
Otuz UçUncO sene. Sayı: 4885-529 
r lstanbul late MOdUrlUIU t 

Allbra, 2.C (Hususı muhabirımizden telefon. 
la) - istanbul İate M üdıirluğunün yeni tetki
litı haklundaki proJe yüksek tasdllta iktiran 
etmlftir. Yeni teşkılit.ta İatanbul İqe M'ldflrlfl
tü. İqdhntaka Mudurlüğü halinde Y&&ife S(ire 
cekür, Tqkilit teYıı ve ~Yiye edllmektedır. 
Fiyat mllrakabe ,,ıert d • bir ıube hallade bıı 

l.:'üdilrlüie batlanacaktı r. , J 

e e 

rı 

C Afrika muharebesi ~ 1 
Teşebbüs 
Alman ve 
ltalyanlara 

geçti 
-

Teeggilt etmigen 
bir habere göre 

ln~Iizler ısooc 
esir almışlar 

·-
____ ş_-._u_Afriıa_dald( ... · ...... __ ..... __ ,,._ .. _....,.-==daki=·=inz= .. =·=------') , Bir I n g iliz 
~~~~.!~~ __ A_s_k_e_r_i __ V_a_z_i_g_e_t _ _,_, Generali de 
Karadeniz 

,.k.:;:!:':::; .... d. M ıs ır • Li b ya hu d u d u n da esir düştü 

....... on ..-..--kadar··· 1 • ı ı· z 1 er ı· n taarruzu 8ERUN 
24 

(A.A.) ..a Karade9iade Mid:re •· n g 1 Bugünkü Al-.n tebliii bak.. 
laillerincle küçiik bir motöriİlllÜll kanda D.N.B. nin. aldığı mütem· 
._..L._t bir tahtelbalair tarahndaa mim malUınata -nr.e, Almanlar, 
~ -·- . ·-laatınlda. Ba ba:r•iı ve miDllllS ~talyan birliklerile. beraber fİmdi 
teca.Wea efkin unmmiJemia Yazan: General Ali hı.an SABIS Afrika cepheainde tt:,ebbüsü ele '°" miit....ir olmakla beraher. 

1 
almıtlardıT. K..l'fl hücum mu· 

onu aüldmet ft itidal ile ikaJllla• ~Sli.I OBDU KUMANDANLARINDAN vaffakıyetle devam ediyoT. lnııi-
... ,.. dalaa .......,_ baWu.. Çünkü •ı nsıli&len• il 1011tetrin emu ü-) .CS7ledıği ilkler ara11nda İnEtlıslenn ~er• b.irçok ~ıThh Mab~ k•>:hıet-
1.unda hir :ranbtbk olmak ihtima.. ta•ıaa kadar 4in sta'ilk uar- (bu defa ıflih ye te;hıaat bmuHfia miflerdır. Elir Ye aaaaım mıkta
li plipeİ. KOlkoca bir tahtelba· rmlarıaa rat.._ merclaa aüare. •CUı&Tl bir halde) muhanlte .&ecek- n .•rtmalttadır. Bu barekitaa 
lairia, topu 240 toaluk küçücik beeı iter tarafta Wth fld•edl• de- ı rl bıldlrihnitti. Fakat burdalô ınlutahnı beklemek ilamdır. 
IMr telme:rle bilerek ............ va• etmektedır. lncilla 1-.arater- (mils&Yi) kelim•inln (GıtGn) mlna-1 • hsilis teWili 
re ......,.,_ alul kabul ede- hık piJ'ade fırkalan eahlldea Sıdi •ında kullanıldıfı itlklrdır. Gerçı ~ 2.f ( A.A. • - lnsflls 
lleadi. Dijw .,.,._. bu ~ ömere kadar Mihver müdafaa mev- M.ihnr kunetterl lLll. har.ıran mu umumı karargihı tarafmden pa-
~ batmlıkla benbe hiç aıine cepheden taamla ecltTori~ı. (Dw ltllrif• ı, "''"" 4 •J zatteai ne,redilen tebliğ: 
bir Tn c:an1 •:ri oJmesmtb. Bu Likia Mib'l8r sarlilı ltu•...ı.t de ................................................ fngiliz ve Alman ku.v.ederi a· 
eelteplere bina• o •alna lk....- bu menlin cenubu prlıılairulea dola- raanda cereyan eden baflıc:a mu-
.... ..... ~ ~ prak Tobruk tatlkametınde Uertemı, A •k harebe Sidi R._. etarhnclaki 

•,.n clün_yan " prp mede- olan tngıllı r.ırhlı fırkalanna kart• m B r 1 Q mıntakada devam etmiftir. iki 

Teltılon : 2 O 5 2 O 
TeJı. Tuviriefkir, İstanbul 

• 
l 

Sah 2 5 lkinciteşrin 194.1 

Bası insanlar, zamanlarını 
nasıl ıeçireceiderini bilmezler. 
Bıı ad•ınlar, meşıııl olanların 
f aalig•tl•rin• korlcıınt; enıeller 
dir. De Bonald 

(Şerhi ! Del •hifembdet 

• • 
J 

EDIRNEMIZIN 
kurtuluş bayramı 
Çok • 

zengın 

programı 

bir kutlama 
hazırlandı 

Edll'De (Huıuıi) - Yann E
dirnemızin ebedi kurtuluı günia 
olmasa münasebetıle tehır bugun 
baıt•a bap bir gelin eibi ıüaülen· 
mektıe ve tikı zafeTler kurulmak. 
tadır. 

Bu buyuk bayramımıza davet 
eclilm.İf olan Edirne mebuslan
mızla Beden terbiyeai genel dı· 
rektörü daha baZ1 zevat ve bu 
arada Türk Maarif Cemiyeti Rei· 
ai lıtanbul mebusu bayan Fakıhe 
Öymen bu aktam ,ehrımizi teref
?endircceklcrdir. Çok zengin bir 
kutlama programı hazırlanmıttır • 

1 
-- - ----.+ 

Alman tebliği 

Sıleıcıııırski 
ıe~ri za,ıedildi 
Leningradda 
Rıuların bir ihraç 

hareketi akim kaldı 

PObrerin umumi karargihı, 24 ( A • 
A.) - Alman orduları Baıkunaan
danhtuıın teblıii: •llir-•tW1m1 ~ .-ç ..._ ......_ ,idde&.11 llMlbbiı ıaarrualar 1•p110r- ""omu"nı·zmı• tarahn da büyük bir azimle çar. 

._ .. wd•Wi .....-.Z yan- lardı. A ~ pıtttiı bu muharebe lark sekiz .,a;-r-

... köriilde ıitmmlıek olclup Bu defa lacilblerim çok euıtia lnn att,-n fn'ıa bir zamandanberi dur 

Şark cephesinin nıerkez keııminde 
:yenıdesı aruı t.emın ettik. Şidd U& 
muharebeler net.iceıd ıde llloılunan a içia, pseteleıiıısm ele ...... .,.i 1 vetler .,. tllllalarla taarrm ~ ,· -~emı·gor madan devam •tmİflir· 

l.iyillawlıtwu ~• .ıak 'll'tık a~a. ~ &J enel a& Dit- ol.ıllıe~ $4( Asis Y• ~ 
ltir ...deli llİ7llftl vesile ecl.-ek bulran ortaamda P"**1 taal'Tll& Ankara. tllad70 paeteal) puzzoyu zapte<len Yeni ZeJanda 
büyük bir da•a Çlkannaktan ye dan Ye uğradıklan _..tfakıyetıııs. Amerıkanın İn~ltereye yaptıfl kıtalan garp iıtikametinde Trigh 
me.a.t bnflkhjs wtbrm.ldan el lıkten ibret aJmıtlanh. yardım ••ile uğraşmakta olan Capuuo yolu uzunluiunca ileri 
lairliiile içtİalp ettik. 5 ay evvel haaıran 11cağında vu- murahhası Harrıman, radyoda hareketlerinı: devam ederek Cam 

Fakat göriiyorua, ki biaim bu kua gelen bu ınuYaffakıyetsızllk, da- söyledlğı bir nutukta, SovyeUere buru zaptemiflerdir. T obruk la 
aabır ve ıükiatumua beklediiimi· ha çok hazırlanmak ve daha büyük yardım !tinden bahsederken, A. Bardia araıında yarı yolda bulu· 
ain tam11mile akıi teıiri yaparak, kuvvetlerle, daha vlai çovtrnıelerle merikanın Rusyaya yardıma de. nan Cambut düfmanıq mühim 
IDÜtec .. ialerin c:üretlerini arttır. ııerın menlmde lt ırormek liaımgel- ı vam edeceğini, fakat Amerikanm bir late merkezidir. 
tn11hr. Çünkü motör hidiseainin dlğ nı inırılıılere anlatmı,tı. lngllıa komunır.mı 11temedıtinl ı6ylemıt- Halfaya . Sidi Ömer bölgesin. 
•C111111 henüz unutmanut iken bu ea,YekUınln bu .. ıerkt taarrua ba,. tir. de Hint kıtalaın timdi garp'.ıe irti-
defa da yine ayni kara llllaruma- ladıktan 10nr& AY&m ltamaruında \. ,./ batları kesilen dütınan müdafaa 
da."W1iikçe bir •apawuuaa meç· mevzilerinin gerilerinde hareket_ 
bul bir tahtt'lbabir bahnmf ye M M !erine devam etmektedirler. TolY 
bu defa öz vatancla,lanmızdan 8. . e c ı ı· s ı· n ı· n ruktaki lngıhz kuvvetlerı kazan. 
14 lrifi lau faciaya kurban git. dıklan arazıyi tahkim etmektedir 
IDİftlr. fD9'1Gf'At .,.Jıffı ı. rilhuı ' dl) 

Bu ilrnci vllka herine artdı •• k 1 e 

~~~ muza ere erı "HAMLET,, 
vekinec;ek olanak diretini arthr· 
makta olan meçhul tahteıbahire Türle - Alman haıu.ri ticaret anlaıma.rına davasına du"n 
iiçüncü bir cinayet ....... .. J. ld k. mlidclı • 1-~ 

Seyrüsefer işi 
hallediliyor 

Eminönil • Taksim arasında 15 dakikada 
bir otobüs işliyecek - Tünel kayışı 

IS güne kadar geliyor 

Din aqam iıtt Belediyede, Dok. 
tor Lut.fi Kırdann rıyuetı altında 
Belediye Reıı Muntnlerinin. Şube 

MUdlirlerınln '18 bir kısım Daımı 

Encümen huıaın iıtirikile bir top. 
lantı yapılmış Ye l)ehrin seyrıısefer 

vulyeti etrafında, Ankaraya ırıderek 

• 
allkadarlarla tenaularda bulunduk.. 
tan aonra duu ıehrlmın ceımı, olası 
Belediye :Reiı Muavinı Lütfi Ak 0-

yun verdığ'ı izahat dınlenmıt Ye bu 
husııata alınacak tedbirler k.ararlat
bnlmlfttr. 

(Dl1Hlfm ıdifı 1, l11&1uı f dl) 

llıanlar Mos · ova 
önünde il rliyorlar 

veaile vermif olac:ata.; ballı prot01'0 a ı et ııc.i ag uzatıldı d 
Biz harbe dahil değ11ia. Muha. d e'lJQ m e ildi 

r;plerin hepaile dostuz •e dos'lu· Ankara, M CA A.) - B 11· Mec. , macld..tade detitfklllc Japılmaıına ı 
ia idame etmek, b~bir tarm lor· Ust bugün Şem .. ttın Gtınalt.ayın baş aıt kanun liyıhaslle Türkiye . Al-
mamak için de elimizdf'n geleni kanlıtında toplanarak B M Mecl1sı 1 manya arasında tıcarl mubadclelere Hamlet teellİIİ dola,..ile orta. 
Japl70"1JZ? O halde bize 1c.,.,1 19.Cl yılı har.ıran • temmuı ayları mUtedaır 25 temmuz 19.CO tarihlı bu- J'll çıkan da .. :ra dün Birinci Ceza 
.. tecarizler neden reva SfÖrülü. hesabına aıt muhataya ıttıla peyda susi anlıı~ma)a batlı protokolda t.a. Mahkemeainde de.-. ecl~tir. 
Jor Ye bunlann faili kilndir? ctmıt Ye Ankara ,ehrl lm1r M dur. yın edılmit olası ıuQddet.ın lkışer ay Müdafaalann yapılmua hitmecli-

Milli korunma 
kanununda değişiklik 

Rosto/ bölge$inde 
üç düşman 

tümenini imha ettik 

Elimiade müsbet hiçbir delil ,,. lütil 1938 mal1 yılı hesabı k t ısıne uzatılmalarına aıt kanun liyıhala iinden celse 29 ikincitetrin c:u-
..... :>lmadıjl için berhanci bir aıt mazbatayı kabul eylemiftlrk nı müza~re Ye kabul ederek (arta~- martesi gün6 aaat 15 e talik edil. 
..... ,. itham etmek İstemİyorm. Meclıa bundan 10nra posta anu. ba S(lnü toplanmak Gare ciatıl • mittir. 

nuna mur.eyyel kanunun dorduncu 1
,. lll1f. ============ Yalw ı .. lradal'IDI s3yliyelim, iri 

~~·.~eca:.;:.:~: K o m Ü n i z m ·--............................................................. - ..................... .. 
_..._do1aTıainir1eri1toau1m... aleyhtarı Bakışlar 
ol-1ann. dalma yapbklan fl!I- -
kmca laarelcetlere henal7or. Ha· 
kikaten büyiill ....... Pitmit a n 1 aş m 1 y a 
olanlaT, bu itlerin ,akil albnda __ .._..._ 
fazla nilirlerlene. ~leri ıs· 
... plann. aClllftl o itlerle alib. 
11. olımyanlaril• ~ la. 
....... Y alnm tundan emin ol· 
.... lbnncfır, ki içinde hufınMiu
...._ ~k 1c......aı .e bulu.ık ~·: 
net., fimdiye keclar ıiyuetmı 
laiaaa idare ebnit n biisnii nive· 
tini -.rla ı&termit olan Türki. 
J9. ......_ftl'İ bir aİDİr buhranının 
~rine oinnuY• muhtemel 
iıleiildir. Vakıi bi~ cnacinae ki· 
llp onç hoamaln kabilinden 
........,._ Pflnnhkla yapbkla· 
" -ı..,etlerin tesirile uahiyete 
~ ve ıel~i güael aaia 
.... hamle edecek hir millet de. 
llia. He ne ot.. ohan aaabi· 
::•-. muhalcememiae bakimia. 

-....; tahtelbüiria, helki de 
Mal w.rar için ...... yapbfl te-ea.a..... ... \la al,asetimili 
.._.._. .. .llte11wmı. Bwnlann 

TASYIRI EFKAR 
""' t -W• .,.... ı ., 

Finl•ıulig11. Da11imarlr.a • 
Bıılıarist1111, Ru nıaıtg11, 
SlofHlkfa, Hırwıtistan w 
Nanlcin,Çin lıükarneti de 

ıirigorlar 

Anlanşma 5 sene 
daha uzatıldı 

Bugün büyük 
bir toplantı 
yapılıyor 

Ankara. (Radyo paeteai) - Ya
nn aatıltomJntern paktın 1 tnci yıl
d6ntlmtl Berllnde btlyük torenle kut
lanacalmr. Tirene. Ahun ıwah al-

(0...... -""/• I, ,.._ ., 

Bu torpil ve bundan evvelkl 

B lRtNc!S' ~ -- • aenera deiil; aeneridea 
8f8iı. çinki daha koYamadaa 
bedeline dojru farlarken yapa· 
cağı alçaklıjwn ilk baauu kepa. 
ae bir diifmanm iradesin.. 
den aJ.. fUUl'IU bir twpil • ae
re,ııe n niçin sittiiini bli,.or, 
sözleri n beyni •aftnlf gibi au. 

-~. a.lbm J'llftP pçiyor, fakat 
tarihin ea kör ~e en M:rinais 
İfİnİ yapbjna bilmiyor. Ruhi 
minada fQlll'lu, ahlilri minalda 
............... twpil. 

Eler- o, •bnhia ..,... Çlkar. 
dtjl teJ arumcla bir mukayeM 
yapecalı ehliyette olaaydı b;, 
lmtr püinia ka ........... 
patlama... Çlaldl habrdıtı 
.. , ... ,. biıbç ..... v• 
tahta~~ ..... 
ft ..................... .... 
._......... 1 ıf 

-~ 5 

P•pı•i SAFA 
_ ......... il-......... ..., 

fi teY W:r8lc bir mllleJia .,_ 
lar gilH bharaa nefretidir. 

Akla ara hiiYİJetini Karade. 
llİzin feffaf sulan altma lakla. 
mıya yekeoen bv torpilin ve 
ondan eYYelkİnİa tefhi.inde 
Türk hükümeti, Tiirk millet~ 
nin tumile ayni sem, \le"'liiini 
aöstermektea elbette - kala
cak detw1dir. Onun JNll'mail 
kimin iiatüne basacak ol ..... 
olaun. bia bu cimten bir dlif.. 
...ıataa hangi tarih ıebepleri 
•e ..... laril. ~ pek 
ili dfifiinebiliyona. 

v ... ~ 
Bu bdar liyl&yonaa., Biz 

de Karaclenia çocaiaıua. .,.... 
aibi ......ımm .. 1ıap1rec .. 
iimia.....,. WliriL v.,1, aa1-
• ••• ..-.'" ..... .. ••Uıbt 
..... alda- ..,. ıis llM• ....... _ . 

Aakara 24 ( Huami muhabiriaUclen telefonla) - Milli 
Konma Kan•aım taclil ed• proje Biyük Millet Mecliü
ne anedlmİftİr. Bu bnua projeaini tetkik etmek m... 
tetkil edilen komiayoo buıün Bü:rük Millet Meelilincl• ilk 
toplantuun ,.pnufbr. Bu toplantıya Tacanıt, AdliJe" O.. 
biliye Velıillerile KoordinalYOD He1eti U......a lrMiW ifti
ralc etmİftİr. 

MOSKOVA, 24 (A A ) 
Rus gece yan ı tebl ğ : 
23 onteşrın gunü erdularım z bil

tün cephelerde du,manla ~arpışmıt
lardır. 

Muharebeler bıJhassa, K.lln, Volo
ltolamık, Tula Ye Don ü ünde, R-. 
tof istikametlerinde şlddetlı olmue. 
tur. 

22 eontetrınde 10 Alman t&YJaJ'llt 
tahrip edılmftUr. ' 

Dôrt tayyaıı emıı kayıptır. 

f Devcımı ••lı.flı ı. rihnı ı üJ 

Bursa da bir • esra rengız cinaqet 

Bir şoförü çarık ipile 
boğup kuyuya atblar 
Zavallının otomobiline müşteri gibi 

sonra ortadan sır olan adam 
bindikten 
kim? 

&at'teaı 1ababı, on Wr .........._ pttıuk dereeMe bf la11Jla. ır... 
Atatflrk caddealncle poetaJıaaealB ll&lincle, dendi lıılr .U. olan otua 
kartı11nda1U beuinci Nıyasinba dü- iMi ~ 10f6r B...,.e ,.. 
klnı d n Keda7 I Wrablle lapa bht: .... ,. 



EL! TASVİRİ EFKAR'!"."=~~~~~==~==~~~~~!~~~~~~ 2S İkinciteırin 

'[111111111 M ES' ELELER lllillmTü:~~~!ı:ianl __ Fransanın 
=! .. rlk•ıta-t7_r.('.!~.~:~.~~!?..~.~-~~ 1Cemiyet ve uzviyet ~i":i:~:!a:1~fıF:· ~j~~~~5~:!: 

·• lf's."=" 1 ..... ~;.... • . , • '" • 

SiYASi VAZIYET . ' . . . . ·, 

Or tahk mah, ere dlSnmUftU. Kar ar gAhta atına 
binip ••••• atllmı1an t ek k l • I kalmamıtb 

- a imparatorluiumaı vaiyeti IM&Ju-
Alınan haberlere c&re, Almanya 

Sonradan 6irendik k1, bilim per- 'hay.t, onun i aizmdan köpükler -ıaça 
şenbe g6n6 yaptıtımıs bayramı Tür- aaça, terden sır1ıklam atını, dort11a 
lciıtanm birçok yerlerinde, bagüsa, la 7alnız giderken gilrcnler de, Pa
yaol cuma gilntl tea'ıt edl:yorlarmı1- pnm battn• bir 1' reldığin1 anla. 
Uoltevtkler de bize bayram namazın. makta ııtecikm1yorlar. 
da baskın yapmak ıstemişler. Elli Bolşeviklerin baskınını hnber ala. 
altml.f JnltralJöz "' muana• bir rak, milcab1tlerfle beraber. kCyünden 
ıcııneUe ber tarafımı&ı samııtılar. ı kotup relmft olan Devlet.mend Bey 
Ortalık mahşere donmüştfl. Karar. (1) dört dönerek Enver Ptlf&)'l arı. 

gahta atına binip at.eşe atılmıyan tek yor: 
kişi kahruımıştı. Enver Pap da ya.- - Pap ııe vanda? .• P8441 ne ta· 
ıunda TGrkiyel! HGııeyin Çavaş, Ef. rafta?.. , 
~nnlı Sayııı, Bolşevik esirlerinden o. ı Devlotmend Bey, Enver Paşa~n 
lup, Paeaya candan baflanmıe o- bilhassa bayte büyük bir çarpışma a 
lan Rayef iıımtndeld kazak ve yerli. hayatını biçe sayarak en t.ehllkell 
!erden Kerim ıle Eşmurad ve yirmi 1 noktalarda en ileri ~fta s~.vaşa~a
kadar asker olduiu halde ılcrllemiş- ğım bildlğı için evvela, BUyuk Tur. 
tı . Tepeye çıkarkl!n. Bolşevikler de kht.an dava11nın başı olan ona, k~
obilr yamaçt.nn tepevi tutmuşlardı. rumak, onun yardımına koşmak tstı
llçe nynlan Bolşcvıklcrdcn bir kısmı yordu. 
Paşanın int taarruzlle bozuldular ve - Enver Paoa nerede? 
flillhlannı tCRltm eltiler. Bu, cellldcti Bir llbza aonra, Devletmend Be. 
, ,. knhramnnlığllc d0$manı ıaşırtan yln hOzOn dolu, çığlığ'ı andıran fer· 
Pap yanındak1 beş kişile ve yalın yadı bir g~ gOrflltüsQ gibt elllb eea 
inli( 

1

llbtır tarafa atıldı ı lerine kanııror: 
Paşa, durmadan lşl;yen dOşman - Neee?.. Enver Pata şeh~ mi 

mltralyUztıntin Qzerinc, elindeki ya- oldu? .• Eyvah .•• Enver Pata yo mu 
lın kılıçta yürtıyor... artık,.. 

Ancak ma.ullarda l'lh1ilen tıu eş. Ve, bu mahşer ortasında, Devl~t-
tılz kahramanlık karşısında mıtra1 mend Beyi son &'Örenler; onun ya ın 
başındakı Bolsevlkler ellcrlnı kald kılıcını çekerek, aldı ba~ından gltmlt 

bır halde: cPatamızın ıntfkamını al
rıp: 

_ Teslim! ••. Teslim! ... dıyc bafı. mak gerek!... Hey, TUrkOn kara 

rıeıyorlar. Diye diye atını dllıman Qıt6ne 
1 

bahb yeter .•• Aydınlan artık! .. 

ı.te o uman... Q 1 d" 
1 dllrt nala aOrerken glhın ş eı ır. 

Pafa, 6b0r taraftakilerin ftzer ne Blrkac dakika ıunra, Devletmend 
,Uramek l\ln, atının ııııt6nde a~kaya Bey de, Envel' Patanm tehlt d6tUl· 
~nOp, yanındakiler~ batırn;or. g6 noktaya 1ak1n b1r yerde, tıpkı 

- Teslim alın ıunlan da .. • Pata gibi mltraly 1 a~ile kalbinden 
O anda. Paşanın ımt.ını dllnmtiı: vurularak 11011 nefes(nı 'fennlttl. 

olmaııını fırut btlen Bolşevikler, he. \ (DffOmı 1'M') 
men mltralyuıü ı~leUyorlar •e Pa~a 
0 katla röz arasında • kımbillr kaç (1) Devletmnıd Be11, Kli.l4p Tacflt. 
yerinden _ vuruluyor ve goğsü ba~rı lerile, Karlok, Mogol, Kataga11 ,;0Se
mıtralyoz mennllerlle delik deşik ol. mü Ôzbeklerlnbı b4f1 ıoJrllırdı. Bu 
mue bir halde, lltı dakika k. dM un. ı•beple de meıhur afiret refılm 
kı dıpdlrı bir mucalııt u•ş gibi, kooan Apr, Danyal tı• l11şan lle11lerin 4-
atının azorlnde dimdik duruyor. Ni. mtri "'1ZIJ1etfnde «fi. ........................................................... -................................... . 
Bursada esrarengiz bir cinayet 

(Btrlııcf ııtıhi/eden devam) ı <' blrı orta boylu, zayıf, uzun ytızlO, 
_ Eskı ~hır _ t~taııbut hattı {ize. çık renk paltolu, kırk yaolarmda, 

r nd ki KaraKoy ı ta yonundan bır dl erJ uzun boylu, tıknaz. kara ~esik 
~<'1 n g ır~ lz. gıder m sin. de • bı~ ık ı. otu2 ) aşlarında, ıkı 'ki~ı ile 
ın ştır. 

Bu t kllfl kabul ederek, paxaı-Jıkta 
d:ı uyu an ıl.Jr llusc)'ın. bc:nzıncı 

J\ı~ zl~ı· > k'J arak: 
Brıı. l\a ııko)•len gelin &'etır • 

mlke k dı;:roı um, çabuk benzin veri. 
el •mı~ vı> lıenzını alır almaz, bıraz 

, vH•I ııazııı lık otUğı adamı, ılcrlde 

ıclırı yoln r;ıkmak üıere, csaııen kcndl 
malı o an otomobılı hareket ettirmış. 
Ur. 

•·emek y!'rkcn görmüşlerdir Bu ikln
cl ıı cçhul şahıs "ıırı ceket, ıy h 
pantnlonhı ve her halile bir ~o!öre 
benzemekte) mış. 
Şof6r Hüseyın "ovulup boğulduk

tan ve kuyuya atıldıktan !!onra, oto
mobıll E kişchıre kadar suren de 
herhalde bu adnnıdır. Ancnk şofor 

Hüseyin, bütün Bunıılılarca temiz 
yıh eklılıth ve evine dll,kOn vtr aile 
babası olarak tanındığı için, ona ki
min ve nlçın kastcdebıleccği bir tar. 
lü kestır11ememckte ve bu •ebeple 
kimbilır hangi kotü maksat ve emel
lerle kııme)e görünmeden Bunadan 
kaçmak istıyeıı bazı fena inııanlann 
cinayetine kurban sfwtı t.ahmln .. 

- B~yoflu Halkevinde r1eri!en lton fl' ran• -

W
orms'ı biraz daha iyi anlamak • • defa bunlardan hanglsınin aıll •• 

Peyami• S af a hans:ıdnııı meeıui oldutunu anlamak 
lein, uv1 lılrltlde mlhanikt lmkinsızlatmııtır. Bu, mücerrei mef 

tqplulak araıındald 1arkı belirten bir • bumların dar kalıplan içine genle 
m1dl anyalım ve 6stüude duralım. (tcgaddi), clfUeıme (lenasill) 'fe tu- ı ve ıonsuz realiteyi sığdırmak hakin
Bu salondaki sandalyalar mihanik1 reme (tekessür) halleri vardır, ne sızlıt•ıdır ve mecaz burada hayalin 
olartık yanyana (ielmiGll•nllr. Arala- de fü.iyolojlk rninada nnlqlldıiı gibi l detÜ dosdoğru realitenin mümessili 
rında uzv1 birlık yuktur. ÇunkO on- bir vlicudun uzuvlanna sabipth . sı!atıie, mefhumun clar kalıbı•ı cat
lardan herhangi Wrlnl ötekilerden Fnknt cemiyet mefhumu gibı uz- !atarak ona ıtcll daha gcniı ölçüde 
aymraanız tek batına var olmıyı~ vlyet :mefiıun10 da böyle iki yilzlil- ıçlne almak elistikiyetlnl verlr. Eter 
devam eder. Hiçblrfntn !tendi kendısı dilr. Uzvf dendiği zaman, bir ynıı- hayat k@lımeslni yalnız biyolojik mi. 
olmak için ötekıne lhtıyaeı yo~tu_r· I dan, parçalan hem biribirinden ayrı nuında 'kullansaydık varlığı tzah 
İnsan vilcudunun vcy~. herhangı _hır ve fıırkh, hem d binb1rlle iıhcmkli ıçln bıyolojiden batka ilmtmh olmı
uz.vıyetın parçalan ıçın hal böyle \"e duzenli fonksiyonlar yapan bir )'&caktı. 
d(!ğıldlr. Yüreğim veya ser~e parma- bütünü kasdetmlş oluyoruz; bir yan- o halde cemiyet, dar mAnasile de
ğım, vticudumdan ayn, tek lınşıııu dnn da doğrudan doiruya maddt ve ğll, genit mlnasile mv1 bir bütiln-
yuşamıya dl•vam edemez. cnnh varlıkları anlıyoruz. Drıha doğ- dür. 

Rene Worms, hiç te haksız olma- ruQu bünye balnmından u:ıvt ve vn- Demlndcnberi adı geçen filozofla 
dan, insan ccımfycıtindcn ıı.yrı doğup zlfc bnkımından uzvi olan lkı lıaın- rın, ıçtlmaiyatçılann, lktıut(ıların 
büyüyen ve ynşı)•an blr ferd tasnrln- başka şeyi hep ayni kelime ile ifade nrpııi cemıyeti mQstaki! bir bOtUn 
mnnın lmkinsızlıgında ısrar edıyor. ed yoı uz. Bu, uzvi kel1nıcslne verılcn telakkı etmekte birleşirler. Bu blS .. iln, 
Boyle bir ferdin var olmnıı ve var mecazi münanın suiistimali de •ildır. dar mllnasile mo.;tyettn ti kendisı 
olmıya devam e.mesi milınkOıı olsn Hayat. kelimesi içln de böyledir: olmasa bıle. uzviyetten tOremie, uz-. 
bile, bu, cemiyet halinde kazonılan Yalnız biyolojiye sorarsanız hnyat, vıyetın fonksıyonlanna ve terkibinin 
bı!gf!er ve itiyatlar snyesindedir. Or- protoplazma denilen uzv'i bir madde vn ıflarına sahip, uzviyete mensup, 
matililrın dibinde mOnz v1 yapdık- fistGne, tabiat kanunlnnno uyarnk o hnlde uzvi bir büt.ündur. 
!arı sanılan bazı vahşilere gellnce, tesir yapan, taharrü: kablll>•l!tlnı Maddenin va hayatın mahrem ta
bun!arın içtimaı bir hayattan mah- haiz ve son tahlilde alçak tampera- bia. ıni ızab içın, bugüne kadar, bQ. 
rum olduklan blcbtr zaman ne 1dd a, türlü bir nevi ağır iht1rak hfıdiseslne tün dunya f'ıklr tarihinde, iki fara
ne de lsbat edllmlıtlr. Bu mahrumluk irca edinebilen barekcllerln manzume ziye bıribirıle çntışmıştır. Bunlardan 
bir in için kabul edilse hile onların sinden başka bir ıey değı1dlr. :Fakat birine göre madde, atomlardan mti
vahfl blr hayvandan farkı olmadık- hayatı bundan başka b1r şey diye rekkeptir, bölüncblltr ve bugQn de 
lannı da unutmamak gerektir. Kıaa- kabul etmezsek nebaUann bayatını, atomun parçalanna kadar böU!nmliş. 
caaı, en IOtl tahllldc, cemiyet hep madenlerin hayatını, ruh hayalını, tör. Maddede görülen bUtiin dettıılk. 
canlı varlıklardan mQrckkep oldu~u cemiyet hayatını hayvan hayatının likler, bu parçaların tilrlü hareket
lçln biyolojik varlık, eoıyal nrlıi'ın bir teşbihinden ibaret sanmıt oluruz. !erinin neticesidir. Tıpkı bir tnaki
lclndedlr. İnsana batlı her itin iki Ruh ve emnl)·et hayatını bir yana nede elduğu gibi berteyln bütllntı, 
cçbeai nrdır. cBirl lçerl cephedir bırakalım. Fakat madde bilgilerinin parçatanndan sonra gelir ve onun 
ki intanın hareketleri bununla uzvi, aon kqlfJeri bbe gösteriyor ki hayat harekl!tlerine t.Bbldir. Felsefede· bu 
lltekl de dıpn cephedir ki insanın yalnıı haynnlara, battl yalnız ne- rorOşOn bir adı da meknnızmdlr kı 
hareketleri bununla lcUmatdlr.> - hatlara değil, buırtıne kadar cbrute> hayatı mekanik bidisele:re ve fbıko
cSoayolojl blyolojln1n yardımı olma- camıız aandıfımm maddelere de el- tlmlk unsurlara irca ecler. 
dan Umt bir tarzda teesılb edemez; mildir. Uzvi madde ile bnıt madde Öteki görlişe göre, ~ilükls, parç~
ç6nk0 cemtyet halinde bulunan in- arasında hisıedllmez bir derece farkı Jann varlığını bütün tayin ve te
unların ıelltmealnl anlamak fcln, vardır, çünkU can11z maddede de min eder. Misal: Bir ağacın yapr k
ilkllnce onlann ozvf hayatlannı lda- öyle hal!!&siyet ve hareket bel1rtlleri lan 0 ağacın yaşamaaını mümkUn 
re eden Jı:anunlan bllmelldlr.> görülmüştür kl hayatın btiUin mad. kılar; fnkat bu yapraklan v(icudo 

s. Cemlyetlerln uv1yetlere benze- deye şfimil olduğunu kabul edeceği. getiren, taCln hayatıdır. Cnnlı var
tllmeslnde yalnız bir teşbih kıymeti miz U\zımgcllyor. Hayat 'fe uzviyet tık bir mkine değildir. Maklı eyi en 
bulan ve fldııl araıındakl mOnaıebc- mo!humlarmın öz manalannı yalnız küçük partnlanna kadar ımkebflır. 
tin yalnız kıyasT olduğuna inanlar biyolojiye ve fiıi;volojlye mal ede- sonra yeniden kurabi!lrsiniz: fnknt 
da az deftldir. BOyOk Alman lktısat.. ı N.'k öteki manalarını mecaz vo istiare bir ağacı söktükten ve parça pal'ça 
çısı Werner Sombıı bunlııı·dandır. yolile bunlardan çıkmış foı-zetmıye kestıkten ııonrn yeniden kurup yaşa
C<!rnlyetl bir uzviyet telflkki ederek kalksak bile, bu kıyas ve teşlııh ihtl- tnmazsınıı. Dağılmış bir in°nn vii. 
tabiat btlgllcrinden alınmış mefhum- yacı yine miinaınz bir fantezi mııh- cudunun da yeniden kurulup işletıl
larla kan&ttrinaktan sakınmak l&- sulü sayılamaz: Hiç olmnzsa bu lkı mesiııe imkiın voktur Bunun iç1n 
zımgeldiğinl sBylQvor ve ilAve edl- lürlü uzviyet ve rkt tOrlU hayat nra- insan zrkfm ,..c eli kfiçQcilk hır hüc
yor: «Bu kantıklığın önOne geçmek sında mr:hiyet(e değil e bile vazıfe reyi bıle yaratamıyor, öldukten sonra 
için uzviyet mefhumunu tabiat ha- ve fonk iyon bakımından bıı ayniyet. dıı ıltemıyor. Fel f'cde vftalizm adını 
~atilc sınırlandırmalı: uygun olur: var<lır. Kellmelcrın etımoloj k tarlhi olan bu göı Q .. c göre hayatı mekanik 
N rede can vnrsn orndn uzvly<'t. var- bize gosterlyor kı mecazi munalar, hiidf. etere ve fizlko-tımik unsurlnrn 
dır. Fakat insan cemiyeti ruhla bir. zamnn ile asli bır mahiyet nlmışlar lndırerek izah etmr-k mumkün · dcğil-
leı1ml Ur, 'kendt 'kendnlne tııau.uv et- ve realiteden daha reel bir hüvıycte dır. rn"l'<n ı edecek) 
mlş bir varlık değ-ildir. Uzvt bir ha- sahip olmuşlardır. O kadar ki çok PEY AMI SAFA 
yatı yoktur.> 

Bllkreş Pollteknlk Okulu Ekonomi 
Profesörü l\fihnfi Mıınoilrsko da 
bövle düflinilyor• «Ôrı?anisistlere ı::ö
re, dlyor1 cemiyet ve millet uzvi lılr 
vnrlıktır: lılltün lctlmat teşekküller 
arasındaki münasebetler, tek vücu
dun azası araıındakl münasebeUer
dlı. Bııce bu nazariyenin bir ~lh
ten !atla kıymetı 1okıur. Ancak hal
ka, cemiyet ve milliyet fikirlerini iyi 
anlatmak için prapaganda mahiye -
t.inde kollanılmıya yarar.> 

~ k_e:r=i=V=a=z=-i __ g_e_t_] 
Mıstr • Libya hududunda 
lngilizlerin taarruzu 

ile Türklve anııında cereyan edecek DUJOr. 
kareılıklı • mübadelelerin kolaylıkla Bu müt..reke ile !rama. her 
temini için Almanyada Qç ayrı grup fey'den evvel c:İ11Anfua:ul ım'lP.. 
faaliyete getmiııt.ir. Bunlardan biri, ratorlu~u v~ bihusua bu.1'ln 
Hermaı Glirlng Werke'dir. Avuıı- belkemiğı Cezdl', Tunua • e Faa 
tralya ııe {'A.'koalonkya, Yugoslavya ve bütün prbi Afn"ka11 kurtar. 
ve Po!onyanın ifpl saha!anndaki 1lllf oldu. Ayni zam1111da A vru: 
Alb!nı Manta, Lunz. Wlttkonvitzer, panm en kuvvetli bwi d nle!i 
Stahlwerke Poldi gibi bize yakın sa- olmak mevkini de muhafaza etti. 
halardaki demir fabrikaları bu ırr~ Framanm itıal altmdaki bü. 
pa dahtl bulunmaktadır. İkinci gTup itin yerleri Framız. m.ülki 'ne: 
ise Froyd'dir. Bu ela bile laarp mal- murlanna ve polislenne tevdı 
r.emesl verecektir. Üç6nc0 grup edilmiftİr. l!a aur<.: c Frama kıa. 
Humbold Dcutach'dlr. Bu da makine, men ifga1 altında kclmakla ecne
yedek laksam, mamul ıınat maddeler, bi idaresi ve hakimiyeti .Atına 
motör veııaire ile meteul bulunmak- sirmekten kurtulmuftur. Fransa
tadır. nın daha ziyade müsaadeler ko. 

Bu teşekküller TQrkiyeye yapıla- parma11 Almanya ile yapacağı it 
cak ihracatı idare edeceklerdir. birliiine bağla olduiunu takdir 

Türldyeden alınacak mallar için eden Franıız Devlet Şefi Marqal 
de Almanlar burada bulunduraca~ Petain iki tarafı yalonl .. hrmak 
lan mün~esaUler vaıutaılle malları ve telif etmek için elinden ıelen 
bızzat ıatın alarak eevkedeceklerdlr. her ,eyi yapmıfbr. 

Haber aldı~ımııa göre Almanların MareJali en ziyad e miitkül 
t.ck elden yapacaktan ihracata mu- meVkide bırakan zorluklardan bi
kabıl buradan da Almanlara karşı • . • j a· I • F --·ız donan

rtncısı ngı ız enn r-.., 
tek satıcı haJ inde mukabele edilCCt'k ht lif rl--'..ı ba-'-ma .. . Ti maımı mu e ye cn:ıe .. 
ve bir ihtimale .gore bu ıfl! cnret uğratmak •uretile tahrip ye imha 
Ofl-.1 memur edıleeektir. Bu suretle k bb .. l • im tur 
plya alıınmızda rekabet ytizilnden etme tefe us en ° Uf • 
mallarımızın kıymetinin dii~ürülme.. • ikinci zorhik Fransadaki !'-llcm 
aine mini olunacaktır. Almanlar bize İa4eainde görülmiiftür. Dmıs Aıfl
vereccklCTI mnllann fiyatlarına harp n memleketlel'den Ye bibusuı 
len evvelki fiyatlara nazaran ataıtı Amen"kad.n yiyecek •• • cetİ· 
yukarı iki mlali ıam yapmış olduk- reb ilmek ıçın timdiye ka dat 
!arından Almanyaya verilecek mallar Fransa hükum et i A lmanya Oe an• 
da a~ağı yukarı muvazeneyi temin latmak ıayesini b ile tehlikeye 
edecek fiyaUarla aatılacaktır. dütiirecelc eantte l nptere ve 

Diğer tarafta• Almanlarm mer- bah111111 A rnerikaya bJ11 müaaa
k!.'~i Seliniktc olmak liıerc Yakın· d ekar da..........,tar. Fakat bun• 
şnrk ve Akdeniz için reniş bir tica- lann hiçbiri fayda vennemİftir. 
ret teşkllit.ı kurduklan öi.'rer!ilmiş. Oçtindl zorluk Franm m illeti. 
tir. Bunun için Viyan.dan, Üsküp ni ikiye ay'""* için G---1 De 
üzerinden Seliniğe kadar genit bir Geulle'ün eline v~ belllpns 
yol yapılmaktadır. Bu yolda 40,000 para '"' eallhiyetle frllllllS ıınih
f çı çalışmaktadır. fstanbuldald Al· temleke impara torlq,..da yap .. 
man ticaNt tqkilltı da bilohar~ Se. lan te,~bbüılerden ileri gelmiatir. 
llnlktekl merkese baflanaea'ktır. ÇUnkü Franeanın meYC9Ciİfeti-

l .hl•I • ni muhafaza edebİm9İ için birın.. Piyango ta ı ı erı ci tart olan milli birtiii teh likede 

Milli piyanronun 1 S ıontqrin 
çekilişinde ikramiye kazanan ta
'lhlilerden bir kıımı b'!1U olmıya 
başlamış.tır: Bu keşi denin piyan· 
go zenginleri ara11nda 'u isimler 
vardrr: 

lcalmısh. Fransanın batta üstüva 
müste~lekesinde salebe çalan v• 
büyük Okyanusta Hibr:d adala• 
nnda kök salıın bu isyan hareke
tinin fİıtuıli ve garbi Afrikaya 
yayılmasının önüne ~en Cene
ra) Weygand olmuftur. iki yüa 
bini Fransız olan buralardaki bir 
milyon ukerin deniz ve hava 
üslerinin ve binden f~la tayyare
yi ihtiva eden hava donanması· 
nın anavaıtan Fransaya sadakat 
ve merbutiyetini General Wev
gandın 11ahsi nüfuzu ve kiyaseti 
temin etmittir. Mareşal Pet~i~ 
hususi mektubunda beyan ettıgı 
veçhile Weygandın Fransa müs• 
temleke imparatorluğunu kurtar• 
makta gÖatcrdii:oi hizmeti Fran ili 
milleti Jlelebed unutmıyacaktır 
demekted ir. 
Weyıand büyük vazifeıini ta• 

mamlayıp sahneden çekild
0 

n 
aoara F ransa imparatorluiunUft 

mitler ve (Tariki Enver - En'fer bey yeni battan tanı.imi iti batlamlf
yolu) denflen yol ti• TobnlJı:un ce- h r . Bu makı..dla Mar•I Petain 
nubuna d-ru ileri harekete batla- M"" t lekit Nazan Amiral Pla· 

- f uaem . 

20 bin liralık büyük ikramiye 
Adannda bir halıcı yanında çalı
şan Fcıraç Altınoluk ve ortağına 
çıkmıftır. 1 O bin Jjrayı Ankara: 
dn polis Nazmirun kayınvaldcsı 
Mdlek Akalın kazanmıştır. ikinci 
on bin lira Anka.rada isminin neş
rini istemiyen maruf bir şahsiy'!· 
te çıkmıştır. Bet bin lirıl~k ikva_ 
miyeler Adana menıucat fabrika· 
sında işçi Kamil Bayraktara, Bur
snda Kuruc;efmede bayan Simo 
Sillana, Cihangirde Kasatura so
kağında Şaban Şengülcne, yine 
lstanbulda Rumanya vapur aeen
tesi memurlarından O liviye çık· 
mışbr. 

Hu tekilde Bur,.adan ayrılan toför 
Hu!\c)lnın uç gfin geçtıgl halde bir 
Lflrlil gelıni getırcmcdigı ırorOlünce, 

bittabi meraka dutUlmutl.ur. lete 
lanı bu aır da. E kit hır poliıl, ech
r .. )akın b r )erde bulduiu ltendı 

hııUn tcrkedılnııe bir otomobili, aa
hıbınl bulmak uıere C(!hı·e ı:cetırtorek 

ıtfalye 1{8rajının hnüne çekıirmı~. 

ııYnı zamanda da, Bunıa - Kııraköy 
) olu ü"t ı dekı Ar dagda ~ Zıncırli 

k11yo) dı)ı: anılan kuyudan ıu çek
mrlte gelen bır korucu • ~cnl~. fakat 
dcrln olmıyan bu kuyuda h:ıı,ıı a,a. 
ğıdıı. a)aklnrı yukarıda Çll'tıplak bır 

cesl!t gonııllıtfıı Bır cınayetle kar
,ılaı,ıtığını anlıyan koruc lıı>mrn cie 
.. rdakı jandarma karakoluna keyfı. 
yeti haber vermıo ve gelen jandar. 
malar tanıfından koyudan çıkanlan 
ce edin, o esnada yoldan reçmekte 
olan hır otomob111n •oforOnce, kaç 
gilndur kaybolan ı,ıofor Hil eyın ol
duğu teı;bıt edUmıotır. 

dılmcktedır. he el koymut olaıı ad

lıyenin herhalde ıtek yakında -.u ee. 
İtalyan iktısatçıaı Carı Costamag

na da: cŞfiphesi~. diyor, de•let. Ef. 
r a r perdesınl kaldıracatı 16pbesiz - tatuna kadar çıkan ve on dokıaunca 

Yazan: 
mıtlardır. Bunlardan bir mii reze torm. Ceuir kumandam tayıD 

Ali• h__ - - n C!.abı·. thnale aynlaraJı: Bardia limanını 22 oh•an methm Fransa C '!fteorali 
IDSa ~ ııontetrin cumarteal a~ı itır~I et- Yuini. ye imparatorlufun wnuml 

• • • 

General 
dtr. 

lerı Necip •• Cemil Akar 

Kardqlertn ,ederleri müt.e-

BAY 
AVNi 

HUSEYIN 
AKAR' iN 

asırda baıtı muvaffakıyetler kazanan ~SLI OllDU KUMA NDANLARINDAN 

btr naıaı1yenin iddıa ettitl ıibi f1z- (lJfmcf ıöi/•Uıt ~) Bu de.la ~ r ilnUlk muharelte n .. 
yolojik bir uniyet elamas.> lıarebesinde mu .. ttak olnıuflardı. tıceıinde müokill va:ııyetint takdir 

En az bin iki yQz yıldanberi, c._ Fakat 4 run !'onra baflıyan Almaıı . eden Alnıan kumandanı Genen! 
miyet ve mviyet araııındakl milna- Ruı harbı artık Ştmalt Afrika da 1 Rommel hazırandakı muvaffakıyetı. 
aebeti kurcalıyan insan zekasının yu- rülharbini ehemmiyeke ikinci dere- nı tekrar et.menin aynen mümk~n 
karıda ~özden gı-çlrdiğımiz çeşitli c:eye düeürmüet!l. Bundan sonra bu olamıyacağını anlryarak ve S1d1 0-
hükümleıine göre cemiyet, bır yüzıle larafinra yenıdl!n hava ve tank kuv. merdekı sağ cenahının üstün kuvvet
uz,·lyettir, 6teki yüzile uzviyet değıl- qetJeri C(indeı meit Uhver için belkı ter tarafından tazyik ve ihat.. edil • 
dil' Uzviyettir, çUnkG tıpkı canlı 1 mkun olmıyacaktı. lngılız donan- mektc olduğunu gorcrck bu cenahı 
varlıklar gibi her parçaı;ı uyrı bir ınasının pek ku\•ı;ctlı olması ve fakat 20/21 aonteşı-ın gecesi ıımale do{rrıı 
fonk!!ıyon yaptığı halde bu parçalan buna rağmen koca bir Alınan ım hlı çekmış ve bu hususta yardım için b.ır 
aşan tam bır cb ün:. vQcuda get.1- kolordusunun ttalyadan 'rrublusa ge kısım tank kuvvetini 20 .sontct.rın 
ı ır. Parçalarından hlçblrı bu bütüne ~ırı1mış olması üz rıne lnJ>ilWeı 1 pcrşcnbe akşamı Bardianın garbın-

vefatının kırkıncı gününe mensup olmadan ynşıyamaz: nıcsell iaha çok dıkkatll olmı)'a vık et- dan cenuba doğru sevketmittl. Sah_ll-
teaaduf ,dm 25 ~rini'!anl bir tesbihln tanesi gıbı teblhın dı- m1t ve denıdcrl daha sıkı kapama. den 35 kilometre içende olan Sıdı 

Merhum şofor Huııeyınln, botazı 941 bugiinkfi Hlı g(lnQ 6tle 'iındıı var olamaz. Be eri ~rgQ ve lnnnı lüzumlu bir hale koymuşs;u. Ömer mevkll Halfaya geçldinın ve 
carık ıııdmlle ımsıkı ba~lanarak bo- namazını rnlltealup Beyazıt deneme alanımız ıçlnde hlçbır cemı- Bu ikı imıl. venı bazıılıkla11n layı. hatti Sollurn limanı ile Capuzzo ~a-
ğulnıu~ olduıtu göruldugfinden zaval- Camll ıerıfınde merhumun yete mensup olmıyan bir ferd mü,a- lcıle ıcraaı holınde lnr.lllzter ıçin son. lesinin cenubu garb'isindedrr. Mıh-
lının bir cınayete kurban &'ıttiiı mu- rulluna lthafen Mevlüdü Ne- hede edl!ememlştir. Cemiyet ötekı baharda l.lb~·adakı Mlh\'Cl' kuvvet. verin hudut gerislndckı müdafaa 
bııkkaktır. be'11 kıraat ettlrılcccıtinden vfizUe uzvıyet detıldlr. çünkO kollek- ıcrınl bastırıp ımha etmek Omıdlnt menilnin cephesi ~enubu . earktyt 

Pazaı test sabahı Burııadnn ayrıl- bUeumle ıh•anı dinin tcş- tlf şuur dediğiınız mahiyet, ne canlı 'lrttırmıştı lşte bu düşünceler ve dönmüş olup Sldı Omer cıvarın.?a 
ncsıclerin mahsulüdür, ne biyolojik Umitlede bugunkQ iaarruz hazırlan- garba doğru bükülmilştür. Sldl O -dıktan ııonra eoför Hüseyınt ıon cö- merdcn 20/21 sonteşrin gecesı, dOe-

&'ibl gıdalanma mıştı. 
renler ayni $!:On ikindı vaktı tne"öJ. man uu:yıki kal'ljısında şimale dotru 

---!"-~ ... --...... ~ ..... ----~~-==::======::;~~~~~~....,~~~~--'!"9~--~-~""""""--~-~""~'~~h~~l ~l "'"! çekılen Mihver ku\'vetlcı1 Capumo 
ı Handanın hayali, timdi karşısın- hayalden ibaret: oldu.ynu, ~ya 0 a- 1 kaleııınin 20-30 kilometre garbından 

................................ 
- On bet cin soara sata k ba

mıa verecetı parayı alaeatım. 
- Bal O da var yal 
- Yal Esasen on bef r inia ~ir 

kaç giinil pçtl. Bir harta daba ce· 
çerae, arada fi~ gtln fark kalıyor. O
nu beJdemek daha iyi. 

- Eh, öyle de yapaanız olur. Dot· 
ru, on g(ln bekledlktea sonra, bt rkac 
«in daha bekleyip, borca gitmeınü 
daha muvafık. 

Ferhad, bir çıkar yol bwanuyaca
tın1 !yiyen iyiye keatinni~. Cafer 
edlıdl, 3nce, falzcillk etaeıüihai 
aoylerken ne kadar ralaac:ı iM, aım
R4hı11, onuo Ta -,ta tllu oWu-

, u • geçeceklerinden un ann r ca n -· ı da, ı..ır vı"cdan aınbı "'lbı dolaşıyor- rak kalacağını knt't ıurette anlıyor- b 1 i U l hl 

du. Aekının hüsrandan ibaret kah- duFerhad oda kirası için parll ara- maye lçin Halfaya ve Capuzzo ta -
şının yanı ııra, bır kadına verOm~ b İı ah on beş gfin olmu~tu. raflarındaki ft! i~ver kunetlerl bir 
ıözü tutamıyan iclz, beceriksiz, pı- mıya aş Y • gün datuı mevzılerlnde kalıp mfida-
sırık bir erkek teııırı bırakmanın, On beşinci günlln akeıımı, vaziyctı, d leJ d" S"dl Ö 

. i ilk -r.n'-"nden farklı dı:ğl1dl. faaya evam etm~ er ır. ı m•: 
haysiyet kıncı, ağır azabı y{lreğin ~y 11.u rio tahlıyeslnden hır gün sonra yinı 

Yazan : Sermed TALA y eziyordu. tkı bafta u.rfında çektl~ı aup 21/22 ıontetrin gecesı, Halfaya ve 
Yapılacak 11 1oktu. Btttiln menba. her tilrltı tahammülü aıa_n. bır dere- Capuuo mtv:ıllerf •• Bardla limanı 

tar kurumuttu. Handana, bir mektup cedeydı. Günlerini, bir saırıfllmena~ Mihver tarafından tahliye elunmut
olsun ~·azabilae, derdine bir çare bu- gibi, etrafını görmeden, hiç bır tur. Bu kuvvetler Bardla üzerinden 
luncıya kadar bununla da iktifaya eeyle allkadar olmadnn ~Irıyor, Tobruk latikametinde giden şose bo
razıydı. Fakai onu da yapamıyor, kafaıırnd~. bir fikrisilbit . halinde, yunca şımali garbtye doğru çekılmiş. 
çQnldl, aradan seçen bunca giln ur- mütemadıyen Randanı gezdırlyordu. ter ve bu bareketı himaye ve muha. 
fında, kiralık bir oda blle bulamarnıo Sevıyordu. Dellce seviyorrlu ve faza için Alman tank kuneUerl Bir. 
olmayı nasıl izah edeccginl bilmiyor. kalbıni hayalile dolduran Handanı. el.Gabi lsUkamctınde ilerliycrclt ce.. 
du Bırknç gün vakıt kunnm:ık tçin l nlnız tahayyül mecburi~ etıııde knl- nuLu şıırk1den gelmiş olan İngili.ı 
bu mektubu ynz a bile, onra ne ya- ı malt, saçlarını oqıyarak bakıılannı tank fıı kalltrına karşı 21 sonteşrin 
pacaktı? Cafer efendinin. babası onun göalerınde eritememek, kollan. ..,'lnli çıddctU taarruzlar yapmışlar
bakkında söylcdığı sozden Onra, ar- nı, onun ince bclınc dolayıp kula~ına 

tua• ıstreıılnce. lilunhyı atımda 
, .. .ıerken 4le o kadar m!ira l ldl 

Para nrmek iııteıncditi anlaşılı
yordu. Fazla orada kalmakta fayda 
yoktu. Ferhad, vediı. etmiye bile lü
sum cörmeden yQrüdQ, çıktı. 

Bu ıon tecrübe ona artık 1ıldır. 

mıttı. Cafer efendinin yazıhanesin
den çıkbktan sonra dalgın dnlgın 

yiirtimete baeladı. Başını onünc eğ
mif, derin dliffinceJere dalmıa gibı 
yürüyor, fakat hicbir şey duı:ünemı
:yorda. 

EVafnu girmeılen, adımlarmın 

miiaaalld ~ .. .ayarak eve ~1-
~ bpaadl. 

tık, maden "llYll ,letme ş rketı mu-
1 
aşk ıozleri fısıldıyamamak. olçilye dır. 

kn"" le ne, ora lıın ıı;c!cc k parara.

1 
sığma:ı bır m hı aml) ettı ve bııtün İnırılwerin Yeni Zelanda •• A-

paıadan k~n ıı e verl.lec it hiaeyl' bunlara sebep te parasıılıktı. vu tı-alya fırkaları 21 80lltepift n-
de itlınadı k • .._ h.. (Devamı wu) rte•i 11&bahı Capuno111 ltcal 

m1ştlr. Daha cenuptakı Cenubı Af- kabÖİ tayin ettili Vi•m?ral Fe-
rıka ve Hind fırkaları da ayni gün d b • "~-a lnnnantlam 

d1r B. _, "'-b· n• , gar ı .l'UTIK 
Sıdi Ömere rf rm1'l•r · ır_._uu 1 taym olunan General &ur-a'yu 
civuında İn&'lliıı tank fırkalarile if d et tm=~ 

'6"h hl va• eye. av e "1''- . 
muharebeye tutuşan ."'ı •er ıır ~ A miral Pla ton mahsar bir bal-
ku .rvetleri 22 sonteşrın cumartesı L-l F Somamme 

d rek d e uu unan ransız ı.:unQ bu muharebelete evam ede • k b •. t 1 k enin mer-
ln .. lliz kuvvetlerini garba dotru at- ıid~e •. ~_.:1ue elmbnne .- Bu-

.. butiyetmı -• am •f ı,.-. 
mışlardır. 22/23 sonteşrln puar ge.. dak. ed• taburla elli b in niifu-
cesi ve pazar sabahı devam eden bu r a • 1 Y m:ı kartı ıahilde bUfu. 
tank muharebeleri artık Sldi Rıza aun u•ıes e emleketinm 
clhetıne intikal etm~tir. nan Y ~~ Arapı mtur • ~km" 

b ·· .. k aruımı o mat • ....,. 
Bu muha~ler hakkında gelen u1:,n Yar h udud unda bet gün· 

haberlere göre Almanların gert çe- Md ısb •1d p --kte olup ni. 
d tak" tt"Jderl en en evam em"' 

kllmek hususun a ıp • 1 
t iki tarafın tedafüi .,aziyet 

plllnda muvaffak olduktan n hudut haye • dilik bir 
mevzfindckt Mihver kuneUerinin alm&lan1e t•~. 1

"
1 =~~-

hiç olmaua mühim bir kısmının Sidi fek~ al~ .b~ • anr 
Riza civanna çektikleri anla1111ıyor. katı netıceaı Frar.sanm ~ 
Hudut mevı:iindeld dört günlük mu- torluğum.uı ~ukadderatnu 
harebede Mihver ku'fVetlerinden ne ortaya atabilır. 
kadarının kaybolduğu ve -.u meyarı- Muharrem Feyzi TOCA T 
da esir verdikleri fimdilik meçhul -
dfir 

lngillz kaynaklarından gelen bazı 
haberler 15,000 esirden bahsf'dlyor
lar. Mihver tebliğleri de 22 110nteşrin 
akşamına kadar İngilizlerin 260 tan
kı Ue 200 zırhlı arabasının Almanlar 
tarafından ve 55 tn~lz tanla ile 
200 zırhlı arabasının da İtalyanlar 
tarafından tahrip ohındufunu ...... bir 
kaç yüz esir aldıklarını bildirlyorJu . 

,.Hııııu1bııı•1Hıın1tnıınnmınnıımM .. RHtt! 

~ Vecizelerin şerhi h *-"-"_" ____ ıu ..... J. 
8..ı•• in..aelar, aamanU.

rmı ,...,ı 6•çuecdıwini 
bilm•J_.. Ba aılamlar, 
m•f pi olanların f aoli~et 
/.,-ine '°' hnç .,.6J'-'dır. 

DE BONALD 
Tobnılt kalesi garnizonu 21 •• 22 lım fuantann kenclilerlne za. 
sontcşrln günlerinde yaptıfı huruç rarlan olabfieceli dtl;1461eHlir, 
.. ..cşebbUıılerinde munffak olamamıt- fakat hakikatte bmılann ud a-
sa da muhasara eden Mihver kuvvet- rarı, eahtan hıaanlaradır. Bot 
lerlne karşı taarruzlanna devamdan vakitlerbıl aldtlrmek i(ill mlte-
vazgec;mcmittlr. 22 sonteşrin cum'ftr- madlyen onlan iz'aç ederler, kar-
tesi akşamı Mısır - Libya hududun- , 11annclakinin amanını nesaket-
daki Sidi ÖmeT meydan muharebesi sizce bol bol iaraf ederler. Vaktin 
İngtıızlerln zaferile bitmişse de, bu nakili olduiunu unutmamak •e 
meydan muharebesinin zeyU olmak batkaaının meaaialne h6nnet et-
füere Tobruk civarında (Sidi Riza) mek tuın dır. Bir ifııl&ln unrı 
meydan muharebe.si şiddetle devam ba 111retle seıoifler n cemi)'8te 
etmektedir. Tobnık kalesinin vazl • fl:nil bir tehlike olur. De Boa.ald 
yeti bu yeni meydan muharebesinin haklıdır •e bflt!ln feaahklann 
netlcealne ba~hdır. ı anası ip.lzlilı:tlr, dendiği uman, 

ZMf Orcft1 X'vmondaftlan1!cfot1 ı.ı.. aoylen:nlftlr. 
~ OftMtrP :.;. ... ,.. ............ .--...... _... 

ALI IHSAN sABls 



25 İkincife~rin TAsvtRt EFKAB 

.•mıı.:mmatıbyaünden . 
Te rika romanları ,_ 
ransada ilk sasete bin altı yüz otuz binle Çlkm..,. Fabl pı. 
zeteleıia okuyuc:ulannı artbnnaa ancak iki aaır 90IU'a müm•Üb olabildi. 

Japonya 
Amerika 
görüşmeleri 

lngiliz futbolcuları' 
Ankaraga geldiler 

~ 

~ 
~ .... Ç' ~ 

_o.. I ~ 
~ ... ~ 

reislerinin hayab 

Bulut basitti. M.raldı bir ro parça ~ koyarak hallan 
...,alanı ~k. ~ ıtin okutmalı: ,,. biueııal.,la her aGa de 
p.zet! aldatmak. Bu usulün çok sallfa imkiD verdiP:aden dola. 
yı gazete fiyatmı dA indireceği tahmin o1uauyorda. 

Yeni bil- &ajhaga 
gireceği aöglenigor 

Takımda lngilterenin muhtelif profesyonel 
klüplerine mensup futbolcular var 

Tefrika: Ha Yazan ; Ziya Şakir 
··············- ·-·······-····················· -

Guetele.rin 2entin ltatı denilm alt .lmımlanaa edebiyata ve 
teakide ait ba:ıı bendler konordu.. Şeytanca bir Wutfa buraya 
tefrika baliııde konan ilk roman Fridhic Soulie1l'a.io «Şeytanın 
yadigir1an» adlı eseridir. 

İlk tecrübe mükemmel n•tice nnnİftİ. Ayai zamuıda bura• 
da lrariin ne fdril bir roman istediği de y.in. ilk t.criı'belerde ta. 
•nün etrni!ti. Bunlar, okuyucuyu JOrtllıyan, kısa tanir ve tab. 
h1Ji, çok heyecanlı ve rikkctli soy • .. .- rı1nv.Jıydı. 

Tokyo 2.f (A.A.) - iyi ba· 
ber alan mahfiller. Japon - Ame_ 
rikan müzakneleTinin, yakın bit 
itide yeni bir ufhaya sirecepi, 
tahmin etmelı.tediTlcr. Bu mah
filler HariciJe Naznı T ogonun. 
Vafioatondaki Japon Elçiliğinden 
gelen rapoılar lizerind~ yüksek 
memurlarla bir sün n bir geee 
müzakere ettiğini bc'irtm~ktedir. 

Ankara, 2' (.A.A.) - Baglbı Mı- , ,araızıııla tam ite yb bin Ura kıy
aırdan şehrimize gelm}J olan profes. ınctfndedtr. Takımla •eraber gelen 
yoııel İncDJs f~an kafilesi 17 1 meşhur hakem Loownıı ile biraz ev
kl~ den ıerekkcıp etmekt.edir. Takıma •el konutlıık. Berblr 0711ncunun :kıy. 
tanınnııı tntenıa.yonal lul'kem.lerden melini ayrı ayn sayarak bu yeküııa 
Lawrie "• atıtttıaô1' Babingt.ıı refa... varcfık. AıılaUı)lrıa göre f ngilte:rede 
kııt •tın ktedh·. her eyuncunun bfr takımdan dıfer 
Takımın kaptan• entemqyoııal o. takıma geçmesi lçın bir Gcrct verilir. 

yunculardan: •e Huddenfıeldc kiti. Bu cıcnt madıft btr ~elı:fldfı ovuncu
utınden Pavfotrr'dol'. tncflterenin n11n kıymetıni lfade eder. llesıla 
mohteUf lclüpleTine mensup olan bu İngilı-ı Ulnmındaki Clı!t.on'un kıy_ 
oyuncular twıJardrr: metl ıO bin İngilız Jirasıdır. Fenton 

Doktor Ethem Bey bu tevklflere 
•il . tlğından hiç ltldallnl kaybetmedi 

Bütün evrr.Ju m ııadere edUd1. Ken· ı Genç hürrıyet mDcahldi, ara, 1 

<lisı c.Je tevkıf olunarak bır kayıkla hmıının uzerınde <le bır değifiklık 
Beşıktaş karakoluua geçirildi. Bır o. li pu. (Ettıtm) adını, mc.m.lebtlm11 
daya tıkılarak bu oefa knpr mın ~ i1ettn ydunınık (Temo) yııptı ve 
nOne, ııliihlı bır zaptiye neferi di- artık kE'Jldrs!nf (Doktor Temo) •in .. 
kfldı. rak tanıtmıya başlaılı. 

ler. 
Dektor Ethem Bey, hu tevkıflerc llk tş olarak ( Hıırl'ket) adında bır n.t bulııs tefrikıı romanı m-.nirlerine büyük bir kıymet at

fetti. Artık raıeteler <le, bu tnubarrir.er de altm JUmGl'ta yu.. 
nnır•lrYnn trvuğu bulm~ardı. Bn romanlara ka111 a&terilen rai
l>et ayni •adide yeni yeni rmıhnrrirler meydana çıkardı. Bunbnn 
verimi de rağbetin biiyiiklüğü derecesinde idi. O Udu ki bu 
nevi romancılardan en az eser verenin ölcüsü yüz ad.dinden -.zit 
tieğildi ve aç y6zü geçenleri de mevcuttu. 

Zamanla eSki ne~ilerini kaybedip değişınif 'bulunan tefrika 
romancılığı, romamn en yüksek edt bi nevilero çdmıtf, yahut -ede· 
biyatla katİyen alakası olrnıyan çe,itlere inmiş, bu IUl'etle zemin 
katlan en yiikseğinden en sefiline kı.du roman DeVilerine bü-er 
ikametgah ve melce olmuştur. 

Bugün 'tefrika romam, belki yine alıcıyı !ulaJataıı bir ,ey
dir. Fakat, daha :ziyade siyasi haberlerden yorulan karie muvak· 
katen harbi unutturan ve ona ba•ka alemlerde sezdiren kısımdır. 
Bugfinün kani buralarda lleyecandan ziyade ıükUn arasa rerek.. 

Ayru mahfi11eı, Amerika Ha. 
riciye Nazırı HuJl'ün Büyük Bri
tanya, Avusnalya. Çungkinıı ve 
Hollanda hük{ımetleri mümeaail. 
lcrile yaptığı müzakerenin, Ja
pon - Am .. rikan görlifmelerinde 
yenı bir mesele ortaya çıkaı7ıldığı_ 
nı ilave etmekte ve bu müzakere· 
lerin yalnıı cAbc> grupuna dahil 
devletlerj Japon - Am,.rilcan aıö. 
rütmelerinin inkişafından haber
dar etme"'• matuf olmayıp ayni 
zamanda Japonya Uzerinde ta2-
yik yapmah hedefini de güttüğü
nü. bunun da bir taşla ild kut 
vumıak demek olduğunu söyle· 

Pa'riour cHudders!ueJd>, Maır;utre 8500 hra kıyn1 tinckdir. Bir tııkım 
cWolvoglıarnpWtı Warderern, Fen- dıfer takırrı\n blı- oyuncusunu almnk 
ton cMfcfdl Burough> , Rennıe lstcrse bu iltreu verir ve bonuu 
c&lnt Mirren>, Hmılde cFııfl:irk> , ytlzde on beşini ~e oyuncuya odetır. 
Gllchrıst cSaint BernartlS>, Glbb İn~iliz sporculıır knkaradaki kabul
cH . Bernlan >. Stcwart cScottiııh den çok memnun kah>ıışlarrlır. Her 
Tonıon, WOO<Jwardı cBohton War- tarafta cHoş ı;eldlniz> 3ıye karşılan
derers>, Clifton cNewcaaUs U11lte11b dıkları için bunu b<-llemıı;ler ve bu
Adam cAberdecn Dundee>, Gllmoıır nun mukabele lçfn de kullı.ııılılığını 
cOI acow Vrnngera>, Williams sanarak Ankara 11taayonuna \ıkar _ 
cSwnnsea Town•, Lindny cSaint iten cHoş geldıniz> dıye batırmıı)Ar. 
M1rren> , Prior cHlbernfanu. dır. 

al'tık o kadar alı~ıttı kı, bir ım rıırnle yazdı . Ilunu türkçc hadlerle 
bile itidal ve sükünı:ti~ knybetnıedı. bastırmak ıçın o mülhıt kış mevsi
Aynı zamanda, odasında bul11nan ka. minin en kokunç bir fırtınalı gü. 
ğ-ıtlnrın ıçıııtle, ne (Cem ·yf't) ın var. nüıMle, cıiüm tehlıke.lerine marıı. o
lığile alakadar olan ve ne de h'll- ·ıırnk Bulgaristnna r;cçtı ise de mnk. 
dıslnl suçlu çıkarması muhtemel o. sadını icrııya muvaffak olamadı. 
!un lı'çbıı ıey bulunmadığına enıhı- Tekrar Roınanyaya avdet et.ti. (Buk
dl. Buna bınaen, karakol kumandanı r!!ş) te bır lltom-a! tezgahı btılıırak 
C Hacı Hasan Paşa) nın rıy::ısetı al. risalesini bunıda tnbettirr!i. V!! t ı
tında teşekkül eden heyet tarafından bedllen niishnfnn, İsµnlmld:ıkr ve 
sorulan sualleı e, büyük bir soğuk- tuşradaki ecnebı pmıt.ıhıınelerl vaı:;ı
kanlılıkla cevııp verdi. Hatta; m~v- tasile arknd:ışl::ırına gönderdi. Arl.a. 
kuf'1yeUnln U üncO gecesi, Hasan daşlnrile muhabereye giriştl. F':ık.ıt, 
Paşıının kendisine bır (Kuranıkerım) biraz sonra, Turkiyedekl zolüın ve 
uzatarak Padlşnha &adakatıne dnır istibdat! malı.1nesi p k büyük faalı
Ytmın tekli! etmesı Ozerine, bu zeki yete reçerck bfitlln münevverleri ka. 
gent doktorun: sıp lrııvunnıya başlad1ğı için, bu mu-

Talamm kıymeti Artca!!ındnn yine U!rkçe olarak 
Ankara (Telefonla) - Ankaraya cÇok yaş.a Tfirk!ye!> nıdalnrı yilk

gelen lngmz futbol takımı bizim IK'lmlttir. SERVER tsKIT 

SOVYET 
tehi iği 

................................................ ._ ............................ ···················· mektedirler. 
Valilerin top1antw A f • k alevler içinde düşürmü,Ier ve di-

Tokyo 24 (A.A.) - Ba9vekil r 1 a ğer biTkaç tayyareyi mÜeMir bir 

1 

fDünya harbi 1 

817 iacl ~I 
,, 

ALMAN Tl!BLtOt 

(t lui H'IH/Hft. ...,._, 
Barentz denhtnda cemllerlmb ilç 

dtıemaa 11akli1• ıemialni llat1rmıı. 
ludır. 

General Tojo, Maliye Nazın Ka- muharebesi• mitralyöz ateşi altına a~.ırnışlar_ 
ya ve diğer siyasi ,efleT, Tokyo· dır. 
da fevltalad.e olarak toplanan 60 S~naik çölünde ilerlemekte 
Japoıı valisi önünde nutuklar aöy- (B!maof fll,M/lbfı U9tım) f olan lngiliz motödü kolu Gialo 
liyecelderdir. Bir gün devam e. ler. Bu kuvvcderiıı dilfmandan vahannın fima'!inde bulunan kü· 
de~k olan bu konferansın gayesi, aldık1.an malzeme arasında bir çük bir ltalyan ileri garnizonuna 
miltt ıefcrberli.k bünyesini daha miktar sahra topu bdlunmakta. taarruz etmiş ve ~arnfaon anuda-Sabah tehliii BEBLIN, 24 (A.A.) 

Alman tebHti: - Den pee lıı~l
tarerıfn emuh prbt aahlllnde bir 
kaç liman Alman tayyareltTi t&ıa
i'.nıtlan bombardıman eclihnlftir. tn .. 
giliz aY ıayyarelerbıin Ma.ııı sahili 
berine yaptıklan ~rruz tefebbüa
leri eanuında yecl1 dÜflilaa. tayyaresi 
llüGüriilmü~tür. 

Jl~a, 24 (A.A.) - Bu sabah 
nqredflen 8oYJ•t haaus! ubliği: 

fazla kuvvetlendirmektir. dır. ne bir mukavemetten ve düfma. 
Valilerden Çin mcaele&inin hal- A1maa tebliii na zayiat verdikten sonra iatila 

Sovyet kuvvetlerinin 20/23 ııontq
rbı :aarfnıda, 'Rostof cephnlnln blı 

kesiminde muvaf!akıyat.li bir karşıltk 
taarruz-u yaptıkJarı, 60 kilometre 
ile-rlediklert ve tıç Alman tOmenini 
imha ettikleri bUdirılmektedlr. 

linde ve takip edilen dıt siyaset- F'libr..._ mnumi kararsiba 2-4 edi\ni~tir. 
te hükumete samimi o1arak yar. (AA.) - Alma ntebliği: 1 Marsa - Matruhun garbinde 
dım etmekri ve mfü:ah.ir olmala- Şimali Afrik.ada, tecrübed~n dört muhrip ve tayyarelerin refa. 
rı iatenecektir. ıeçmit bir silah arkad~lıiı ile katinde seyreden büyük bi-r düş-

Haticiye Nazır muavini, val~ıe- birlqmit olan Nman - ltalyan man vapuruna torpil ta~ıynn tay. 
re, milletlearuı vaziyetini ve bil. kara ve hava tefkilleri tarafından yarelorimiz iki torpil isabet oett,ir_ 
haa.a Birlqik Amerika ile yapı. yapılan mukabil taarruz dün mu. mişler. bir da:ıman tayyaresi dü
lan müzakere zabıtları hakkmda vaffakiyetle devam etmiştir. şürmü(er ve ağır hasara uğradık
inhat verecektir. Y~niden bazı tanlt..~ tahrip lan halde üslerine dönmüş-lerdir. 

Gi,..n gazın 
······-················ Karadeniz 

facialarının 
tekerrUrU kartı•ında 

( B ıtfff1akaI'1dıJJ ılnGM) 

hepsi maliım olmnlcla beraber 
kendi kara sulannuıda, kend~ ha. 
linde gidip gelen gemilerimizin 
böyle ilanihaye tecavüze uğrama• 
ama müsaade etmiyeceğimizi de 
yarin da, iğyarın da bilmesi li
zundır. 

Türkiye hiç fÜphesiz ıulhper. 
ver, fakat sulhperverlik demek 
en bariz hnkhırm, ne yapacakla
rını f&flrtnlf olanl• tarafından 
pervaıa.z çiğnenmesine göz yum
mak demcık değildir. Sulbün ol. 
duiu gibi harbin de çoktan yer· 
letmİ! beynelmilel kanun ve kai. 
deleri vardır. Bu kanun ve kai. 
deleri, her İltiyenia, her ainiri bo• 
zulanın ihlaline taaaddi cbnesİ er 
reç aluülirneli davet etmemek 
kabil değildir. Bia timdilik aü· 
küt ediyoru2, yalnn uiradıitm•• 
tecavüzleri bele ço" bipNh ola• 
lak kurban nrditimia •at1ı11• 
-.W- blbr .. anı da · asla unuta. 
cak değiliz. Ba unutmam.il hi· 
zim için laüyük bir milli va:ı.ifedir. 
Tiirkün en büyük meziyeti, en 
büyük fa.zileti s-ördütü iJiliii u
la unutmamaktır. en biiyü1ı ue. 
cabeti ve alicenaplığ'ı da iller iyi
liie 1nutlak muluıbele etmek, 
min~t ve nimet altında kalma· 
makbr. Fakat Tiirk ayni zaman. 
da kötülüğü de URUbnaz ve sırası 
reldiii vakit onun da heaıbmı 
aonnayı bilir. Eğer tekerrür eöen 
Lu tecavüı:ler<len maksad, mev. 
cut kargaşalığın sirayet dairesini 
zorla büyüterek bulanık suda av
lanmakaa, gidilen yol çok yan11f
br. İçinde bulunduğumuz bu 
mu02am dava, ona karıfmamıyaı 
azmetmit olan'lan da kızdırmakla 
değil ancak doatlann bukulu•ıa 
ria.~~·~ kazanılabiJir. Aksi ıİya· 
setı ıltızam edenlerse Üzerlerin
deki yükü, hiç olmazsa m•nen ol. 
sun artbrmıt bulunmaktan hafka 
Lir netice elde edemezler. 

TASVtRt EFKAR 

Vatan refikimizin 
•ermUrettlbl 

vefat etti 
Matlıaai Ebüzziyadan sırasile Tas

'Yiı1 Efkar, Tevhidi Efkir, Vatan, 
llillet, Milliyet ve Tan gazeteleı·inde 
murcttıplik ve sermürettiplik nıua

'Vinliği yapan ve Vatanın bu defaki 
tesısınde sermürettiplik vazifesini 
deruhte eden Yahya Say, maalesef 
dün vefat etmiştir. 

Biiy6k bir keder içinde Yahya Sa
Yın ölümünt1 haber verirken rerlde 
bıraktığı kederdide ailesine ve arlta
ct.olarına taziyet beyan eder, Cenabı 
l!aktan nıağ'firet dileriz. 

Teblit, Almanlardan 111 top, 6!S 
tank alındı~ını ve bu kesimde 48 
diitın.on tayyareAinin düşürüldiliünü 
liav etmektedir. 

Moıkova önünde 
Moskova, 24 (A.A.) - Pravda ga. 

ıetcsinin merkez cephl'sindeki ma -
habiri bu sabah şu haberi vermiştir: 

Mo11ltova111n zaptı için yapılan 

kanlı muharebelerde ı::on 2·1 saat 
içinde Almanlar ıııtrahaten nıi\htm 
bazı muvaffakıyetler C'lde ettıkleri 

için vaziyet dahn ciddi bır hal al
mıştır. D!ışnınn Volokolanısk kesi -
nıinde ilerllyememekteyae de civıır 

istikametlerinde 1lcrllyerek :Mo~kova 
ışmıesi uzıınluf;unda birkaç kasabayı 
işgal ctmıeUr. Dilfman küçük mik
yasta çevirmt' harekııtlcrlle Mojaisk 
yolu üzerinde bır mıktar ilerlcmls ve 
bunun lc;in de donmuş olan ve tank
ların geçmı>sıne mti•aıl b~Junan dar 
yollarla kırlık ynllnrdan iı:;tifaclc et
ınlştlr. 

Tula keııiminde bizimkilerle muka. 
yeı<e edilemlyeeek fist!i;Jükte olan 
dtişnıan kuvvetleri bu ~ehl'İn ccnu. 
bunda ve şarkında flerlemeğe mu
.allak olarak cV• kasabaaına kadar 
ı"'Jml!!lt>rdir. 1'u kaııabllda ıimdt 
elddetli muhaı·ebeler cereyan etm.-k
tedlr. 

Pravdıının muhabiri r;özlerinl şöyle 
bltinnt'ktedir: 

Mt'rkf!ı. cephuinde tahaJ<lüs eden 
vaziyeti iyice anlıyabllme1t için ,u 
mukayeseyi yapmak kafidir: Alınan. 
va bugön Moııkovaya karşı lır'k tü
~eııden fazla sevket.miştir ki bunla
rın van!<ından fazlası zırhlı tümen
lerdİr. H11lbuld teşrinlewel taarru. 
zuna ant'ak 17 tümf!n htirik etmiı,ti. 
Diğer cihetten rf!smi bir telgrafta 

bildirildiğine r:öre Kalinin ke~imlnde 
mücadele ycnıden ş.iddetle başln~ 
tır. Bu şehrin ıimali garbiııinde şim. 
dl kanlı muharebeler olmakta ve Al
manlar SOV)'et hatlannı yararak 
miihlm muvaı;ala yollarını keıımeğe 
teşcbbü~ etmektediıier. 

Prı.ıvdanın diğer bir muhabiri ce
nup cepheıııinden ~u hııllf'ri vermekte
dir: 

Bn !IOn günlerde Sovyet birlikleri 
bu cephenin cenup kısmında biiyiik 
bir fııaliyet gnRterıııl'ktcılirlcr. Al -
man birlikleri ricat hareketleri yap
mak mecburiyetinde kalmışlardır. 

Geri alınan febir 
Moskova, 24 (:\.A.) - Kızıl Yıldız 

gaze~sinin şimal batı cephesindeki 
muhabirine göre, Ruslar, Almanları 
N ovogradın 60 kilometre şimal do
ğusunda ve Lenlngrad - Moskovıı şi

mendifer yolu üzerinde bulunan Ma
laya - Viskera ~ehrlndcn tardetmiş.. 
!erdir. 

Almanlar burada 1.000 ki.,ı kay. 
betmi~ler ve geri çekilmekte bulun
muşlardır. 

Yeni bir versi 
Mo!lkova, 24 (A.A .) - Sovyet 

Yükaek RiyaRet Divanı, bckirlarla 
çocuksuz evlilerin aylık ücretlerinin 
veyahut iradlarının yüzde beşine 
muadil bir miktarım harp vergisi 
olarak ödemelerine karar vermiotir. Cenaze.i bu~n öğleden ene! au~ 

11 de Sultan SeUm Camii kartı11n
daki Ç1kmaı ııokaktaki evinden bl
:rı l acaktır. Cenazede bulunacak ar. 
z daşlann teşrifleri rica olunur. 

20-60 yaşındaki erkeklerle 20-..(6 
yaşındaki kadınlar bu vergiye tibi
dir. 

Hasta askerlerle talebeler •eyahut 
çocuk yapmıya muktedir olamıyanlar 
bu versiden m\lai tutulmuılaı·dır, 

•••••••••••••••••••••M•••••••A•••••••N••••• .. ••u•• edilmiştir. Ganaim ve esir mik· İngilizlere göre AL taırı mütemadiyen artmaktadıt. Londra, 24 (A.A.) - Sal~hiyetll 
T obrukun cenubunda cereyan İngıliz hıakamlnrının sözcüsü, Lıbya 

t e bil• g"" 
1
• eden muharebe ile Soltıım ve muharebesı hakkında demiştir ki: 

Bardia cephesine kartı mühim İn· Boyle l.nr muharebe ba.zan eylm
(BMnof ıahi/eden devam) gjliz kuvvetleri taraf:ndan yapı. serlık (nikbın!lk), bazan da kotnm. 

Ordunun ağır topları Leninrradın lan taarrutlar devam etmekte- serlik (lıd.l"ı ntık) olmadan mUtalea 
askııri ehemmiyeti olan hedeflerini dir. edılemez. Çunkü bır muharebenin 
bombardımana devam etmişlerdir. İtalyan tebliii türlü ~mfhaları vardır. 

Fin tebliii Roma 24 (A.A.) - İtalyan Llbya muharebesinin de Uk safhası 
Helıinki, 24 (A.A.) - 23 ıonteş- ordulan umumi karargahmın 540 fevkallide iyJ ~itmiş ve bltmı,tir. Bu 

rin tarihli Finlandiya tebliği: 1 numaralı tebliği: safha aırhh teşkilleri icap eden mev 
Hanlto cephesinde: Dü~mıın top. Dün. btlyük Marmarik muha- zilere kadar ılerletmek ve huduttaki 

çusll lekıar faaliyete ec·çmişth·. Top- reb~sinin beş'./ ci günü ltalyan • Mihver müdafaalarına karşı çevirme 
çulanmız birçok düşman toplarım ve Alman ve l"giliz kuvvetleri an- hareketine girışmckti. 
mevzılerınl susturmuşlardır. ıındaki müqadele sabahtan akta· Şinıdi fkincl safhadayız. Bu safha, 

Kareli benahı ctlJ?healnde: DOı- ıma kadar durmadan devam et.. çevrilen ve parçalanan dOşnıan kuv. 
mana yıpratma ateşı 1lçılmıştır. U- • · ti A dane ka h vetlerınl nuıfi'lCip etmektir. MCnferlt 
ıun meıızillı topçu atışlarımız düş-ınuşh r. b 1°u. Tobrukra B~~ ahv~ çok •ıddetll muhıırebeler olmaktadır . mu are e en . rrego r, 
manın fa,e merkeotlerine f.ncih edıl. 5· J: Ö So'lu dak' V'e HHŞlh durumu mQpbemdır. . ti ıu.ı mer ve ı ın arasın ı 
mış r l · d tJcüncü safha iae •1mdikı mubare-

s 1• b s1nd T b b eenit çöl bö gesın e cereyan et. .,.. 
~ r eep e ı: opçv ve om a k d.i belerin neticesine baflıdır. 

toplarile her iki taraftan faali7et me ~.e r. j il: ~lar .. _a....:... _._ 
ıroııterllmlttır. Dondan maada dii• _ Duşmansn gen ş rnı yasta nrh- --·n;,e ... ;,or 
man&D mitralJöa nnıileri tahrip o.. h vasıtalar kuflanmak ıu~tilc: Kahire, ı.c ( A.A.) - 86ylcndltıne 
lunmıı,tur. Tobruk rnüstah~enı mevkiinclen göre, Almanlar, Libyaya llHa Jolile 

-L -'- · · ... yemd~n ya • y t b Yunanistandan, ltalyadan, hatti Al-Do~u cepbesirıde: Cenup ke11imin- '!w&Am- .çı.. .. P•ı&l ete 
de, kuvvctlerimiı birçok yerlerde büs or Alman mufrezcleri sıkı bir manyadan ve belki de ltosyadan a-

. b. J•W· an piyad t cele levaıırrı ve takviye •öndermek. 
düşmanla temasa geçmlı,lerdir. Mtv- ış ır ıgı yap e ve opçL • 
ı:ii muharebeler bl.ıtm tein çok mO- kuvvetlerimizin müeaaiy mi.ima_ tedirler. Almanlar, bunun için, bü
uit neticeler vermiştir. Şimal ke&i- naatı kar.,ısında lı:ahnıştır. C>üf- yük nakliye tayvarclerini ve Girıdde 
minde, dü,man zayıf kuvvetlerle h6- manın atar zayiata uğradığı bu kullanıldıktan $0nrn tamir edilmiş 
cumlar yapmış ve püskilrtillmi!ştilr. mıntakada en aşağı 50 tankla bir olan plinorleri kullanmaku.dırlar, 

Deni?. ı-ephelerlndt': Düşman deniz miktar zırhlı veNİt harp harici Bununla beraLl'r, Almanların bu au
kuvvetlerinln Finlandlyn körle2inde bırakılmıştır. retle bıiyük ınıktnrda aRkcr ve mü-
barrketleı-i devam etmektedir. Müstahkem mevkiin cenup ve hilın malzeme ve bilhassa biyOk ib-

TI h...ı • lJ l tıyacı olan tank ve bendn getirebil-
ava cep .,.erınde: R'Ya şartlıı... cenubu ~rkiııinde ta!yan tümen-

k b k 1 - melerl muhl <.!mel g ı • ·nı ~ tedı r. 
ı:mı~ ço ozu oması her türlü faa. leri. Alman zırhlı birlikleri ile be_ f n••ılizleı·ın h~vnrlnkı lı .. ltlmıyctı de, 
lıyetı tamamen felce uğratmıştır. rabeT, M.ihver hava müfrez~'-ri-

Komü.,izm 
aleyhtarı anlaşma 

(1 itıoi sa1ıifv·11 deı·&mJ 
tındaki ve MihverE' bağlı bütün meın 
leketler iştiril.k edecektir. Bu, bir 
nevi Avrupa konferansı olacak de
mektir. 

Ciano Berlinde 
Berlln, 24 (A.A.) - İtalya Hari

ciye Nazın Kont Ciyano, Avrupa 
ılcvlet adamlarile görilşmek üzere 
maiyetilc bi rllkte Berline gelmietir. 

Bulgar Hariciye Nazın 
Be!"lin, 24 ( A.A. l - Bulgaristan 

Hııriclye NHırı Popo! öğleden sonra 
Rerlinc gelmiştir. 

Yeniden Antikomintern pakta 
giren devletler 

Berlin, 24 (A.A.) - Salahiyettar 
hir menbadnn bildirilcftğ'ine ~re, 
Finlanda, Danimarka, Bulgaristan, 
Romanya, Slovakya, Hırvat6tan ve 
Nankin hükümetinin temsil ettiği 
için yal'ın merasimle antikomlntern 
pakta gireceklerdir. 

Pakt bet sene daha aıatıldı 
Londra, 24 (A.A.) - Alman rad

yosunun bildirdiğine göre 13 devlet 
mün1e;;sillerinin Berlindeki tçtımaın. 
da 1936 seneelnde aktedılmiş olan 
antikomintern paktın 5 sene daha 
temdidine kıırar verilmiştir. 

Toplantı 
Berlin, 24 (A.A.) - Yamı saat 

12,30 da, Başvekalet dairesinde, Ber
llnde bulunan yabancı devlet adam
la ın iştirikile bllyük blr toplantı 
yapılacaktır. 

• tayyare ile yapılan im gıbı nakliyata 
nin himayesinde dütımanın mü- mini otacalrtır. · 
him makineli tcşkillerini yarmış- Teylt ecUlmiyen biı· haheıe zöre, 
lar, muhtelif modelde hir çok lngilh taarru.ı bqladığı zaman Ge. 
tankları ve motörlü silahları ağır neral Rommel, C1rıdde bulunuyordu. 
surette ha•ara uğ-ratnıl(Slardır. Bu- Alınan Generali, taarruzu haber alır 
!ardır. Düşman birliklerinden almaı acele tayyan Ue Libyaya döıı-
ağır zayiıı verdirİmitıtir. m!iftilr. 

Sollumun garbinde 22 ve 23 15,000 ... a.lmmlf 
eontesrinde Alman urhlı kuvvet. Svriye baı:ludu, 24 (A.A.) - Ofi: 
lerine. karşı yaptıklcm mücndele. İngiliz kaynaklarından bugün bu. 
de lngilizle-!4 ağır zayiata uğramıtı· rıı.ya gelen basın haberlerinde, İngi
lardıT. Düşmnn birliklerinden lız kuvvetlerinin, Libyada ümitsiz 
bazıları hnsara uğramış veya ta- çarpış.an aziınli •e iyi kumanda al
mamil~ tahrip edilmiştiT. Ayni tında bir düşmanla karşılaştıkları 
akıbete uğrayan dördüncü zırhlı bildtrılmektedir. 
tuğayın kumandanı General Sper Amerikan •e lıngiliz haberlerine 
ling de esir edilmiştir. göre, Yeni Zl'landalı kıtaların işgal 

Kesif bir topçu atıeşinin ve mo- ettikleri Cambut bölgesinde mühim 
törlü birliklerle hava birlikierinin bir düşman birliği &TUpu mah!ur 
himayeııinde tıar~ket ed.en düş_ kaJmı&tır. Diğer bir düşman birliğı 
man kuvvetler:ile 22 ııontesrin d~ Tobruk, E1gobl, Bar<lla müselle -
günü öğled .. n som b ·I d. • aınde mahsurdur. Sollum ve Halfaya 

a a\i a ıgı böl · d ki üd f il · 
muharebeye devam ed S geı::ın e m a aa mevz erınde 

en avona d dl- b" h c · · çarpıştığ Soll e ger ır ma sur grup .-ardır. 

humendınıtn zla 
1 ~mb:ıı~ep· Bital'af asker1 mütehaasıslara göre, 

esın e aarru r ve mu .. a 1111 ta . 
ı d d L • bu gruplar, bır pi,Y11de tilmenlnden 

arruz.ar urma an te .. errür et b" k _,..;.: !il b" J"kl d 6 . d - ve ır aç •nv..,r ır ı flr eJl m te-
mektı~dn. Bura a aııudane mu- tekkildtr. 
kamet eden kıtalarımı:z düsmanın 
birçok zırhlı vasıtalarını ·, tatni 1 .... Bır Amer~k.an kaynağı, Bardianın, 

t • J k il 1 b 
1
P ~idi - Ömerın, Nuovo - Sodo Rezef?ın 

e rruş er veya u anı maz ir ha e C ı. 1 · · "--b · • 1 ap11%ZO ... a esınm Vf! v-.uıı utun UP-
g~tırm ış ~r vew taarruz edenleri tlle biten Bingazi muharebesinın ilk 
agır zayıata ~atmışlardır. Tay· haftası zarfında, lııgllizlerın ayrıca 
yare batarya!.anle bu tümr-n iki 15000 esır 11.ldıklarını ve Mihvere ait 
d~ş~an_ tayy~resini alevler içinde 600 tankın tahnp edildiğıni haber 
d~,urrnu~lerdır. Cereyan eden vermektedir. İngillzJerin tank kayıp. 
bırçok hava muharebelerinde l&r1 da mıihım oldu~ söylenmekte 
Alman avcılan 1 O dÜfman tayya. ise de ayııt haberlere göre, düıman 
resi dü~~ü~rd.ir. Bizim avcıla-I kayrplarmm ii,te bırinden !azla de.. 
rımıı 4u,manın 14 tayyaresini ğıldır. 

- J..nııın Paşam... Ben, mektep- habereleri b!r mfiddet kesmek mec
ten diplunamı aldığım zaman. ( E. burfyetl hamle geldf. 
fenJ~miz)e '<arşı sadakatten ayrılmı. f !Doktor 'femo, bu defa da faalıye· 
yacagıma Yenırı etmlştım. Şimdi, şu yetıııin cephesini dek~t!rdl. Eneke 
abdestiılz hallmıh.. Allabın mübarek !irar ederek, ParJste, Cenenede, 
ki~bı~a nasıl el kıyup da yemin •- Avrupanın muhtelif yerlerinde, (M'
dc~ılb:ım ?- .Hem Y•nin, eocuk oyun. aır) 111 bazı ~hirlerinde 1erlt4aale 0 _ 

~ı değildız. Ben, Alııbtan korka- lan mı ukadaJ}arile tesis ettığJ 
r1m. Sık sık yemin edenıen. muhabereye kuvvet verdi. 

Demes1, çok dindar bir a~m cılan Ayni zamanda, Bulgariıtanı baş· 
Hasan Paşanın koıuna cltti. ~ beş tan başa ge-zdl. Ttlrklerln bulunduğu 
giin ve on dört cece me~kufiyeten şehir ve kaaabalarda. (Cemi7et) tn 
sonra, bu hldise de, Sultan Hamıdh. şubelerini tesh t'tt1. Bunları, faalı-
dfile neticelendl :ete scç!rdı. Sonra, Romanyaya av-

FiRAR de.ederek, halkının büy!lk ek.~err "ti 
Fakat bu (af) büsbütün bir kur- ki'tnı~ Türklerden milrekkep ~lan 

tulut def;lldi. Nitekiro Doktor Et. C\iecia'le) kasabasına yerleşil. 
hem Bey ertesi gün Beyazıttaki Se- (1898 - linunuevvel). 
raskerllk daıresiı:ıe celbedildi: 

- Ergani madeni redit taburu 
doktorluğunıı tayin edildınuı. Beş g(Jn 
zarfında, hazırlanıp ıldeceksiniz. 

Emri varildi. 
Dok~r Ethem Beyin, ilk defa o

larak başı döndfi ve gl!zleri karardı . 

Çünkü bu gidi,, hem keııfüıi ve hem 
de Cemiyet i~tn hiç de hayırlı olmı· 
yncaktı. lstanbuldan bu şekilde u
zaklaşıp da Anadolunun hücra bir 
köşesine atılmak kendi faali)'etini 
durduracağı gibi, (Cemiyet) in hnrc. 
ketlcrlni de derhal felce uğTatacaktı. 

Maıınta!ih, Doktor Ethem Bey, s!l
kCinet ve metanetini muhafaza etti: 

- Hay, hay ... Beş gün sonra, ha. 
rekete hazırım. 

Dedi. 
Doğruca hastaneye geldi. Cemiye

tin umumt merkezini teşkil eden ar· 
kodaşlarına haber e6nderdi. Onları 

ııyrı ayrı birer köşeye çekerek va
ziyeU nakletti. Cereyanı mtlzakere 
netkeslndo, Dr. Ethem Beyin de Av. 
rupaya firıı.r ederek - ve.. Türkiyeye 
yakm blı )'ete yerleterelı. • faaliye
tine orada denma karar nrllcli. 

Bu karar verilir verilmez, Dr. 
Ethem Bey firarını lcolayla,ttracak 
vnı-ıta arftmıya başladı. O sırada İıı.. 
tanbulda ( UJa)ı) rnllletine 1?m1sup 
vedı genç talebe vudı. Bunlar, Dr. 
Ethem Beyle eok aamimt strü~Uyor· 

lardt. 
Ethem Bey, lıunlara müracaat e

derek yardım lstedL Bu talebi, bl· 
Jilk bir memnuniyetle bbal edildi. 
Ertesi gün, Doktor Etlıem Bey. bun
ların delfıletile Romanya vapuruna 
gırdi. (1313 - 1895) senesi teşriniaanl 
ayının birlnci gfinti. (&.m-ya) top. 
ratına ııyalı: ba~ııralr, i~bdadm pen 
çeslnden kurtulup, (,ahsi hürriyet} 
fne bvuşabtldJ. 

••• 
Rum an yada 

Doktor Ethem Beyin, parası yoktu. 

(Devıım1 var) 

SeyrÜ&c!fer işi 
ha ed ·vor 

(1 i"d •aJıtfeden dGllG1)\) 

Toplantıyı müteakip kenc..cııe ı.ro. 
rüşen bır ıırkadn ımıza Lutfı , k .. oy 
şu ızahatı vermıştir: 

- Ankaraya, şehrin vesaıtl nuı. 

lıye işi etı nfındn iz:ıhat vermek ve 

:ılınması gereken tedb rlerl arzetı k 
ıçırı gitmiştim. Bu mesele ara<1 r lıı 

yenı otobils servlslC>ri fhdnsı, t nel 
kayışı ve tram\•ay bandajları i ı r 
dır. Banda}•ızl•k yuzunden ş n 1 ye 
kudnr seferden çıkarılmış olnn trnm 
vay arabalnnnın yekOnu GO ı bul -
muştur. Bunlar !çın Rumany. l:ın 
bandaj temin edılmişse de, yolların 
kapalı olması yüzünden getirtileme
mektedir. Bu bandajlar ancnk C rl 
Mustafa Pıışn ltoprüsfiniln yapılı ıı
!llndan ve tren seferlerinin başlama. 
sındııo sonra geUrtJJebileeektir. Tü
nel kayışı Bqdaddan yola çıkarılnııt 
vt Buradan g9Çmiı,tir; on b~ ıune 
kndar ,ehrlınlıe gclmcal ve bu aureUe 
tünel acferlerinin başlaması kabı! e
Iacaktır. 

Şimdiki hldc ,ahir aeyıisefernıln 
ı<ıklet merkezini teşkil eden Emınö
nü. Taksim arasında bir otobüs ser
visi ihdası ve buna aariedilecek lxın. 
zin için bir Kooı·dinasyon karan ı11-

tihsal ettik; karar bugünlerde neş

redılecektlr. Bu hatta 1ll otohils ış.. 
leflccek ve her 16 dJıldkada biı' ara
ba hareket edecektir. 

...... ffiLDE KRAHL• 
MU~~·~~ES ~ 

YALAN ~ 
Görülmemiş bir muvaffalayeUe 

ŞARK 
Sınemasında devam ediyor. 

Yabanc1 bir memlekette, çalışıp ya· 
şamıya mecburdu. Buna binaen bır 

taraftan - doktorluk etmek için . dip. 
lomıısını Romanya hükumetine tıı.sdlk 
ettlr!rken, diğer taraftan da orada 
kcndıslne arkadaşlar ve yardımcılar 
tedarikfle meşgul oldo. 

l ................ . 

J'ransızca ahlil 1 eti Şaheserini yaratb. 

Bat Rolde : Sinema Kraliçesi 

ı __ PAULI WESSELY 
Belediye Sular idaresinden : 
Terkos !abrlkattındald makinelerden birinde Ani olarak bae ceaterCD 

•e lıaml istical ile izalesine çalışıla• bir &rızanın tamiri r.aruretl d ı 
yıs1le şehre bir müddet noksan 1JU vermek mecburiyeti hasıl ol ~a-

k 
muş~ .. r. 

Sı mtıyı elden geldii'f kadar tah!i1 maltsadlle ırerekea bütün tert.üıa• 
alınmaktadır. Bunan lçlıı fimdililr cecelerf saat c20. den _.h 
kadar sulan kesmek mecbwriyetf eldup mulıterem halkı • • 6> 1& 
nW' nuza ılan. olll-

3b 




