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Orta Don çevresinde Dö Golle işbirliği yapmaya 
iki günde 30 mes- ama1.e olduğunu bildirdi 

kiin ger aldılar EvvelA askeri, sonra siyası anlaşmaya Sekizinci ordu PAZARTESi 
ı Numara: 1189 Sene: 4 

l el: 2387ı POllta kutusu: !14 Almanlar ŞOOO ölü, 1700 esir verdiler varılması muhtemel ! B ırelkebit de 
Dtla Loadrada toplanan mtuı konsey 
Fransız milleti ile 'mparatorla_..UD b .. r. 
leşmeslnden dolacak neticeleri inceledi 

Moskova, 28 (A.A.) - Sovyet vllflar aonunc1&, AlmNılar, bir ç0k 

1 Ak 1 
Haberler Büroeu l::ildir:yor: .aı.e.ek1>.ıı .m&ha.U~rden atıımrı, cenup u C, a m ı . Orta Don çevresinde ~uvvetı:ri bbt iatlkameUnde rlcat• mecbur bI. 

____ ~ _ mı.z taarrıalannı ba§an ıle &'enıp rakılmrtb.r. 

KANI DINMIYEN 
YARA 

Jctmde devam etmi§lcrdir. Mu_ ALMAN TEBL1Gt 
haripler iki gtl.nlük çarp:§Dla ~ Berliıı, 28 (A..A.) - Alman or. 
amda 30 meakftn mahalli kurtar. dulan lıe§}tumandanlığının tetli• 
mışbr, 3 bin kadar dUeman er fi: Terek çevresinde dtiımanın ye 

Yazan: SADRI ERTE!I ve subayını öldllrmllşler ve 1700 ni hücumlan ak:ımctc uğramı~tır· 

KIŞINbaat,ırmasma rafnıen şark 
:ta hareket durmq drflldJr. 

~.ukt,a hareketin durmamuını tabii 
~ormek Jktı:r.a eder. ÇUukü harp 
:.rkta öykı bir aatlıa.)"a Pz"dl ki bit. 
bır taraf bulundııtu n;ıevzlden feda. 
karlık yapmaya muktodU değildir 

.Bug1lnkU prtlar fçiııde ne Alman. 
Yllt ne Rusya cephede nlııbt bir atı 
gftıı devrf!Af ;yaratab1llz. 
Şark oepheal, bilhassa Katku ba_ 

roketle.rı 6yle bir noktada lı:arp kar. 
rııyadır ki ba nokta11 ne Almanyanın 
ne de Ruyamıı ihmal etmesine lmkAn 
t.ı.savvar edllebWr. 
Şark harplerlıılD aık1et mfrb:ll, 

ÇPklrdeft Sf;aHngradc!ır. Stallngrad 

s'rk baıbtııbı ta.llhl tızerlnde blr dö. 
nuın nokt;aaı vazlte.slnl ı:örooek ehem4 
ıı.ıl.> ettedir. 

nu ehemmiyet gön ~tlk~ kendl. 
!il daha kuvvetli '11r aorctte bluett,lr. 
:ınektedlr. 

Rnslar 8tallngradJ elde bulundur • 
ınak mecbnrlyet,SııdNllrler. ÇUaktt 
::llallııpadm terki Volgaam t.erld, 
l\foskovanın arkadan pevrllnıe.sl ma_ 
naımtı ıtade edecek kadar kuvvetlldir. 
StaHrJ:TIMlı t.erkeden Rusya l'olgıınıo 
nı tınama afılmq ol:ıcak, .lhttmaı Le. 
ll·l"S'rad ela dahil olduj;'U halde genı, 
mikyasta bir oekllme ile ba kayıbıo 

t"Wlkeslnl önlemeye çal~. Vol 
ı: . r.m ardrna at.ılan Rosya bttytlk Rus 
i1eplerlnln ortasında blr btlyllk ılr • 

:1-an var.lfeılni gören, iç deniz halinde 
ıınkllye hizmetinde vazife alan Vol 
,ıra.dıın ıtıahnım kalacaktır. 

Stallngradı Almanlar elde etme. 
dikçe Kafknsta tdıllkede oldoklanm 
lıisaedeceklcr, fhtim:ıl Karkası bo,alt 
makla bu t;ehllkedcn kcndUertnı kur. 
tr mblleceklerlnt limit edeceklerdir. 
ıllhnan:ta için Kafltastan \~eçmcı· 

c!t mck bu harbin pyelerlnden olmasa 
hlle vıuırtnlarmm en mllhlmml ola"I 
pct;rolden va:r.gepmek denıektJr. 

esir alnuşla.rdır. Gerek bu hUcmnlar gerekse evvel-
Bundan ba'ka, laıvvetlerimiz. ki gUn Vo]ga ile Don arasında ve 

Uç tank, r58 top, 67 mitralyöz, 14 büy\ik Don lkavsinde muvaffak? • 
mayin atreı maltine, 80 otonıobil, Y~tle neticelenen mUuafaa muha.. 
120 kua obll.s mermisi ve başka rebel"ri esnasında 09 Sovyet tan· 
harp malzemeel ele zeçirmi,Ier kı tahrip edilmiştir. Romen Te 

dir. İtalyan hava t~~iııerinin de ieti-
Moskova, 18 (A.A.) - Kl"una:ya tik ettiği ~iddetli hava hücumla• 

Zvesda gazeteslntn muhabirine göre, rı r.t:t~ce!inde de dU:ıman ağır ka.
f:klvyet kıtalan orta Don Mlge.ııinde YII•lara uğramııtır. 
genif bir cephe taarruzıarma muvaı. Merkez: cephesinde Alman mev• 
~aklyetıe devam etml§ler n cenuba dlerine ka~ı yapılan mevzii hU.. 
n cenup batıya doğru ncat etmtı . cumlar püskilrtUlmtl§tUr. 
r-Jan dilomanı kovalamqıardır. SoYyet İlmen gö1Un1ln cenubunda dil~ 
kıtalan, her yerde, llerliyerek dil§m&. man yeniden h1lcum etmiı:tir. Düş 
na ağır k&YJPlar verdirmekte, emler man btlytlk öl~e topçu ve tank 
almaktan lıa.rp mau.emeeı ele geçir. kuvveti kullarmlll olmakla bera.. 
n:e-ktedlr, Stalingra.dm cenup batı.mı.. ber ıklsmen !klU'fl hücumlar ıek
.:ıı. Kotelnlkotun f{maı doğuııunch. linde cereyan eden ,iddetli mu.. 
ınuvattakfyetıı taarnızlarma devam harebeler neticeeinde pU.s'lı.UrtUJ• 
f'<!<'Iı Sovyet kuvvetleri de bu bölgede ı müıtUr. 
kl .Alman piyade ve tanklıı.rma yeni (Dofo eepflMhıe dair diğer 
Nr darbe 1ndfrmlılerdlr. Ş!ddetıl • • ;yazılar J lnct sayta.mrzda) 

Tun usta 
Yağmur rağıyor 
Almanlar Tunus ve Bizerteyi ağır 

tankları blokhavz şekllnde kullanarak 
mudaf aa ediyorlar 

Cezayir, !?8 (A.A.) - Tunul!ta 
yağmur ya.ğıyC>t'. DUn 30 ıSaat de
vamlı bir surette yağmıştır. Kara 
hareketinin mahdut ölçüde oldu· 
ğu bildiriliyor. 

nt'.~tltnrlşlerdir. Müttefik hava 
kuvvetleri Fransız kuvvetlerjyle 
ı~birliği yapmaikta ve bütün harp 
bölge!i Uzerinde hava hfıkimiye • 
tinı ell~r:lnde tutumaktadırlar. 

Loodra, 28 (AA.) - A11 ajana: DUn Çörçll, öğle yemeğini ,genen.t 
blidir1Yor: dö Gol n muavını generaı Ka&Uyer. 

Gerek ımuha.rlp Fr&nlll%l&r malıtll.. oö lA Vljerle birlikte yemiftlr. 
ıer:nde Te ~rek lng.ııs mahflllerln. Nihayet btfgUn ıu keytlyet de itga 
deki intıba, amfraı Darlamn hale!! oıunablllr ki general Kastlyer dö 1A 
general Jlro ile muharip Franaızlarm Vi,ierl, .ııon zamanlarda genera1. dö 
şell general dO Gol &raamda bir aıke Gol tara.tından bl.r vaz.;te ile Cezayire 
r1 aıılapa lı:tn genı, surette aç~ gii'nderilmi§ti • 
bır kapı bulunduğu merkezlndedir. Bu Londra, 28 (A.A.) - Fa• radyosu. 
ukeı1 anlıı.§manuı pratlk netlcuın', nun bildirdiğine göre, ıtmaıı Atrjka. 
:m~terek dU,,manlara karoı mllJterek daki muhtelit bölgeleri.ıı taaılyetlerl 
mücadelede bütün Fmnllrzlarm blrleı. ' arasında blr Ahenk vUcude getirmek 
melli ye bUtUn FranaıZ imparatorlu. mıı.ksadlle bir koqıorn.ııyon tC§kllAtı 
ğ'..ınuıı. Fra.naız mlllettnln kayrtsız kuruJm111tur. Bu te§k11At. maliye, t. 
t•rtsız muv&!akati Ue fillen harbe :tfhsal ve dııı ticaret olmak üzere 
girmcı1 teşkil edecektır. Bu ukeı1 Uç lıımndan mllrekkeptır. TC§kıllta 
anlarına. .onradan Japrlacak b!.r •I. iKtıaat umumi delcgeaJ ba§kan!ık ede 
yası an'la§maya yol aç~ olacaktır. cektlr • 
Bu .ıılyast mahiyetteki anla§manm GENERAL .JtRONlJN TAYİNt 
ePa.ıılannı y&lnm Fransızla1' tayin • • \'tşlDE NASIL KARŞILASDU 
dccekler n ne kadar iYl niyetle olur. Vi i ıs (E.P.) _ Amiral Dar. 
•• ol.ııun hlçblr harici müdahale yapıl. 

1 
~ ' • 

1 
J" 

aktır anın yerıne ıenem II'Onun ıa. 

:m:c raı .i1ro general dô Golle 10 yin edildiğine dair mUttcfıkler u_ 
b!rl~

8

yapma~ Amade olduğunu btL n:ıumt karargdbmrn verdiği ha.bC'l' 
d·rm!ftir Viel salahiyetli ınakaır.Jan için 

. ö~ren~dl~• ~re, general dô Gol bir sürpriz ohnaml§tır. 
de Fransız imparatorluğunun bütün General Jironun tayini, Vi,ide. 
hvvetıerı. ara.ıımd& bir blrlik kurul • ki kanaate göre, Amerika ile ln• 
ınaanıa tamam.De taraftardır • .Muha.. ıiltere arasındaki düşünce aynlı.. 
rıp Fransızlar teşklla.tmm dUn ne§I'e. fını ortaı:Ian kaldırmıı değildir. 
oııen blr tebllğbıe göre dUn toplanıı.n Jiro dahi aynen Darlan gibi diğer 

1 m'ill konsey 1ımau Afrika hAdl.ııeJerl Fransız cereyanlarının gösterecek 
nın Franaız 'milletinin ve imparator. 1eri mühim engellere kar;,1 milca. 
ıuğun harpte blrlOı."lIIHt balmnmd&n d"le zorundtı kalacaktır. Buna bir 
muhtemel neticeleri üzerinde müza misal olarak gartf Afrika umumi 
kerelerde bulunmu§tur • valisi Runoson ile genernl Nilj• 

Tramvaydan 
kaçarkeıt ... 

Bugün ö~leden aonra Bcyo&lun 
da .Me~r:.tıyet caddrı-inde Guncş 
eczahanesinin önünde b<:'kliyen 55 
yaş!annda .Adem isimli bir şahıs 
kar~dan ka.rşzya geçmek ist~miş, 
fakat a.kai istik.ımetten gelen bir 
trnmvay arabasını gcirünce ~aşır

tnl§tır· 

On dö Go11e birleşmek fikrine ka
tiyen muam oldukları zikredit. 
mckte ve general Nilj'Un daha. 
bundan 'llc;; hafta ~vvel mare~l 
Petene bir mekt!lı: s:ön.,crerek 
kendisine .sadakatten intiraf etnıi. 
yeccğ\ni bildirmiş nldu~una icıa. 
ret edilmektedir. 

il 

Mihver kuvvetlerile 
tear1as halinde 

Kulıir-; 2t) (A.A.) - Pazartesi 
günkü Ortaşark lngifü; miı§terek 
tebliği: Dün, kuvvetlerimiz dil§_ 
mnr.la Birclketir çevre&inde te• 
mas halinde bulunmuelardır. Mu.. 
harebe s:ıha<n üzerinde dUn ehem. 
miyetli hicbir hava harekflt:I oıma.. 
mıştır. 

26 • 27 ilkkanun geceEinde Tu • 
nu11 ve Sus Jimanlanna bombe. ile 
tnarnız yap1Jm13tır. 

Diln bir Mes!erscmidt 109 dU~ 
rUlm\l~ ve Maltıı ıahilini a~b"' 
çal1"nn başka bir uçak da geri a. 
tılmı~tl'?'. Bütlin bu hareketler 
netice-sinde müttefikler hiç'l;ir u. 
tak kaybetmemişlerdir. 

Rus çetecileri 
içi asker dolu iç 
kışlayı berllava 

ettiler 
Motıkova, %8 (A.A.) - Beyu Ruı. 

yad& Velelakoi cevresinde hareket ~ 
pıuı çeteciler 6 dUJman trenlnt yol • 
dan çrıca.rnu,ıar, 1 köpr1lyG h&V&Y'f' 
uçur:ı:nuDlar ve Vilelakaya çevresinde. 
kl Krtla dUpnan jandarma kumand.s. 
nı dahil olmak üzere 1000 kadar .Al. 
mao er ve ırub&ym.ı yok etmiflerdir. 
Buı:dan bqka çeteciler, 18 Alma .. 

nın .ııalı!p bulwıduklan Çiftlikler bina,. 
!arını yakml§lardır. BımlJtr .an a • 
man•arda Almanyadan gelen ve k~y • 
:t'rün topraklarını ele geçiren maln. 
h.pleridlr. 

Vflel.slcaya çetecUer.!nden mtıreltkep 
b<.ı~ka bir mutreze içlnde Alman as.. 
kert dolu s Alman krşlaamı bavaya 
\,çurmu§ ve mllatevlllerln blr y17ecelc 
~eposunu yakmı§tır. 

Eskiden harplerdo 7.81cr, büyük ıu. 
\"Brl lmn-etıer(le elde edfüllğl için ek. 

tıı•rlya ordular buğda) ,·o arpa tarla • 
larmt ta.kip ederlerdi. Kadim tarihin 
tıuyUk muharebe yollan bep tarlalar 
,,-tiJmmetlnl takip eder. Şimdi bar • 
oln zafer tılsımı maaen ve petrolde. 
,ıir. lUaden ve petrol kuyulan harpltı_ 
rln fııUkametlnl t;ayln ediyor. 

İngiliz kuvvetle-ri !tccezelbah 
yakınlarında işgal etmiş oldııkla· 
n me''2i1eri l!ağlaınlaştı~b'rdır. 

Amerikan bomba uç!!.klan Bi • 
zerte ve Sfnk...c:a taarruz etınişl.eır
d ir. Burada.ki doklarda y:ı.ngınlar 

Londra, 28 (A.A.) - Şime.U Af· 
rı"lı:ada hareket başlıyalı. Mihver 
hava kuvvetleri 277 uçak ke.y'bet· 
mişlcrdi. MUttcfikl~rin kayfoı ise 
114 uçaktır· 

Bu şa.'}kinhk anında ayağı tram 
vay rayına takılan Adem, yere 
duş?Düş ve başını kaldınm taşma 
çarpn:rak ağlr surette yaralanmr"'
tır. Yaralı lcaldınldığı hastaha• 
nede bir milddet eonra. <'lmUştilr. 

Her şey mDmkDndDr ! 
hı.an: BiR MUHARRiR 

Hiltı11.11ııa Almanya glJ>l maden bakı. 
nıınıtan değilse bllo petrol l·önUndetı 

ı kıntı {~inde bulunaıı bir memlekete 
J\afkns petrollerine f'rlıınıek harbin 
ı;nyeslnl değU \ıııııtalarmdan eu mü. 
hlm!Dlnj ele gt>tlrnıek demektir. Al _ 
a ıınya tçln J{a.fkas petrolleri zafl'r 
s:ırayının an3.fıtan mesabetltndcdlr. 
llendlsine bu kAdar Ustün kıymet ve 
r'len pctroJU geride bırakmak, o s·.a. 
:.dan yilzgert otmek Almanya l~ln 

mUmkün değildir, 
İl<! orduyu ısrarla kar,r11t3tıran 

:ıatıa vuruşturan sebep budur. Bu ae. 
f'f'p ortada lmldık9:ı ş:ırk tlf'ptıesfnde 
ıııUcadrJe tılddetlo de\·a.m t>dccrk \"O ı. 

1'1 .tamı dA nUınt bir 7.81er t"Jde ede 
J.J('dcn mtı:r.mın bir halde r.arpı;jnıak. 

111 n ,azgt"Çml) c(',rklerdlr. 
S(.allngrl\d ıııuharcOOlerl iki tamı 

Jı;in de kanı dlnınlyea blr ;>ara hlllln. 
de IJJUyecekllr. 

Yugoslav başvekili 
ist fa ed yor 

çılaml:mışttr. 2 Alman av uça~ ''8 t ı Fil '' ı ı Bt" ınsiliz Nazırı: "Bu lııırıl 
ta~~=~~~:da Uç gemi batmı e r ve • I u n u n '. m u es s is 1 hiç wuulmadık bir 2amand1L 
mış, ve orta tonajda başka bir bitcbllir'' dedi. Hi~ kimre bunun 
J?emi hllS2.ra uğratılmı§tır. 1 h T k 11 .. 

1 
11 uksini ldclia edemez. Umulma. 

Londra, 28 (A.A.) - R6yterln NeT Ah m et 1 s a n o g o z o d u •lm Jıildi~elerinin toklui;u bakı· 
yorktan bUdlı·Jld ğıne g1ire, Almanlar ımııdıı.n, tarihte "sürıırızli cihan 
'llınuıı ve Blzertcnın dıo mUdatııaıa • harbi' adını almağa. liyık olan 
rınd& 88 :ı:nlllmetrelik toplarla mUceh bu harp, lastiği ııathyau bir oto. 
bf!Z ağır tanktan, eeyyar blokhavz o. Merhum neıırmenderedeki u Garipler mobil gibi ansızın durabı1ir : SUrp. 
ıa.-ak lrnllanmaktadır!ar. M A a I f I 1 t tti riz hekllytnleri bile sürıırize dü. 

Jtno Klf\"\'ETr.t:nt ezar b.ıaa .. gum :ımes D vas ye e ~liren nice nice hlicfo.e er olnbi. 
n,ERLİYOR Ordu mebu1U ve BervetlfUnun mec.

1 
1ir. 

J.ondra, 28 (A.A.) - Jiro kuv· nı.uaaı mUew.aı Alımet İhsan Tokg6 ı~nkat harp bugünkU normal 
vetler:i Tunu5ta. ron dl:S Faz'rn ~· aUn gece Değirmenderedekt k!!~kUn • 1 seyrinde geli~tiği ,.e umulmadık 
nubıında ilerlemişler•lir. Bu ku~ ete hayata gözler.ini kapamıştır. ı ııck biiyilk lıir hiclise olnındığı tal< 
vrtler :.vilzlerce mihver askerini ı Merhum uzun .z.amandanberi rahat. dı'rd~ uzun, hem de pek uzun sli-
csir ve ~'llhi:m miktarda harp mal• ı:u bulunduğundan Değtrmenderede • recı!ğe benziyor. Düne kadar bir 
zc-::n~si nlr.ııcılaroır. Pon öö Faz Tu .k: kti§künde ı.ııUrahate çekilmfltl \"CYll iki sene içinde mutlaka bi. 
r.ıı~n. 60 kilomctr~ mFafenedir. DUn öğleyin ı:ocuklartle vedalaşmr~. 1 tc~eği uınu~bilirdi. Fa~nt sullı 

P:tha cenupta Fr:tns:zlar Kenı.. re~yan.ııı ölmUştUr. Değlr:ı:nenderede 1 simdi daha uz:ık1ara, çok uznkla 
an ile Pl"'1.t a.ra!rnila mevzilerini J;arlpi.er mezarıığına gHmUlmeyi va • I ra k:u:mış görüniiyor. Fnluıt bu. 

Konya mtıır.eıceııerl 
1.898.820 Hra 
6cteyecekıer 

1>lYe.t; ettiğinden orada gömUlece~r. ~ilnldi sevrine güre harbin öyle 
Ahmet l.bsan Tokgöz, AbdUlham!t ı lıjr iki sc~e:le bitehı'le-ce~ini idılia, 

C:evrinde, memleketin münevverlerine hele fsbat elmE-.k m\imkUn •lcğil. 
{Senetttllnun) .ııaytalanm uasrl aç • ' <lir. 
iıy.. orada (Edebiyatı ced:de)nln 

1 
1 M.ilı,·er he"S.b!na Rmıyanın alt 

teıckkillUne Ç&lı§tıysa, me§ruUyeUn , edilmesi ---i?ğer mukaı1den:c-- D• 

F.ony:ı, 28 (A.A.) - VilayetiM U&nmdan sonra da, (FecriA.tı)cller: de: '"n bir 7amım İ"te'r: Jnpor:Ynnrn 
nıı:::: içinde 1275 mlikell~fe tarhe- (~ervet.ifünun)un kucağına almış, ye, (.'ini tn-.fiye etmc-.i' ,·eyn lfjr.rlic;. 
ehlen varlrk verg;~ine ait listeler nt tstidatl&nn, birer kudret olmasına tnm ele ~e<'imıec;i,de yıllar isti 
asılmı~tır. Yekünu 1.SOS.820 lıra.. 1 !:a!I§mıştir. fı a!unda yeti5mişlcr<1ır. ren hir da,:ı. Detnfl~<ra1ile1' h~a. 
yı bulan bu verginin 433000 !ırası ı G!Jzcı İstanbul lll!anfle, b!ze orijinal (Edeblyıı.tı Cedide) ve (Fecrl!ltl) l·ına. Avnm:ııln i'<inci bir ceııhe ft. 

Loodm, 28 (A.A.) - Yugoslav baş_ Konya merkez kaze.sınıı. 101.500 eı.erler veren Refik Halitler, nesir ve rrensuplarrndan sonra, (Servetıru -:ılnl!l.sı, miln·cr orc1u1ıınnm tıtmn• 
,·ekfli Yovanovlç, ka1dnenln !stl!asm1 lirası Ereğliye, 103-850 lirası Ka• J"Oman tahtmda hA.kl.ın bir kudreUe o. ı t.nl sayfalarmı hec·<'ilerc açmıştır. mİ\'le ycnilmecıj de uzttn ~am:tn!I 
kr-:.ı Piycre yarın verm('ğl kararlaş • dınhan k~zasma, 112.500 lirec:ıı 1 :uran Yakup KadrilPr, rahmetli Şa M ~on zamnnda. da, (Yeni Nes l)fn eser. tı-.~Jı 1\!ill,·rrin l•enfü ~ITTınıt Af. 
t.rnı.ştır. ı ]{araman ka:.asrna, S6.fl50 lirasI l l•ııbctUn Süleymanlar, Tnhsln Nnhlt •

1 

il r!n orada görUyordıık BUtUn bu'llur 

1 
rilcarl"n b:ı~ :ıval::ı kccı'lmiş f1,.ı'i;il 

) ovıın'>\',çln yen1 im blneyı kurma. Ilgın kaz:ı.s.ına isabet eylemekte.. lt>r, bir mm otoritesi olan I<öprtılllr.a. ı•o&erlyor iti, Ahme• lhsnn Tt\rk c. <lir Ye Tun ne; 1ınr'1in:11 rle 117.tın 
ı:- n.cmur cd~lcc ~i Jıtnılmaktndır. ı <'lir. d., Fuatıer hep (Scrvetl!Unun) un sak (Arkası: Snyra 2, SUiun 2 de) ı:.lireccfü nnln"-ılıyo1', 'VtiincU Rns 

taarruzu da H:ırkoftaa ,·eya E<>s· 
tofınn ~ok uzaklarda, herhangi 
bir sevkulceyş mu,·nffaluycti ka. 
ınnıınıadan meskun birkaç yerin 
ah~ veri~i halinde devam edi'yor· 
Alman oNlusunun yenilmesi ~·e 
nus topraklarından dı~an ıtirii~ 
mesi rnu'kacldersc bunun da pek 
o:zuo zama.nıı bağlı olduğu göril. 
nüyor. Birmnn:rndnkt İn~ilf7. taar. 
ruzundan bir h:ıhcr yok. Henliz 
.Japon mulmvenıctine ra.;tlamıyan 
lıu ilcrleyisin de öyle snhnha. ak. 
~Rma bit«•ği ''e bütün Birnıan. 
~·ayı, hele hiitün l.U:ılnkayı, Singa• 
puru, Feleruenk Hi'ndistauır.ı, ıri 
lipinleri Jar•on işgalinden kurta. 
tnbilcceği h?<Jia edilcm::?7~ Bunun 
iı:in de yıllar liızım. Demokr:ısiler, 
sinıdiye karlar mih,·crin gösterdi . 
~i siir'at ve nnmıffakıyelle taar. 
ruzlannn de\'am etseler lıi,e, yal. 
m7. kaybettildı.:rini kazanabilmelc• 
ri itin en uz üç sene, dört ay ~~
melidir. 

GıiriilUyor ki iki taraf da Meta 
iğne ile l<t.ıyo kazmak devresine 
"irın:5lerdir. Eğer sulh, bu k•J 
'onun <libi'nı'le \'e btitün bu hare. 
katın S(lnuna bağlı iSe inıınnhi;c 
rlaha y•llal'<'a pe5inde süriindlire. 
eek n lnletc<'ek. Fakat !'11llh peri• 
si bir t-Urprlz atrnın Usthnc binip 
~1'\a gelecekse diyecek yok. Ça · 
tıuk Rıt'tl iAtiyenlCT ftn~ ~ 
hckli~·cbilirlcr. t~nıithl'i'nılc h-ı~t. 
atz dft <lcğildirler: Her ~y r.lÜm. 
kündttr! 
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DÜ~YADA 'AAT 
yarı yarıya azaloı, faka1 

BiR, ıKl 

OKTA ce ~o rısı teblilti: 
Orta Don kcslmiııde Ru.:;lor mu. 

,·arfnkıyellc tanrru~ınnna uevam 

Küçük ilanw KupOM 

~hırde: 
• Edinıekapıda oturan .Ayte Şeke

ht.:ılln adında bir kadmın senelerde.,_ 
en yorgnnma sakladığı 8 adet ~·

i>ırljk 27 altın ve ô bin liralık mUcev 
;ıırat. hlzmettn.1 görmek Uzore evtnr 
ııdıl• akrabalarından HllsnU ve ka. 
raı tır.ra!mdan çnluunl§tır Suı;lular 

~-akalanarak mahkemeye verllmlo _ 
t>rdu. 

• latanbuı vali ve ooledtye relll 
..,(Hfi Kırdar grıpten rahatsız olduğ.ı 
çin bug\ln maknmma gelememiştlr 
/allmlze §ltalar temeı.nı ederiz. 

• Memur, duı ve yetlmlere ekmek 
.carnesı tcıvzi l§ine bazı mnlmlldUrlUk. 
lt1'1nde b:!.§lAnml§tır. 

:ı. :Maden tetkik ve arama ensUtl18U 
rı.es na yabancı memleketlere ma • 
ien mühendlaljğ1 içm göt:tJerllecek 4 
.,.~' evvela. Zongulıhkt,a staj göre • 
ccktir. 

.Y• latanbul Q.nlversitesı.oın en :yeni 
.akUl e3L olan iktıs:ıt takmtea tçln 

b.lr rozet lıazırıanmnk tada. 
'> Ia!mUrdtn tasarruf gayesile S!r. 

:.Cccı ve Haydarpaşa ba.nliY6 tren se 
ıerlcrlndu yeni tar!!clcr h:ızırlnnmak 
~l'.dlr. S!rkcc-. banlly6sDnc alt tart!·ı 

yıırm ııa.ba.h ıntbilt mevkllne girecek 
ı. ı. llu tarlfeye göre Mi gllnlerde 
ı!tr.ı;;cc!dcn Ye~llköyc son seter 22,45 
te Ycşllkoyden c 21.~o dedtr. 

Dünyada: 
~ Danimarkanm Knlundberg v~ 

Kope.tıhag radyo merkezi dlln, Greıı.. 

v·ç santuc 17 den lt beren yaynnlnn. 
11. dı;rdJrmU§lardır. 

lf Wlll Frl1Il3ll komttesı gc:ııcı"al dl\ 
Gol riyasetinde 26 UkkOJıunda top • 
Jtı.nmJ§br. 

General Sikonki Mekeikada 
Mel lko 28 (A.A.) - DUn gece bu 

rc;)a gelen POlo.'lya lxışvcldll genern. 
S kor.eki bu sabah Ao'illa füımaşo ta. 
ra.fmd::ı.n kabul cdllet:OkUr. 

General, Afiye yaptığı demeçte 81 
ilkkanundo. Meblkade.n birleşik A • 
:menk&ya g!dece6 .nl V1l buradan da 
Londra. yoluyla Rlll'ysyıı varacnğın.ı 

a!Syleml,..tır. 

Ruz.ııelt amiral Küningama 
nişan gönclerdi 

Ocra)lr, 28 (A.A.) - Şimall Afrika 
Amcr k n !:uvvet!cri ba§Jruma:ıd:ırı. 

ge c.aı A) .. cnbo\•cr ln,gWz amirali 
&r I<lltıır'"'ıtmı Oczıı) 'rdekl ev!ndc z. 
yar t tm • ve davctıılcrın buzunınd1 
ıt-ta Ruzvclt.ln ıım!rolP g8nderdlğ, nt. 
ıı n~ gl:Sğsllne lllşUrm ft!r . 

Cenubi Fransa sahili memnu 
nı·ntaka ilaıı edildi 

Bun, 28 (A.A.) - Nisten alıne..>ı 

be:r. güre, .Alm!ln ve İtc.lyanlar 
g l ı den onra, Njsten A:arsilyııya 

ka r lltlln Kotd:ızUr ııahll boyu 
::nc'llınu b!Slı;c llb cdllml3l r. 

De >J rli bir meslek
daşı kaybettik 

Eskl gaz •e<:l arkndar1nnmızdar. 

Gııyyur Blcdanm Ankamda vctat et 
t;ğtn. teca.JUrle haber aldık, 

Gayyur, ismi gtbl, haklkn.tcn gay. 
yur, ı:aıı.kaıı ~ çok .kıymet.JJ bir ar. 
l:e.~ımızdr. 

:Merhum uzun mUddet Haberde ta. 
ll§tılttan soDra Ankaraya. gltmlf, mat 
l uat umum ı UdUrlllğu.n<ıo çalıımııı, 

.:aha aonrıı. ö1 çocult e:ılrgcme kuru. 
:mu ı:e:r:ya .şlcrine ve nlhnyet cınnt. 
)rt umum mUdUrlUğtl ınU~rclmUğlnc 
f"f.Çmiştl. Son zıımr'nrda. sirozdan 
raha.t,eızdr. 

Cen:ızı•s., gcı;cn ctltnn gllLU öğle • 
t•rrt Hacı Bayram camı .do namazı 
l,1Jmdıktıın ... onra Cebeci k.!>r:st nn a 
c ~nr<l lm~t r. Ccnu: :ıc arkar.!aelar. 
ıo uıatbuat umum nı ld lr1Ug11 erkli.. 
ıu hazır bulwımu§tuı. 

Ac;l,crl hAldm blrnz suııtu, ııonr:ı 

or.ı;nc dc\nm ettt: 
- bllo\lı ark:ıd!Lfuıı~ dıı bunun böy 

lJ olt!uğunıı blllJord:ı; raI<at bu bnfit 
\ 1 toc.:l edil n cer.a~ıı l~ı ltöpUrdıl 

il ıısl ve lt' .. ıu:1 l'!'dl:.rlcrfo birçok su~. 

H "'kA • ı-Ld' • 0 h ı u umetın UR tnnı .azanan 
ctmektcdlrlcr. Bnıı nukCın mahol. Be kupona ekJcneıı;k ,,ıind..-rllooek 
lcr Jşgııl edilmlşllr. ~arama \"o ı1 Yerme 1.llD un t:n ScA 

bir cemiyet: Yeşil ay Slnllngrndın cenup l'-:ılısındn, Sov n~kl.kada parıuu ac~nıdll •cel>lir. 
yet kuvvetleri 10 !!ii 15 kilometre lltıılarm gautcde ıörWt:.:ğU ~.-ı.nde 
ilcrlcrui~lcr ve isim Itri bildlrilıfıı cl.ı.u:Anno. ıJlklm.t cd luıelldır ıc' ıcıımc 
l~ :yeri daha işgal ct mlşlerı.lir. tP.kllf• gönderen olruyuentı.7ııı mnhfaı Y EŞtLAY Jmnımunun gö5:erJlğ! başarılardan dolnyı hül>Unı~tı. husızlık üç misli arttı 

Pıı.rls, Llywı ve Mıı.rsUya mlldd~u. 1 .Eılıkat tıırslZllklar artmıotır. Ağır 

IJ.ıiZCt.1 ve Bl1yük M.1l1et Mccllıdncc tnl• 
d1l ed,:ıd.lğlnl, beyaelmllel lçkJ aleyb. I 
t,ısrlan tcııkllıltmıo da, comııete tal: 
dırlertnı blldlrdlğinl öğrendik. 

4 gün itinde bu kesimde Ru~ ıcıhnıık Ur.ere a~rib a4rctınwJ bUdlr, 
llerleyi~i 40 ila 60 'iilometrcyl bu meler. ııumm. 
muştur. . 

nıumlieri bagvekö.lete mllracaat ede \tZ~ıW"m bOşalmıı.aına rngmeo aalıye 
a·el· adaleti temin edecek '3&\S madde. ~ malıkemelert tuııım tıklım dolu Peı. mUtm-uı bir ıeklldo takat tut. 

tı.fu mevzu ve gi1ttülil ideal 
b ıı. ~ r 1 n d e hiç f a a ı 1 a ver
meden çalı311n l'C§llay cem;yetfnln 
yf.ksek m&kamlanıa t,akdlrln.Jn ~ 
ye, tr.l!'mda olanlan ~ edeeeft !JUp 
hc:dzdlr. Netekfm cemiyet "alkol fe. 

Kot~ın·tıovonun cenup doAusun• Eı:lenme TelJillerlt 
... planın Atmı.n kuvvetlerine rtr • V' iSl eml§lercllr. yor. 

Adaleti tem ıı edecek esas madde Zaman adam ö1dQrmekten ba§ka 
dcı:.lnce hatıra suı;lu ge!lr ÇUnk\l I ıruı;..ara çok :ıxıU:ıait. ~uc;ıuıar eskı u. 
mahkemeler auçlu üzerinde çnlışır, ın.:llfrı t.nzcllyor. Ycnı usuller icat e. 
hı1dlı>cY'l tetkik eder, suçluyu ya malı_ ı•.)orlar, eşya fl:yatbrmm yükGel~I 

kOm eder, yahut da bcraet ettlrlr. gıdo maddclcruıin vesikaya bıığla.n • 
Fal.at mUddciumumUer ba§veklldeıı ması nltm ve ecnebi ~arası U:ı:ennde 
w,ıu değil, kAğıt tstıyorıa,, nn.ı.mele yasağı tıırs12llk cln.81nden 

•'K.Ağıtaız ne adalet yerine gelir, çe.s-ı çe~tt suçlar yaratıyor Hırsız.. 
nı:ı de bllkllm veru:.r. 1'evk t mU:ı:ekke. ıı. 1 ısuısyoruarda, mııhZen!erde. ma 
,,.Fi, zabıt varıı.kaaı, sorg ılar, mah - tazaıarda çallftıklo.n gibı ;r.zıı atck 
ke-me zabıtıan tekmil kAğtt lster. Suı: .nsıllar Uzerlnde de uğ &§ıvorlar. 

tılr darbe indirmiştir • 
Kafkaslarda taarruzlar devam et. 

'tıel. edlr. Ruslar, S i lr. fçlndc Uk. 
rryna topraklarında 16 113 30 kilo. 
r- elre i!erlemlşlerdlr. Almanların, 

F'Pfkasl:ırda .;ckllme!<te olduklarırı 
!ıikctzedelerl,, l~ln bl.r dlııpansr aç ıliraf elmrlerl men. sırdır. Terek 
m:ık teşebbOsUne lan verm1o bulun. unubunrla bu kuvv 'lcr :reni mev_ 
maktadır. Bu d'.ııpanierln memleltet" 

t!.ere çekil aı, .• rdfr. 
Japac:lğl hlzmeU ı:Jmdlden pek kesin Stalin81'8dın şlnınl batısında, 
olaııık görUyonız.. fabrika mahallelerinde, \'elik! l.uki 

ıu sanılan bir vatand~ı mnbkQ.m et 
mek demek, bir Uae uı..lehes nln kOCJ\ 
not defterlnı dolduracak kadar çolt 
yrızı yazm.ıı.k demektir 

:Or.ıü 0031 param pa~ oımu~. uç kı siminde ı.:e Kafk:ı ·lnrda Nalcı• 
Ltyon asliye ceza mah!temcsı 1938 tiBkala l:anDmııt. yal1.u8yak bıışıknb:ıl• 

ğıo cenup balısındıı çarpışmaıar 

Fransa.da adllyenln kAğıt lht'yacı 

ııı tıyor, ınkat bUyUk canller'.n sayıaı 

U7.almıştır. 

Ağır ceza. mabkcmden tıuuamlle 

ı su: değil, tııkat Uleri yarı yarıya 

~lml§Ur, 1 

de o.ı be§ b.n da\·aya bakmıştı; 19-l2 ağı.ı, ba.ttfi, tl!ltu başı l~ld kokan in. dtvam etmektedir. 
c.'t: bakılan dnvnııı.rın sayısı otuz ~ e:ıolarm ••nlkollzm,, Wetlnd~ kur. Stallngradın şimal tatısında ku. 
Uru Wlmuştur Mars lya.da davalar hı\ma.k iç!o bugün esaslı bir surette vt:tlcrimi:ı: mevıllerınl tahkim eli' 
·ıc m.sı.me çıkml§, aba.: lSlnln yansı t~~v~ edlloceklert b;r mUease!le yok. 
.bcnllı; ger:ı dönmlyer: Parıst,e ise fiti ı..:.r. Bu gibi tnsa.ıılar bu baıstalıktaa mişlerdir. StaJing_ra~hn cenup ba.. 
:n~1olllıt bulmurtur: ı.nrt.uınr.ık tçln, kuvvetli blr lradeye tısında kun·cllcrımız düşmanın 

rrıallk lııcler bu sayede, detllMı b(lr mu~nvemellnl kırarak tanrnızlnrı. 
L:yon mıı.hltemesı g~crde yirmi tı.a bir haat;alwlede yatmak sure&! nı ınki~ar eltlrmlşler, birkaç mes-o 

• .O :r-Jmda, .arw.m 1 71 boJUJı. 
ı:tıı TO kUo ağlrlıtmda. aylılı ka.l&DCI 
.. aı:at• 70 llra olan, kunduracı bil' bay, 
lıin.Peal otrıııyan ve tıerbal.gt b,r lfU 
.aıışmıyan yaıJc mutenuıp bl.r ba 
çaı:.!.ı. evlenmek late1t1ektedlr. Evsaf 
"tı'Z! cııemmlyet degıldil'. (,.s. "°, 
ren.z;ne müracaat. (3) 
~ .Ayl'lt gelin 1150 ijra olan, elti 

yı.~'tarmda, aıbhaUI bir bay: balık eııı
<.lc.>, mUtenasJp vücutlu, eımer tenli 
315 • 40 )•8.§larmda bi. bayanla evlen. 
mek 1atcmelttedlr. (E. K.) remzine 

mllracıııı.t. 

• Otuz iki yaşın'h biç klmsesl 
olmaynn, bir mlkdar emllk ve 
nrazlstnden başka a~gari 150 llrt 
kazancı olan sanatkAr bir bay: 
kız veya dul, çocuklu veya çocuksuı 
iyi bir bayanla evlenmek istemek • 
tedir. (Aksaray 20 remzine mürn· 

Artık Franaada daha az adam ö •• 
du1 UIUyor. Ziro d:ıııyet yapma~ı mc.! 
lex edl!ml§ serseriler topl,ınma lmmp 
arına eevkedilml§t r. Bu yüzden gar. 
gııtt>rler, t)'enlerdc adam 6ldUrmeler, 
ı anka aoymalar glSrülmUvor. 

ı. ıımın .suçlu bulundu"'-• oır, ıuzum. ngı · ı kQ i ele a · .. ~ Jclerd' Dilş 
bY le balla olab:J.moki;edlrler. n yer .,eçır.u ., ır. • 

r.uz yere fiyattan yU\ • ...:ltme dava11 k ı ıı k cnat. 
t ... , ol da k 41 ini ..c'" man muazzam nyıp ara u8ranıa 

L' hUkme beğtaauştır Bu müddet radcst za.r... up eıı !! a. .... , tadır 

Afk ctnıı.yetıcriııe g•lincu, artık bur. 
i&r hlr bl.tuadan ibaret kalmı~trr. 
K:sknnç !§Iklar ya s!lAh bulamıyor • 
ıa.r, yahud dn tuııkancııktan vazgeçti. 

ı!;erlruıde kar ıkoca dr.ıvntun d:ı art. dc>r ,üne itktyo vcrenıerle mücadele it• lQ Fc t1e i•M art •a"1'"': ooucek kll"· olmanı""mdan bu ..... b :naı fııTllamlanmıyan ma mn.. .., :r 
r.ıııtıı . Fransada bugütller<ie bir bo§lln t~ - '" ı.u ta göre, 23 tuok, 18 lop, ()00 kam. 
r.ı ı ıuımboroo.sı da kurulmuştur Bu •lt rlıı akıbeti ~· blr ı,.u,e ba~mda i.;aA,,, (''-00) k d -

l rakam4 yon ve ... a e ya ın uşmaıı su-
tıcrsa lto~smdaıı aynımak L!Uyen ka. lrı&tt kesllerek, yahut bir ba bay ve t'rinl yok ellik. 
~ınliırn ve kaneını bo,amak lstlyen l~a® glSılcrln} yummak wretlnde te. Bir gilnlük m ıharebede 55 top 
Locaya y:ırcıun etmekte ve btr kan_ cell! etmclrtccllr. Jlalbukı lçkJ mllbte 25 hıı-.·ım topu, ~90 liifck, 65 kam'. 
·rı yahut kocayı auçlu var'yette göt. J:\larlle mllcadele cdllse w batı& bun.. 
.r . ata. ıı .... ~~"'- 1 al 3'0n ve iki depo aldık. ttTn C'C çln her çareye bıışvurarı:ı\t la; yak nıp t'lllS uı.r ~ıi tm~ 

tt Eski ve yenı t0rkçev1 mt3kem • 
me tllen ve bUyUk biı ıtrhttt dakt .. 
ıo:ul< yapmış blr gene bayan. ehvert 
,. rtıarla çalı§malt S.Lcmutedtr Boıı 
ııervt!J vardır (.Akpm) reınztne mek 
Tı.ıpıa blldlril.aıeat rica olunur - 8 

1 olın"·· ... ,, 8 t ve aıhbatlerlnl k&zan& Orta Donda kuv,·et1erlınlz taar-
1'"1'. cu,·atfa.k olmaktadır. .... ........ • 
------------------------------.. c:ı.Jdarı muhakkaktır. Yeoll&Y ıaraım. ruılarına muvaffalnyetle de"am 

l/o Rulgarlatıı.n :ıxıuhaeir.erlJıden. 'S 
ya§Ulda, islim kazaulAnndazı aıılaya.ıı 
bir bay; basta.r.t veya mektep gib' 
ı:ıUesaesele.rde ıı aramaktadır. Beet1' 
ttı.§ Hamrm caddesır..de ••tç1 sa. 
dıl; ~ar. da D'a!k'e mUraca.at.. - 3 

Ahmet ihsaıı Tokgöz öldü 
cian testı edilecek dl2p:uıaer IGte .. al. etmişlerdir. 
J;olluııne tutulı:ıu,ıan kurtaracak çok ?"hl~:#ln cenup doğuaun:ia. kuvvet, 
lıayırlJ mUeeaeae, tpklyt bırakma.k la 'k':fmız sise ve yağmura rağmen ner. 
teylp de b1r (Urlll buakamıyanların !ı?:ı;eğe devam etml§lc •r. 

(tsafUlrllh l hı •I t.ıa)fB.ttıl ı 

c,.eblyatmın tc~l'klrtllllne yardım ede 
cclt değerli blr hocadır. (Servctt!U.. 
ııun) bl\tUn cd plcriuıiz §alrler miz 
ıı:ın tr.r mektep o!mu~tur. 

Ahmet İhsan Tokgaz memleket! • 
n tzin ırfaııına bll:mot r: ıı §a.bslyet • 
lerln ba~mda ~ llr. Oııu ıaybetmekle 
'!'Urlt ilim, sanat ve cdeb.yıı.t Alemi, 
l Uyllk b r ıruı:ı.n kaybctm'3 olu)'<)r 
lı.. d!!rl aılcslne taz } Ct'erimlzi suna • 
nıı. 

Merhumun hal tercümesi 
Ahmet 1Jıean Tokgöz 1868 de Eı. 

rı.rumd~ doğmu;ıtur. Baba81 Hat.L 
bey o zaman Erzurumda muhasebecly 
c::. llk ,.e orta. t.alıslllnl oobasınm det 
terdarlık ve ordu muba.acbcc,llgl va • 
ı.:! Sile bulunduğu 1şkodrndıı. ve Şam. 
d~ gôrdllkten sonra lstanbula gclerclt 
::.~7 de M01k1ye mektebinden çıkmış. 

tır. 
Merhumun hayatının bundan ııonra 

kl kumı, sağlığında bizzat kendi.sinin 
~nlld:ğı h81 tercUmeslnden okuyalım: 

18~7 de hariciye tercUme kalemine 
t,lrdun. 6,5 alt,nı lira maaşla çalıştım. 
bonrı.ı Toph!ıne tercUmam oldum. 1889 
da TcrcUm.'1.nı Haklkate yazmağa 

bn~ladrm. Roman tercUmes. de yapı. 
;;rordum. Kitapçı Kirkor "Bir serseri,, 
lkrelndckl ilk romanımı bıuıtı. Bun • 
dan eonrıı "Umran,, 1.smlnde bir mec. 
rr.ua korduk. Orada JOl Vern'den ter. 
tUmcye ba§ladmı. llk tercllme "Selt. 
r<'n ı:;Unde devrtru.em., dlr. Bunu "De. 
r zaltında seyahat,, takip eder, 

1E90 da Tophane tercUmanJ.ığmdan 
13!1fa ettim. '{Alem matbanaı) nı sa. 
h b~d~n. bir arkad~ımln satm al • 
d.m. 1891 de Scrvctitununu kurdum. 
Matbaacılık \c ı;azetec!!lği yakın_ 

can tetkik için 1891 mayısında Mar 
& lya tarlktlc Parlsc, omdan Londra. 
~-a, t.!tUn Belç ka.;yı:ı, Holıı.ndaya, Al. 

a.anyo.ya tekmJ lavtÇreye, ltalyaya 
gittim. Oradan AvuJturyayı dol&§ıp 

Ve rna yoluyla Karaden zdeıı lstanbu. 

eeve eeve bafvurscaklan bir yurt o. öncü er'lerlmtz, bUyllk lt.r mes'kQıJ 
lacaktır. r:ol':tııyı ele goçinnl1Ierdjr B r dem!r. l,.ldırınız: 

b geldim, 
190.ı. da gazete irade ile tatl!e ut • 

rndı, Hüseyin cahlt Yalçınla c!nııye~ 
n.:ı.tkemeslne verildik Mektep arka 
<.aşımız m:ı.bcylncl Arifin yardımsı~ 
.hurt\!luuk. 1908 lnkılabmda gUndellk 
l!'BZ~e çıkardık. 81 marttan evvel 
Jrapııdılt. 

Yqflay kurwnunuo geupllk arasın. 
dakl içki ale •hJndck] propaganda ça. 
~mıı.Jaruım da verlmll neticeler \'C!'. 

dlğlnl, gcııs,llli t,cşklE\tJ ıwıları aayı 

SJ'DID ar1;msalle görüyoruz:.. ScnelOJ'Cc! 
evvef bazı ml2'.ah muban1rlerlnln k&, 
11'mlcr·nc doladıkları ceml)l'tln ~glln 
memlekete haklkııt~ lilzumlu ve tay. 
<.falı bir t,c§Ckkül oldnAı,ı bu gibi e8eJ'. 
!erllc ııab!t olınu:t bulunmab-tadrr. ee. 1009 da. lı,ecrlatlyi kurduk, İki defa 

Avtupa seyahati Ue m&tbaacılıkta 
teMmUl yaııtım. 1912 de Beyoğluna mlyel mllc:ulslerll~ ~aup~: 
bf'l diye re d oldum. 1911 de Dimdild lı&malannda bal'Jn r ınenn • 

r1m. 
matbaayı ln§a ettirdim. Matb:ıa b1.. Yekta BagTp Ö1'"'EN 
oası son derece mctln ve modern )'11. ı --. 
rıldı. 1914 te gene yevml nüaha çı • ·-------------... 
kardık. Muharebede üı; 4efa Alman 
yııyı- ve lsvlçreye seyahat yaptım. 

1918 de Servetlfünun t§gaJ kuv • 
-ıetıerı tarafmdan kapatıldı. Ben De. 
Cirn:.cnderede aaklandnn Te sonra. Av 
n·paya kaçtım, 

Çiçek ve Tifo 
Aşıları 

1022 <ıe Anknranın emrjlc MUn!ht~ 
ıstihlıarat §Ubcsl açtım. f.ı.ynca tnnıvet ve tedavi en)ekııl 

1925 te Scrvetltununu t<'krar çıkar yonlo.n l'7 dt-n %0 ye k~dnr 

dım. .Abdlllhak P.O.mlt ve edebiyatı C<J_ Pangnltı lla1Aakt.Tga%1 (' No. 198 
d deciler de bera.bc.rdl. 

1920 da Viyan:ılı matb:ıacılar!a JI. 
;rılted §irketi kurdum. 

1981 de nıı.mzctllg1ın. koydum. Or. 
dudan mebus inUhap olıodum. 

1934 ve l!l38 de tekrar Ordudan ln. 
Ul:.ap olundum. 

192:! de Pragd:ı, 192' de Londrada, 
:i 9:!:-i de Lozaııda cemiyeti akvıım mo .. 
zat.erct delegesjydim 032 de ps.rlAmc:ı 
tolr.r b'rllğt delegesı oldum. 1933, 
193Ci de Montröde '\'e Cenevrcde, 1036 
da. Glaskovdıı., 1037 de Bratısıavad::ı, 
1938 de Kopcobagda. tekrar ccmlyetl 
e.Jrvı:.m dcioges'ydim, 1939 da merhum 
Dr. Bes!m Ömer ve Cemil Bil&el Ue 
Cencvrcye de!egc gl~tlt. ama muba. 
rcbc oldu. Avdet eylerJlk. 

:!liargllecl,>an eczanest k:ı~ısındn 

ŞEHiR TJY ATROSU 
llRAM ıus:uı 

tiıuıt t0.30 da 
Bl:\'UK tHTlı.ı. 

Yazan: 
Uoma'n H<ıllnr.ı.I 

J'UrkCC.'<J: l'll Ktl'lm 
KO:HEDt \,,Sl\ll 

YE KtlRKt"d VE 
Yaz.an: Robı rt Nı•nner 

Ttlrkçul: <'emil t'l<.ıhlt ('"m 

~ * r;. 
Her perşembe gUnll saııt H~.30 de 

Tarlbt Ma:.ıne 

yJlu tataayonunu, ' 1'>komotlt, 17 va. 
gem. B tank ve 1150 benz!n sarnıcı. ce;ı. 
h e dolu d.!polar uptettllt ~ (600H 
yaka: dUomaııı lınha cıttıı.. 

ır * ır. 

Af'a!tıda remtdert ,.r.ı1r o1tln o. 
ı:t.J &IC'Olarımızm oaml&l'fll9 ıre'AD 
ttıf'lı.tuplan ıdal'f'banNutzdea (pas.ar 
lan har\C) iter~ .abab...a öğleyr 

1111d11ı ve saat 1? dee .... ,. aldırJILS. 
Beril", %8 (A.A.) - D.N.B. nln 

a4lter! kaynnltlArmdan 15ğrendlğ1ne .an. 
gB:-e 26 llkk~nunda BUyllk Don dlrs". (At€ 8) (A.L,) (Bu!unmaıı:l tB B Bl 
ğ r.dP tanklarla dcstl'klcn.-n Almnr: •Can) (Clı!dt) (Can Ser) (Çalı;ıırl 
p yn<ıelerf, ılcri dU~mnn .nıvvetıcrtn: tE E) (E.N.ı'!i) (E, t:;Ql) (P.DJ<I 
)'Qk etmlolcr, riddetıe mUcafaa edllf'n (F. Tez) (Feth1 27> (F. G) (Gllven) 
blTçok yerlcrı geri al:nı&ılardır. tGUr) (GUzel a&lm) (İ. P !Si 

Bolşevikler. Alman hatlan 6n11nde tK smetımeı (Kumral) (Kaynak) 
r~tlşan olmu~lardtr, 13undan fayııaıa_, tMıH,R,) !M E 49) (Mehmet Be~ııı 
nan kuvvetıerirntz, bOyük +ank lruv rN.B 606) <Nalbant) (0.1,) (PA.J 
\'et'E>rlle dest.eklenen oıdu!rça ebem _ ' R A) (R,T .K> (2 R.U.) '(8amtınt\ 
L1lyet11 b!r dUşman gnıpunu çevtrm1~. ısuat~l) (T,A,) {Uyal) '(Umit1 

•erdir, 

' _____________ lmı:l ______ ::-.ır.ı:ı:ıaı:rmr-~======::oıw=-ı-=: .. --; ' 

;~SUMER BANK~lıl ~ 
~er şeyi ;>apmağa hRıur bir adam gibi ~ u M •• d •• ı •• ..., 11 d 
gi:lıilııeıı A~tlnnı ltanc:!umı, \'C bu ytlz. ~~ mum u ur uo-un et1 • 
dPıı Jan Baptlı;t I"ra.!111.Z ba-.-a ordu -ı I:> ;, 
BUJıa d:ıtr nıaıumaı vere.rck baakt'11n \ Varlık Verılsl mlkf lleılerl 18JID 

Bu ölü de ki"ı ? 
30 Yazan: MUZAFFER ESEN eu faal 1' ndamh'unıdau bfrial oluwr. ~ 

mı,tı. Verth:ı.:rı cl"llmı.::!ınıo ,urdlığil ~~ 1tlcGarlaı ın nazırı dikkatine 
lıı '"nn daha. l:ı::ract etttıdcrinl J;lirlln. : rUncclerı ve .JJ.rarm cltıkadıır olduğu 
•'U b5yle Jm,.arlam iştirak etmekten. ctal"alardakl ~ıçlularm ndmı bir me'A 

n .. ııltıı ltnraıılık nd mın kurdıığu -.·e 
ı .Jettl!'lı c:ıGU luk !jCbckestuı mıı!kclı·. 
nı~o yııcıı3~nktı. Bcccrlltli, cnt.rlka 
cı çolt llsaıı blllr, ııb.l!U:t ltayıtınra knt 
j'\l·n c!ıemrulyct vermez tılr adanı c.. 
lan l'erthayJ ~abucak )-abancı de\ lrt. 
it rle rn!lnııscbetler kurdu ,·c bu yüz-

! lcrlıı laynı"tlni 1.)1 takdJr edl3 or, o. l 
nıı bol bol ımr.:' V{'riyordu Jan Bnr .. ~ Varlık vergis\ mükellef lerinc, bu vergiyi tediyede~ 
Uı.~. lçeri .. lııtl.· J1U:rl ıtu altın l!:ılga:>1 ~ bi:- kolay lıh olmak ve bedeilerinin tamamı verginin~~ 
iı:-:rı inde yaptıt;ı hicrin renıılıf'mı ~~ tediye~:ne tahsis edilmek Ü?.ere, Bankamız Mü<-uese ve;> 
'e bunun ill'rde ı.ı~ndlıı!ıı .. ~ye maı 0 • t~ fabrikaları için iptidai mad•leler, yardım<:t maddeler, ~ 
l:ıbllccctlıll b'r dıddka. blk de dUJJiln ~ r. 

nıüyordu. • .. intaat mal:::emes1 vesaire işlirasmda ihtiyaç ve fayda~ 

~ lstlfa. etmeği terclb etti . tupla Udaya bl!dlrcJJ. 
Bc.rje her hususta. ltendlalne ltolllY. 

iti< gösteren nazllt nskcro tC3eldı.-Ur 
ct.t J;trn a nra, dnlrcd"n çıktı La..fon, 
hclnrrin nkslne olarak insan nıhnnu 
U'l:S.m., bir ndamdı. 

-vn-
MAKSANS VER'fll \ vı; 

19~0 de harp cljvanmm cljnden y:ı. aı;u blr ha~Ji p:ıra kar.ı:ındı. İijlC O 
1 

Şimdi D~rjc teltrar .liran d~Unll. lcaıımı kurt;:ırdıktan ~oıırıı. l\laltsaıı" nurum itibaren Fnıns ının şıırkında 

yordu; kederli blr eda Ue kendi ke~.

1 
\"ertha)l zengin olmak tarelcrlnl ıır:ı. 1 ve Ct nubunda ~enı, uı511sfuk ağlnr: 

dı· e söylt'ndl: ma_lla bn,ııımıııv. Ellnde pı•k az para ı;crihnt, oldıı. Bu csmrlı ı:.d:unnı ~n • 
- Znmllı Jlnı.rın etratında o kad:ır I ıtı oldufu halde b!,.çok ticari l.ılrrı• lrşt1rdığı en n~ıığr tnbakadan oro pu. 

l;'n blrl~ ki! !mlbukl zııvnllı arka. c~rt,tl; faknt bu ı,tcrin 11onu lfifıslı lar 3ahut adı lı;ltllmt-ml~ ~arlucı tuz. 
ttr.,nn &:ldooe ''Bzlfesınl )Bpı3ordu, n"ticclendl, I alwt ll)':S (t' nınulın:ı. _ 1 r mlL'l."ISCbct1e buluuılulcl:ın hl'r ta_ 
3almz vıır.lfcsfn) 3opıırl;rn fazla ate~. yon bJr nokt.adım t.nl. htr.d!,.jnc gUI_ lıaJ..:ıd:ın lnsanlnr amı;ında bti~·le hu,. 
l .. nJyor, f.ıı.zla gayret g6ııterlyordu. dD, cllnık kıılmı:t olıın bir tdt krc~I ı-u~farda. l,o 3araJnc:ıl• :ıdamlnrll& kl\r 
lUÔb.lcemede ımtlnlııra amırnınz cııı, · I foı:;J3e tnh,Ulne t;Uyül~ llcrnml3r. '1ır. şılu fJldnrı nıklt bu ~nml:ırı pı:tron 
mnn kesl?"n yalnız o vardı Bo tal<dir ru:ıtt·, b:ı mretlc elin(\ blrdrn 3ar1111 I J.ırına h:l~r \CrlJorLudı. 
dl' cinayet sebebi .liramı mablcöın mtlyo ı frı:ınl< gPçtl. i z.llııe glilm tA. t le- bu ıı~retlc ll.l"i d~, Arr:ıs ıırh
•tttrmcğe ça~tıltı fıılmt muv1ltfnl• llt!cn ı~tı neli' cdr>rd, «'5l<l, hUl)nsın• rl:ıin b!r &okağıud:ı. Ester, Jnn Bap. 
etamadığl insanların dU!'mıuılıjtında {abnkl.u:.: etfrm"lt ııı•t, rrı hıı :ırlau . f,<f Jlrımb Yertb:ıJlin l)!ııc yarIJa. 
•rnmlllıyn. Etet. Bu muammanın • · ı J'ar1"t" bir bt\nk lrnrd ı. ı nk bJr ndıım rubu ee::::mf•H ı. Eı;tcr tıu 
n:'lhten mnbıılrknlt burndndır. \ "rr( ıı)I l't·ı t n:.nyı Hılnı• I"; ~:npı~ l'tfııınl:ı im - 'nşti~ı ı;Un, ıtı~lı'r hlr 

Jlı'Tl1rn o ak~!\m, bu hıı,u•tnl<I cıu . ~or gortıumrk nn.k!l:t1"1 kıırm•ı'itll n•qrlı; gllıl !!ılnntı l~lrıil' bulunnn '.: 

ı•nr:&tekı \'crthııyl bankrun üç kat- ~~ P,örülen maddelerden e1veri~H bulunanlar satın alına·• 
IJ bir bina fdl. Banka ldar~ 3·er ltafT ' .. ~ CaktJr, -l 
ne btrlııcJ katı ı~gaı etm.Hi, buraoo l Bu kabil mah olup ta eatmak arzu eden ~arlı!\ 1/ 
iıutün banka lölcr1 yapılıyor, tıcar&t ~ vergisi mükelleflerinin pamuklu sanayHni alakalandr~ 
ıı<:nef,Jeri kınlı,tor, kuponlar ödtnlyor, ·~ ., ran maddeler için Baknköy Bez Fabrikamıza, yilnlü ~ 
tohvWer üı:erine borç 'crUJyor, rehin ~ 

•· b t' t sanayii için Haliçte Defterd:n Fabrikamıza, deıi ıa;ıa·~ e~ya a:ı. ul oluııuJ <ırılu, cUncü kil ı•~ ~ 
tsc direktörün p.hal ikam ·tg4h~dı. ~ yii için BE-ykozda Deri ve Kundura ıanayai müe11e9e' • 

1936 da \'etrlıayl, aıtru" y~larmda ~4 mize, İn§·ınt ve ~esiaat malzemesiyle müteferrik mad·~~ 
da'ma teınh: ''e muut,aıBıu ~IJIDt'n ~~ deier icin Bankamızın Calatada Şube binaıuıdaki s--~~ 
Nr odamdı. Maaa rnm ba2md:ı otur. tına.im~ ve NakI:yat müdürJiigu"'"ne

1 
kaint tan•vii irin~· 

duğu \111dt uzua boy!u bir ad&ro gib!, ~· e• 3' • 
~ lzmitte SP.Hüloz sanayii müeıııesemize, mamul e•11u ı;liıiıoliyor. fakat ~cr!ndf.'" k •lktJtı 1\ s- 4 

, .. kıı bu aşman ,c kecıı. kannlı g .. ,. . ~ için de Kahrcıoğlu hamuda Yerli MııHar Pazarlan mü·~. 
cı· ıılc çoı~ ımıa bacaklar Ur.crınr. koıı "~ ease~enıiz" müracaat ederek satmak iıtey~ekleri ma1· ~ 
11111, (}!du/;"I• dcrhııl r,öı:o rnrl\ ı•rıhı. ~~ lar hakkmc~a tek:ifte bulunrn8 !arı itan olunur. ' 

( n :' amı ':1 r) ~ ... -.:..,. ... ,.. '"'• ............... ;.ı: ... ~ ... ~,.;~·t:ilSil'..ii.'l;r.;.:<v.ı:~~'iXl:;.;N;j~~~~~~~~~7Al•!li"' 
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