendine söylendi: 
- Sanı<. nasıl d.ıyanacağımı !lir 

az sonra göreceksin. 
Kafile reisi dal kılıç, dük'ün 

yanında yol alı:vordu, Diğerleri 

arkadan geliyordu. Köprü civa
rında yol o kadar darlaştı ki an
cak iki kişi yanyana. ilerliyebillr
di. 

Dük Kiga köprü He ke.rşıla~ın. 
ca gördü ki yandaki ağacın dalı
na beyaz bir bez asılmış. Karısı

nın selamette olduğunu ve köprü
nün yıkıldığını bundan anladı. 

Yanındaki Türk silahşoruna dedi 
ki: 

- Aman, kuvvetim kesildi, yak
laş da sana dayanayım. 

Adam acıyarak yardım için yak 
!aşınca Dük, kuvvetli yumruğile 
kafasına bir yumruk indirdi. Bu
nun ilzerine silahşor cansız bir 
halde attan yuvarlandı. Ayni sa· 
niyede dük atını mabmuzlıyarak: 

- Haydi, seni göreyim, ileri 
Girullus! diye bağırdı. 
Cins at bir sıçrayışla kafiledeıı 

ayrıldı, diğer atlılar hiddet ve ga
zap içinde arkadan koş.arken, rüz
gar süratile yol aldı. 

Dük silahsızdı, kendini müda
faa edemezdi. Fakat at efendisi 
nin hayatı kendine bağlı' olduğun~ 
anlamış gibi on kat hızla koşu
yordu. 

(AJ'ba ...,, 

Bunu bir okuyucunııuz yazıyor 
ve soruyor: 

- Tesbiti pek kolay olan bu 
vergi kaça.kçüıklarının maddl ve 
manevi hesapları bu şirketlerden 
sorulamaz m• acaba'! 

~-------' 

10,000 
lira fazla 

kir 
Kasap Sobrinin 5 ay 
içersinde 10,000 lira 

kôr temin eitiği anlaşıldı 
Son günlerde muhtelif toptancı ve 

perakendeci kasapların et fiyatlarını 
sunt şekilde arttırdıklarrnı, sahte fa
tura tanzim ederek Fiyat Murakabe 
komisyonunun kontl'ol ve murakebe
sinden kaçındıklarını yazmıştık. 

Yapılan mUteaddit ihbarlar üzeri
n-e komisyon i;ıe vazıyet etmiş ve 
bir kaç haftadanberi bunların def
ter ve hesaplarını kontrole başlamış
tı. 

Dün ö~endiğimize göre Gedikpa.
şada Sabri adındaki kasabın def· 
terlerinden kendisinin mühim ihtl· 
kar yaptığı anlaşılmıştır. 

Bu kasap böyle sahte fatura hı.n
zim ederek 5 ay içerisinde 10 bin 
liralık gayri muhik kAr temin et
miştir. 

- Kasap Sabri derhal Müddeiumu
mll!ğe verilecektir. 
Diğer kasapların da defterleri kon 

trol edilmektedir. Bunların da bun· 
dan aşağt kalmamak üzere ihtika.r 
yaptıkları anlaşılmaktadır. 

Kontrol biter bitmez btltün muh
tekir kasaplar adliyeye verilecek
lerdir. 

Börekçilere 
verilen un 

Karar, henüz tebliğ edil
mediğinden tevziat normal 

şekilde devam ediyor 
Börekçi ve tatlıcılara un veriline

mesi hakkında koordinasyon heyeti 
kararı henüz Istanbula tebliğ edil
memiş olduğundan un tevziatı eskisi 
gibi normal bir şekilde devam et
mektedir. Börekçi ve pastacıların 

Ankaraya gönderecekleri heyet git
miştir. Jl,{aamafih kararın bugün ya
rın muhakkak surette tebliği bek
lenmektedir. 

Bir heyecandan bayıldı 

(Mahkemeden enteresan notlar) 

Nazmi Nuri, Muhsin Ertuğrul'u 

müdafaa ederken dedi ki : 

• -- l"edakar bir askere sen siperi 
müdafaa etmedin cümlesini söylemek, 
onu nasıl deli ederse, bir san'atkara da 
sen bu eserin katilisin demek 
atkarı mecnun eder. ,, 

o san·-

Sanatkar Muhsin Ertuğrul ve a vukatı 

Celôlettin Ezine i'e Peyami S.Jfa 

konuşuyorlardı. Müddei um ı..: m 1 
söz alarak dedi ki : 

.. Mektep çocuk!ar1 gibi konuşuyorlar. 
hurasmı mektebe döndürdüler ., 

!.adam O Kameııa piyesinde 
sıbneye ıesıe çıkan t eyamı Münekkit Celalettln Ezine ve a vukatr 

Şehir Tiyatrosumla tam elli defa 
temsil edilerek rekor kıran Hamlet 
hakkında muharrir CeJAled<tin Ezi
nenln TasvJri Efkarda. yaptığ'ı tenkit 
ve Ertuğrul :M:uhsinin Şehir Tiyatro
su mecmuasında verdiği cevaptan do 
ğan Hamlet davasına dUn öğleden 

sonra. birinci asliye ceza mahkeme
sinde devam edildi. 

Saat 12 den itibaren el(seriyeti ü
niversite talebesi teşkil eden ve bu 
güne kadar belki de adliye koridor
larında. görülmemiş bir meraklı küt
lesi, binanın hariç ve dahµini doldur
muş buhmuyordu. Bu kütlenin kıs

mı azamrnrn Muhsinin ve Neyire Er
tuğrulun sanatini takdir eden kim
seler olduğunu gerek konu~maların
dan ve gerekse bir köşede mahke
me saatini bekllyen sanatkarlara, 
takdirkar bakışlarından anlaşılmak
ta idi. 

Mahkeme salonunun ön kısmını 

her iki taraftan saran zabıta me
murlarının kordonunu güçlükle ya
rabildik. Salon kapısı açıldığı zaman 
halk öyle bir hücumda. buiundu ki, 
hakim bir an ıçin bu vaziyet dahi
linde durur;ımayı yapamıyacağmı bil
dirmek mecburiyetinde bile kaldı. 

Taraflar hakimin karşısındl. yerle
rini aldılar. Mlldafaada bulunmak ü
zere ilk sözü CeWeddin Ezinenin ve
kllf muharrir ve romancı Esat Mah
mut Kara.kurt aldr. 

Vekil sözlerine: 

- Korkunç bir hakaret karşısın
da davacı vaziyetinde iken bugün 
huzurunuza bir suçlu vaziyetinde çı
karılmış bulunuyoruz. Diyt} başladıK 
tan sonra, müekkilinin yazısının yal· 
nız tenkit gayesilc yazıldığından, 

hakareti hiç bir suretle aklından ge
çirmediğinden, memlekette ancak bir 
tek tiyatro olması dolayısile oyna· 
nan eserlerin halkın tiyatro zevkini 
tatmin edecek bir şekilde oynanma
sının temini içln tenkidin yapıJdığm
dan, iddia makamının iddiası gibi 

kasden hakarete mUekkilinin ne ter 1 tiğl bir zamanda yazamıyacağr bir 
biyesinin, ne kültürünün müsait ol- yazı idi bu ... 
maclığından uzun uzun, sesinin tonu- [ Vekil, bu sözlerden sonra, bir mü
nu yükseltmek ve alçaltmak suretile nekkidin vasıflarını söylemiş ve mü
tam bir edebiyat yaparak bahis ile ekkili Celaleddin Ezinenin bu vasıf
demiştir ki: ları haiz olduğunu anlatmış, yapılan 

- Hamlet hakkında yaptığımız tenkit ile Şehir Tiyatrosu mecmu:ı
bir tenkide karşı rejisör Ertuğrul sında çıkan yazıdan parçalar oku
Muhsinin Şehlr Toyatrosu mecmua- muştur. 

sında yazdığı bir yazı ile hakarete Esat Mahmut Karakurt büyük 'bir 
uğradık. Bu hakaret, mahiyeti itiba· heyecan ile sözlerine devam ederek 
rile ne kadar feci ise o kadar kor- iddia makamının talebi üzerinde du~ 

kunç bir şe~de yapılmıştır. rurken, ha.kim: 

Bir- adamın şuurunu bile kaybet- <Devamı Sa. 4 Sü 1 de) § 

Safa siırmeğe gönderilenler 
fE5) ir gazetede: «lstanbula sür- [ ce glzlemedlğine inanınız.» 

l9J gün edilenler» . başlığı altın- Hem daha kı-;a olur, Jıem daha Jyl 

d k d ı;. bl h dl .. A anlasılrrdr l'!anryorum. a o u ugum r ava se gore, - · 
dana ve Yozgattan iki muhtekir lkl YENi BIR PATLAYICI l\lADDI!: 
şer ytl için Istanbula ıoüriilmüşler. Fiyat l\furakabe bürosuna yapılan 

Bunlara «stirgfin edilenler» yeri- bir ,ıkilyete göre, bir kadının ahp 
giydiği ayakkabı, daha dükkanın öne «safa sürmiye gönderilenler» de-

mek yanlış olmaz. 

«Arriere - pensiie» BAŞLIGI 
Ulw. arkadaJEmızda Dllci'nin ya

zılarım her güY okuyor, çok fayda-
smı da göriiyorum. 

Elime geçen son sayulaki yazıda 
şunu gördüm: 

(«Size bu ııözlerl söylerken hiç.bir 
arka hesabım olınadıfma emin olu
nuz!» derken, carka heaap» sözü, 
«arrJ~re - penahe>> yl karşılıya.maz 
mı,.) 

Belki karşdar. Her halde değişik 
cümlelerde denemek fena. olmaz. Fa
kat ben o.kam )'Ukardaki cümleyi 
«arri~re - pensiieı> ye bir karı;;ılık a
ramıya koyulmadan şöyle yazardm: 

«Bu sözlerJmln ba~ka bir dü,nıı-

nünden ayrılmadan patlamış. 
Ayakl(abı «hava De temasa. gelin· 

ce patlayıcı maddeler» arasına gir
mek üzere olduğuna göre acaba kun 
dura mağazalarmm önünde pek do
la1'mamak mı llizım gelecek. 

HESABA KATILAN Bm NOKTA 

Libya. muharebeleri hakkında. Ka

hlreden verilen bir telgrafta şu cüm
leyi gördüm: 

«llalyanlar henti:ı ı>arsıhnamı' ve 
panik alameti göstermemiı;;lerdlr.» 

Bu ciimle, Libya taarruzuna: «Bir 
Alınan öldliri.iniiz, ıtaJyanlar kendi· 
llğlndcn kaçar» parolasile başlamış 
olan tngillzlerin ltalyanların cesa
retsizliğini ne kadar hesaba kattık
larımn yeol bir ifadesidir. 

TATLISERT 

,..l--------~ı----------------------------... --~~~-------------------------------------
Antuanet odada sinirli sinirli dolaşı

yordu. Saat dokuza. geliyordu. 
Lüsiyen ne diye gitmiyordu? İstasyona 

son dakikada gitmekten hoşlanmazdı. 

Acaba birdenbire ııeyahatten vaz mı geç
mişti? Ya gitmezse Antucrnet'in hali ne 
olacaktı? 

VATANIN EDEBi ROMANI: 

Korkudan kalbi duracak gibi oldu.. yazan: Karen Bramson 
«Ona~ nasıl haber verecekti? 

Lüsiyen'in gidip gitmiyeceğini mutlaka 
anlamak Iazımdı. Oda kapısını vurup 
«vakit geldi» dese? .. O suretle işi anlamak 
mümkündü, fakat ya kocası şüphelcnirs-e 
diye korktu ve ürperdi. 

Belki / de şüphelenmişti de,.. Sofrada 
ne kadar abus ve çatık bir yüzü vardı. 
Sesi de haşin ve aksi idi. 

Yok canım, bütün bunlar \.Tehlm ... Ne
den şüphe edebilirdi? Hiç kimse bir şey 
bllmiyordu ki. .. Yalnız ikisinden başka 
sularını bilen yok~ .. 

Lüsiyen'in sesi ~ belki her zamankin
den daha haşin ve aksi değildi, belki ken
disine öyle gelmişti. 

Ya o abus yüzü, bir düziye ekmeğin 

.içiyle oynıyan sinirli parmakları ee idi? 
Genç kadın bütün bunları düşünerek 

meraktan çıldırıyordu. 

Birdenbire hatırına bir şey geldi ve içi 
rahat etti. Kocasının abusluğunun sebe
bini bulmuştu. O gün öğleden sonra bir 
davası olmuştu ve bu davayı kaybetmi~ti. 
Sinirli olmasmın sebebi bu olabilirdi. 

Karar okunurken Lüsiyen sapsarı ke
silmişti. Karşı tarafın avukatı olan sev· 
gilisi Jak ise muzaffer bir tavırla gülüm
süyordu. Antuanet bütün bunları hatır
dan gl!çirince içi rahat etti, piyanonun ba. 
şına geçerek Toska'dan bir parça çalma
ğa. başladı. 

Fakat zihni hala meşguldü. Kendisi yo· 
ıa çıktıktan sonra nasıl vakit geçirecdi
ni kocası mutlaka soracaktı. Ona ne ce-

vap verecekti? «Operaya gidecei:im» de. 
se olurdu. Bunu bir çok defalar yapmış 
ve kocası da hiç ses çıkarmamıştı. Fakat 
vakit geçiyordu. Operaya gitmek için 
şimdiye kadar hazırlanmış ve hatta evden 
çıkmış olması Jazımdıl Lüsiyen, karısı-

nın böyle evde yalnız kaldığını görürse 
hayret edecekti. Seyahate çıktığı zaman 
karısının vakit geçirmek için mutlaka bir 
şeyler yapmasına alışmıştı. Bu defa ise 
evde kalıyordu. Opera'yr bahane etmiş 
olsaydı tiyatroların bittiği saatte eve dön
mesi lazımdı. Uşaklara karşı böyle yap. 
mağa mecburdu. Liısiyen dönüşte onlara 
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sorabilirdi. 
Uzun zamanlardanberi Lüsiyen ~ehir 

haricine çıkmamıştı. Bu yirmi dört saat
lik seyahatten istifade etmeğe karar ver· 
mtşlerdi. 

Fakat ilk hatırına gelen şekil doğru 
değildi. Evden uzakla§mak, geceyi dışa· 

rıda. geçirmek tehlikeli idi. En iyi şekil, 
Jak'ın teklif ettiği usuldü. Jak gizlice bu· 
raya gelecek ve geceyi beraber geçfre
cekledi. Uşakların bunu sezmemesi için, 
ne yapmak lazımsa yapacaklardı. Zaten 
onlar daima erkenden \yatarlardı. Müreb
biye matmazel de çocdiı.ın yanında ve 
üst kattaki odada icii.f Aman Yarabbi! 
Jak ile bütün bir geceyi beraber geçir_ 
mek ne hoş olacaktı. Bunu llk defa ola
rak yapacaklardı. 

Kalbi saadetle dolu idi.. Bütün gün ne 

yaptığını, ne söylediğini bilememiş, he
yecan içinde yaşamıştı. Yalnız bu geceyi, 
ı:evgillsile beraber geçireceği bu aşk gece
sini düşünmüştü. 
Kocasına söyliyeceği sözlere tekrar zihni 

takıldı. Evde yalnız kalmasını tabi! göste 1 

recek biı: sebep bulmak !Azımdı. Kızı kü
çillc Suzi'nin nezlesi vardı. Bunu bahane 
etmek mümkündü. Fakat biı:az evvel ge
len doktor endişe edecek bir şey olmr.dı
gını, hatta çocuğun ateı;ıinln tamamile 
düştüğünü söylemişti. Sonra Suzi'nin ya. 
nında çok emniyetli bir kadın olan mü_ 
rebbiyesl vardı. Çocuk da annesinden zi
yade matmazelle oynıı.mağı tercih eder· 
dı. Babası da bunu pek ali! bilirdi. 

Suzi matmazeli neden acaba tercih edi. 
yordu? Antuanet bunu düşünmeğc ko
yuldu: Kızına kar~ı dalına çok muhabbet
li, çok şefkatli bir anne gibi hareket et
mt~ miydi? Hayır, bir iki senedenberl 
Suzi'yi ihmal etmişti ... Bunu kendi ken· 
dine itiraf ediyordu. Kızına karşı eskisi 
gibl şefkat ve alaka göstermemişti. 

Çocukların öyle yaman bir sezişleri 
vardır ki hemen farkına varırlar, anla. 
madıkları şeyleri bile hissederler.. Suzi 
küçücük iken Antuanet kızına çok düş
kündü. Fakat bir müddettenberi onu es. 
kisi kadar çok sevmiyordu. Bir kac.\ının 
kalbinde bir erkeğe karşı hissettiği aşkla 
çocuğuna olan muhabbeti galiba bir ara

ya sığmıyordu . Tabiat kanunlarına göre 
böyle olmaması lazımdı. Çünkü bu iki 
sevginin cinsi bir değildir. Fakat bütün 
bu makul düşüncelere rağmen Antuanet. 
kalbfnin Suzi için eskisi gibi çarpmadığı-

<Arkası var) 

-~~~~----~~.=-:.._:._;;::::;;;; 

Mühim bir anket 
lR\ ünya gazete ,.e nıecuaJarıo: 

l6:::9 da harp \ 'e politika duroııı 
Jarı üzerinde sık sık anketler yapı
lıyor. 

Ben de değiı.ik mesleklerden tıı· 
mdıgv ım on kislye birer mektup ~._. . . ., 
zarak «Harı• ne zaman bıtece1' · 
dJye sordum. 

Bir iktısat~ı: «A~lık, sava' ,.. 
ı11• lanlarma da bulaştığı ıo;aman» 

yor. Bu iktısatçmın her tiirlil ab· 
tokalara hel bağladığı anlaşrl1Y0'' 

Bir dokt()r: «Salgın ve yaYf'11 

haı;talıklar tayyare ve tanklara Y'' 
dıın edince» diyor. Bu doktor ta)" 
yare 'l.'e tanklarla öldürülenleri ye
ter bnlmuyor. 

Bir sporca; «Bir tarafın idJJJ&111 

eksik gelip te nefesi kesildiği gii11·' 

diyor. Bu sporcu mağlübiyetle~~ 
başlıca sebeplerinden birini çok l) 

anlamış gibidir. 
Bir coğrafya. öğretmeni: c<l>C,.; 

terimizi doğru olarak vermiye b9-r 
lryaeağımı:ı günlerin arüeslnde.-·~ 
diyor. Bu öğretmen, lıaritaıard~' 
günfük değişikliklerden ~ıkrm' go· 
rünüyor. 

Bir mimar: «MesleğiınlzıleD ı.•· 
zana.cağımız paraları nereye ~o:flV 
<'ağımızı şaşıracağmıız gün.» dl'Y~: 
Bu mlına.r, anlaşılan dünyanın b 
ra.z daha. harap olmasını istiyor• 

BJr şair: «Ne kadar bJzla~ 
sal'"' 

Sonu 
yor. 

yaklaşır yavaş )l3Alaf» dl' 

Bu ı,a.lr, yol yürümekle tiiJteııl' 
demek istiyor. ~ 

Bir ressam: «Tabiate ~üriilJileıı •1 
olan kan rengi boya tüJ;:eodl~ 
gün.» diyor. Bu resı;amın sık 8 

boyaları bittiği, bu yiiz<len eser~ 
rini tamamla~·amadığı anlaşılıY"t• ,.e 

Blr mühendis: «Uzunlamasına 
derinlemesine yarmalar, deın:ıeJeı'• 

' ~ .;evlrmf'ler ve kuşatmalıır nıııaY 
11 ercllğl giim) diyor. Bu nıUhencJJSI, 

bütün hıırp lı>bliğlerini kaçırııı• 
dan okuduğu görülüyor. ıı 

Bir diplomat: «:\leslekdaşlerırıı.,. 
sıılh konferans masasında. bollh 
tuklan ı:aman» eliyor. DiploJJl&t~ 
rın her zaman verdikleri kaçaıı1 
cevaı>larılan blrl! 1 

Nihayet bir aktör de: «Hanıle 
gllrültüler1le birlikte.» diyor . .ı\~ 
ba. bu cevap Hamlet gU.rliltWerl IJI 
uzun süreceğim mi, yoksa. Jıarbtl' 
çabuk biteceğini mi anlatma1' 19 
yor; bunu kestirmek kabil değlldit' 

KÖR KAIJJ 

===================..--?~-::;:::? 
fi/tın Fiyatr 

Altın fiyatı yeniden yUkseııııl)'.~ 
başlamıştır. Dtin bir altın 26,10 li 
radarı muamele görmU~tUr. 

MEVLOOU SERif 
Radyolin diş macunu sa. 
blpleri Necip ve Cemil 
Akar Kardeşlerin peder" 

!eri müteveffa 
HÜSEYİN AVNİ 
AKAR'ın 

vefatının kırkıncı gününe 
tesadüf eden 25 Teşrini· 
ııani 941 bugünkü aah güııii 
öğle namazını müteakJP 
Beya:zıd Oamli !IJeTifindtı 

merhumun ruhuna itbaJell 
Mevlüdü Nebevi kıraat 
ettirUeceğlnden bilcüınle 

ihvanı dinin teşrifleri ri· 
ca olunur. 

~·· . \ ~· .... : . 
' 

Nohutlu yahni 
Yağlı koyun etini bol soğan lÇW 

de bir gece yatırmalı. ErtCBi -: 
bab yumurta bÜyüklüğünde pıı~. 
çalara ayırmalı. Tencıt-eye " 0i1. 
malı. Uzerinc iki soğan çeııtdJt'~ıı 
Büyük bir yemek kaşığı dol~~
yemek yağı katmalı. Kıifl pt ıc. 
taı-larda \'e arzuya göre, J<eW , 
karanfil, darçın, defne yaprağı ıı: 
rıısunu biraz tuzla oğaJayıp ıı:ı J' 

rine &erpmell. Ku"·ntıı ateşte ~&t 
şıkla ara sıra karıttırarak a)t ~e 
etmeli. Kendi suyunu çeklnclYC: 

1 
etler pi,ndye iyice yUz tutuJIC~t" 
ltadın kanştırmıya devam eyıeı• ğl 
li. Sonra, üzerine bir çay )(lJŞl 

ıı•' toz hardal serpmeli \le etıerl 
~ıııi 

payıncaya kadar ılık ,.e YIJft 

""' et suyu, yahut ılık tath su ılD f 
fi ' 

meli. Kapağını örtüp ateşinJ tııı 
ıı"' letmeU. Etler i:vlce ı>lslnce • • ıı•' 

ı;ıamdan ıt;latılmrıı ve haMJanıP 
• ·ı • dil 
bukları çıl(anlmış kafi miı<tsr 

J.dlı' nohudu da koymalr. Yirmi c1ıı. 
al•· 

ı.onra indirip solraya yoUııfll 
·sJI' Nohutlu yahni, dana ctinJn 3 Ji 

but \.'C kol taraflarından da ~o 
"rf'° güıel olur. Yalnız, danaıun ).{O 

1
, 

oıma~ı ,.e etln sirke serpU1111' p 
ıtıt• yaz içinde bayatlatıım~ı şar 
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Harp Vaziyefi 

~ki cephede 
~ 

harekat 
Yazan: 

i hsan BORAN 

1) Buıünkü tebliğlere göre 
!ltk cephesindeki harekat §Öyle 
"1isa edilebilir: 
llusıar, Leniııgrat cepheshıin 

lttu&u şarkislnde muvaffakiyet-
lılr çıkış yaparak (Malovlçera) 
~ini Almanlardan geri almış· 
~ır. Bu şehir Leningrat • Mos
~\'a demiryolu üzerindedir. Al
~ Fin orduları Ladoga gölü 
ltttı~ henüz yerle ememiş
~r. Ruslar Lenlngradı ikmal 
leh tahliye için 'bu gölden isti. 
ı...e ed ebJUrler. 

Fakat Moskova garbında bü"tl Rus müdafaa cephesine y:a. 
»ılan Alman taarruzları, 'hllhas· 
il Pnıal cenahta mühim bir ge· 
\ıııe göstermektedir. Bu cenah
~ k us sağ cenahını püskürten 
~lınao ku~·etıerl Kallnin'den 
t!tıı ehrhıe doğru ilerlemişler 
•e bu şehrin önüne varmışlar. 
tıt. Buradaki Rus kuvvetleri 
!ıtıı1te1erine düşen Volokolam k
ltıı üstün Alman taarruılarile 
leti çekilmişlerdir. Daha cenu. 
'- l'ulaya kadar R uslar üstün 
.\ıırıan kavvetleri karşısınıla a
"ıi bırakarak gerilemişler ve 
)ttaı müdafaa hatlarına yerleş· 
';ıerdir. 

Görülüyor ki Almanlar l\l os
~'Vanın 88 kilometre şimali gar
biıine düşen Klln şehri ön üne 
._l'lnaltla Rus müdafaa cephesi
'lıı sağ cenahını kavramış gibl
CQ.ıer. Artık bu muvaff:ıkiyeti 
itti götünnek için son pyret. 
lttini sarfedecekler, Klln'den c:e
'•ba sarkmak suretile Moskova 
~bınclakl Ras knvetlerinin 
teri muvasalası olan Meskova 
'lttrıobU yohınıı kesmefe çalı
~~klardır. Vaziyet Ruslar lc,:io 
011: tehlikelidir. Ruslar, :\Iosko_ 
•ay~ 80 kikımetre yaklaşmı-, o
"ıı ve neredeyse Kli n şehrine 
tir~ muhtemel olan bu Al
~n saf cenaıunı geri atmakla 
'lzıyet.i düzeltmiş olabilirler. 
~llun için ele Rusların sat ce
'aluannı takvi:t'O ederek bir 
'llkabll taarr•z yapmalan la. 
~dır. Böyle bfr nıukabil taar
lıı~u l\foskova şimalinctekl bil· 
teııe Volg:ı boyunu müdafaa 
ı.ten bir kısun kuvvetlerin Ka
lıııin istikametinde yapacakları 
llıııakabil taarruzla da takviye 
ı.tebllirlet'· 
tter Buslar Alman set cena

~ltı biç olmB'ISa Klin öaüade 
•ıırcıurama.ılusa., Meskova ~ar
~dakl Rus müdafaa cephesı ve 
'toskova şimalden Alınan ihata. 
'-a düşebilir. 

Cenupta, Rester cephe inin 
.. t ke!!mlnde, Rııslar munfla. 
~!tem lbir mukabil taarruz ya
._tak 60 kilimetre ilerlemişler 
e 3 Alm:ın tümenini imha et
~lerdir. Almanlar 111 top, 55 
~l\k bırakmışlardır. l\Iareşnl Ti
llııoçenko belki de Rostof'u k•r 
"l'ırıafa çalışıyor. Voro ilofg-rad 
'lınnedlflne göre buradan ce· 
'ııba dofru bir mukabil taarruz 
•tırnasını evvelre varit görmii -

li1ı:. Ta•rruzu11 mevkii m aliim 
'IJıtadığmdan bu haberi ihtiyat
~ karşılıyoruz. 

2) Libya cephesinde muhare. 
'1t vazJeyiti artık aydınlanmıştır. 
.\ıltıanlar ve İtalyanlar, cenubu 

'-tklden ve simaldc Tobruktan 

ttlen İngiliz taarrudannı püs. 

''iritüklerlni bildiriyorlar. Fa· 

la.t <Bardia, Seydiaziz ve Seydi· 
•tıek) gibi mevkileri kaybettik-
1 tt"tne 

'lıbu 
bakılırsa, onların da ce. 

şarkiclcn ve To'bra k tan 

elh edilen taarruzlara fazla 

~t.rnnılyct verdiklerini ve m u

llsaıanın kesilmesi ihtimali kar· 

-lıtıda ters cephe ile muharebe

>i töze almadıklan anlaş-ılıyoı 
İngilizlere ıore, Alman • İtal. 

>~I\ ordusunun ia~esi Tobrukl• 

gt~dlrezek arasındaki dar geçit 

•qıta.sne temin edilebiliyor. Tob

~lttan cenuba ve cenuptan şi
~le ilerleyen iki İngiliz kuv• tUnın birleşmesi için arada 3 
~1loınetrellk bir arazi sahası kal

lltıştır. Bu belki de şinıdl kapan

~ ve iki incillz taarruz kolu 

1~tle mlştir. Bundan başka Sol

"tıı ve Halrayada çember için· 
Ge • 
' bulunan Alman _ ıt.., lyan 

'ıı"Vveue,hıe su götüre'\ borular 
~llıniftlr. Alınan Alman - ital

~~ll esir mlktan 15 blnJ apnış. 
t. 1nglliderin bir imha m uha.

•eb 
tal kazamnalara ihtimali lbu. 

tıırı daha çok artmıştır. 

ııııııııııııı DENiZCi GOZO İLE 1111111 llllll - t=1ı ·soN HABlll[ER ııa 
Efganistandan çı ka .rı l an 

Alman ve lfalyanlar 

lrsıYASI ICM"Al 

Rus Karadeniz filosu 
geçirdi 

• 

fena bir imtihan 
Bilgisiz ellerde bulunan vasıtalardan 

hayır gelmez 
Rusyanın ccnubu~da gittikçe hareketlerlndcki pek değerli ve Sovyct Rusya kendi deniz kuvvet. 

Almanlar için kazançlı olmağa bilglJI usul, Rusyanın Almanya !erinden verdiği emek ve hlzme
başlıyan askeri hareketler, Kara- için her zaman korkulu mahiyet tın beklediği neticeyi, vazHeyi ala 
denizdeki durumu, Rus • Alman alması pek kolay olan büyük filo- mamıştır. 
harbinin boşladığı gündeki §Cklln. Jarını kıskıvrak bağlıyarak fayda. Bu, Rus deniz tarihi için acına. 
den çok ayırmıştır. Y cak bir haldir. Bazı Rus siyasi u-

Bu harbin başladığı saatten beri 

1 

azan: ~ sullerinin baltaladığı ilim adam. 
Kara.denizde üstünlük ıısıl olarak fJ farının içli ve dışlı acısını bugün 
Rusyanın elinde bulund~ğu ha~de Bll&m8ttln 1181 yine Rusya çekmektedir. 
bugünkü durum, her yuzden Us- · Rus denizciliğinin bu harpte 
tünlüğü değiştiren ve söndllren ısız ve tehlikesiz. bir §ekle sokmuş- ı uğradığı acı ve verimsiz akı
bir şekle girmiştir. Vil.kıa Rus do. tur. bet milletler tarihinde daima göz· 
nanması sayıca Karadenlzdc yine Eğer bu kuvvet. Alman yüksek önUnde tutulacak bir uyanış tab
çoktur. Fakat bu çokluk sayesin· deniz kumandanlığının elinde bu· Iosu olarak kalacaktır. 
de Almanların denlz vasıtaları ile ı~nmuş olsaydı Alman hareketi Sovyet Rusya, rejim dcğtştkli· 
nakliyat yapmalarına zorluk ver· daha kolay ve daha çabuk ilerle· ği yaparken az zaman sonra yeni 
meğe pek de fırsat düşmlyeccktır. mi§ olur ve Almanya Karadeniz· bir harbin karşısında kalı-cağını 

Bundan sonra Rus donanması de Rus sol cenahını şimdiye kadar düşünmüş ve aklına getlrm~ ol. 
yalnız şarkJ Karadenlzdeki deniz daha çok gerilere atarak K afkas saydı yüksek askeri ve deniz ku· 
yolunu pek güçlükle koruyabil- yolunu açar, petrol kuyularını de- manda heyetinin, velev değişikli· 
rnckten pek fazla bir ili göremlyc- nlze bağlıyan Batumu eline al- ğin icabına uyarak, bu kadar kö. 
cektir. mış bulunur, Rusların her iki de- künden yok edilme:;lne kalkışmaz 

Kerç boğazının Almanların eli· nizde ellerinde süslü birer man- dı sanırız. Uzak görmek ihtiyacı· 
ne geçmesi üzerine Almanlar bu ken gözlüğü tuttukları.bu büyük nı herkes ayni derecede kavrıya· 
boğazdan İstanbul boğazı arnsma deniz kuvvetleri sayesinde dünya- bilseydi dünyada milletlerin bir 
çizilecek bir hattın garbindcki de- ya parmak ısırttıracak eserler birlerine üstünlüğü bu kadar faz· 
niz parçasına ve bu parçayı kuşa· meydana koyardı. • la olmazdı. 
tan Karadeniz limanlarına endlce.. 1 il.. Rusyanın gerek askeri ve deniz. .. ııZnferler yanız s dhla r lle ka-
slzce hAklm olacaklardır. Bütün cilfk hazırlıklarının akılları dur-znnılamaz. Büyük Atanın bu de. 
asker Ve ecya kllyatını sahiller duracak kadar büyük olmasının " na - ğerli vecizesindeki hakikatin bu 
de kuracakla hıma e istasyon tersine olarak bu siUıhları zama· rı Y - meselede bütün yüksekliği ile or· 
Jarına dayanarak, herhangi bir ta· taya çıktığını görüyoruz. Müret· nında ve yerinde kullanmaktaki 
arruzdan korku duymadan, yapa. tebatın bilgisi, yılmazhlı sutıhın bilgisizliğin acıları, zararları daha 
bileceklerdir. bUyük, daha korkunç olmustur. 

değer· ve şerefini arttıran en bil- · 
Artık Rus donanması bu kıyıla- Ilerleme her sahada elele yürü-

yUk asıldır. İtalyanların Akdeniz· ra deniz taarruzu yapmayı göze medikçe umumi kazanç ve üstün· 
deki donanmasının esersizlikle da. lu'"k olamaz. IBu noktayı ü•·Uncü alamıyacaktır. Bu ckmanmanın sa- ..,. 
ima ~liman sever» durumda kal-

yı bakımından yükseklii!ine ve senesini yaşıyan büyük harbin her 
ması bunun ikinci bir mi!!alidlr. Karadcnizdeki Alman deniz kuv. yaprağında göze batacak ka.clar 

vetlerine karşı ölçi.ilemiyccek üs- Bugün gerek Karadenlzde ve ge. açık olarak görebiliriz. Efradı iyi 
tünlüğüne rağmen şimdiye kadar rek Baltık denizinde Rus donan- olmıyan bir kuvvet, meyvasızdJr, 
dikkate değer bir çalışına göstere· masının sayı bakımından çokluğu cansızdır, ancak bir heykele ben~ 
memesi ve bir eser yaratnmaması ne olursa olsun semere verecek zer. Onun şatafatından, iriliıin. 

düşünülecek bir iştir. Her zaman durumdan artık pek uzak kaldığı. den hiçbir kimse korkmaz. 
gözönünde tutulması icap eden bir nı kabul etmek icap eder. Ortada Hüsameddin Ülsel 
hakikat, Rus donanmasının halini görülen ve bllinen bir şey vardır: Eski Bahriye Müsteşarı 
bir defa daha teyid etmiştir. Stra-
tejik ve teknik bilgi eksik olursa 
vasıta ve miktar üstünlilğü büyUk 
bir kıymet ifade etmez. 

Oçlü Pakt -
(Başı 1 incide) (-) 

Hariciye Nazırı Popof öğleden sonra 
Berline gelmiştir. 1 

Libya harbi 
(Başı 1 incide) ~-'t 

ne göre, Almanlar, Libyaya hava yo
lu ile Yunanlstandan, Ita.ıyadan, hat 
tA Almanyadan ve belki de Rusya-
dan acele levazım ve tak\•iye gön

128 kişilik bir 
· ile 

kafile dün Bağdat 
şehrimize geldi 

Efganistandan ayrılan Alman ı bulunan Transih-anya adındaki 
ve İtalyan tebaasından 128 kişilik Rumen vapurunu kiralamışlardır 
bir knflle dün, Bağdat yolile şch. Vapur rıhtıma yanaşmış \'e Al
rimize Gelmişlerdir. Bu kafilede manlnr bir otele iner gibi vapura 
100 Alman ve 28 İtalyan vardır. inmişlerdir. 
Bunların hepsi spesialist ve tek· Gelen Alman Ye ltalyanlar bir 
nlsy~ndir. Kafile K~bllden Bağda· kalacak 

hafta kadar şehrimizde da otomobil ve otobüslerle gel-
mişlerdir. 

Gelen Almanlar 

ve sonra memleketlerine dönecek

limanımızda krdlr. 

Halkın rahat nakli 
için yeni tedbirler 
Düa Valinia riyasetinde · mühim 

bir toplantı yapıldı 
Blr müddcttenberi Ankarada bu· Koordinasyon heyetinden karar alı

lunan belediye reLs muavinJ LQUI nacaktır. Karar yann çıkacak, fa· 
Aksoy dUn akşam şehrimize gelmiş· kat. talimat beklenilmeden harekete 
tir. Şehrin seyrüsefer meselelerlııl geçilecektir. Yeni serviste 16 otobUs 
görUşmek üzere valinin riyaseti al· işletilecek ve her 15 dakikada bir 
tında yapılan toplantıya iştirak et· 1 otobtıs kal<iırılaca.ktır. 
nıiş ve Ankarada yaptığı temaslar Tünel on bet &"ıi•e kadar iı;;llyeblleoek 
hakkında izahatta bulunmw;ıtur. Top TUnel kayışı Bağdattan yola çık
lantı geç vakte kadar devam etmiş· nıı,tır. on veya. on beş güne kadar 
Ur. TUnclın işlemesi muhtemeldir. 
TaksU. - E mloöaii otoltiiı. servl 1 

başlıyor 

Taksim -EmlnöU arasında işlemek 
Uzere yeni bir otobils rvtsinln açıl· 
maaına. 'karar verilmiştir. Bu otobüs· 
!erin benzin ihtiyacını temin için de 

Tram\ay lc;ln baadaJ geıt~·or 

Tramvay bandajları için Roman
yaya adam gÔnderllmlşUr. Slvilin
grad hattı açıldıktan sonra bandaj· 
lar Istanbula getırtilecektir. 

Türk - A lman ticari 
mübadeleleri 

Eski anlaşmamn müddeti 2 oy daha uzatı ld ı 
Ankara, 24 CA.A.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Şemsettin 
Günaltayın başkanlığında topla. 
nar•k Tilrklye flc Almanya ara
sında ticari mübadelelere miıte

dair 2a temmuz 1940 tarihli hu-

Edirnenin kur
tuluş bayramı 

ı;usi anlaşmaya bağlı protokolda 
tayin edilmiş olan müddetin iki· 
şer ay uzatılmalarına ait kanun 
lfıylhalarını müzakere ve kabul 
ederek çarşamba günı.i toplanmak 
üzere dağılmıştır. 

İngiliz takımı 
An~araya vardı 

Alman askeri ve deniz kuman
danlığı kendi deniz kuvvetlerini 
nasıl kullanmak istediğini ne de
rece iyi kavramış ise karşısında· 
ki düşman kuvvetinin de işlemez 
bir haı.c getirilmesini neticelen· 
diren usulJeri de bulup çıkannak
ta o kadar bilgili olduğunu da 
göstermiştir. 

Berlin, 2-1 (A.A.) - Macar Baş· 
vekili ve Harlclye Nazırı M. Bardos
sy, yurın Berlinde yapılacak törene 

iştirak etmek üzere buğün öğleyin 

Beı·line gelmiş ve istasyonda Alman 
Hariciye Nazırı M. von Ribbeııtrop 
tarafından selAmlanmıştır. 

dermektedirler. Almanlar, bunun i· Edirne (Hususi) - Bu&ün kah. 
çin, bUyük nakliye tayyarelerini ve raman Edirnenln kurtuluşunun 

Giritte kullanıldıktan sonra tabıir 19 uncu ·yıldönümüdür. 

(Ba.'?ı 1 incide> /Si 
sert, bazıları da yumuşak sahaya 
alışık olduklart için yarınki an
tremanlardan alınacak kat'i neti. 
ccye göre takım kurulacaktır. Gc. 
)enler arasında tam entcrnasyo· 
nal Uç oyuncu vardır ki bu oyun· 
cular cumartesi günü oynanacak 
oyuna iştirak edecektir 

Görüyoruz ki harbin başladığı 
dakikadanberi Rusyanın Baltıkta 
ve Karadenlzdekl kuvvetli donan. 
ması Alman harp çalısmalarına., 
planlarına hiç blı· zarar vereme
den yavaş yavaş sönmeye rnah • 
kum edilmiştir. 

Almanların Rusya.ya karşı olan 

11 Hilde Krahl • 
ın Yeni Filmi 

Mukaddes Yalar 
Görülmemiş bir Muva!faklyetle 

ŞARK 
Sinemasında devam ediyor 

Berlln, 24 (A.A.) - Yarın saat 
12,30 d;r., Bal}vekfllet dıılrcsindc, Ber
linde bulunan yabancı devlet. adam
larının iştira.kile bliyük bir toplantı 
yapılacaktır. 

TA K V i M 
25 TEŞRİNİSANİ HU 

S ALI 
AY: 11 - GÜN: 329 - Kasım: 18 
RUMİ: 1357 - İklnciteşrin: 12 
HİCRİ: U il - ZİLKADE: 6 

v A1'tr u. v ALl UA.!ıiJ 

edilmi~ olan plılnörler kullanmakta- Bütün tarihin imtidadınca TUrk 

dırlar. kanlle bulanmış, Türk kemifile 
Teyit edilmlyen bir habere göre, yul:urtflmus ka'hraman Edirne, 

Inglliz taarruzu b&Şladıfı zaman ıre-
Türkiln sinesine tekrar kavu§tuneral Rommeı Giritte bulunuyordu. 

Alman ~enerali, taarruzu haber alır iunun 19 uncu yılını şanlı bayra. 
almaz acele tayyare ile Llbyaya dön- ğının altında kahraman Mehmet· 
müştUr. çlğinfn süngüsü dibinde ona olan 

Kahire, 2!l (A.A.) - Sidl • Rez~ sonsuz iman ve bağlılıktan m te· 

etrafında 48 saattenberi gayet bU- vcllil sevinç içinde kutlamaktan 
ytık bir tank muharebesi devam et- rnenun ve müsterihtir. 
mektcdlr. Bu muharebe, geniş bir 
bölgede cereyan etmekle beraber ne
ticesi hakknda hiikUm vermek he
nUz gUçttir. Her iki tıı.rni' ta iınkAn 
nlsbetinde gayret sar!etmekledlr ve 
Almanlar anudane çarpışmaktadıı·· 

Edirne Türkün ve Türk vatanı
nın bütünlük timsalidir. Ona kem 
bakan her göz, o anda kör olma· 
Ya mahkümdur. 

GÜNEŞ: 
ÖCLE: 
İKİNDİ: 

6,59 
12,01 

14,30 
16,44 
18,21 

2,15 lar. Bu mUcadele, her bakımdan ga-
7,17 yet bUyUk ölçUde bır muharebcdir. 
9,45 Sidl Rezcg etrafında mütemadiyen 

Edirneniıı kurtuluş günU mü
nasebctlle bugün törenler yapıla. 

cak, nutuklar söylenecek, gece 
fener alayları tertip olunacaktır. 

AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 5,15 

KJt&bı edeb iyat aleminin meşalesl .. . 

12,00 hareket eden muazzam bir insan ve 
1,36 harp Aletleri yıgını vardır. Bunun 

12,31 son derece şiddetli bir muharobe ol
duğunu inkfı.r etmek kabil değildir. 

....... Almanlar, bu işte prestijleri bahis 
~ mevzuu olduğundan çok sert çarpı· 

şıyorlar. 

Türk borcu 
tahvilleri 

Filmi sinema dUnyasın n zafer tacı olan •.• 

Tamamiic renkli Kupon bedelleri 
tediyatı başlad ı 

Bunlardan Fenton 193S: \'e 1939 se
nelerinde Ingilterede en çok gol ya
p."ln oyuncu sıfatını muhafaza et· 
mlştir. Inglliz oyuncularından ço
ğu Iskoçynlıdır. Çok candan adam· 
lardır. Ingillz futbolcUlerı T.Urk hu
dudunda Türk sporcuları namına öğ· 
re~men Kemal tarafından karşılan· 

mışlar Adana ve Ulukışlada parlak 
kabul resimleri yapılmı.ştır. 

Inglllz sporcular Ankaradakl ka· 
bulden çok memnun kalmışlardır. 

Her tarafta cHoş geldiniz> diye kar
şılandıkları için bunu bellemişler ve 
bunun mukabele için de kullanıldığını 
sanarak Anknrıı istasyonuna çıkar
ken «Hoş geldiniz!> diye bağırmış
lardır. 

Arkasından yine tUrkçe olarak 
<Çok y11.9n Ttirklye!> nidaları yiik· 
selmlşUr. 

Gelen takım çok kuvvetlidir. Sı

calt bir memleketten soğuk bir ye
re gelmenin oyuncuların bllnyesi U· 
zerinde bir tesir bırakıp bırakmıya
cağını takım kaptanı henüz kestire-VAHŞiAŞK 

Londra, 24 (A.A.) - Iyl haber n· 
lan Ingiliz mahfillerinin, Llbyn cep
hesinde bir Ingiliz generalinin Ita.l· 
yanlar tarafından esir edidiğine dair 
hiç bir haber gelmedığ"lni söyledik
leri, Assoclated - Press tarafından 

bildirilmektedir. 

Ankara, 24 (Telefonla) - 193S - miyor. 

R AY ;\IILLAND • PATRİCİA MORiSSON • AKİM TAMİltOF1'' 
ın yarattığı bu harikayı 

Perşembe akşamı LAL Esinema~ında 
Ayni mahfiller, Italyanlar tarafın

dan bildirilen bu isimde hiç bir ge
nerali tanımadıklarını na.ve ediyor-

' 
haaırlanıaıı. 

lar. 

Berlin, 24 (A.A .) - Bugilnktı Al
man tebliği hakkında D.N.B. nin al
dığı mUtemmln rnalQmata göre Al· 

En büyük Aşkı •. • En büyük acıyı... ••••ı I' mantar, Italyan blrliklerl lle bera-
En hiss1... En cazibeli bir mev zudıt gösteren her, '1mdl Afrika cephesinde te~eb-

Muazzam ve ilahi bir şaheser b~U ele almışlardır. Ka~ı hücum 

MAZURKA 
muvaffakıyetle devam ediyor. 

• 
artmaktadır. Bu harckAtm inkişafını 
beklemek lltzııııdır. 

Suriye hududu, 24 (A.A.) - Of!: 

Baş reltie : 

POLA NEGRi TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

Perşembe akşamı iPEK sinemasında 

Amerikan ve -fng1llz haberlerine 
göre, Yeni Zelandalı kıtaların işgal 

ettikleri Gambut bölgesinde mUhlm 
bir düşman birliği grupu mahsur 

kalmıştır. Dığer bir dUşman blrllfl 
de Tobruk, Elgobi, Bardia mUs,..llc
sinde mahsurdur. 

Bir Amerikan kaynağı, Bardia'nın 
Sldi - Omerin, Nouvo - Sis Rezeg'In 

193' Türk borcu tahvillerinın A kon- Türklerin iyi sayt oynadıklarını, 
tenjalarına nlt vadesi ikinciteşrinln bir Ud sene evvel gelen Ingillz ta-
25 inde gelecek olan kupon bedelle· kınımdan duyduğunu söylüyor. Her 
rlnin transfer ve tediye tarzı hak- halde Ankarada temiz ve sporculuk 
kında Maliye VekaleUntn alAkadar anane~erlne uygun maçlar yapılacıı.
makamlarla yaptığı temas neticelen- ! ğını ve bu karşılaşmanın mUcadelcci 
mediğinden h~lllere yapılacak tcv· ı bir ruhta olan ıkl bUyilk millet ara
zlat tehir edilmıştir. 1933 Türk bor· sındaki dostluğu kuvveUendireeeğlni 
cu tahvillerinin her üç transferine 
alt taksıt için bugilnden itibaren te• 
dlyata başlanmıştır. Beher kupon 
muknbill 0,7346 doların karşılığı 

0,9696, 1934 ikinci sıra TUrk borcu 
tahvillerinin 18,75 Fransız :frangı 

karşılığı 0,55179 Türk lirası olarak 
verilecektir. 
Beş senelik müruru zaman müd

detince frank ve doların karşılığı 

bu kur ilzerinden ödenecektir. 

Capuzzo kalesinin ve Gaınbut'un 

zaptllc biten Bingazl muharebesinin 
ilk haftası zarfında, Ingllizlerln ay
rıca 15 bin esir aldıklarını ve mih· 
ver3 alt 660 tankın tahrip edildiği
ni haber vermektedir. 

umuyorlar. 
Dört majın ikisi Lovris, ikisi de 

Türk M.kcminln idaresi altında oy-
nanacaktır. 

Takımı tefkll eden oyuncuiar fVn
lardır: 

Pavioıır cHudderstueld>, Maguire 
Volvghampton Varderers>, Fenton 
cMlddles Buroug'h>, Rennie cSaint. 
Mlrren>, Hııskle cFalkirk>. 011-
chrlet cSaint Bcrrıards>, Glbb cH. 
Bernlans>, Ste\•art cScottish Tunior> 
Voodvardl cBohton Varderers>, Clif
ton <..'l'evcasUcs Unit.ed>, Adam cA· 
berdeon Dundce>, Gllmour cClas
cov Vranrers>. Vllliıuna cSvansca 
Tovn>, Linds&y cSaint Mlrren>, Pri
or cliibernians>. 

Berlindeki 
toplantı 

Yazan: :SA - i P 

fa) c·rllııdcn D.S.B. nln 'erdl~J 

tg) bir hatıcr: ııBolşe' lidere kar 

şı aı;ılau ııııi<":ult le.} c i-:;tlrnk eden 
dın lefler!' men,1111 hir ~vık rl<'al 'e 
şahsiyetlerin» dlin cıBerliııde top· 
lanaca~ını \·e antJkomlntem paktm 
yıdönümlı münasehetllc harbe d •• 

'anı husu undaki az.imlerini te.} it 
edtX-cklenll.» dl) or. 

Bu atırlan yazıhğmuz ıraıl:ı 
bu toıılaııtı hakkında .}eni hab('rler 
\'C taf llılt &'l'lmi'l' dı>ğlldl. Onun için 
hn toıılantırıın ancak umumi nıu
na"r lıstlınde dunı<'ağız.. 

Ru toplantının en dikkate değrr 
tarafı -zııdur: Antlkomlnt.-rn puktın 
B!ill kııru<'uları Alınan,\a, ıtaı~·a \O 

Japonyadır .•• u halde bu toplantıya 
Japonyaııın bir \l'Yll lıir kaç ınii

ıne..,,11 göndermesi tıeklenir. Halhıı· 
ki Japonya tam bu ırada, Birle
şik Amerika il~ çok ıniihlın ınuzıı
kerelere glrişml'l buluomaktaılıı. 

Birleşik Amerika ise ııılln erle ııııi· 
cadeleshıdc Rusyayn elinclen gele•ı 

her tilrlU yardımı ;) a11111ak 'aarlln· 
de bulunmu tur • .Hu uındinl de ye· 
rlne Jl:'etlnnektcdir. ı:;u hahle .Ja· 
1>0nyanın bu toplantıya ıo:tirakl, 

zati ııek 1~1 yürümediği, gürlüklcr~ 
utradı~r anlaı;ılan Amerika • ,Ja
ponya ınüıakcrelerlnl tam hlr eık· 
maza HrUkllyPhlllr. Etf'r Japonya 
bu çıkmazı önlemek için Bt-rllrı 

toıılantısına !~tırak etmezıı;e - k i 
sanmıyorur. • pakttakl rolli H' mih
, ·cr arkadaşlarına kar,ı durumu 
şliphell tılr hal alır. 

Toplantının lkfnrl ınühlm nokta
sı da Ru !ara kar,, a.z \eya çok 
kuv\ etlerle mlhH•r hakkın4a harp 
eden de\ letıerln charhe de\am a
L.lnı lerlnl teyit €ttlrntl)'CJ) DNlen 18-
zum göruımn" oldul:ııdur. Bu a· 
zlm bö~ le bir' te~idl icap ettlret"f'k 
gibi Hrııılnuş mıdırT Şimdlllk JH>)
le oldui{unu ıtöııtc.rlr bir hal me'I' • 
<'ut değildir. Hatıra Kelen, bu top
lantının e\.,,elcc \'lyanMla yapr!M'a
tı JngUlzler tarafından blJ41.rllen 
«AHupa Hılh konfer&ll!ı» nıo şe

Jılr eleği llrmcslnden ibarettir. Eter 
l,ln hakikati bu 1 e bolşe\lklere 

kan;ıı mtkaılele \'Ctli.lefılle Avrupa 
de\·lctll'rini bii.)·lik dt"mokrullt>re 
kar:-ı da harekete ıctırınek ve bir 
ta':'la iki ku1 \Urnıak, Auupada bir 
ı.ullı bloku ile harıı nıC8uUyetlerinl 
lngiltcrcl e bırakmak IN&h1s mev· 
zııutlur. 

in\ - iP 

Sovyetlere göre 
(Başı ı incid e) X 

re ilerledikleri ve Uç Alman tüme-
nini imha ettikleri bildirilmektedir. 

Tebliğ, Almanlardan 111 t.op, 55 
tank alındığını ve bu kcsımde 46 
düşman tayyaresinin dUşUrüldüğünll 
illtYc etmektedir. 

Moskova 24 (A.A.) - Kızıl Yıl

dız gazetesinin şimal batı cephesin
deki muhabirine göre, Ruslar, Al· 
manları Novogradın 60 kilometre şi
mal doğusunda ve Lenlngrad • Mos· 
kova şlmendıfer yolu üzerinde 'bulu· 
nan Malaya - Vlskera ş hrlndCft tar
detmtşlerdlr. 

Almanlar burada 1000 kişi kay. 
betmlşler ve geri çekilmtyc mecbur 
olmuşlnı dır 

Moskova, 24 (A.A.) - Tuta cep· 
hesindekl, Rus resmi haberler ajan· 
sı muhabirine göre, motörlU piya
denin yardımlle Alman kıtaları, pa
zar gUnU, Tula cephesindeki Rus 
mUdafaa hatlarının sol kanadına de 
vnmlı hUcumlarda bulunmuşlardır. 

Bir Alman tank grupu Rus mU· 
da!aa hatlarını ynrmıya muvaffak 
olmuş, fakat Tula civarlarında dur
durulmuştur. 

Almanların şimal ve doğuya doğ
ru ileri hareketleri durdurulmuştur. 
DUşman ağır zayınta uğratılmıştır. 

Bazı haberlere göre, Almanlar bu
raya yeni ihtiyat kuvvetleri gctlre
ceklerdır. 

Moskova, 2~ (A.A.) - Pravda ga 
zetl'.5inln merkez cephesindeki mu
habiri bu sabah ı;u haberi vermiş· 

tir: 
Moskovanın zaptı için yapılan kan 

lı muharebelerde son 24 saat ıçinde 
Almanlar sarahaten mUhim bazı mu 
va!fakıyctler elde etUklerı için va· 
zlyct daha ciddi bir hal almıştır. 

DUşman Volokolamsk krslmindc ilcr 
liycmemekte ıse <le civar lstikamet
lerınde ılerlıycrck Moskova şosesi 

uzunluğunda bir kaç kasabayı işgal 
etmiştır. DUşman kUçUk mikyasta 
çevirme hareketlcrlle Mojaisk yolu 
üzerinde bir mıktnr ilerlemiş ve bu· 
nun için de donmuş olan ve tankla· 
rın geçmesine rnUs:ılt bulunan dar 
yollarla kırlık yollardan istüade et· 
mlştlr. 

Pravdanın muhabiri sıSzlerini şöy
le bitirmektedir: 

.Mcrke;ı; cephesinde tııhaddUs eden 
vaziycU ıyice anlıyabilmck ıçln şu 

mukayeseyi yapmak kfifidır: Alman
ya bugUn Mo;;kovnya karşı kırk tU
rnendoo fazla sevketmiştlr ki, bun
ların yansından fazlası zırhlı tU
menlerdlr. Halbuki teşrinievvel taar 
ruzuna ancak 17 tümen iştirak et
mişti. 
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Bir 
-YATAN 

tecriibeni.n 
neticeleri 

(Bao;ı 1 iıı.citle) X j sayıy•rlat.·. Hırsızkja ıı.tlaier, çcıl
v_e telkin vasıtası diye ltundan is· 

1 
mağa u kalıiırmakn ıiiyorl•· Etle 

1 
tı~ade -~tmek ve .. b_öyle kuvvetli 1 nin ltulli\11?trna inanmıy~tiaır, F 
bır va.,,,tanm gcı ılige, fenalığa ve rının ivi CJlabileceğine ınanmıyo 
hususi menfaRlc alet edilmesi ih· l Jar. B~gün hu saniyede çapul ı 

AVt::..ANj timallcrinin önüne ge~rek bunu luk etmek.' her ıevkl~·ini yeriı1 İLE SABAH, ÖGLE VE &"W./ berrak bir şekilde h:;yatımıza mal getirmek istiy~r\Qr. B-ı.ınlar, yin' 
e~mek, cemiyet ic)n elbette büyük ideal manasile, dini tesirlerd"' 
bır kazançtır. i,+ifad·e etselerdi elbet\e ciaha i· 

Der yemekten ADl'D riiıwle iij; ıltofa mantuuısu 
diş!eritı.ld f~. 

IHiKlll'I~ 
Pol.s har, ye~ı Necue t bırçd~t::ı l 

AŞK YUVASI 
-2-

_Y_az_a_n __ S_a_d_u_n_G_a_l-=ip=--S_A_Vı_C_'ı_I 
(.Cumaffe si &'ÜltkÜ saytMı2'thn deTatll) 

Şunu unulmayıtlım ki akıl, saf birer Türk, daha iyi birer in ·. 
bir ~kilde olar;ık hiç bir insanda olabilirlerdi. Hayata bir başluk! 
yoktur. Buna ya menfaat karışır, ba;;lıyorlar- Yarın yaltancı 9ir di
Ya vJ.cudumuzun tabiı ve maddi nin ve hele kemii kaynaklarını r 
iştlha ve arzularından biri karı- haric:ndeki bütün milli v11rlıklaı
,ilr, ya eskiden kaıma itikatlar ve tehdit eden ve nefret saçan ye 
zihin itiyatları karışır. Aklın ica- siyasi mezheplerden 1'irmin t: 
bını yapmak iddiasında bulunan boşluğu doldurmayacağını kin-. 
bir çok adamlar, his yolile kaçak temin edebilir? 
surette içlerine sokulan tesirlere zaten bugün bile din amilir ' 
pek çok defalar uyarlar ve aklın bir taraftan ihmal eder gibi gf 
frenini kullanmak imkanını bula- ri.inmekle beraber bir taraftan d 
mazlar. Bazan dinin en yüksek milli tesanüt halkasının bir p~ · 
şeklini reddedip bunun çok yuka. çası diye din l9ir1iğinc dfüt e!' 
rjfuU-ında bulıınmak iddiasında sarılıyoruz. Bir Türkün hırisilyaı 
bulunıtn akıllı, bilgili adamlar komünist veya nazi olmasmı ho 
görürsünüz ki uğura ve uğursuz- görüyGr muyuz? Pek hassas su
luğa inanmak ltakımıftdan en ip- rette bu'l'l.u duyuyoruz ki başka 
tidıai ve ca1'ıil insanlardan :(flrk- milletler, milli tesanütlerine ilave 
ları yektur. Yani bunlar yüksek olarak diRi tesanüde sarılırker 

Katip Emınönllndeki ambara gitmiş, 
ambaroan telefon !itan edilmediğini, 
Ahmet Taşır adma gelen bir sandık 
ta bulunmadığını hayretle öğrenmiş 
ve hana dönmliştiir. Katip, keyfiye
ti bildirmek lizere petronunun oda
sına gird1ğ'i mmen Ahmet Taşın sır_ 
tüstil ölü bı.ılmuş ve merkeze koıparak 
cinayeti haber vermışt.ir, Ba.ı;ıka otl' 
:;ey bilmemektedir. 

Necdet, barosundan çmarak tek. ctinlerden kaçıp din ihtiyacını ip. biz de bu unsuru ihmal edemeyı, 
rar Ayın OndördU hanına gitti. A· tidai dinlcrrlc arayan garip kim- bir Türkün din değiştirmesi ı 
sansörcü çocuğu buldu. O gün dör- selerdir. milliyet değiştirmesile bir tu1 
düncii. kata ve hususile 21 • 22 nu. Buma.n başka yalnız kuru fi- maktan geri kalamayız. Çünk! 

Mtidc:1ei-wmumi muavini korl'l'İ.sere: 

- K~ibi. mfülliriyette nezaret aL 
tına alınız. Tahsin kaptanı da bul
durup ife.desHri almak iiee!'e bana 
adliY'9}'1! gön<lerimz. Şilndi kasayı ve 
ç'km~eri m\iayene edelim, dedi. 

Cesedtn panbılon cel>indell çıkarı· 

lan anaırtarlerla çekmecelec ve kasa 
açıldı. Çekmecelel'de yazı levazıma
tıle d«terierdetıl b•a bir şey yok
tu, keflada ise ~ ak'htğu gibi 
duruyordu 'Kl meN'Cttt kasa defterin
de g(Mmen r-a:k~ StHttıhtti ~İ

mine mtftabıktı. Kasıı mBlıliriendi. 

Doktor mekt.ı:nfWl defniM JttASat 
veıodi ve k-Omisere: 

- öttiMdıe lfii.pheli 8iT vasAyet ol-
mad'l'ğı iÇ!ı oesedi, ~ 
ne testim edebihwnniz, dedi. 
Mü~\HMl.ml soı:W: 

- Öltl ev)i mi. idi. 
Komi.set" oevap ventt: 

ailesi· 

- KA.tipt-en öğTemt-q;itJMee g~e. 

ile; senelik evlidir. çocukftw.ı )'<>ktur. 
Nişa.ntal}ındcl. ohnmaktadır. 

- Bi% gidiyonız. Tab6iR k4lptaıtı 

bu!makta gecHt~! 

* Adliyeciler gittikten SORr.a Necdet 
te Kadrlden müsaade i;;.tedi. 

- N-e dersın bu • Necdet? 
- Vallahi hele bir kere Tallsiıı. 

kaptaRın ifadesi de al+Rsrn da göre
lim. Şimdilik bir ~y diy~. Al
laha ıamat·lao*. 

- Glile gi;fte. 

* Necdet bürosuna gidince sünger 
kA.ğıdını cebinden çıkardı, ti3tilııe bir 
ayna tHttu ve karışık mürekkep li>-

keler.i arasında şu ke~ıerı okuya
bildi: 

<, .. evgili N'"az-1-ıcıtım 

nıara.ya kimleri çıkndığım tahkik 
ettL Çecuğloln aı:ılattrğma göre, bun 

tarın arasrnda Necdetin aradığ'ı gil>i 
iı-i )laf'ı blr ıwtıı.nı elara.k yaJnız Tah. 
sin kaptaa vıu·dı. 

- Tahsin kaptai1 kiltt'mde ••a 
&ir adam ç1karma4ın mı? 

- »ayır, eferı<lim., hayır, çıkar

madmı ... Ha, &k':lııi ç.ıkarGım ama, 
d&dünct.I kata değil... Beş-inei katta 
28 nınnarada a vuka l ~ril Ha.kgö. 
rene çıkarmamı >s~i. Hem su a
dam T&Asin k<sptandan da ki, güı;. 
lü, kuvvetii biri i~. 

TanıyQr mwsun bu adamı? 
Hayır, hiç gon:Ded>ğKR biri. 
Na..<;•! 'iM" adam 'bu? 
~ ~ytu. iri yarı, kar.a bı:

yrklı, eMner Mır.\... ~fie dik

kat ettiM, 1'etı ömrümCe 9'ı kadar 

kocaman em bK- aııı.m.pmeıtliBı. 

_ s.rrr. " ...,..11\ ~tı:tıtım. war 
!lÖR Mti? 

- l!Net, yWMİ G&+ttk& kaıAr SOfl

ra indi, ka.pmuı i!iniiAden g-~en bir 
ta~ durckıııdlıl, a.t\Mı \oe ~i. 

Teilflı Mi~? 

- Ha.ı!J.ır, gıe:yet sakm fftdl. 
- Şoföre sö:fied\ti"Ri lllittin mi? 
- Hayır. . . Ben 81198ıMÖMiıııı )'&lllB.-

ttaydrM... OteM6bile b~i ~
tan gördGIR. 

- Haydi ça.IMl'k Bıetıi beflMl ı.t-a 
~-

* SırçÖ9lerı, A"t:tkat Şüokrt1. Hail:§()_ 

reRden yaptrğı taıhkikattan asanS(k'. 
eti çocuğun anlattığı biçim ve kıya
fette hiç kimsenin ken«tsini ziyaret 
etnıediğil'ti öğrefMli. 

Nec4et haıl<ia.n Qı-IHırke11 şe~e <H

~on'kı: 

- Şüphe liyandıt'BMillMlk için a. 
v-ltkatm ismini vererek beşinci kata 
çıktıktan sonu dördünell.ye inmiş. 

Hep evvelden tasarladığı planla ha
reket eQeR kurnaz bir adam ... 

Jıf 
Sarçezeu, o giin Aym OndÖ!'dü ha. 

n1flın kapı~ önttnden iri yarı bir 
< •.. kacak ... ir şey yo. ker.... ..... mlişteri almış oları taksiyi, üğra.,c;a 

huded... her hafta...... gibi.. ,rtle uğraşa ancak akşama doğru bl4'
altı .•. sı aşk yuvamı3da 8.. .. .. . . . muştu. 

... riı. Mut ... > 
Necdet şöyle dlişlind+i: 

- Hiç biri yerdeki kaleme ehem

miyet vermediler. Tııhm ln etti!im 
gibi Ahmet Taşır ya-zı yazarken i
çerı giren bir adam tarafından öl
dUrUlmüştUr. Yazdığı kı'ı.ğıt ortada 
olmadığına göre pek muhtemeldir ki 
katil ktı.ğıdı almıştır ve yine muh

temeldir ki, bu adam Taşırın mek. 
tup yazdığı kadının ya kocası, ya
hut ta başka bır şeyidir. Hele bir 
şu mektubun eksik taraflarını ta
mamlıyalım. 

Necdet blraz uğraştıktan sonra 
mektubu şöyle tamamladı. 

cSevgıli N'azlıcığım. 

«Korkacak hiç bir şey yok. Kor
kun beyhudedir. Her hafta olduğı.1 

gibi dörtle altı arası Aşk Yuvamız. 
da buluşabilmz. Mut ..• > 

- İ~e mektup t;~ düı;ılincemi te
yit •ediyor. Ahmel Taşırın sevgilisi 
kadın her kımse, her halde kocasının 
işi öğrendiğ.ndcn şüphelenmiş ve bu 
şüphesini Taşıra bildiı miş, Taşır da 
bir tezkere ile onu teskine llizum 
görmllş. Bu sırada Nazlının kocası 

içeri girmiş, onu gorilnce Taşır ya .. 
rım mektup bir elinde. kalem öteki 
elinde korku ıle masadan kalkmış, 

katil UstUne atılmış ve çok kuvvetli 
olduğu içın Taşırı boğmuş ve mek· 
tubun karısına yazıldığını görtince 
ız bırakmamak içın almış... Katip 
her halde doğru söy!Uyor: Karaka
çan ambarının telefonu uydurmadır 

ve hunıt muhakkak Nazlının kocası 
katibi uzaklaştırmak için uydur
muştur. Ta.~ır yalnız olduğu, katil 
de silah kullanmadığı ve. hasmının 

bağırmasına meydan vcrmlyecek ka
dar Ani hareket ettiği ve kuvvetlı 
olduğu için cinayeti ancak kati-bin 
avdetinde meydana çıkmıştır. o a
na kadar da katil, dikkati ı:ckm~n 
çıkıp gltmiştır. 

Şoför, bıı miışterıyi götürdüğü evi 
Sırçözene tarif l."tli. Strçözen. şoföre 
lazım gelen bahıfişi verdikten sonra 
baırka bir arabaya athyarak yrtini 
öğrendiği mahalleye gilli. Orada ya.ıp 
tıttı kıea blr tahkika-tta iri adamııı 
.Karadenizli bit' celep olduğuırn ve 
Nazlı adında bit" kadffılıı e\ii buhın
duğunu öğrendi. 

Sırçözen, Kadriye telefon etti. ~.i 

teferruatile anlattı. Yarım ı;aat sen
ra Kadri yanında Hci polıs olduğu 

halde celebi eviRde tevkife gıtti.gi 

zaman cinay.etinin bu kadar çabuk 
meydana çıkarılmaSindan şaşa kalan 
adam inklra mecal bulamadı. 

Kadri Necdete: 
- Teşekkür ederim Sırçözen. de· 

dl. Fakat asıl srına teşekktlr etmesi 
ıa.zım gelen biri varsa o da Tahsin 
kaptandır. çünkU doğrusu bir hayli 
başı ağrıyacaktı. 

1 
100 
100 
100 

Sadun G. BAVCI 

BORSA 
24 TEŞRİNİSANİ IHI 
Sterlin 5,20 

132,20 
12,84 
3'1,75 

Dolar 
Pezeta 
İsveç kronu 

E~llam n T&M'iat 
ı.. ... 

1933 Türk b<>rcu I 23 90 
1g33 İkramiyeli Ergani 20 90 
1934 Sıvas • Erzurum 2Q 57 
T. Cümhuriyct Merkez B. 134 00 
Anadolu Demiryolu tahvili 49 25 

NUJU1T 

Türk ;ıltmı (Reşat) 

Türk altını (Hamit) 
Kalın beşibirlik 

Altnı gramı 

26 30 
25 25 

119 00 
3 66 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU 
AHllET L'IİN YALM.L.~ 

BMıldıtı y•: V.&T.üJ K&tl>Ma 

kirler ektiğimiz bir saha çorak bir nekadar laik olursak olalım, dün· 
yer @tur. Pek az adam burada yada tek ba§ımıza yaşamıyoruı 

tam !tir haz bulabilir. İnsanlardan onlar dine, itikada, hisse hitar 
çoğ1H1un gözü, fikir fidanlaruıın ederken biz de eski kurulu mukcı 
arasmda bol da çi9ek arar. vemet siperlerimizi yıkamayız 

Memleketimizde çok merakh Bir Türkün din cieğiştirmesini 
bir tecrübe geçirdik. Büyük şe- hoş göremeyiz. Bfr yabancmır. 
hirlerimi2de olsun, bütün bir ne- milli bünyemiz içine tamamilc 
sı! dini tesirlerden uzak ola.rax temsil edilip edilmediğini 0lçmek 
büyüdü. Eskiden di.rı adı ver;IC!'n bakımından ela din birliğine, pek 
yClbBzlık taassubundan uzak ka tabii ve ameli bir görü:Ie, kıymet 
labilmelerinin; bilhassa zfönt vermeğe mecburuz. 
inkişafları, terbiyeleri bakımın- Dünyanın umumi hali ve bizim 
dan çGk faydası görüldü, çünkü kendi halimiz böyle olduğuna gö
eski manada din, çocuğun akl.iie re din amilini benimseyip bun:> 
itikadı aras.vıda zaradı bir buh- içtimai hayatımız içinde berrak 
~an uyandW'madan olmuyorda.. bir yer vermek, en doğru bir ır;i

Iyi &i:r aile terbiyesi &lan, akhnı eiiş oiur. Evvelce söylediğimiz 

kullanma.gı bilen yeni nesil çocttk- ~ibi, her millet aktlla his arasın· 
ları, !tir evvetki çocuktan daha da böyle bir kijprü kurmak zaru
dürüst, ciatıa ahlikh, dMıa güv~- retindediı'. İslam <tini buna başka 
nilir bir mahluktur. Eğer ideal dinlerden damı. uygundur. Bi1; de 
manasile din de buiabUseydi btr bö,..Ie bir vazife beprmak e&kı
Türk ve il\8afl. srl-tHe heyat teç- mından he!' 11til'lıetten iyi lo>ir Mev
hizatnı:ı pek iyıi. ı,t:r şekiide tıa- kitleyi"Z· 
Jl'Hlmlamış oiı.wdu. 

Fakat yeni n~ i~ioee maddi
Iıeşmiş unı;urlar da ek5ik değildir. 
Bunlar ba§kasma sevgiyi, yardımı 
gülüne; buluYorlar, hoflbM1liği, 
hususi marifet aramatı menfaat 

Pazıı.r sayımızfia çık:Hl yazıda 

lnı noktaya pai"mak basmış ve se
beplerim anlatacağımızı söylemiş

tik. BwHı yarınki yazımızda ya_ 
paeağız. 

Ahmet Emin YALJ.\fAN 

Hamlet davası 
. <Baıtı 2 neille) § j Ezineftifl yazdığı yazılMlıı onun en 

.. - Iddıa makttmıRa karşı daha 

1 

kuvv-etli tarafnu kırmak istiyen ya
hurmetklı· O)Uffi!Z, diye mtAPda 00• zıiarı 482 il\Ci maddenin taıifatına 
tunmuş, tneddeilHlllıffllll cie: uyg'ltn swçtudandır. 

~am etsiı:ıler, hitectteırine VekH, Celaleddtn ~iıcıenin yazıla.-
Gevap 'fflt·ecetım, demiştir. rmı taammtıden .kaka.ret kasdile yaz 

Vekil d~ söıMerine devamla Ertu~- dığıl'll delillerle llli:ldafn.a ettikten 
r~l _Mu+Mıtne kS.Tf#I kasden hakaret 80nra 485 inci maddenin verdiği hak 
hıssı taşımamış olduklarını, esaP~R !arının esirgetllllemesini istem~tir 
ınüekkriinin bir çok yazılarında sa- Nazmi N · Udaf · . . . ·: un, m aaıımı yapar-
natkiln takdır ve tebrık bite ettlğ•rti ken Cela.ledd' E · il p · .. . · ın zme e eyamı Sa-
soylemış, Matbuatın bu eser hıı.kk•n- fa konusuye..ı...-dı Vek'l .. ıe i · •. •-.ı . ı , soz ı· nın 

d_a yazdığı yazılar arasında Han;le- kenu~mak Slll'etile kesiHtıek istendi
tın muvaffakıyetle oynandığını ya- ti noktasında ha· kim' . . . . ın nazarı dikka· 
zanlar ıçın ~ ıdciıa makaıınııun, ha- ~ni celbetti. MUddeiumurnı de: 
yat'.nı .futbol sahalarında, stadlarda ı - Mektep ı;0cukları gibi konıı~;u
g~ırmı.ş ~por _muharriri Sadun Ga- yorlar, burasını mektebe döndürdli
iıbı_n, Şehır Tiyatrosu müdlirU Zeki ler, dedi. Hakim bunun il.zerine ken
Coş.kunun kar<ieşi Nusret Satanın, diterine tekrar ihtarda bulundu. 
bir kütüphane memuru olan Seliwı Nazmi Nuri, bil4hare Peyami Sa
Nüzhetin yazılarından parçalar al- fa hakkındaki davalanna. geçmiş ve 
fiığmı l'e bunun bir şey ifade etnııi- yazılarından parça söylemek sureti
yeoeğini HA.ve etmişt}r. le hakareti tebarüz ettirmek istemi' 

Sözlerinin sonunda hakaret etme- ve 482 inci madde ile cezalandırıl

diklerini, hakarete uğradıklarmı,"Er- ması talebinde bulunmuştur. 
tutrul Muhsin, Neyire Ertuğrul ve Son ol.arak Peyami Satanın ve. 
Zeki Co.tfkumın cezalandırılma.larnu 1 kili müdafaasını yapmı,, mUekkili
ve 5000 lira tazminat ile mahkeme nin yazılarını hakaret kaseme değil, 
masraflarının kendllerinden alınması tiyatronun inki.,a!ı ve tek ele bıra
hakkmn karar talebinde bulunmuş- kılmasının doğru olmcyacağınr aıı

twr. latmak kaS<Rle, bir tenkitten ibaret 
Esat Mahmut Karakurdun bu mü- olduğunu söyliyecek, müekkillnin be

dafaasmdan sonra Ertuğrul Muhsin raetini istemiştir. 
v~ Neyire Eı·tuğtl!hıın vekili Nazmi Bu arada salonu dolduranhı.t· ara.
Nuri müdafaasını yaptı 'l.'e ezaımıe sında bir bayan ya heyecandan ve
detii ki: ya bunalmaktan olacak bayıldı. Onu 

- Ytik51!k hu~urnn\lzda temsil et
tiğim MuJotsin Ertuğrul, umumi hü
viyeti i:tibarllc memloekette nadir te
sadüf edilen dinamik bir kudrettir. 
15 SOOil gece gündüz dell*!len, ya
ratıcı dimağüe, ttlkenmi~n kıwve

tüe en çetin eserleı· olgun bir anla
yışla bize intikal ettinni' l\ai<ikt 
heyecani~ IDl.lh.Ui dold~m~tur. 

Yurdun sanat havasına bu M.rece 
hAkim olan Ertuğrul eu '8heserler
de yilkselmiştir. Şöhret ve ıterefin 
zirvesiade mütevazi yürityen Ertuğ
rul, Celaleddin Ezine, Peyami sala
nın dediği gibi derebeyi, müstebit 
bir tip değildir. 

Vekil, suçluların yazılM'ıı\'da Muit-
sinin a.dmın gCA;rn.emesini söylemele
rinin hakaretin ona. metuf ol.amı

yacağı yolun<la.ki iddialarında. sa.mt
ml olamıyacağmı etraflıca müdafaa 
ettiltten sonra demiştir ki: 

- Fedakar bir askere sen siperi 
muhafaza etmedin, ctimlesini söyle
mek onu nasıl deli ederse, büyük bir 
sanatkara da sen eserin katilisin de· 
mek, o sanatkA.rı mecnun edeceği 

şUphe&zdit" BlnuAS.ıe,b Cdlleddin 

dışarı çıkarırken Esat Mahmııtt Ka
rakurt müekkilinin fena.Irk g~irdigi
ni söyledi. Hakim cie celseyi beş da
kika için tatil etti. 

lkioci celsenin tehacüm kar~ıısın

da açılmasına imkan göriilemeylnce 
duruşma da 29 ikincite~rln 1941 cu
martesi günü saat ona talik edildi. 

KeMel ONAN 
P~ır.ın.ilııin lmıgınhğtaa setMıp ae 

ımı,-: 

Adltye koridorunun tozları i~ ka
labalığın biribirine girdikleri bir sı

rada, Birinci Asliye mahkemesi sa
lonundan ~ç hal ile çıka.bilen Ne
yire Ertuğrul sinirli sinh1i k<MWşu
yor ve ellerile hareketler yaparak 
anlatıyordu; 

~- Hep o vakadır, dedi. Peyami
ye gençliğinde hanl bir rol. verthn}f
ti. Ladaın Okamelya. pt~nde ilk 
defa sahneye çıkıyordu. Bir de bak
tık ki, Siyah pUskUllU kırmızı fesi 
yaRa eğm.iş, sahneye çıkmaz mı? 

Tiyatro biribirine girdi. ooıııı,me

ler kıyametler . koptu. Peyamiyi sah
neden güçlükle çıkara.bildik. O l'ÜJl, 
bugün Peyami Şehir Tiyjl.trosun& 
dÜ'°1an kesillii.> 

---- _ _, .lJ. - oJ .-..A --
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Terkos fabrikasındaki makine! erden birinde ani olarak b' 
g .,t:;-ren ve azami istical ile izale~inc çalı:jılan bir arızanın tarrıtr 
zarureti dolayısile şehre bir müct det noksan su vermek mecbL1r 
yeti hasıl olmuştur. Sıkıntıyı elden geldigi kadar tahfif makS3' 
dile gereken bütün tertıbat alının akladır. Bunun için şimdilik gt 
celeri saat .. 20., den sabah saat «611 y'l kad<ır sulan kegmek ıtıcc 
buriyeti olduğu muhterem halkımıza ilan olunur. ~ 1033lıı 

' f-+--1--4---4-
7 
~+--+--1--, 

' Bugünkü Program 
'~ 7,30 Program 19,30 S:ıat ayarı 

7,33 Müzik 19,45 SerbPst 10 

Soldan sağa: 1 _ Acuze. 2 _ Bir 7,15 Ajans dakika 
reis idaresindeki takım; Amerika- 8,00 Müzik 19,55 MU?:ik 
nm ~imali garbisindeki büyük ya- 8,15 Evin saati. 20,15 Radyo Ga. 
rımada. 3 - Tehlike işareti. 4 - 8,30/8,45 Mlizik 20,45 Mlizik 
(Manolya) nm orta tarafı: Denlzal- 12,30 Program 21,00 Zıraat tak. 
tılar mürettebatının lnşlaıır. 5 - J :ı.33 Milzik 21,10 Mlizik 
(Karga) nın iki harfi, Tezcanlı. 6 - 12· ıs Ajans 21 3"' K , u onu.ıp.ı:na 

Açık ; Beraber. 7 _ Dlinya şampi- 13,90 MUzik 21.45 MQzik 
yonu olmuş bir Sf>oı·cumıız; Biıyiik- 13,30/14,00 Mi.\ı&ik 
lUkler. 8-Yadeder; Kısa li:le); .Nafi-, 18.00 Program 22,30 Ajans 
le. 9 - Çok iyi; ince değil. 16 _ 18,03 MüzPl< 22,45 Mitzik 
Su; Beyan edatı: K~dın. 1J - BI- 19,00 Müztk 2.2,55/ 23 Kııı.panıfi 

1 
--------------~ 

rinci, Lanete müstahak. 

nın. bir mevkii; Bir nota. 2 - Kim-' ASKE. LİK İŞLERİ 
Yııkartlan m;ıağıya: 1 - Anluıra- ı 1 1 

sesız ve fakır ÇGCuk; Biı· renk. ;.ı _ I ----·---------
Umumi ve parah misa.firhanc; Şitr-1 Şehremini Askerilik şu&esi :gaş
ler; 4 - Çekme; Yadedeı·ek. 5 - kanlığından: 

İstanbul Asliye Birinci 'fıca 
mahkemesinden: 941 238 ~~ 

Gelibolu llman'ına kayıtlı . 
tonluk Hüdayı Emanet motôı" 
nün 11 / 11/941 tarilııhıdıe BLır&.~ 
1 imanında avde1.ifldc geçırcl1 

• 
... . k . ııJll1 
<•enız azasına aıt raporun Jf'' 
ması mezkiır molôr süvarisi ıe 
san kaptan tarafından istida i 1• 

istenmekle motör ve yi.ıkle al~,. 
lı ve bu işten zararlı llerkeslrı ~ 
porun alınacağı 28 11/il41 eli 

ııı 
saat 10 da mahkemede hazır 5ı 

kınabilecekleri Han oltHHH'· ~ 

ZAYİ ııl· 
Kabataş Erkek Lısesinden , 

aığın.ı ort:ı okul <.ıfipJomasilC. l ;. 
1 den almış olduğum tasd1ltl1~ 
memi kaybettim. Yenisini alD~. 
ğımoon eşkisinin hi1'kmii ol+ı19 
ğıfN ilan eylerim. 

No. 426 Hasan Lfıı.fı 
Tckgüle~ 

Ticaretle uğraşan. BüyUk bit· nehir; : 1 - Şehremini, sa:ınatya, Ka. 
6 - Tocsi: Bir renk; Bir sorgu; Bir 1 ragümrük na-hiyelerini il.tiva et. f 
no~. 7 - Bir renk; Bilgin kadın; mck üzere teşekkül eden Şehre
(Hıcaz) m başı. 8 - Tesadüfi; Ha- m~nl Askerlik şubesi 1/ 12/941 ta- VAT AN GAZETESi 

iLAN FiYATLAR! "~ _..,,,,,, yat cevheri. 9 - Sahip; Marmara rihinden itibaref\ Aksarayda Ordu 
denizi ile Ege denizi arasındaki sa- oaddesineeki da~resiııdc faal~yetc 

hafla bir nahiye. 10 Bir nota, Kı- geçecektir. 
sa ve kalın sopa. 11 - Kalın kafalı; 
Hetief. 2 - 1/12/941 tarihiaden itiba-

ren birinci maddede adı geçen 

EVVELKİ BRMACANIN HALLİ nahiyelerin hudutları dahilinde 
Soldan sağa: 1 _ Afallama; Aş. ikı.met eden yerli ~Humum mü-
2 Hazain; Şaki. 3 _ Minik; Çırak. kelleflerin askerlik muameleleri· 

4 Ed R T ntn bu şubece tedvir edileceği. - inen; .e. 5 - ef; Anma. 
6 - El: Gaf; Alem. 7 _ Minl'li; Kı- 3 - Birinci maddedeki lrndut-
!,14. 8 - Imal; Men. 9 _ Nt"sime; lar dahilinde ikamet eden yedek 
Kaka. 1'8 _ Don. 11 Kesat; E· subay ve memurlara ait muame

leme. 

Yukardan aşağıya: 1 - Ahmet 

Emin. 2 - Faideli: Ece. 3 - Aznif; 

Nis. 4 - L~in; Gemi. 5 - Like (e

kil); Alamet. 6 - An; Nafile. 7 -

De. 8 - Aşırmak; Kol. 9 - Ar; 

Allmane. 10 Akar; E~k. 11 -

~; Mma. 
• 

Kitaplatımzı 
aalr DOLAT 

KiTA.8 BVl11DIJI 

lelerin şimdilik Fatih Askerlik 
şubesince yapıla.cağı. 

4 - Şuben·in faaliyete geçeceği 
tarih~n itibaren şube mıntakası

na nakil suretile girecek . yedek 
subay ve memuılara ait muame
lelerin şubemizce yapilacağı ilan 
oluRUr. 

Şubeye du•ei 

Fatih Askerlik şubesinden: 
Samatya Emvalinden maaş a

lan deniz As. Adli Hakimi Gü. 
m(il<:llneH İt;mail oğ. Mustafa Lı'.ıt- ı 
fi (259) , 

Tbb. Tegm. Reşat tkefl 336.17 

Başltk 
1 nci sayfa 
2 nci :. 
3 üncü » 
4 üncü > 

Abone Ücreti 
TUrkiye ılabUincre: 

Senelik 
1100 

S aşhk 
480 

HarJ~ memleketlerde: 

,-ıı• 
senelik 6 a.vlık S aylık ..4- 1~ 

H 10 800 K. J'11J: __________________ ____.....-: 
Gazcte~·e göadel·Uen cvra1' dt'.rt 

dilsin edilmesin iaıle oiunn~ 

osıı 
ŞEHİR TİY.A1'1l rıı: 
Tepcbaşı dr arrı ıtıS" 

o o•· Bu akşam 20 3 ·ıı 
~IER.DİVEND1 f'l 

alııu.z. Bi tün klt&pl.a.rı bulabl. 
lece(ini:? gıbl A;ıllara neşriya

tının, A".TUp:ınm moeel Ve.!&
0r 

IŞIK__..-: 

~ -------- 4 

1 I ~,~Ş, B!~za~ !!,~" '~l ~ ~m~ah~I~~ ~,!, mecmualarının Bab~ide ye· 
glne satış yeridir. 

ı • 
.ı\.Jlkara eacldeeJ 89 htaabul 

~----------------# 
ki muayenehanesinde hastalarını kabule başladı. 

d 


