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Hat bekçisi :jerif Katar, maki· 
nist Resim ma.kası.:ı Yusı:fun if': 
feleri aınun .. ştır. Müddeiumı.tJ!ll 
muavınlerindcn !{e::ıa1 Ozc.:n ,·e 
tnlıibiadli K. ır.it, dokuzuncu i"let 
me müdüı ·. vaka y:-rinc _, ! .. i le · 
air. Yo.ralt n.dcdi on kıı;ıt. . ı 
l.ikat dev~ dmcktedir. 

Btrgftn Türkistan tnrklerinı 
bfiyfik mlllyctçi ve yurt evm-lerin 
den l'ılustnfn Coknyın ölümllne bi 
yıl oluyor. Bt1 mOnnsebetle şeh 
rimh:4cki Türkistanlılar larnfın 
dan bu Tiirk mfitefekklrine lth 
fen hlr :ılb!im çık:ırılmışhr. 

Albumün ilk sahifesini de M\t' 
tafa Çok:ıym ann ~rdu olan Tü<; 
khtnnın l\üçük bir hnrllnsı sii~ 

Jcr l'ktedir. 
'l ıı::ün ölümünün bir yıllılıı . 

r.ıln . .ıkln olan l\f. Çokay, hnk!knlcn 
ılc TıırkcüUlk tarihlmidn de~erl 
Jılr imasıdır. 

Orln ve yüksek tahsflinl Rus d 
Iıı de görmüş olnn l\f. Cobıy Pcte
rcslıtıı ğ tiniversitcsinde tnhslldc. 
fıulıı ıdu§u 1910 - 1914 senelcrı 
ltu'iy •la irtic:ının en şiddetli ve 
yul ~el. mckleplerin bilhassa üniver 
sitelerinin ıkı surette Carlık em· 
niyet idnr.csi nczorcll altında de· 
vnıu clli~i bl,. devire tc ndüf eder. 
Bunonlrı bcrııhcr tnJehclcr h ~ı, 
lınrcketlcr<lc bulunur, Carlık h ı · 
kü.ıneline karsı karnrlnr çıkarır Ye 
'>oh.ak ııiinıo) i .. lcri vap:ırl rdı. H ıl· 
kan ıııulınrebc'il Petcrcshurıt muhiti 
ni dalı.ı d:ı kızıştırmıştı. Rmıya 
o zanınıı btt:ırnf s:ıyıhr, huna raıı 
men o noıktnn açığa TürkiYt>H, 
knrşı Bnlk:ın İslavlarına ) rdım 
ederdi. nwıynnın billı:ıs~ bu\ ıık 
şehirlerinde lfolknndakl lsllh 1.n 
idn nlcnen para yaı dımı ve gö· 
nüllu nsk<'r loplanmaktnwlı, Pel~ 
"Csmır~ '>Ok.ıklarıırda '' \ya!iofya iİ'l 
tline haot,. ı lchlle niımayi~let· )a 
Jnhnakla) <lı. Böyl<' mflnnsebel5iı 
harekeller o zaman R~ mcliterl"· 
rinde o rnyan Turk tnlclıelcrlnl 
son derece. g:ılcynna selinnlşll. 

f. Çokay 1933 yıh birincfle..
rin a) ınd:ı l nıdı§ı "luı.tıral:ırı~ 
ım.hlfeJerindcn ... ,, bnşlıkh bir , :r 
%JStnd:ı \ilk yı 8ylc anlıı!ır: 

"Biz ünlvc sile dlvorlnn fçhı· 
B:ılknn 1 lı'lvları i("fn yıır m 

fopfo mn"r protc-;fo cdcı· h, ıı 1 r":ı• 
:nf olur idik. Blz Azerl Tatnr \'C 

•riirkistınlt lnleheler n'vrıc:ı topla· 
ıup, ken1limizcc hıt!ıanıhllC'ccllimfz 
ifanlhet lı kkındn dıışünmclfr knnı,. 
Ycrclık. 1'onlnnm:ık için o ı.am ,1 
J>ctert'sbıır>ö l:ı ntun-n Türl:f~nnlı 
n'·nlrnı Se)l 1 \11 T.OJlıııin 1U'h:ı · 
fııblilc o z hn erini ı"";rı et
tik. 

Toıılanlunıztn bıriı ik ~nvcsi 
:nu il n lknn muh l"('lır~ne ı. nş 

11 "Ku\" et ile kazanılan zıı.fcr mu
'tr.kl :ıttır, ~ halde ou umumi lldn. 
ci harb dahi uğraşmağıı. ve o kada 
b:)efnt vermcğe d ğer mi ? 

Of· "I<arnreızlık, tabıı. vvUl. hıı.yatın 

§artl:ı.nndan:ıır; ya§'.lysn hcrııev 

üte:n:ı.diyen d(' '~m0ktcd r,, batıra. 

tın bir asır sebat cd<!bllmcslndcn b 1. 
k1 hayattıık bedjOl bl\yUtUlm('lt .. 

~ir 

1 
ski manrifi umumiye ne• E EJ et Ali tCi.ğıtçmın 
zaretı teclrıqatı dliye tlai• 

kcnferan11 
rt-si mUdılriyctinin 119-2:?60 ll nu• 
maıaıı ,.e 24 mnrt l~~J tarıhli tez- ı 
kercsincten bu mlle;ıst-se.ie ilk kını• vaziyeti hakkında malümat ven• 
)':ıYJ gayrı uzvi rlersinin ı t•l 7 ac• dikten sow ıı basit ve mürt'kkep 
ne'!inde ba~lamış old•ı~un.ı öğl"eni cisiınlc"lc n:aden cevl!er"erniden ''e 
~vcuz Bu ba~lunL"&ca gör<' buı::üıı, kıymetli taş"ardan bahııolunmnk~ 
mrmlcketimı:ric fuOCICI!l anlnmıla tadır· Kitantn o devrin tsas yıdı 

••nsuru teİ~iki edilen altın. t;U• kimynı:;er Yetişnen eı•~titUnıüzUn .,. 
25 inci kuruluş yıt.nı idrak <•tmek• m~~. bakır. kalay. kur~un, dcır.ir 
le bahtiyarız. ve tutya esaslı mırette milte.Iea 

BugllnkU kutlnma topla.nt>.-nız :ık olunduğu ~bi J colojik bllsı Ye :r.r.• 
tir. Feyz a lchğırn1z '>'ı müessesenin ıariyclere de ye:r veı ilıni§tir. 'C;:.• 
~eyrt'k ncıırJık mev::u1iyetini kutla• vi kimya mevzuunda.n zllyüttl 
1!l!rmız bu uğur~~ giinde, atiz milli Tayyare, "nisk ve Wur ile iktüa 
frfimizin rn•ı;ld!.miz'! karşı izhc.r olunmuştur • 

lığı tııkdirdc bizim ıılacalıımız v.ı buvurrluklar.r \'aı<ın alaka ve yük• Üçfincll Murad zaır.anmda Mııs• 
ziyelin nastl olacnAı idi.. 5~ teveccilhU ö~ren:n:-k e mes'ut tnfa SakluıJ..in isminde bir zaun 

CJ:zun sövleştik .. Simdi nrnhktn;ı ve b:ı.htivnr z K ~tınn•a töreninin vazm1' bul•ındufu kite.ptn civanın 
bu knd:ır yıl geçtikten sonrn bfl• ensıitUniln kt:rnJında, ilim ora~· tnsidi, altın ve gümUsün eri tilme• 
tıin vakalnn hatırlamnk güç HA• mızrfa yaptl'llıc:ı. tnplantunız:l hu· si, a't·n istihsali Fey~f ck.!!ı• 
fu:nıııd:ı onr:ık o znmnn ~ıkardııtı ırusi bi:- m:ın:ı \"e saınill'..iVet venni si imali, kUkilrt istihsali usullt'ri 
ıııız karnr kalmış•ır: Tfirk talebe· fir. Bu imkitw hazırlayan ı::ayrn wsnire ya~ılırlır. Paris'te Bibli
leı 1, her t:irı kendisinin hulunrlu~n r~lt•.,r C•mıl Bıi ·eı•e ve savrn de- otheqUe Nnt.iouale de mahfuz bu• 
ınckkptc, hııkumcte karşı ''!!Pil:ı" kannn·z Fahir Yeniray'ıı şUl<• iuıınn bu ccı~rin s::ın lm:m'! civadan 
c:ıf, nıımayislcrc ve Turki)c h r .- l"l'llnl'tmm ar.ıt-•'crim nltın imaline t=.heis olunmuştur. 

1 Kı't:ıbın mUel!ifi civadan altın lcı i :ılcylıint', slüvlnr rn:clc'>inc ~ar l919 d·.ı ht:n Je ti1I sıralarda ga~ · 
imnli usutunii öğrenmek için mai;• dım tonl:ıy,~ıı ıccıkilnll:ırn 'k rşı " - '' ı•"vi kınıya \l<;r:ile:-:nı takibe 

fcrbcrHkler" f:ıııl lıir •urelt işlir 1> b::c:lnnITTtım :;:numuzd.u 11 arıta• rıplı bir simyagere ıooo Aııpre 
<'imek 'c Turkiyc !ürk! rınr 'o'l cla t ~. I"ı len cV\'c\ b~lamı~ o- <ı Aspre = 1/100 kuruş) verclıği• 
d rmek ·,.in li surette n:ırn ton- ıan1 • G kt .i ıJİ. llk mezun o.r İ"c ni kaydedi·ıor. Kitabın bu kıe.r.u 0 

devirde k'}'D'letsiz maden,erin kı}·· 
lnmııAa ı;:ıhşın:ık rncchurh t> , c yanı 1917 de Od§ln\•anlar • lic;ten 
dlrkr. F kat k. ı.'.lrınınııı c-n s:ıvinı fazla d ... ~ildi F.ı.k.tıt unlardan un• metli madenlere tahvilin~ merak 
dikk 1 l'rıklnsı s:ıo; t Jluc; n Türk 1 ce, •. r.i e \ tııtnll~un kuruıuı;ur.· snnlmı§ bulunduğunu gö3 termesi 

bakımından enteresandır. 1638 • 
lı re knrsı mulıarC'lı o;c ~iri ine rle dan evvel de memlekctimizc'!e kim- 103r, scncl~rjnde biri Ktz ve eli• 
m'n:ollaı mı, k<>T)rul .rınl, ı Iı:ır r, .)n ile u,;.:ı ın.nr kimya snhas:r• 

hali rı ı boz .ı ' rin 1-' rı. 'I' da calıı aııl ':- "'4rd.. ğcri mağnrı!t bir Erkek olan iki 
Sirnyag~rin al ın yal'Inak iddia• 

CCJllı!'"iıtr ızil"Tlc~i IAıım ş:elcn hu~ h:ıp- nk ... mı:t.·ı t.:> .Jantım1zdan 
f · • r,jyle o:-taya çr!ctrkl.c.rtnı, bir hay• 

~11 i h'" !ıl<'h un rııı IC"kil ctmr' avd::ı. a
1 

na.ra_'lt eı;laf? hazırlam. agı, r li çglıştrktan sonra muvaffak ola• 

du~unu kayôeylııacktedır • 
Ömer Şüa\nin l~itabınıia o Ld• 

manın kimy:ı iıletleri glizelce rcı:• 
medilmlş ve is!.ml'!ndirilmiş,ir. 

O devirde Parncelsus tarafın• 
dan ortaya atılmıe bulunan kim• 
ve\i maddelerle tedavi (chimıat
rie) rc\•acda idi. Öm::r Şifal ' E~· 
t.ifnl fi u'bbillkimycvi'' isiırJi k .• 
tnb: ile P:ırace'sus'Un sistemini 
meınl~ketlrr.ize tanıt:nıştrr. 

Abdüll':ak Ad:mn'ın adını so~ · 
:ediğim kite:.bında Ömer Şüainin 
"mürşidi)!muhtar fı ilmülcsrar"' :• 
:=imli di~er bir e~:ind•n bahsec!:• 
liyor. ~mcr Şifai bizzat kinıv:l 
tc-crlibc lcri ya.pm:!3 i~ de devri• 
ııin tel~kkiyatmdan ve mistik dü• 
ııUncelerinden kurtulamamıştır. 

Bursalı ~Fbnet Tahir ~yin, 
Osmanlı mUelHf" eri namır.daki e
st-rinin üçüncü cllrlinde 1741l tc.• 
ıihinde vefat eden Bursalı H:ı..kim 
Aii l"fMldi taIT.fından ''l{ıır·ah~• 
tülkimya" ndlr eııerden de baluıc• 
Junmakt?.dıt Tanzbıatm yUzUncü 
~·ıı dÖnümil mUnase'b·tiyle nesre• 
dilen kitabın doç~nt kimya'\"l'!l Ta• 
tık Artel tarnfınd:ın ya.zıtmı13 bu• 
juuan K?~:ı:.:: la Hı:r~ah 11 uhı Ali 
efendinin Jdta.bmdan iktibas o
lunmııs ldmva Aletl~ri res.iT.leri 
varclrr. Kirr ya tarihf1niz bakll!lın• 
dan kıvmet!i bir vc-zika olar. bu 
kitap 1s•arbul Onive~~tesi tıp tn
ri!ıi enst:t•:.dl .. d~ mahfuzenr. Ay• 
ni senelerde Os.."ıtan bini ~: Jih c• 
fendir.in de Tıb"1Ulkimya.ı adlı bir 
eser ~"am\Iş bulundı!ğu, Tnhir be• 
~in me?lifır es•ri'1deo vachd-r. 

GARP ŞtS-:rır,J;111' D ; 
nmRtSAT idi Ru k r rnıJl'le ılerlı:ıl :md ıl mem1e .. -etım17.'it- lumyn Ye kımyı • madık'an .,,..bı"t olunc.,, ı"dam olun• 

a rrv· ta ·ı d n kıs t l ...... " MaArif 'l'nrihi mi\ellifi Osman 
lrvitl ('rlihıis oldu.. .. e ı .ın !'• ı~e ın e ara n l• duklarını Abdülhak Adnan, "'Uka• • d 

S'!tmeğ:i fa>d:ıh buldum. Fatih J Ergın ve Ab Ulhak Adnnna nfl• 
Arkndıı lıırımm:ı o zıımnnkı külliyt'Sindc lS:ıhnı en:an) rnUt• nda ::ikrettiğim es~rinie: ~azryor. znrnn Memlı-ketirni=~c Garo ~. 

lıevccnnlı 'ut.1 rlni şimdi hile ı n tn!iil kimya derdı b:ılunduğunu Bu vak'a Ve MU!lt?.fa Sakk:ıkir• tN'"•inde tedrisat . ı 773 de K asnn• 
l•rlnrırıı. Uı·ılıırı lı ,men o ııiirı ııö ~:;tel1en bit' knyd~ tesn<lüf edile tn kitabındaki yazılar kıymetsio; paşada kL!n:lmu§ olan MühPnflı""' 
nüliü sıfnli c Tıı h•e ordmmn.l miyor. Fsku tıp tedriı:ratı ?ulun- matlenlerden altın imali Uz'!rlnıle 'lın.,::ı Jlcrriihilmayun n ~ı::mı:ıtrr. 
ilme' ı 1ı 7.ır oldukları111 bildir : duğun3 göre 0 zamanm teıekki• ciitrli olarak uğra~ldığını v"' hu MUhendı~h'lnel EerrFhürnny·ın baş 

rnişkrclı Rıı dC'ınlM!ollnrım. köp· lrrine uygun bir 1Jekilde • ilaçların merakı i'!tismıır edenler bulundu• H0t>nS! İshak Efendi tı:ı.rafıntl.:ın 
rüleriııı 'H' t ·raf h llıır nı boza· evsafm~an ,.e ihzar usullerinden i!unu <YlSste-?"diği gibi 0 ıicvrin 1834 t~rihinde n"ı;rcdilmfş bu

0

1"• 

cnk rlrn 1 'lların sın Ieri de t:ıyJn bahıı .. di mis , ani kimya mevzuuna kimva hak~mciaki telekki5 ini t\e nan '"Mecm:ı:ıi Ulumu Ri,·aziyc" 

AN.II. RA 'rOLU llAKI h. U-\ 
Al.kura, ı.!o (.\ •. '\.) - Bııı;l.ul :.v l 

ırn tarıh nde gec ,-arwo..ıao ıı. 
e:ınra CtimC3U~ 1.stB.'ll'onu y rıı~ 
ıkt me.rganda kataruım ı;:ıı pı n 
~uret.ıe bir kaza olmu§tur. 

s.ncanköy ıaıasyon men uru suı 
köyde buluna11 t.ır :nnr~and!z:. kat• , 
r-0 • Etlmeauttan gcıeeck oıan d ıt 
bir marşandiz katarn:m v'.l~~uı:• 
k~cıtı • bcklcmeeı 10.Z.mgclirken yo!<lf 
trlr. olduğunu unutarı.k bun~ın bore 
ketıoe musaadc etm ş ve e.:uır.c 
yıı.kı,,ındıı. ıkl ırcn ça•pı§ır.ı,~r. 

üç yUk vagonu drvrılml.ş dokllf 
~P.goıı yoıdan çıkmıştır Çarpış' 
t-•cr!erln mUııtnh:Jem.er n~en 7 1( 

yarı; •nnmıı ve bunlardan UçO nuınt? 
hastnnesmo göoderilm!et.r Yarn1af. 

lıafi!tir . 
Yelda bir miktar hosar o!duğU i 

trenlere aktarma yaı,ıtırllmıştrr. yo 
luı akşama kad:lr tı1.ı'll:nasınn c;:aıı• 

ırıılqııdır. 

Kazanın haklk1 se'xıbler. uurtıı 
dPn ıryoıu mUtehassı111armctı yerttı 
tetkikat yapılınııktact.r. 

M:.ı:ıdelumumUıkçe de ayrıca tall 
kn tu başlanmıştır. -o-----

ve ısı 
(Ba ·tarafı 

Anl;nrn, ZG u~ .. \ ) -
l<Al""•ııd:ın oğrc::-o- S -nlzc eöre. var 
vcrt;LBl mUktl.~flcrlne m. ·~~ usul! ~ 
ıe krcdı ıır,;ncak bansa.ar meyanııı' " 
1 "ı ı.: Ticaret bank~ı şu~lerj ile ıııı 
s:l. dlkları ve ajanS!u.n da lltnıak t 
n''ıılerdlr Bundan m.ıa1a Emllllt 
-:~ ·ıa.m ~nkıısı şube.er' gaytim"nı(, 
MUltıtbılindo açacaldan kr-'t! lero tl• 
veleıa cmtııı \'esıılro mukabilinde 
kl""dl açmak hususunda tertibat al 
m•t1nrdır. 

ZONOULDA.KTA MtiKELI..r.ll'Lı;t' 
z .ngult'lak t~ (A.A.) -Burada ,Jl 

lr\r varlık vergisi listelerine gli 
5::).Mfi lirası Zoogu• iak merkez kS 
nsında oL-nak nz,.re btı•11n vflA\ 
lı;m tarhcdllml-, olan vergi mlltt 
ı.&RC· 277 liradır. 

r.ı·ımi~li. Mren m?Jütt.ntın da g"•. terilmiş tı"'rı!a vurmaktad•:-. aılh eserin 4 ncU cildhıde Kir.:vr• 
JJcpinıiı kendrnıiz1 "eferbcr

1 olm:ı!!ını kabJ, etnıck hatalı sayıl.. He-7n~n avnı Eenelert1e 12'nikli ~·a tahlli'5 edilre~!i 'kil"'ik 'tir fasıl Nevzen Teıılik'~en: 
Uk... m!'.Z Ab:.fill'Hk Adnan'ın 19~9 se- t;ev Ali bey tarafınd.-ın y~ vardır. Kmmh Azlz bey •'Kimynyi 
ç:ı~da iken ncf!inde P.ıris'de b:ıstırm1e oldu• olan .. DUrrUlcnvar fi es rll'm• Tıbbı" 5-nlnd lt' • ıo.bt ın ttri • 

·m n ::hı <La sciencc chev Jcs 'l'ı ı rcs ot- car'' fsimli kita)lta madent(rin çe kmn.tndn !f.Sıılt E'endinin 
ttıh ton:ans) a~b est-riııde ikİn"i 'Be- evsafından ve istınsal usulleri!?"' n•ezkür eseriıı~M hUrmctle b~l-· 

:·azıd'ın kimya mera'lt ıır tatmin den ba.h -~:lm~ktedir. setm•'kte ve 1'trlnh h'lkmıırıdan 
ic:n Ek•iri havat haceri feylesof! Bursalr hfıkim Ömer Şifat (1742 nlıfafR bir C't~r aemrııı bulundu~hı• ,.e rlikl nllc ıle'"ıırn 

hlr ht 1 ' 1 ı:ı<, h!ll\n ,avdır bir 
murtnkki' ve 'ih·:ıse•,.ı ol.,nılc c
lism · tir. O hcniiı 27 yasmdıı I· 
k<'n Tılrld~tıın mml "'"htorl'"et lı'i 
kl'ı ml'linfn ~rrı ,.c mım mulıf:ırlvt' 

hak.kır.da yazriınış iki mnr.nt'D ki• de Burzada vefat etmİl!tİl'. l Cev-ı na ;ııaret evlt-mek•e~ir. 
ta.ntan b:ıhsedllmektedir herülf~rld fi tıl'.blllcedM adlt R Hoea tc:r.n~t Pf Pndid"n SOnrn 

15t7 n r.N S01''RA YA71l.MJ!'ı eildlik bir tser yu:mı,tt?'." Meltte- M"t~rr Mtktehi Fi\mm fıl-iivrsi 
TtlRKCE KİMYA KlT:\Pl.AHI bt tıbbivcde tedrisatm tUrke•le"tti• 'R';nıV'l'I mw••ı:.,,i 'M°•·h'l'T\met etfü• 

Yahya bin Mehemme<ii!lglffaıi rilme-si i<;n ı:alışa.,1amı b-ı~dn "f\cıi dıo 1~t? +<ıri~inde muç<tSsal 
ti 11i" crlcn f'llrl l\fe('fü1nin TCM tnr~f ııdan Hil7 tarihinrte yazıl• gelen ve Kimya}'l Tıbbi isimli iki bir kimv:> khsıbı vazmnıtrr. Anıl-. 

mış ve ikinci Bey2.Zid'ın oflu c.ildl:k esen1e tt-dvin eyl .. dia e::ı. olıın lı!.I kit.ıohın lıt!sl'ı:ıiveti Av
lforkud':ı takcim edilmiş o1an TUrk~e Kimva ıstıl11lılannı mem• nm:ırtn k11l':tr.ı'nı:ıktıı o1an kimvn 
(KitabUl•vaku•.• i'·~ahazin f:"ocva- !ek•t irfanmft an~en K:rmlt A· 'f!ltTl;ıl.lı-n.,ı 1l•'ren :h+;"lll f'"lMS;• 
hir•"''·~aadin) adlı f'Scrdc o dev• ziz bev m-.kfır k;•3-bmrn t:ırilu:e rlir Hılh"'n"Hıfüprei R 0 r-i;hll1M• 

olımı..;. 

Et fivatlan ucuzluyor 

Et fiY:ıtlnrr 10 kuruş ucuzle• rin ki:nya ve mnc!eniynt bil::;ik-ri, kı!'~rncis Ömer Şifainin bn e.st• \."tin b"R boc::ı.'f'. k;m:"'a TPttl~hl"r
mı~trr. Diln 2500 hayvan yerine Türk<'e olarllk, y:uılıdrr. Laipzig rinrl en brthıetmekte Parncehıus ve " 1" :rml:al:~1hriııf ı:ı .. =-mt:ı. müvelH · 
J5'JO l :ıvvo.n kesil:!ıi~tir. Et fi• mtlze'!inde mahfuz bulunan mez- S tahl ı:ribi. Lavoi~er'dcn evvel <lülma. m!iv.,ıı:r1i\lr11nııız.'l oıöi 
) o.tlerlnde ucuzlama vardır. h'.ir ki ::ıb<h M .. mtekctin C<'~nıfi rPl•n R;,,,,,,.O',. .. ı .. ,.~.n mH'lıl"" <'>•• fn,.,,,,,,,, 5 "'""'"' > 

Unlr Sı;kyman ~panoğlıa' 
te~cki<Ur etmcl'Yiz: Neyzen Tc 
Çır b!r •ILO.P !:"k ı. Mu"'k dt 
kıyır.etinln derlnllği kadar ıı 

mcl'kll yUkaek olan fi!ey:ıen'i bu 
ısıze kavuııturmuı ol:ıyor. Kitaba 
e~tm ro.ğbelı §Unun ı.çln e aterlJ 
ı.ıztı tertlb yanlışlığından kur+uıro 
uUl!balar!yle lktnel t>ıuıkuım geti 
<:ektir. BugUnkU kıt•amızı bu 
eserden alıyoruz: ) 

Yazılmış olnıoo her n Cl'&e fi•Un. 
.redd nak....,O 

Hüner ı;O detter.ı a•maı.i ömrO 
llC>J1CD d Urmesctl1 

Muımddn.ktu bu davıı. ca ezeldllll 
mllhr·' bıkmet 

Ollrllmı gelın<'t'l"n maksad ııu 
tııtt.,.:.atı görmPlıtl' --- ••••••• ••••••••••••• •••• ••••••••• • ••••••••••••••••••••e~ r o - --

EDEBi 
ROMAN 

Kadın: 

a ı 11 

- Siz Aliş değil misiniz? 
Diye sordl\ ve delikanlımn hayretini 

kn.rşılamak için sözlerine devam etti: 
- Evet, s'z mutlaka Ali siniz; zira 

madrun Yivi kirucılarından en 2üze) ve 
en yakışıklı gencin isminin Aliş ~lduğunu 
b;,ım.\ söylemiştt' 

Aliş bu güzel sözler kar~~sında heye· 
cnnlanmnkttm kendisini alamadı. ona gü .. 
z~lliğinden bahseden kadın C,;r i!'n içinde 
gözlerine hPrİklı.Jii.de bir s1uette güzel 
göriindü: 

- Evet, ben Ali~im ; fakat siz fazla 
nezaket gösteriyorsunuz. 

Diye kekeledi. Kadın onu divanın 
üstüne doğru çekmi ' ynnya:ıa adeta dw 
~er g.ibi oturmuslardı: 

- 1-fayır, hnyır ... dedi, nez.aket de· 
ğil, do "'ruyu söy!üyorum; o sözler madam 
Vivinindir; hem canım, tevnzt,' adı altın· 
ela bir takım r-amimi oJmavan cümlelerin 
arkasına uğmmak n;çin? . .. B:-.l:ı~ırz, beni 
güzel bı.ılmuyor mmmnuz? Bu lınJimdc:ı 
memnunum ve hic de aksini iddiaya kai
laşmalı: istemi}' orur.:ı. 

- Siz karşısında sarstn~ıla.r rc,..i:.··!c· 
c:ek l-11..Jar h:l.rilt •J5der:ıirı'z. tr~dnrrı 

AJic; h•t cii..,,le •İ 7;h.ı ... 4 ,,, .. , .. ı .... ,,.0 

r.övfovinc .. ye kad r kan t~· ici d.... ı, .!· 
mı.tı' 

a a 

~ MILDK 
eır a No: 23 

AŞK 
f A 1 & Nı 

REFiK AHMET 

SEVENGIL 

- Benim ismim Elena· .. Böylesi da• 
f,a iyi olacak, htlna ismimle, tek bir keli· 
me halinde, sadece Elena dive hitab edi• . ,. -
naz. 

- Peki, madam. 
- Ah, yine madam diyorsunuz! Kor 

kuyorum ki sizi y~dştirmek biraz güç ola· 
cak ••. 

- Peki, Elen . 
- Ha öyle .• Yalda ınız ve saıiıımt 

olunuz .•. Ne eldiven, ne de maskeden hoş• 
lanmam. 

- ••• iti';' 

- Ben galiba yarı deli bir kadınım .. 
Mantıkı takib ettim, düşüncelerin yolun· 
dan yürüdüm: mantık sıkıcı, dü ünceler 
tehlikelidir; şimdi yalnız sinirlerimle ya· 
şıyorum ve rahatımı Fakat siz uzakta o· 
turuyorsunuz ... 

Aliş neye uğradığını anla.m&mıştı, 
Hunlar nasıl sözler, bu nasıl kadın, hu 
nasıl sahne? 

Kelimeler z;hnindc toparlanıp birle• 
scrck dt.dnHnrmn kadar gel:yor ve cüm· 
le olup dışarıya çıkmadan tekrar dağllr 
yordu. Bir arahtc i ~nde bulunduğu vazi· 
) etin man ııını P.n nrn:-ık . çin yardıın bek· 
ie; (Tibi ro-ı.d,..m Viviyi nrnynn oöılcrlc ke.· 
pıya h<' lçh. , 

- ~i::: b.,niMlc yalnı= l·~lm8.k~ n 1-or 
k uyorsunuz, Ar... ! 

Bir kadmdan korkmak Aliıe tuhaf. 
tan ziyade ağ.ır g"ldi: 

- Bu nasıl aöz, Madam ••• 
- Elena diyecek*"iniz ! 
- Bu nasıl söz, Elena? Sizinle bera· 

ber olmaktan na!'ıl korkabilirim? Durgun· 
luğum hiç bekleme.diğim bir zamanda 
böyle güzel b1r sürpriz kartısında kalmak
tan ileri gelmiş bir hayrettir; heyeca• 
nımsa ... 

- Ah, devp,m edini~ rica ederim. 
- Farketmiş olmalunnız ki elbette 

bu kadar güzel bir kadınla yalnt7 ve hat 
hata bulumr.ak•.nn dolayıdır. 

- Siz İ!d~n anhyan bir detik~,nhsr 
mz. Alit! 

- Arkac1aşhğınıza !ayik olmağa ça· 
hşacağım, lıeni tan:dığınız için pi~man ol~ 

... ,. 
mıyacagrnızı zanneaıyorum. 

Üstünde oturdukları divan kadının 
halkalanıp uzbyıp giden, berrak, musiJ:i· 
{i, ahenktar kahlrnhasiyl~ sarsıldı. 

- Benim bazı egzant:ik huylanm 
,·ardır, lakin onlara Eılı~mak la71rndır . 
Müstesna istikbal, aervt-t. mücevherlPr ve 
otomobil teklif eden' e1 kekler nırdır ki 
\ardımdan reddedilmi~lerdir · ben i~tcdi· 
~im p;:bi yaşarım, hic kimse ban3 l\a.rış· 
maz.Aliz, kadmö tam al·şm;:ı.ğa ve :ıırnmcı· 
ğa hazırlandığı nrada. iotamcden vcrilc1ı 
hu İ7:ahat onu tıekraı" hayrete saldı; a vni 

saniye içinde ellerinin kadınm avuçları 
içinde olduğunu farked~rek aıcak ve br 
haf bir duygunun kendisini kapladığını 
hissetti; yumuşak ve yuvarle:ı. omuz ken
di omuzlarına ynkla~ıp yao;!an:nıştı, ta 
kulağına kadar eğilen EJena, adeta fısıl· 
dar gibi, esrarlı bir sesi~ ona şunları sör 
lüyordu: 

- Sizden hoşlanryorum, Ali~. 
Şn§kmlığın yerini erkekıik duyguıu 

kapladı ve genç adam sıcak. latif. yumu· 
şak ve güzel kokulu vücudü kollarının a· 
rasına aldı .. 

9 . 
Aliş, madem Vivinin tP.vsiyelerin1 

yerine getirmekten geri kalm!yordu. Sa• f 
lıah akşam Elem~ ile birleşiyoı, Beyoğlu· 
nun büyiik ve meşhur lokantalarında biı
likte yemek yiyorlar, ikindi sae!lerinde 
hazan birlik\e Hr einemaya s :rip film aey 
rediyorlar ve !linemadan sonra dn Pansi• 
yon Viviye döni.:p Aliı\n odasında başba· 
şa kalıyorlardı. Kendisine hiç kimse ma• 
dam veya matmazel ~..iye hit:ab etmediği 
için Aliş omm evvelce l\vlenmİ§ olup ol· 
ınadığını anhye.madı, bunu kendis\ne 
sormnğı da nezakete uygun bulmadı. A· 
Hşle gazin~. lokanta ve benzerleri gilıi 
umumi yerlerde görünmelcten çekinmedi· 
~ine göre timdilik batka bi!' erkeğe bağlı 
ofmad - , a...t ı~ (Devamı var) 
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Müttefikler cephesinde yenil ,sarıver Halkevinin tertip ettiği konser ~Pı:y•ı•a·s·aıd:aMai A:Uiii3iS1'%A'~.''™\\!:.«::st~ 
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. .... __ b_i_r __ m _ _!Jharip devlet ı ~ • -~ · --r . .,,, · • ô! ! v·:,';~; ~:·,~;·~~;n ;~~·;. ],:a~~;:~~:.-;~'.~~~:~!~:; .:: 
l.I , ı' tUtMıııı ıhı lıili uru.:. 1-.tnnlıu!a <lıı· '" 1nd ıı., lllıenk 111 7ıtln,...a, lu\y1.t111 
rıabeı imparatoru mı'h·•ere ht!rp iltin etti. Habe-; mem· ı ı · ., '! :ıcn pa\·, ilk fıamlcıl~ ı:ııi, ınıu11ı "ıerıt:ı ıle ho7Ulur. 
leketi har1ıİn Alı rl~ada eh(•mmiyct!i bir ntcin.:ı ifade ;:a,.1rtmı-:t1. Fal.at oııru ıı·ta~a ~mırln hnrcketler, lnı çok 6-
ettiii bfr zamanda müttefiklere bol inıan malzemt!si J&kiılen j,tati,tikler, tapu rnpor. 11

"
111 li nol,td' ı n"'" o-ı11den .. ,~ 

tedarik edecek vaziyettedir lan, -.uraüan buradaıı toıılanan ıutııınz. \'1ır:ır. \cr':'i .. i hır Ö<" •im• 
3' nıalüm:ıt, he..,t1htn ne kaılar etr:ıllı j .. j drı!ılılir ilerin hir Könrş "• 

Yazan~ ~adr! 
-" uhlu~ıınu c;ti!'ltenli. fl"'k 1'Hhn:ıı. hir an Mı~ l'"tan doj-

~ltiktJlefler;n bu '~tt•rn biınıet1 "'""tur. '°5•• hnlıl" oatfan g-cli9 ~ 
uğrunda her tiıtliı fedai.arlığa sc• 7el hnrcl,etler \t"lırıı,..tnıek lıir tt 
'e c\ c katlanıl!'akları, tuttu1'lurı ilof;ru olmi\'T~ Hrnıııı :ınl~dıiuna lJ •bet hukü.nıetı nrtık mulıuiph ı 

il aafında ~er <llmı tır. Hundırn b r 

mcrlka nuınburreh. 

i"Dparatorlugııou klralamo 'e 
• vcrlllf) kanunu bltkumlcriııdt'n 

kiralanı::ı 

ıı.tifııde ı 'c 
et nıiitteUklcr c:P.ııh" jrıdf' ~ "r 
t' blllıaı!ı5a :Vrlkanıo Phıımnıl. 

kazandığ'I bir dunımda dikl•111c 
lktir, Halıcı; mPfıılı•k<'I hu harpt.: 
kı,rmeı lfad• l'ı1"cek lıa ıı 'aeııt 

maliktir. Bu ıcheptcn Ha. 
IDemlclt"tlniıı ı.ılıonlandırılma ı \ .. 
~•rlplor am ınıı &;;an~ın..'l"' kh\•üm. 

k bir h6dj6e d• ğlld•r. 'l'fttıiı bıı 

loe~i nocıı.k Afrika mlk~-n!>ınd. 

14'8 clm•o,k gcrekOr. 
'1ıeı: m"mlekPtı uıüBle\ij ile mu. 

lnı daha ~'&kın enelerdc ~up. 
ti?'. Blnıw.nale~1t Habeş ~ mll'kt>
tııık1 P'"lkolojr baJ..nnından wutt~

t ccpbcı;lnc kolo~ca C\ k'!dllebl. 
'tı bjr mAnr.'rlysta !illhl11tir • 
llU&te,·Unın n.e oıooğuııu halılı bl; 

l(l ghrmti '°c mü"t"mlcke ol. 
ta faclalan ıçirıdı• ı;1rpınmı VI' 

'nılekn Jıalln ol.ruak ıınuıı itlyad. 

bollnc gtrmcınlı:t.ir. 
ttıın a.•urlar t>ı;arct altında knla:1 
trleınıelif•tle c :ırrfi lth'ad haUn\' 

"ıni bjr rncınll'l·et ara11ındaki 

Atrlkada L'll lyi tebarüz r.ttıre. 
ltııt>M; halkıdır. Hatt;fı. Tunu!>l.l, 
Ylre, ll'ııııa ~c dlgCT A frikıa kol o. 
'1ıc nuL'lr84 Ha~ mmnlekt-ti hı .. 

~ıı dcpu u .\lrihıı.nııt ortaıtııuı .. 
lüa.ILt OICSİ ~anı bk ıııda eıı H:I'. bu 

nıll)oıılıık bir ordu ,\irili.• burıılcrin ıı 

c.tıt-runııyPt kıızaııdığı '\P ,\ ırlkıtda 11111 

eadelf'niıı slddctıt ol ıcağı he ıtplıtndı 

ı!t bu :t.amaıııJa Ha!:ı<•ı: ıııeınlcketl u .. 
~ apıhtn mili teUklı·r n n •R nıl\lı ra~
ıl.uı olacaktır. 

lııı;ilt ere ıo IO ~ ıı.11ııda muhu4'b• 

lllCJ<İltlllndıı. lCk oo::rnıı. k.tlıtll')ll, ~inı 
•lı oıııın yanında ) irmi ıtll ı nıııtll'fjl. 
tıı,ııu. ın.ı I> ı adrr. 

iıı,ı:ilttır<.'flin barblerdeki geleneği 
•'nJmı- koalt•n oır barJılerl .' apmakta.. 

ılır. Bugün dr bu ı.oaıi .. ,on tcindP. 
Hus~·a, <..in, Aıner!ka biriot·I planı ı,. 
ı.:11: ctnıektf'dlr. 

\ akıii hugiln c:epht ı .. rdP nıü"ıotere:' 

dau• uğrunıı. harbedt-n bir h:ı.~ il mil. 

) onlar ''ardır. 
Pakat Afrika 1>uhn!l1111bı mahıtlli 

j,u\"",;ı>t mcnbaı mahdı•ttur. Bun.lı\I' ~'M 

l\~ı•ır gibi harp dııtı Jralmakta bUyW; 
owııfaat .tasan•ur etuıeklrclfrlf'r. Vı.

hılt da mü tenılcko olma~ı CV\cldc.n 

l•ulıu' otml~, nıi\ca.dell';ft" girmtjti tıt· 

ı.arlaıııu~ arı .' crlerdlr. Afrlllada cennv 
b!rlikl istisna edilecek oluna etıa"'' 
kıı\.~et Hab.~ ln!llatı dı>J•ı•1111nı1an .... 
daıik MilccQkUr. 

AJrikıı harbindP. Jla~ '-u vvetlerl. 
nı., cbcmoıiyc11i bir ~urcttr tandıuı, 
kıta dışndıuı ~etJriloc"k kMTe{lrrln 
D"lldi balumınılıtn da fa~·ııalı olaı·:ıı.. 

fır. 

Amerikadan ve tngilterede.ı artı\ı; 

QOD ince lhtiMhı i-ıiJ'en katlıet; 011 

i da\ll ına dahi\ s:ıbol< ııoınablllr. ı<ur.lar celbedlllr. .8ii~ük kala.balık 

lıukpndan mUttrfflilı•rln tezi ile Afrika depoeundHn ae\.kt'dillrııe an. 
nıem1ckct1 dtı'-.ı..'lı ara,;mla hlr 'il. 0111nm don~ nakllyatwuı ~k n&. 

"I fi vıuchr. :.lk bfT safhaya Jircllti •.alll&Jlfa ba. 
il f'l'llkoloJl)t> >11tnlp olau llııbc, !)8rılrnı, olma,.,, .ırrfka l!ı11nl11 ınütte. 

\'atanpcncı·kri wod rn !!llılhluı fl .. ler t.ıı.rarı!ldan ç0k heauplı blr l!f'· 

~hb: edilnıt~ bir <•r9ll'\ 11 lt1,..., bir ı. 'd" miitalca t·dlldlğlnr delalet ı•d<>r. 
llda :.rnnıteflkl.-rin ;'1 llnt bs"ındn Ha~ bü vaıun&n Ilı· lnOttf'.ffk· 

•okabiUrJer. Rıı Ha~ p§Hto- ı ·Nln hakkını\;, .(lnlatın ht""l\boıa ••ok 
tın dalı olabllır .... •l0 t - .. m~ 

'.\"aıımdFI tH>I, llR~lftltt tnsarı mal. • . · •u.~ • ·~ • 

ını" de. 1nıınrıd11;rıınu hatrtL'l· I 1•• v zatım ""h baıurnında.ıı ooJH,mr. 
t"C>tektir. Yft.'klr Jln~ ınemlck... yı· ha:r.rr .buhııuna.l<tadır. 

"!tema nrdndıı. hiEmct tılr nrvl 1A
~ldlğe kııı~ı hir- rıır" ı:itıl te,.lr 

ğı kin Amf'!rikıln malır.cme.'lı 

memlekf'tindf' çolt rl'tbt't ı;i>. 

20 milyon lira ile 

VAKiT 
Daima halkın menhın
tini tliişffnür. lwr •ayı· 
r '1!1a en "eçme vazrla.r .. 

'l'Urk musikisini halka .t5evdir- { kiirile istirfrk edecektir. 
mek \'e halk sıuıkılarmı tanırm;Ut İlk konserde tanın.mı';, bcstekll" 
ınaksadHe Sanver Halkevi mühim lnrrn sa~rla1'3, sar. eserleri ve A 
bir tesebbüste bulunmuıı. dört bil· rmdolu, Rume-li halk şaıictlan ça· 
yUk konı:ıer haZTt"lamrştır. Bu kon· tınaeaktrr. 
se-rlerin ilki 17 ikincik8.nun pazar Haoırlatt tRmam~e Sanycr k1· 
gUnü saat 15 de Sarıyer HaJkcvi • zasrnda'kf yoksulhtmı kışhk ihti • 
nin BUyUkdc~deld s.."llonunda ve • :vaçlann :ı taMis edilccektil" Sarı 
rileecktir. yer Halkcvinin bıı mühim te"eb · 

Mucsiki saha.mniia luymctli hiz • bUsli musikimize bir hkmet, halka 
metlerde bu1ıınmuı~. birçok değct1i murn"'ki zevkini tattırmak için bir 
elemanlar yeti"tirmi!j olan 'OskU· frrsnt verdiği katlar sosYal yardr.o 
dar :'ıfu~ki Cemiyeti bu konserle- bakrmrndan büyük bir kıymeti ha 
re 30 dan farla sm; ve ses sanat- ıznir, 

Halka odun verecek 
merkezler 

.Mnhrukat ofisi balkaoduo ve 
kömıJr tevzi j;:;,inc devam etmekte• 
dir. Halkın odun ve kömür ala<'n" 
ğı bayiler t~pit c-di!e"N:k llfın e· 
uilmi ·tir. Bayilerin adlan şunlaı• 

dır 
Kömür bayileri: 
ı - Usküdarda Bale-lxın i9kıe

lcsinde lbrahim Bolel, 
2 - Unknp:ı.nı •rckiı dağ iekclc-

6ind e İbrahim Özdeniz. 
3 - Yenikapu Kumsal ı>Okakt ı 

'Teli Akdağ, 
4 - Sirkeci Hamam sokakt'<l 

Ş:•ban Çoban. 
5 - Sama,tyaıfo Kide~ an, 
Odun hayilcri de! 
1 - Ü::l:fidarda Balaban is'k~ 

1ı:sinde Suat. 
2 - DJ.VUtpasada Ct"mal o~ 

:rnan, 
~ ~ .Kum.kapıda Niyazi UJa .. 

Y cdikulcdc Se-dat Engir\ 
5 - Yenikaptda Veli Akdığ. 

.----o-
Piyawımn vaziyeti 
sıkı takip ediliyor 

l lstanbul sahillerinde beton 
iskeleler 

~tanbul .sahillc'lindc oozı ehem· 
miyetli mev:kilere !beton isk'!lclcr 
ıntz::ısına karar verilmiştir. Bu be· 
ton iskelelerin clerhal inşl\.!ıruı 
baslanacnkUr, 

Nafra Vekaleti, iki nnnt.ıka:rn 
yapılaro'k b-!ton iskelelerin proje
lerini tasdik etmiş \'e yalnız bu iki 
iskele kin bir milyon lira in~aat 
tahsisatı gönderilmiFlir. B.ı işle 
~afıa Müdül"lUğıi me!;0"Ul olmakta· 
drr. 
Öğrendiğimize gore. y.in.e lstan 

bul kryılannın diğer bazr no'ktslo.· 
nnda inşa. olunacak iskeleler: ait 
etüdler de yapılmaktadır. Bu e • 
tildler iluna} e<lilir edılmcz oıı ie• 
kelelf"?' iqin de tahsisat veıilecek 
ve ins:ıııtl:ınna baslanacaktr.r. Bu 
ııuretle lstanbu1 kıyılanndn. her 
türlü iht-iyan Rr -i~n~t'Ot1 '-.itele· 
]er karulmll.<l olac'3.lrtır. 

---o--
Çiçek hastalığı luılmaclı 

Çiçek hastalığı ile yapılan mU
cadele tamami~ muvaffak olmuc~ 
\•e sehrimizde bu hastalıı;tn önüne 
!!'ecilmi<;tir· 
' Son üç gün znrfında hirbir ~·e
n; v:ıkaya tesadüf edilın•mict\r. 

Simcliye kadar yaln?Z srhlıot mü • 
dürlüıfü teckila t: taıYdfmdan 220 
rin 'ki~h e ac;ı tatbik edilmiştir. 

Çağlayık ~da 

ruıacak elektrik 
santra il 

Mıntaka ~t müdürlüğti. pi· 
yasada her sahada hnrekcller art· 
mış cılduğund3n bu har<'ket!e!i ·aa· 
t.a ~l<aından ta.\ip etmek icin teı· 
tibıı t al:r.uştır. Piyasanm vaziyeti 
l,e"gü0 bir rnnorl:ı. 'fical"c~ \'ck:l· 
lttire bildiı ilmcktC'dir. ==================== neşreaer 

1 
Bütün 1~tanbulıl:ı da 600 bin ki~i 
a~ılilnmı'jtır. 

Vekaletince bir kanun 
projesi ha~ırland1 
rı&., 26 (Yakıt muhablrlndt•n)
VekA!et.: Sııkarya nehri üzcıü. 

ttvıayıkln bir btdro.eı.ektrlk :ıan 
kunnnk Uzc e \.llh t ve sal&... 
tstıycrı b r kanun pt->J<'sl haur. 

tıı. 
~o.)() cıraalarma gorc ltu.rulacıık o. 
tı; santralJ vC' tl".,k111U vUcude G'e. 
lk \"e elektrik tııoıms hatlarını 
tk uzere 20 mllyc.n }ıranın Earfr. 

tt gelecek senc'"rc g<.>c cı taah. 
"-ıe J;irl~me~ Natuı •l'kUi ve tn 
!arı geçmemek .llA!l'C bono ı;ıkar 
~ Maliye vck.li :.nczun olac."lktır 
~ ~lcrln .> apılm"lıt lçl'1 1943 yı!ın 
haı;ıııyarak ber vıl ınfın b ıtçcs -

l.h sat konac k ır. 13u lşlM"d 
tlacak yerli V<' ab:ıncı ml1tı', 
,, mil av r mU m ın•ır 

~~er mu tahdon 'T. le li •r('tfer 
yeteri harcırn>ı v z. ı ıır1 m"lıı • 

tı snnclaj ve h.ır {n ı~'<'rl ırır 
~ak all\t ve ed v t ocdc.l<'rl b" 

l'.ı7nr1ı•"i 

l,1.ı\nun: 27 1 1 fııııırı: 28 

----- -----· 
~uıııııc:e: uı Yilhl<·•·l•: Hl 
Kaıum: :>O l hnsım: :;ı 
\la.Mt1 (lr.anı , _., p;7,a. 

8.!S 2,87 7.28 2.s; 

11.15 ;,en JS.l;'; 7.2!1 

ıas4 9.48 H'i.85 9.IS 
J'Ut 1%.00 \7,47 12.00 

19.lıo'.ı J.39 11ıı2s ı.:ro 

f: :18 l%L'12 fi 8fl 12.~2 

Hasen alay eti i: 

- Ycıkıııda saıııı oııuıı 1.:aı ı dii 
'izıtini ''crccc~lı, nıerak eııuel Uıı 
s ..... ıtc nereye: gidiy-0rdun'! 

- Cilo c~lcrc ... 
- Övlc mı'! 'ı'ukıırıyu gütiirfın 

~:ınıı çocuklar ... 
Diki bir ınerı.li\'lnden ,,ar..tlıanP. 

nln üstiindc bulunn;ı bir oclıı~a ~ • 

rı ~uruklcycı ek göturdülrr. Bnrası 
<''''eke J.iılip odns1 u!urnl; kullanıl
mıştı \"e fabrik:ınrn ın~kin.c ılaire i 
kısmına h:ıkuıı P<'ııis bir pcnı·ere i 
'ardı. Simdi knll ınılııı:Hlılh iı'in 
hcı· lııraf phlik ki•ı IC' lıli \!' .-t·ı
lı·r ıtılııııs nlrlwr i ılr ıinlıı idi. 

llıı~en ('llll'rlli: 
llir kere' ıl.ılı:ı ı•,rı·ini :ıı·u~ ın. 

brlki <;il'ıhı ı.: ıl 11t'lıı· \\nkl;oııılnr: 
rıı ılıı •·ıkıırm. 

Dik Gordıııı :r.:ı\ ır ıı,ık ;ıllınrl:ı rl 
" hn:ı lı.ıl;.rndı, kilçm lk j, in ıııc,· 
ctıl 'l",.:.inr 'ol nıcrflİ\·('ııclı•ıı ihu • 
l'l'llİ. 

H11en kn1111-.ıu: 

- Bur. ılıı hiı· iki µiirı ıııi~ar;r 
ı ·hır ıksın•:o:. Ei:<l'l' l iikiıınrt hiı" 
l':ılılrri i:ırll' Nlrr,r hrlld hıı)ıılını 
11 h1~Hdnrız! 

- 'XXX\ -

Oik \rorrloıı lıu lı 1\ rhıllıı-rln ıııiı· 
nıık.ı~:ırıın br' lıııclı• olıluµııını lııl' 

\••l'<lıı, hk \e, l;'ıkııı·m:ıclı. B:ı~ı E:e 
il" nj:lrı~ord11. fukııl bir ız hnfiflı· 
nıi~ 1 i. 

Etrnfıııı trtl,ik l•tli. h:ıpı iıH'r 
ı.ıhl:ırl ıııdı \C' kol:H lıJ..1.ı 1.ırıl:thil'r 

rfi. Liıkin ııs:ığ"ı . •tnnıl clnlıı olılıı 

;:iııııa ~öre- bu 1.ıh ıırltrn Jıiç h'r 
rııii<.h<'I ıırtlı•r ı•ldı· ulilnır,iııe lnı 

k"ın \oklu. 
Hir:ız <;ortı :ı ı'ık <'Örıdiiriildii 'r 

hı·r ınrnf 1.Hiri hir korıınlığo ~rinıiiı 

r!ii l\ibritini :ılmaınıs buhırı<lıı?.1:ı ·ı 
<'İh('tlc bir ldhril ~.ıknrıık rlr~fını 
b:ıkındı. S(ıminedr ~.ırı :rcınmK hi•• 
ro'f.; kiil'\11. hir l:iişcrlr 'İıl,ı ~Nlr"'İ 

ıılan hih iil, hir dc.-ınk 1 .. , 1111 ı;ör•Hi, 

iN Ki~ .... --- ___ ....... -
Nakleden: M. KARDEŞ -64-
hu hCJ·lıaJdc monte cdılıııcmiş hlr rak briki ;)İrmıncl defa olıırak po· 
deponun parc:ısı ıdi. Duuıı clıı b ı Jıs ınüdlirliiğiiııc gitmiştı. ı:.11:1 hır 

yiık bir konıiilalör 'ıınh. Dik :ım kıl,ıp oi-uııııığa lt·~hhu~ elli, fol. 1• 

ııulii ~akncağıııı .ııuı.rak koınulnl ı aklı fikri lıerı l>ıkıle iılı. f\ilnbı c· 
rfı Ç<'\'İrdi, faktı! uınıdı ho.5a 1:ı'ktı. lirı<lt·n • Ilı. ı.oı du: 

Bir :l.ibriı da:ha yııkrr:ık komiı 1 ı - GloçC"Sll'rc \:ır:ılıile{'ck 1111 

töre girlrıı kahn horuyu ~özl rilr. ı ı ılcrı.irııı'l 
l.ip rtti. tıonı şöıninrnin s.ığ lar.ı llrıırl ce\:ıp icrdi: 

hrırlıı nilı:l\·t"llcnhoı·du. llıımılıı 'a', - Baş1rnsı olsa ıdi lıiı· ŞC'Y cfhr 
file lıir kn~·n:ık lr<;is•ıtı oldııfüı nn· rıwzıhk nma Oik c:orciQfı Hınr. 
lıışıll' ı.rılu. iki polis ıırah:ı.,ının •• ılfl:ırınrl.ı. 

Bir ki)şt'H' olıır:ıı :ık d!isiinı e'" ıı.ıilıı' .ın lıomh'll:ırlıı hnraıı olr111i:•ı 
d:ıldı. :\c· yııpa<-aktı. snRıdnn mı- nıı \'l' Dikin oloınülııJindcn h:ılıcr 

rıllı halinde ı::ekıı konıışnm sC".;)c • :ılın ıın:ıdığıııı 'ö' lem< ıli. 
r:ni dtı)UO<«I dose'."ltl')l' \'l11:ll kOHlll f".!Vi '\Ö'li1'-nrfi: 
).ılJrcık knlnğını n·r,. cf:ı~:ıdı. Bir - "r m1i11ıiş :ıchmlar! 
1 .. 1. k rlt•lij:linrlen ı .. ınu~ımı , ııhrn Hrorf kendi kr.ndisinr hil ıp t:'" 

isitili\'orclıı. ılrrnıi" ı:ilıi ıııırılclıındı: 

IJ::ıf:cniıı St''iİni is;ıti: 

- \olu bura ı ıl.: :'\evhuri :ırJ 

... ıııdıı 'olu rfinıınıillcı r.k r:ıfırik l . 

ıiurı ,jjplıc cılilchiJir. 

- Hakkın ,·:ır Jlnf!cıı, hır ın:ın;ı· 

<;1·1. hir h•kllf .. Pekj ) .ıkıııcf:ıld ıırl.ı· 

1111 111' \:Jıt:ıı•:ığıı'.' 

Hilmi~ orum, " cf., in rnıriııı 
hr.klh ıırııın. ~]J. i "\\rf .. nıııın isi • 
nin hitil'jlnH""ini c"'mcıkr. 

F.11.,11 n:ılrlcri ""rhr ı hırnk· 
rnııl:ırı kin o f('yf..ıl:ırf<' hir rrhin,. 
olıırılıı. 

Sn:ıt ht"s!' dot!rıı ıhsnrı çıkan 11 
"<'n J(rri rlöniiıı h:ılırr 'rrcli: 

"ser .. mahrm<;nn illcluriilıı" 

oı;ı n ı em:-Nlh or. 

* * * 
Dil. 1.omonıın l''·ind" ı:nlısm ı 

orl. <;ı nıJ.ı iki kisi Y:ır'dı. Sııa• rlvrl 
•)lrıııı~lıı. l~lk. \nıcrik:ıh mihoıırr. 

Rroıl 'c ı:ııa nrnnrli orMla lııı:ıl;;ı 

- "Knrlıri(.ı .. !-1 orl.ı,, eık:ıraıı 

lırniı'! ı:::ılHı:ı! 

f.c ·~ kız lıın l'(•lk 0111111 ~ iiıüıw 

h.ıl, lı: 

Si1. mi? 
- E, .... ı. Bıı j,j bilını•,c·rck uıp

lını :1111:1 :17. tok hır ıııesııli\rl lıi-ı· 

~cnı \':lr. 

Bu ım:ııfa k:ıpının 7.İli çnlıhilııı· 
ıl:ın !.ikin tın:ıht:ırı :ılnıağı nnullw 
;::u il L1 

lı. 

:ı::ınnrrlrrek ~idip 1.rorn" a, .. 

frt-lr.11 F.lk clf'ğilcfi. l':ır:ı•ılıkl.ı 
k:ıpn ı • çanın kim olrfııihınıı RÖr • 
OH ~I' r:ı!ı~:ır;ık: 

- Sizi rnlı::ıı ız c•tliııı <leıii. Sh: 
lllİ<iİniz l\lr. Rro<l' 

- E\·ct benim. Si? l\fr, f.onson 
.;unuz dC'ğii mi? Buyunın. 

nrorf Consoııu Elliı B<mnctin bu 
lıındıı~u c;.ılonıı :ılarak ı:enç kııa: 

- l3ir d,o~t geldi, "llf'di.'" 

ı :-ol dan anJ:ı ,.ıltlı. Ilıı iyi nİJ etli t-lırc hu u~ ııııık 1,nrnıın arka""ındıa 
;.:.a~ ret belirln<-e, Oc' let te onlara ikti-. .. cli hir ''Loı.nıı" 'er. 
lı:tzı kolnyfıkl~r ';!(i .. tereııeti;iui bil· Hoı n<JI\ nltının uğrnclıi:ı ho29 
diHJi. ~111, ~ ıiJ,o;,.'l-i bir ikazdır. Hi~· bir 

Henıil ıniihletin ilk haft.a .. ın· mal onun ı,aılar srı~laın 'e da)' .. 
da.rız. P~yllo,ada kur,,rm hic; h~r nıklı dPti;ilcl\r. Himi ak ır, kinıi ko
Le11ir yapmaılığını Ö\'!iyenler, P~ kar, c·o~u ıln riırıir. \Jtın lıunlat'
rn ih t b·ac ının '-İftılt>tlenec·eği glin- ı1an hil" lıirinf" lı nzeı"c"li;;i h~l
ler gelinl'.e, ne 1..adar ~ nıııldıl<Jn. rle fırl:ıdıi!'ı 1,ı;\ metin ilörttc iıru• 
rJnı anlaya<"nklar. nii knybetti. 

Piyasada utanmaz yiik~li~lerin Otcki> mnll:ınn da elh.ctte • 
bülnMn ;.iırdiil::i.i ;önler, e<;~·" fi· rs'"ı ı.?"ele<'l'k. llelc lıir "aı· gint 
yııthırı ·nlıabtnn ak~ma değil, <lRh::ı sabrPdiıı. \'erci ınfihlelı ""' 
~aatten "'aate deği,.;yonlu. ":'imdi nun:ı ~ at.ıa .. sın. O zııman ph as:ı. ... 
de ~aliha bunun akı;ine hir fiyat se~rc<liııi7• Kiı~.t ıınrıt ile alt;n 
~ö"'.;ılıı:ını görnı~k iste~·enler 'm. nra .. ındakj fark rıoı·ıı•al sc\ i~ l'Pe 
Ilö~ le bir fi~·at bozgunu ile kar• İıır1il<ten <1oııra f-İ<' hir "Cbep pıı. 
t-ıll\5mullık<:a, keyifleri ~elmb or· lın 1ılıfl ~ ac;ataına1 ••• 
Halbtrki o utırnnııw ç:4m~lar kıı· •:ir kere bu ana da\ft ballı:-dı\o 
dar nıalın de~eı· .. izlenİ"İ ıie I~; "in. Ondaıı <:onl'3 flıı ticaret nhlft• 
d~j:itdir. liınııı düzene konulma .. ına c,ıra gc• 

- Bai,a, de\e bin ıık<'e~·t! lecek. llllc,İ, <lııJu,crc\İ lira.ret 
- .'\I oğluwl proğrnmının ıı:u•lınnz lıir \Old~ 
- B."ba de,·e hir akı'eye! "R~ aıılnra nrte... nldırılıuı~ 0<'1\lt• 
- Alma o~lum! tır. 
lf iki'ıyc-.ini, hep biliri1. Para gi- HAKKI SUIJA CEZGJN 

"Ana karne ,, lerle da
ğıtmalara başlanıyor 
Bu karnelerin nasu kullanılacağı 
hakkında vilayet bir tebliğ neşretti 
iıstflnbııl ,·ilıl~r.ti'nıl+'n tl'bl\ğ edtJ 

mh.tir: 
.\.h~ınur ,.e mii!ıtahdeınlerte mal, ye .. 

1;,,. 'e IQtJ~kaltlere ıkinclkfufln 194:; 
d'!TI ftU,.re.11 (Ana kal'lleh>r) oHand. 

ınNI' .. ıretile datıtmalara ,,.,ıanıır,M; 

tn. 
Bu kartların kııllıuulmıtaında a~1 

dakl noktaların dikkatf' ahnmK!iı trh. 
lJf olııoıır. 

ı - Uullüınet~c ekmek ve ekme.k. 

Hk huMıbat Te sair ~ya •e mRddelfl 
,1n dağıtılmaıJmıı dair pihnıatıtanw 
ı•iı. r; incl Utadde"inc ı:öre ha7.trlanaıı 
"&rr. karne •• ler, d!'i!:"şmer. ~,..JITlllcl'tı 

~apılucat. hPr türlü ı>r:uı.I: ve ~'" 

ı&.?11nmt~ 1'Clll• vr. 
ı - .Karnt•ııiu lç ,-;a.:lJa.snıduki (16) 

holmeUl'll, (1, (2), (8J, (t}, (5), (&,). 
nonuıralılrt tıırıılaıılarııan her biri, 
N<-ıc k11rtı ıatblk' ••OJlen ~"Crlı•rde-.. 
ııMnl<' lt<iaclk6nun 1918 trn Wbıum 

~·hk ekmc-k IUtrtJ dağıtımına, kart 
\atl:lk Olunmıyaıı mahallerde İliC, ce. 
ı•e :t,\ııl nıemurlar, tt·\d ıdllec<-li lk1 
tw'r a;)lık un \C~a ckmrklık lıubtıbet 
ı:ıtlyaclıuına tııhııls ı <1lln i5tlr. 

3 - ( 1) numaralı oofru(ı, i.klncl.kt.. 
nwn. ubat l!HS (!!) :l'c. lı l"-llnıe rulld 
ıı ;.1\11 Hl~S iiiUı._ ii.l~~r ın hk ı•1>mek 
k.'l rt• ,·ı·~ a Pknwı,ıı•; hub b:ıt dıı~-ıtı. 

ınında kull:ınılaC"ağıo1 gore, her ... 
ğ f IJlR de' rcııılııdt>, VJtıuıı t~kabl.ıl et 

ılıitıtınalıuınıla i!ttlhkakm (Mbitiııe "· 
tlgı ı:e,·re nuuııara~ı "'ağ 1a goıote • 

110 .. tt"fikil cılccrktir. Tc\'l.J.t sırattuı 
rllı.iı': 1 ıtel•ildc iptal et il .. ccktir . 

d• karneden rnaada haşkaoa Yf'tika 4. - Dağıtıhı(.ak ekı•1ck luırtlan, 

talimatnarueyr. (8) ~o. lı nünnmeJ.'I 
Conı;on genı; kızı ııöıriınrc iki c· nm,·afıl• '''°'kınrk karıı teval bonlr• .. 

lini uıalarak l.oşhı: ,..<1,, tir nıutt•metlrre tevıı:l edlleookt;tır. 

- Cok mııhlünı. rnalm:ııcl. YR- l•:.lrc mııtemt'tleıi, nile relslt"J"Tle 'ba 
7.İ~elinizı t.ıl.uir <'di;\oruın. Sız"' iarııı he ledlklerl ı,ırn .. clerP alt s. 
~ıir hi1metle lnılııııahılirsenı .,;h le j uı.>I; kitrUarını t• wJ eJo>rke.ıı a. 
•nel.ıe lrrcdıliil elmr' in rica ede· J~"lnıeatn blrlııC'i ayfilsı.ndaki .mattı. 

• ı.amu auoxıru.smı. el.."mel• kartına 
11111. 

Ell:i sözlcriııcle ıninnrtt rlık .Jl'ZM'ftkları ,;ıbl1 bİJfOlt';\1 dl', (lkflHıl 

1 t·nuı • şubat 1948 için ( l) nuroaraJı :, {!~hırı b;ışı nı kaldırdı: 
_ Tesekkiir ı:Jerım Mr. Con • tıU.nıC", dbrt 1<o~e)i tıırlt"•tjrecek A. 

R · · · k d · ·ı·•· 1 rt' 1 '" (X) ""klirıde bir 1 :ırMl1> tptftl, <;On.. ey ı~ın ne ·a :ır ı) ı '"' c • 
liğini1i hiliyorum. ~tr. Elk on.ı 1•r ı (Deyamı 5 ncldr) 
, t"l'lllPk i'll"ı1i~inizi de b.ın:ı <;Ö) le- f'•:f'<•eklt"r -.·e t•"":ti g•lnlı tnrlhlnl, bu 
di i•arrt h:rerlnr ka~·ıkdeceklcrdir, 

O.·rek i areı \C gerel• tarihin mü. 
Hufı,e <ll.'ğl'r bir §C' dr.ğil .• 

ile.} i çok srt"eriııı.. Bııh11 ntz hir-;r~ 
lıilıni"ır değil ıııi':' 

ı·ı•kk~ple -.·e ıtıJlıımi~ı-ı<."f•k ımrPttc ya 
:n!ma ı IAlııı-tılır. Bu sekild • ıııt:ıl e. 
d lrn her numaralı 1.>cllme, l<!'!'>ilnılye. 

c;ı rıc lo:o: lıııdi<.t'\ i nıısıl fığrrn· 
.ı,. • ) ! k ·ı· • lfl •'ti• \'P olılııi:;n "'ihi 't'fİIJ!I" IHlfaC'ftl, uı,..ııu an n :ırn ı l\'e e : '" " • 

- işin ~azclC'l<'re akselıneııırsi· tır 
· ı h .... d .. 1 d" i - •;kmc•ı,11;; un \t' hububat dııgıt 

1 
• • ını.ları talimatname ,. ba 'l-lı (D) n11. nı ıa anı \uzun en O\ e arzu <' ı 

1 
Yuruın ;;ı ... 

1, ı ı· ı k 
1 

11•11ralı niimunc\ e mın ufıli t.C\'zt bor. 
•roı ı• :ı an' ı.: 

F· k 1 s·ı. I" b rk·. ,froım da yııpılacnktır. rkinclk.'\non 
, .ı tı ,ı <ns,ı. u ı ııdc ol· I"•.! t.cn ltlb:ıl'l"n fki~er 8,!ık devre. 

ınıı~a gerek ... Bu lıadı e onun ıçiıı lrl'f' alt tr\7.lattıı. bölnırlr.r :rukarcla 
p:ırıı~ız hir reklfım t'lahilir. (..ı) itnrii maddrdı• ıuıfoı f'dlldlc;"i tnn. 

\fevzıın cJciiislirnırk için: 
Siz ne fılemdesiniz Mr. Con· 

son'.' Yeni \.11.hrlini7ıl<'o ınrmnıın 
:nıı ıınm:? 

- Ho5ıın ılönilvor ~ilıi! .. '\l:ı) 1 
l.lıırl mira~ını nil'in h:ınn hır.ıldı 

:rnl::ıyıını:ıılıın gitti... "Kurh:ısalıır .. 
ıl:ırı ilk ihlıırı :ılılırn. hııriin ı::rldi. 

<'<!hindı•n n:ır:ı l'i;zrlıınını çık'l· 

rııı irinrfrn alrlı,i!ı kliHıdı gô.,lrr<li. 
1\ "ığıtl:ı ıınr .. ı: ik kt"Hmr l':ırdı~ 

""lrnin "ırnn rl'l Jtelrr<'k 1., 

fınuı \cı.;jnrle h•r lrnrhnı:::ı ~:ı"" 
ti rnnlı. 

C:on~on rlc' aııı elli: 
- nu :ıdıımlarıı ne ~·arıhm titt· 

mem Rnnn ölılilrcr;iy" ~tımnnlıt • 
Jıın olrtui!ıı :ınıa~ılıyor. Oün c;ayı. 
m:ı zeftlr ko~·ar3k heni zetı:rleme

ı.:r teşebhiis ettilPr. Jlcrel:r-1 ,.eraiıt 

ilk •tldomda fııt1;('.'ftirn. 
(Deftlnr ,,.., ) 

tl·ı IPt•I olunacaktır. 
6 - ('7) No. lı lıi:ılme, il incll,Annıı. 

•ııba1, mart J~l\ ıll"\T""' için Uç a lı#ı 

~'' evve.kı Vakıt 
27. 12. 917 

Sü\ me5elesi 
Hıın. \Cİ ctı 1 C'ellıl\elı çocu.ı..•· 

nıı h:ı.şhca ~ıd • .,, cl:ın ::çuf me.
le<ıi ilf' clttd! bir c:ı:rcHe i<ıtı!all 

hraı Yermiş ve lı.ızırl dt ı 1 ·r 119 
:pordıı QtOCnklıırın siil ihlı1 ıırı tt( 
..iye ~ilı"Periiğı hal•l,.. ıfiitlr \~ 
~n bol ı:ıoı lltlıhır yap•I< ~ı '11!'1 

he1' laraftf! old ıım.t gih: I • "u1~ ek 
MI ,...rlı ~ıii•timaı:ıı oı une ,_,.,~. 

md· tnr. Pit1~i n<Jl1a1tl'nna nua· 
•. n dti~i c-elbc lwiştlr. 
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aemiryolları üyat ı 
tarifeleri 

Doğu 
Alrikaua Devlet taş kömürü h\anbulda kurulmak 

rnrı,dararı 1 :·ncfrlc'J.J .. I t . k I k Danimarkada 
(Baıtaratı 1 incide) 

Ank.ıu·:ı, 2G (\ aıüt nıuhc~hirİI!• Moı;ko\·a, 26 (A.A.) - Sovyet 
.ıen) -· Dcvl~t D('miryollan U• oab:rltl' blirosunun :hususi teb• 
mnm M~ ürlüğü yolcu ve eşya til• ~ğ!: 

Nalm:k cenup doğusunda ln~. • dteı,:d,.ı~r.am çok yakından takip etmek iŞ e mest uru aca 
Vetlerimizle dtişman arnsınc1r. <'ar• bahk konser 
pıJ!lln;nrıı llevnm eılilmiş Ve Olİ!i• ROMMEL AGIR KAYIPLARA UGRADI iktisat vekaletince bir kanun 

r:i'dcrindc yenidc:ı d~~i~ikliltler Orta don çcvrcsim\c kuvvetle• 
ye-;.ır.ışta Bu yeui tarı e ere gc.• :·imlzi::ı ta:ı:-nı:tu devam etmekte• 
re eşya nakliye ucrctleri GOO kı °" d:r. 

mnn i.';gnl ettiği 'birçc,k :meıs1'..un Londr.ı_, ~G (.\.ı~.). -.~o:ucl projesi hazırlandı fab~·ıkası alına 
muhn.llerdcn atılmı~tır. l{uwetlc:• kuvvctlerı rıePtc ~cı;:u1. c.ll11o~ı;u-. Ankara :?G (\'nki't muhabirin 1 

mmn-d.~ beht'r kilo hn.şın:ı on, yir• 25 llkl amın gdnfl c.rta Don 
mi, 0!'.1% para k.a:J ır ~rttırılmak.ta• t':vre<1in<le tanrr .,larını b:ı..'}.'.ll'I ile 
dır. Yolcu llcrctlt>.rınc ) .ıpılaıı "eli~tiren k\ivvet eriıniz, evvelce 
zau mıktarı da cuz'id~r· bt:ın~l ! l~ldirc~. i!!tiknmctlcrde ilerleye• 
ıle Ankara arasındakı l·oıeu b~·· rcl. en önemlileri Fisenko•ıo, 
Jet ücrctleıi birinci mcvkilot".!e :Knıı.t,.mirovr.kıı. hatıt;ndıı Ma.rkov• 
takriben .~.5, i3?!1c~ ~vki!C:"rclc ka, Bug1evka, Rostohovnti, Bon• 
3,5, Uçi.ıncu mcv..-iJcrd; :se 2.5 h, c1'1revka Grc-kovo. Fominkıı, Ku• 
rnyr tulm:ıl:tnc"Jr. . tcinikov' il.: mlihim bir idari mer-

rimiz: ileri hareketleri sıraoında Mare5al Ronıt:l .:rı.~·Hııatan.n mım:ı· den) _ .lkti~t Vdtal:ti bir ''Dev• 
32 Alman tankı 30 batarya top, faruunı kuvvetli bırltnl)nn garnı • l r ·~. Uril 1.,• tmclcri Ruru• 

· k d d. t • t' Pom lin et nı>-0m ,...t 
~00-00() mermi ve biiyü . r.~yı a z_onuııa tev 1 c nU'i ır.. ~ : mu" nun tt~kili hakkın'1a bir ka• 

HükUınete yapılan bir 
tetkik edıliyor 

Eu zam·n-r Dcmır:;cllarındnkı ı:e-z ve demizyol durağı olan Ma'.· 
izdihamı önlemek, son Z:'\manlar• C.':!>skaya'yı ele geçirmiı;:lerdır. 
dl\ yt\kselmi':! olan znrurı masraf· 25 İlkkunun günü ~kııvnt duş
ıan 'lrnrşılamuk mn~c:adi~Jc y:ıpı:· m:ındnn alınan <'Sir Fayısı 7,500 
n•aktadır. Yeni tarıfelerın ~ntbı~ı· kisiye yUkselmistir. 16 113. 25 ilk• 
ne öönümüzdcki ayın ilk giıolerın• kanun zarf:nd.1'. kuvvetlerimiz dü~ 
ılcn itibaren baslnnını<J olacnk· mandan 4-llJ.700 ('r. ve subay esir 
tır. almııılardır. 

obils ve mayinlcr ele g~~rmışl<:r• ' bilhassa ~rtçı ltu~etler~ a ır ka : nun projesi hazırlamıı;tır. Tc<;kıl 
di'r • :,;1plara ugraıru uı. Berlın radyosu 1 n ak k nım kömür ve mu.,. 

t d.. nı.... k. . at d ~·rt de o u zıe u ~ 
SON \'AZ \'ET un c>A;lam 1 "7 ny. ın a. ..,ı e t ki n istihsal' ve satışına ait sı• 

Moskova, 26 (A.A.) - Sovyct ki yolun lCO kıloınetrc cenubun • a. a . 1 lel . ak • ··ı ·he · de ı ·ı· k rıaı ·ve tıcarl muame ert yapae kuvvetleri, St:allnıı:md Çe\re.,inclc c.nn ve s:o cı ~ın n ngı ıı: uv . ,,. b. la . 1 . 1• • 
~ ti · ·n '{ih hl k ti ımaıat sa. a l'ıY e ıstasyon, ıman, bulunan 22 Alman tUmenini k • ve erını "' ver zrr : uvve .:· • w 

· • ak • · b. ldnı"t b ıskcle ve :ır adcn agızları arasında 
şatan .çemberi kırmak ıçııı Al• ıını sarm • ıcın ır sa ., a u· ,_.. .. nak'' • • h · d 

l dukl bild. · "'ftrek" 11.omur 1vatı ıçın er ~§ıt c-
::nnnt:ır tarafından yapılan :muaz· un ıı.nm ırmış ve Aw a • • • l k ra.rak • 

t ·· t~'-,,.ftl ı· , f" 1 k mıryolu, hava. ıattı 11 ıştee 
zam gayreti kafi olarak kmnı~· ın mus UA·x: ı;e ı~eEA oe ece k d l . k'' Ur 'h . UnJ rde 1 .,ıl - ·ı· tece ;lıa en erın om ı tıye.• 

g • / an a., acagını 1 ave et • c.ını tt:.min için orman işletcl::ilee ı:ırdır. 
Sovyct başkumandanlığı, ka.nıı· 

lık taaITUZ yapan Almanlann rur· 
kürttildükl:rini ve Kızıl or'1unun 
Stnlingrad cenup batısında ileri 
yilrUytişUnc tekrar başladığını lıil• 
clinnektedir. Almanların, Stalin• 
grad'ın 90 mil cenup batısında 
Kote?nikovo :;imaline 6 tfunen top 
ladıktan sonra, Sovyetlerin daha 
şimalde kurcluklnn demir duvarı 
clclmek maksadile 12 ilkk!nunda 
cok lbilyük bir hücuma. geçtikleri 
ilk defa. olarak açığa vurulmakta• 
clır. Almanlar, böylece Stulingr:ıd 
önünde S>u§:ıtılan 300.000 askeri 
luırtarmağı ümit ediyorlardı. llk 
l'Unle-rde 3 tnnk tümenini ihtiva 
eden Alınan kuvvetleri şiddetle 
taaml%a geçmişler, Sovyct kuv• 
VC'tlerini lbirnz geri at~n ve ba• 
zı mesknn mahalJeri ele geçirme• 
ğe muvnffak olmuşlardır. 

.mış ır· HOMS'A AKIN cek, '.kömür sanayiinde tahmil ve 
tah!i}o"e işt..'"li için enerji santraı
l~n kuracak. kömürle ilgili her 
cin!l sinai müesseseler meydana 
getirecek ve linyit ııattşiyle uğra• 

JADdra.. 26 (A.A.) - Evvelki 
gün, İngiliz: boıı:nlxı uçakları Sirt:!• 
nin cenubunda Homsdaki hava. a· 
lnnrnn ;ıidd~tli bir hava akın1 yap· 
mışlardı:r. Yerde bulunan uçaklar 
tahrip edilmiştir. 

ııac..ktır. 

Ankara. 26 (Vakit mub 
den) - Danımarkadau B 
nu, balık konservesi. balık 
balrk zamkı ve bunlara ait 
kel~in inıill edecek tesisat· 
Jıkte bir fabrikayı hUkfune 
satı:nak teklifinde bulunulrr 
Bu husu~ta gerekli h.-ızıı 
başlanmıştır. Müspet 1:5.r 
varıldı~ tnktirdc fabrika 
bulda kurul:ıca'lt, balık S.'lna. 
ı:;uretlc mo !ern bir ııekJe so 
ğu gibi lıarice de balık ihr 
mek mümkün olacaktır. Bu' 
takriben 500 bin liraya nıa 

cakur. 
- ----o 1ô ila 25 ilkkitııun 7.arfında ya• 

DarJaaın yer!ne pılan çarpısmalarda sovyct Nı• 
wıro eçiuor lik!eri 172 tank, l877 top, 54.000ı 
• 'J1 tlifek, 82 radyo me'l'1<ezi, 1.177 

(!Jaşlaraf ı 1 incicle1 
ve ltalyoda da oturmu~tur. Gecen 
sene üniversiteye yazılmak için Ce• 
zayire gelmiştir. 

TAFSiLAT YOK 
Londra: 26, (A.A.) - Amiral Dar 

ıc nı öldüren odamın asıldığı hakkın 
da (ezayir radyosundan verilen ya· 
rı rcsr." haberi teyid eden resmi hiç 
b'r ıra' mal simdiye kadar londrO" 
yo "rr-41ir 

motoeiklct, l.115 :ıraba, 6783 bi• 
Dt>k hayvanı v-: 97 mühimmat, f>i• 
lah ve yiyecek depos'l de gecir• 
mis]erdir. 

Ayrıca 107 uı;ak, 133 tnnk, 
muhtelif capta 25t top tahrip olun• 
mustur. 

21 ilkk:•nunda rlfüıman savalf sa• 
h-ısında 7.000 den fazla er ve !>U• 

bay ôlü bırnkmı<;tır. 
:mmK ~zm; 

INOhJZ TEBtlG1 
n.n1ıirc, 26 (A.A,) - Orta§&rk İn.. 

gJ:.Z kuvvetı«ı ka~hmrn bu&iln. 
h11 cumeztcsl m.U;~rek tebUğl: 

Dlln lnıvvcllemtıiz öğlo vaktl Slr. 
teyl i§gal et.mı.ı_ler V.) batı tsUka.me • 
tın~e çekilen dtı.,manla temasa geç , 
mişlerdir. 

Onc-mll hava harekoUerl ollmunı§ • 
tır. 

Dün Tunus ııçıkla:-ı ::sukamet;lnde 
cenuba doğru yol a!an gcmllcre k82"§I 
!Ki ağır taarruz yapllnUftD'. 

Zelzele 
f.Baıtaraf ı 1 incide~ 

BllCPin Erbaa, Uç ,.ıı evvelki Erzin
CaMll küt;ıUk ve ~ bir ntımuneeı 
hallndedtr. Kaaab&nı.'.ı yttsde 90 ı yı_ 

ıaııw,tır. yüzde 10 u da yıkılmak 

telıllkeslndedir. 

FeWletten yalnız kaymakamın tek 
1'atıı evUe bir mektep kurtulmu2tu.r. 
D'. ~ ahp.p ve beton biD&lar mabvo\ 
m.u,tur. 

Fabrika Danımarkalılar 
fmdan kurulacak, ~lıetmc 
tnrafnm;.dan öğrenildikten 
bize devredilecektir. 

Yugoslav çetelel 
bir şehri aldlla 

~.;rtL OOP. 0 NUN ADAM! MI? 
Cezayir: ?6, (A.A.) - Amiral 

C loııın kati'inin evvelce asker oı· 

d " v• Fransrıfar tarafından veri• 
1~11 >' ' jviyet varakasını kullanmak 
s •re•.! Amiral Darlanın dairesine, 

ebi ~·-i söylenmektedir. Hangi or 
du) a mensup olduğu İfJa edilmi$tir. 
( Mrikadan Madride gelen habeı" 
l ·, katilin, Dorio milislerinden oldu 
ğu,,u sar:dıracak mahiyettedir) 

Moslm,·a. 26 (A.A.) - So~·et 
habeıjer bürosu tebliği:, 

Merkez ceph~sinclc, kuvvetleri• 
:ni'Zin bir kısmı, Jtu~atılan düşn:ın:ı 
b'arııiLnnlarının imlıasile ve d~· 
man Jc.~rııılık uıarruzlann1 pUs• 
kürtmekle meşgul olmu~tUT. 

K.t\FKASYAl•A 
l<JSkO\'a, 26 ( 4.A.) - Sovyet 

haberler bürosu bildiriyor: 

Fakat, Sovyct kuvvetleri tekrar 
top!anmışlar, dU§'lllıını yıpmtUU§Iar 

ve nihayet ka~lık tıuırruza geçe -
rek clll§manı cenup batıya atmı§lar~ 
dır. Dünkü noel günü akşamı Sovyct 
kttalan ccman 9 bUyUk §Chrl tekrar 
lşıa,.1 etmıılıcr, aımawarı orta. Don 
çevrelerinde daha. çok geri Btmı§lar, 
aralannd& mUhim ııohirler bUJunan 
birçok meslaln mahalleri yeııtdcn e!e 

Sus yakmmdakl demfry:>lları savq 
~aklarrmızın taarnızwıa maruz kal. 
mıııtır. 

Bu hareketler sonunda uça.klan.. 
m?Zdan b1ı1 tlssUno uonmemlştır. 

HiZAN MINTAKASINDA 

Rabat: 26, (A.A.) - Fas rCJdıt 
yosu bildiriyor: 

tibyanın cenup ucunda Çad top· 
raklarından gelen müttefik kuvvetleri 
ilerlem.-lcrine devam ediyorlar. 

Fel&ket geceaı. çıkan yangm!ardan 
bazılarında bllA dumaııl&r görlllmek. 
tedıı.·. Bu kadar geni§ blr Jıuara uı: 
ramasma ratmen iman ıtayıbmm Do 
yQzU bulm.aYlfUldakt meaut tesadUf 
deJ;"Ccmin herkealn eokakta bulundu. 
JD bir eaatte vukua gelmJ§ oımuı. 
dır. 

Btltün ağır yaraldar balft&Delercı 
ı.ldJrılml§, batltlerl ted&Yi altrna 
al~. 

SmeAT VDdLtNtN VBDlGl 
!zAHAT 

Londra, 26 (A.A.) - :Moeko\ff 
;tOAı:nun bu sabah verdiği blr 1ı 
gtıre Yugoalav çetec-lni Bosnad' 
l:bı blr kaaaba olan Livioyu §i 
ırıkak muharebelerinden sonra 
mı§lerdir. İ§gal kuvvetlerine ııı 

3('(1 kadar er ve subay öldUrUlm 
Batı Bos:ıada çeteciler Suvak 

:uuıabaaını tamamlle kUŞ$tmı,,l 
.Bu §l!hrln ch·arında. §imdi §1 
çarpıpıalar oluyor. 

Beşiktaş galip 
(Başfaraf.1. 1 inci 

dan kaleye sirdi •• 

lskenderiyedeki 
Fransız fil osu 

l;'t!Çlrml§lerdlr. ~ 

(Vak t· Dorio cvv lce komünist" 
ke'l b·rd ., ire rnüf 't sağ ccryarıl':• 

ra qeçmi~ ve s'mdi Pcrisfe Almanla'" 
rın en hararet; taraftarlarından biri 
olma<> bulunan bir Fransız Parti adcı" 
m dır.l 1 

Am!ral Darların l:atli n ii•ı• ~,. 
etilc meydnna ı t;m ~iyn.si buhso 

ıı )iizünden, Noel yortulannı 
E"ph~ ge~iren genemi 1%~enhc• 

•''"" Cezayirc dbnmü3tilr. Uzun 
r n.ııı.!anbcri A~xarı düşmıını C• 

la11 ""eneraı Ginıad, muvakkntcn 
n.ıraı Derlanı istıhlf1f etmekte

cl i r. General Giroud'oın kat'i 0111• 

rak amira~ Darlanın yerine ge<;iri• 
le.ceği çok muhtemel görülmekte• 
dir~ Genc"ral, muharip Frans.'Zlar• 
la iş beraberli,ı;i yamnak lehinde 
bulunmuştur. 

RUHANi AYiN 
J:a.bat, 26 (A.A.) - Bu sabah 

Rnhnt [dis:sinde bir nyin yapıl· 
mı trr. Fns'taki Amerik:ın kuvvet
!eıin in kumandanı ve sultanın ve• 
ziri lbu fiyir.de hazır bulunmu-.ıar• 
&ır. Protestan mabedinde de :i· 
:Yin ynprlmıştrr. Bu i'Lyinde F::ı .. 
s·ıltanı ve ytiksek rtitbeli Ameri• 
kan .. ubaylnn hazır bulunmuşlar
dır . 

Fmnsız imparatorluk konEeyi 
ilıt iin Cezavir'de toplill2C'Jak Dar• 
lan'rn halef;ni ~çece-ktir. Bıı kon• 
se} · n azası Franaz kuvvetıeri baş 
kum:•ndanı general Giral!d ile g~ 
ne ıl Eergerot, Fas umurrJ valisi 
;:?el' ral Nogues.C'!Z..Wi'r umumi va• 
fo;i '""·e~ Chatel ve Fmnse; lbatı 
A frık:ı. umumi valisi Bl)isson'dur. 
I>· .:ın 'tn halefi muhterneİ olarak 
bu a'°l"iyctieziden <biri oJacnkt•r. 

\1 liH.\'R;P Jı'RANSIZlu\RA 
Gi)RE 

\'n.,~ngton, 26 (A.A.) - Muha• 
l"jp Fransızlar sozcusiı, Darlnn'ın 
l\~tlio;n doğUl'acağı nkibetlcr hak• 
kında fikir.r~~r.Utmcnin heniu:: pek 
clıkcn 01duğunu söy1Cllllli fc\knt, 
bu ölUmün, Fr:ı~z birliği için en 
o~~mli manilerden b:rini ortadan 
kaldırmı, bulunduğunu ilfı.vc ct
n:igtir. 

* • :(. 
Londrn, 26 (A.A) - Londrad::ıkl 

ııvaşıın Fransızlar, f!."neral Jlro'nuı. 
Dar!an:ı halet olmam takd r.ınde ker .. 
eliler! He şlmal Afrlkndaki Fransızlar 
arnsmda derhal bir yakınlık h:ısıl o. 
ıaccğı rnütnıensmda bulunmaktadır. 
ıar 

Esasen Dögol ile Jiro nraStnda h ç 
l Jr zaman nlz:ı. '' mUnnka'<ı oım,, 
mı tır. Hnlled.lmc, i.::ap eden y gillıE' 

rrı'c ele, lmpn.r:ı.to,.luk me•V.s s hl M 

~··•!terinin ıı lrnulU meselci dlr. Mütt•' 

Cezayir: 26, (A.A.) - General 
Giraud, Onited Presse yazı ile bir 
mülôkat vermiıtir. Sorulan sualler 
ve alınan cevaplar un1ardır: 

- Fransız batı Afrikasının hare· 
kele geçirebileceği oslter sayısı ne 
kadardır? 

- 300.000 kiıi. 
- Pilônlarınrz gerıeral de Gaul 

le kuvvetlerile iJ beraberliği yap • 
mak veya birleımek lıısımlarını da 
ihtiva etmekte midir? 

- Evet, pek tabii olarak. 
- Yapılan pilanlar Birleşik mi! 

!etler arasında askeri bakımdan 
tam bir iı beraberliği icap ettirdiği• 
ne göre, bu iş beraberliği lskende· 
riyo ve başka limanlC'.rda bulunan 
Fransız gemilerine de teımil ellirile 
cek midir'> 

- Amerikan milletine veya ba;: 
ka bir birleşik millete verilecek bir 
mesajınız. var mıdır?: 
- Amerikan milletinin JUrasını bil 

mesini isterim: Fransa, çok büyük ih 
tiyacı olan en modern silahların bir 
an evvel ve mümkün olan sürotle 
Birleıik Amerika torafır>cfan kendisi" 
ne verileceğine katiyyen emindir. 
Fransız. ordusu bu silahları kullandı 
ğı zaman, zafer gününün çok sl:rot 
le yaklaşacağını ""'""rika hlar göre 
cekİerdir. 

ral Datla.nm katlini tefsir eden 
P.eis 'R11ZV.elt şöyle demı ~tır: 

''- Bu alçakça cinayet en ön 
plancm ~en bir clirüındUr. Birl:
ı;ilt milletler 5eflerıinin hepsi bu 
noktada beraberdirler. Nazizm, 
fac:iz:n ve ns:kcri istibdad ınraftar
ıirı bzşka türlU dUı:ıünebilirlcr. 
Adaletin derhal yerine getirl1.'!Ce· 
ğini, Amiralin katil veye. katille • 
rinin tem ve haklı bir ce"hayz ~arp 
tınlacaklarını ümit ederim.'' 

Cezayir, 2fı (A.A.) - Anıirrıl Dnr 
lanın krıliliniıı ıwnlcc asker oldu .. 
Ru ve Fransızlar t:ırafındrın ,·erilrıı 
lıir hüviyet varakaı;ını kull:ınmrı 1• 
sureli\ le Anıir:ıl J>:ırl'lnın dnircsi. 
ne ııi relıi ld i~i sıjyh"ınıcl. lcd i r. ll:w 
gi orduyn menc;up oıJuğıı ifsn c n 
mcmislir. (Afrikndnn l\!:ı<lrile ı,;c. 
len h:ıhcrlcr, kııtilin, J>oryo rnıli!'; • 
!erinden olduğ•ınu ı;rıııchrncrık nı ı 
hiretıcdir.) Amiral, iki kursun ~ ı, 
rıt!':I :ıldıklaıı sonro, :ırtık komıoı::ı · 
J11nrrıış \'<' hemen kcnılini kayhl'I. 
miştir. Amiralin ce eni hnı;l:ıh:ın .. 
den lıııkiıınet lılnnsınııı lıoliinc 11. 

fıkler;n no!:tni na::a.r. :ı r,öre gc:ıcrnl 1 şınnıışlır. • 
• l.rc. Darlana b 1 f o'malhı. en lflyl'• Bir ılenıı m:ıngnsı srıh:ıh:ı k:ııln• 
z:ıttır. tı le: lıcklcn iştir. Dini lıyiıı hıı 
•Darbnın ~erine ı.rwaı ölse.) dl!,, sobrılı lıirc.o~ resmi şahsiyetlerin 
Londra, 26 (A,A) P.oyterın mu. lşlir·ıkh le bü.) ilk kifüe<ie yapılmış. 

J!nb r rtc ~öre, Avust·ıral,:ıda cfk\r tır \ınenknlı askerlerin de dn· 
r:ıı:lı.;r: hıl bulunduğu binlerce kişiıJl'n mü. 

'"D:ırlanm yortne Lnva: n !Slmem ş rC'kkcp bir knfilc ta'mlıııı iintinde'l 
<Jlnıası ncrnacıılt b!r cyJ r.. s çnıi' •e gcncrnl Jiro da ıazıyt' 

nllZ\'l~L1 L~ 5(1ZLl~Ri eım·şıir. 'f.ılıul nım:>hl,alcn ~nzlık 

':ı~in;.,ton, ::r. (:\.A.) - Ami· " rrl\.l kon:H"l1,tır. 

Ba~ka bir Sovyet .. rdusu da Nalçık 
<:enup doğu çovreslndo tnarruzunu ge 
ıı,urmcktedlr. 

Geve Tcb!lğl 
Moskovn, 26 (A.A.) - Sovyet gece 

~ırısı tebliği: 

25 ilkkt\.nunda, kuvvoUerimiz evvct 
ki istlkamet.Jer<lc dllşman kuvveUer1. 
je çarpıgmalarn. devam et.mi§lerdlr. 

Almıuılıı.r koteln!kovo kcslmJDdo 23 
ı)O. so kilom l' 

9000 Alman öldilrUlmllş, 
160 tnnk ele geçlrllml§tir. 

lını:•ıı:wruıı 

270 uçak, 

Kafkcıslarda, Nalçık keslmlnde Rus 
tı.arruzu devam etmektedir. Rus kuv 
\-cUerl burada 25 lltl. 30 kilomere Jlcr. 
lcmcğe muvaffak olmll§lardxr. 3 bU. 
yUk mesldUı mahal i§gal edllmi~ ve 
'öO den fazlıı tank Rus lruvvot,ıcrinlıı 
E:l!ne geçmlgUr. 

Mesltova, 26 (A'.A.) - Sovyet öğle 
•cbllği eki: 

Sto.Ungrad fabrlkalnr çevrcslnd~ 

lnıvveUerimiz kuşattıklah mevzl!er • 
~ çarpıgmalar ynpmı,,lar vo 19 dili • 
man blokho.vzını tahrlP' ettikten son. 
ra ganlmeUer almI§lardır. Kuvvetıc. 
ı.ml'Z. dUgman tarafından tutulı:uı b\r 
fabrikaya taarruz ederek burasını 

i:&a.l etmlgler ve takriben 500 d~ 
roıın askeri öldUnn~1erdır. 

Alnıan Tebliği 

Bcrlin, 26 (A,A) - Alman ordu. 
Jnrı· umumi ltarargA.bınm ıt.cbUğı Cl'.. 

cllmle §Öy!c demektedir: 
Terek'ln §lmnllDde dllşman Alman 

hnnarına .kargı ynpmııı olduğu alon. 
lar csnasmdıı. ağır zayiata. uğramıc

tu. Bu kesimde 29 Sovyot hlfcum n. 
rn"nsı tahr1b cdıimlııUr. Voıga Ue 
Don arasında ve Don bölgeslndo dil> 
manın devamlı taarruzları pUskUr
t'.llmll§tUr. Alman kıta.!nrının karşı 

.t:ıarruzları esnasında Sovyet kuvvet,. 
lcri birçok noktadan atılmı§t;ır. 42 
d~gman hUcum arabıısı tahrib edil -
m.ştır. 

Mllbim hava filoları ve Macar seri 
snva:ı uçnkları kara hnrcketıerlnl ge. 
cc \'C gündUz destcltl~lerdlr. Don 
U!'lırinin doğu kıyısmdn. yapılan mov 
21i akınlar esnasında Mncnr kıtn1aı·ı, 
~i::cak dll:Jman mevz lnl tahrlb ve ora 
tin. bulunanları lmhn. etml~lcrd r. Vo. 
roı.:cj'.n şimal batısında ve Kalonge. 
r.jn bntıqındn. Alman lutalnrının yap 
r.ı olduğu tesirli bücumlnr netice.. 
ii:ıde dUşmnn ağır ır..a.ylalcl uğramı;. 

t•r . .B!rçol' esir ve ganimet nlınmı!J. 
tır Crıbhenln orta. kesim xıdekl dl4'
:"". m •vz 1 taarruzlart n ılm knlmı: 
tı Vrltkl • Lukl garni~·:mu, dllşma.. 
nıı )l'ni tıı.arnızlnrım pU<ıkürtmUıı -
\.!.•,. 

DU•man İlmen gö!U cenup doğu -
f.ltında yaptığı akınlarda ::.o hUC'um a. 
rnt ası knyb"tm 5tlr. Pllte bomb::ı u. 
çr.kları, B'llıkçılar varımad!lsmdıı.l •• 
s,wyct batnr.ı.alarına ve Kand::ılasch:ı. 
go.nn:n tcsıslcr\ne o~ır bombıı.larlı>. 

hCcum etmişlerdir, 
::?..ı .lkl•ı\n ındıı 31) Sovy~ uçnğı dil. 

,uıfl!mll-tur, Hava tışıt <ılolar: ccb. 
lıc· b muhtelif kes mlcrinde snva3la. 
rm cet·cyan elt ğl bazı \ıı~nad nolftn 
ı rın g c ve r;Undüz nı .hlmmat ve 
r o n1!ld len ı:tmı larcı" 

TUNUSTA 

Londra: 26, (A.A.) - Cezayir 
radyosu, müttefik öncülerinin Tunusa 
20 lcilometre kadar yalcfajhldannı, 

bildirmektedir. 

a.ııbl)"O vclll Hulnsı Alatlf 7ap • 
tilt tetJdk net)ce.sinde plan aGyıe. 
m.l§ıtir: 

"- Sarauıtı çok fiddeUı blr tealr 
JaPIDlltır. Kaa.1e'1et can kayıbımız, 
Ç<Jktur. Yaralılann imdadma kıaa b1r 
zamanda yetl§llebllm1§t1r. Kmlaym 
gönderdtğl yardım maızemesı vaktin 
de gelml§ ve ehllyetll ellerle iyl kulla 

FRANSIZ AJANSINA GöRE nılmaya bqlanmlftır. 
VAZIYET BtıuıJa. GMrlQa.ıa bG;rWt ban.b-.. 

Londra: 26, (A.A.) - Afi Aan· nin eeasıı :~ .:n~ ı:-
sının askeri muhabiri yazıyor: 8~e.ııı va .... ...:ır ııo..o herf;• 1ıl 1 

b 
• ı ..... , tara.,-- a 6 •• n a u yaT& an 

Noel baıından erı Tunustan ge • 1 ağtrlan Sama a To. 
len haberler oldukça önemli bir su- akyırmışd ~ıanm' tır: un ve 

t L • d'I • ol -tt fik u 8 yo q • ret o fa-.vıye e ı mıı an mu e ı Hafifl rin d paıun:manlan munta 
kuvvetleri ileri hareketlerine tekrar ~ e ı1 ~ ........... BUt11 arka : 
'--1 · d'd ·dd" ·kk. za.maD yap m .... ı.--. D 
""l am11 ve ıım ı en cı ı tera ı <! tarın dlkkatll ve ~ meaal.11 
ter kaydetmiştir. Bugünden Tunusun t 

8
:dire §&ya dır 

20 kiometre yakınında Andlerson a ZlLED~ ' YAJU>IMLı\B 
kıtlarının bulunduğu bildiriliyordu.. zuc, %6 (A...A) _ Zelzele felAkeL 
Bunun manası Teburbc:nın yeniden ::cdelerjne ilk yardıaı olar&k Zile hal. 
ya dü$müş, yahut çevrilmi~ old:1ğu" kt b!r heyet. eli ıle Erbaa ve Nlkara 
dur. Mihver kıtalan bu kesimde kuv 'tıM ton mUhtellf er.mk, lld balya ~
vetli siperlere yerfeşmiı olduğu için }'Pceı.. oşyaar, dört ton çM gön~r
olaylardan daha çabuk hüküm ve • 
rilmemesi gerekmekle beraber, Neh" 
ringin 1köprübaşını geniıletmek ter 
scıvvurunu tatbik edemediği düıünü 

lebilir. Esasen selôhiyetli müttefik 
kaynaklan Tunustaki düıman kuvvet 
feri hakkında malumat vermek iste 1 

miyorfar. Verilen haberlere göre 14 
talyadan kafileler gelmeğe devam 
ediyorsa da düşman genelkurmayı• 
nın bir boıoftma için tedbir almakta 
olması da imkônsız değildir. Her 
halde Tunustaki ilerlemeler, Sirteyi 
zaptecfen sekizinci orciunun ilerleme 
sile ayni zamanda vuku bulması iti· 
berile bilhassa önemidir. Şimdi bi"' 
!inecek nokta, Sirtenin deniz yolu 
ile asker ve malzeme celbine ini" 
kôn verecek bir üs teıkil edip et" 
meyeceğidlr. Bunun kiiçük bir ölçü 
do mümkün olacağı sanılmaktadır .• 
Sirte körfezinde gertelcten kullanı • 

mir!erdlr. 
Bundan ba.~ka zetzeledeıı harap o • 

!An mmtakada yapıl'Dl&kta otan bara. 
l"..a in§aa.tmda çatqıaı&k U.ıere B:rb&a 
ve Niksar& onbeı marangoz gönderil. 
:n~tır. 

l\IUGLADA ZELZELE 
Muğla, 26 (A.A) - DUn Mllt\.9 

ınerkezı Uo Sellmlye ııahtye merke • 
Y:r.de yer sararntıları olmu§tur. Ha . 
ear yoktur. 

ŞEHRt:MlZDE YARDIM 
HAZIRLIKLARJ 

Erbaa fellkctzed~lerlne yardım 

:rnnk.eadlyle partlde kuru~an kom\8-
yon faallyetc geçml§tlr. DUn Uk oıa.. 
rak c;ıır§ıdaki yorga.ncı eanafı •o yor~ 
ı;an teberr.ı etmişUr. Diğer teberru.. 
ıarıD kabulUno pazartesiden itlbaren 
<Jü.a genjş b'.r ölçUde b14laııacaktır. 

tRAN KONSOLOSL"NUN 
TA'ZİYESl 

lan limanlar Bingôzi ile Misuraladır. lran konsolosu va!Jye mektupl!l 
Herhalde şu cihet kaydediliyor ki, Erlıae. zclzelesl için ta'zlyede bulun. 
8 inci ordunun motörlü ilerlemesini, muştur. 
mihver; A fri kad a yok el m ek veya ta '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
mamilc koğmak amocile mütolea et 
mek gerektir. 

HAVA FAA\LIYETI 

f.ondrn, 2G (A.ı\.) - 'l'unusl:ı 

fcno lınvo şartlorı yüzilndcn hava 
f:ınliycli malıdut olınuşlur. Bunun. 
Ja bcrnber müllcfik a\· uçnklnrı, 
ileri höl!{clcrdcki milwcr hedefleri. 
ne ln'lrruzlarııı:ı 
dlr. 

devanı etmişler-

Tunuslu kıır:ı fanliyelinc selin. 
ce, müllcfik ileri müfre~clcrl Mc. 
cczellı:ıhııı 10 J.llonırırc şinırıli şnr• 

kisinde bir mitl\'er mc\'zli zapteı. 

rnlşler, lılrçok ıııuk:ıbil Jıücıımlım 
pıisk iirlmilşlerclir. 

ŞiMAL[ AFRiKA TEBLICI 

ı.ondrrı, 2G (J\.A.) - Şiınnli Af~ 

rik:ı miillcfik Jrnn·etler tchlilii: fn. 
glliz _ Amerikan kuHellcrlnin Mc. 
cezclhnh şimal dol{u~unlla fi kiloe 
metre ilerlediklerini ve Fransız 

l:ıtohrının da J\nionıan halı çe,·. 

resinde dilşnınn tn:ırruzlarını başa.. 

rı ile püskürterek birçok esir "e 
malzeme nldıklnnnı bildirmektedir. 

CEZAIRE AKIN 
londra: 26, (A.A.) - Cezayir 

radyosunun bu sabay bildirdiğine, 
göre, dün gece Cezayir şehrinde 4 
defa tehlike işareti verilmiştir. Bir 
kaç mihver uçağı ıehir üzerinde uç· 
muştur. Uı;aksavar bataryaları jid 4 

detli bir baraj ateşi c.cmıştır. 

ALMAN TEBLICI 
Berlin: 26, (A.A.1 - tibyada ke· 

jif birlikleri faaliyeti olmuştur. 

Alman ucaldarı, cı:caktan lngiliı 
kuvvetlerine hücum etmişlerdir. Bin 
gôzi limanı geceleyin muvaffaklyct 
le hücuma uğramıştır. 

Tunusta Alman ve ltalyan kıta· 
forı, fiddetli tarpı~maarının hedefi 
olan mevzileri işgal etmbler ve düJ 
man taarruzlarını pOskOrtmOılerdir. 
Alman ve ltalyan uçakları, Cezayir 
limanının tesislerine ve Cezayir hava 
alanlarına hücum etmiılerdir. 

Gençlerin oyunun 1 inci 
kasında yaphğı bu sol Beşi~ 
lan harekete getirdi. Siya]1 b 
lılar, uıun paslarla Gençleriıı 
sini sarmalda gecikmediler '°' 
tnzyik sırnsında, korner ntıı:ı 

istifade eden Beşiktntı solaçı~1 

rii takımının beraberlik golüD 
kardı. 1 

Üst üsle ynpılan !iu iki~ 
dao sonra oyun iki tarafın ı 

lıldı ııkınlarile mGtevuin bir 
aldı. Bu arada, Gençlerin solf 
çIDc Alinin iki pasını iyi 'ttl 
mayan arkadaşlan güael ild 
tı kaçırdılar. Beşiktaşlılar, btJ 
llkeyi atlattıktan sonra. bf 
lannı gelişlirmclte vo kendil 
mahsus tempolannı tuttur 
h:ışlndıl:ır. Hnlckt Lu hficurn 
en csnslı rolü almıştı. 28 inci 
kikada Beşiktaş sal'!acıRının 1 

bir pasını kafa ile içeri alııt 
ise de sol açığa gecen top ti 
kendisine geldiği vnldt ynlntı 
sn(eden Beşiktaş kaptanı ikin( 
fa Genelerin nslnnnn inkh. j 
t:ışlılnr, bugün uzun ve bei 
paslarla güzel bir oyun çıknı1 
lnr ve rokiplerinln kalesi önf 
kolavlılclR fl'Ol vnztyetine gl~ 
yorlnr. Devrenin 30 uncu datcl 
cımdn Gençlerin sanlrnhnfı 1 
bir f)asta topu sa~ ncıl<lanna 
Girdi. Selim lR dışındon Beşi 
kalesinin köşesini bulnn tok 
zel bir ''uruşlr tnk1mı bcrabe1 
ziy<'!e ı.tetircn ikinci sayıyı da 
kardı. Güzel oynayan falctıt bir 
lil sol çıkaramayan BeşiktnŞ 
hcskılnnnı biraz dnhn nrıtırd• 
Tiıı nrnda saıt le Hüsevinln 
ile )'RPh!.h golii hnkem ohc;:ıy<İ 
cleUi ve bu devre 2: 2 bcrf 
biıti. 

lkinci ı'le,'Teve, ht!lllen he 
Rec;lklıııılılnrın basln'>I nltırıdn 
ti denehllir. Bu devrede Beş1 

hlnr srığnçığn kOçQk Yccdlyi 
mı5lordı. C:cnrlcr TiirlliU c!e ı 
laıınn srı1i nçıl.!ını deiıiştirmişlİ· 
slkt:ıııhlar nçıklnrı vıı.sıt:ısile f 
ter knlesini lmlavhkln tehdit 
Yor]Rrdı. nilhnSS3 SOl nçı1' 
Siikrü nrkannııl:ırıno ıriizel fı 
lnr h:ızırlnordu. Bir aralık Geı 
lrnlesinr. fıı;l ii<>lc tehlikeler J% 

ten hu akınlrırd:ııı birinde H 
nın sotnçıklnn ı;ıelen bir topu 
ile iceri ntrnnsınn Rnlltm Jıürl 
rıınni ol:ılıildi, fnknt pek nz St 

Hııklonın verinde Jıir alnkln l 
tı~ı \opn so~ukknıı°lıhkl:ı Ül'lincli 
fa r.cnrforin k<>leo:inc sokmaı;ıftı 1 
li ·cmedi. 3- 2 gnıtıı \'nziycle f!.t 
ne.,ikt:ı"lıl:ır oyunun son ılnktlJ. 
rındn Gt'nrlerin mliddnnsınn 
ndırmworlnrclı. nir anılık Hıı 
ııın çok gÜ7.l'l bir şDIOnfi 1' 
rHreklrri ~e,•irdl ,.e nck nz stıll 
d:ı mar Rl'ı:;iktn!llın l': !! ~~ 
ti ile bitli. 

Yarın s:ıat 1!i.1!i de o:rnn~ 
Beşiktaş - Demirspor mncı 

Mnyı'I stadyomundnn nnklcn rA~ 
tle bcrilf'ccktir. 



. . Mil ı şeı ıevglsa 
8 C 01 (Başlara/ı 1 incidcl 

\ tanın her h gl b r kö ~~t\ i KAY E'~ ~0·-,-~'""'11 4--:-: Türk kimyacıhğının 25 ıncı ,.~ 
(llu ta ı ı rncıdc 

T reni, Fen ıakülte ı d-:kanı 
ç•nı ve Ve iz bır hita e i!e etıEa 

Munhendı.s m ktenleri gibl wn. 
mile elerinden y~ti enlerın ya 
rattıklan -.;e a atuklan ilim v 
m Jck cemb etlerine bir Jc r ~ - .. l.--l-"'"-l--f--1--11-.Jı 

s 

Zehirli oklar !~~--+-+-! 
Yazan: C. A. Conneta 

(Ba,,arafı dünkü aayınıı:da)_ 

- Gllle güle Gordon. 
Ve birbirimizi terkettik. 

••• 
Aynı bara döndii~üm r.am:ın fev 

ıı:alAde matrur oldıJlumu size sö~· 
lemde .Ulzum hisselmbc.rum. Fa• 
kat her cebimde hır Broynfnk Hır 
dı. 

Mabet hail barda idı ve her za
mankinden daha gii7.eJ. Onunla cld 
dl konu!lmala muvarrnk oldum, ve 
bu randevu ile nihayetlendi. Sa
bah 4 le l23 Oncü yold kı bir apar 
tımanda bulunmam Jllzım geli:\ or · 
du. l\nnhtan cebime crl7.lıce kn'\dır 

dı. İçtim, dansetlim, Mnbl'I artı'< 
benimle aJAkadar delildi, kumar 
masasına otunn\lşto. 

Saat 3,30 u vururken çıktım 

narın 'kapıc;ını itip, dışarı'\ 1 kon 
dım. Bir hii<'fim vaki olur tah:ın 

t'am hımrdı fr.J;at c;okak hoşlu. Hı j 
kimse heni takip etmedi. 

Ki!lde anahtan sokarken he~e· 
e11nım arllı. ı\caha ~ rnnın nrkn "' 
d .. Kapıyı açıp sıçrayarak kend 
mf kenara altım, fa!rnt hiçi ir şc .. 
1 ımıldamndı. 

l:.1ekllr1AI yaktım, burası x,, el ı ü 
ffill e \'a ile döıı;eli modern bir y 

tak "Ye Çin usuın bir tuvalet mac; •n 
fakat oda lrnrm karışıktı. Yat k , ... 
pıJmamııı: cJbl<ıclcr l;oHııklann UZP

rinde c:lirilnföordu. Ruj boyalı. 
mendiller. acık trndr kutuları .•• 

o•urdum, beldedlm ve o zn an 
vaziyetin vıthamelinl anbdım, 7.İrn 
bar ımmmt bir yerd:. fakat burası. 
Eller $11 meşhur Ri<-hard birden· 
bire çıkıveMle ona 11e dh CC'C'kt' ? 
Ne )&pacaklım? K'n ılen im J t h , 
Je~cbıl "dim ? Haldki bir kanı111 d 1 
idim. Snnrıı fUI kı lık i t bir 
tarafa hırnkılmm. bir ş nl:ıj da r.. 
J bfll"dı. ciinkü l\fı>hcJ heni ze!'I in 
7: nnerlhordıı; bol tol s rfelU~imi 

1 
'"T'lll C: lil. 

Tercume eden: Osmaıı Karaca. 

yın ne olduğunu nnlayncr.ksınız. 
İntikamımı ıılncnAım •.. 

Sarışın kız benı nrkaya çekli. 
- Dinleme onu sen, hiddetin· 

den söyHlyor. 
Poli ler, Rişnrı ~ııriiklediler. . 

ME"rdl\ enden inerken solu~ ordu .. 
Sev ili inin hnpi anl' ornbnsına gi 
ri rıl görmek için 11ençerc~e ~ k 
ıa_ tı. Kar ımrl " if,, hfü b e'I 
cuıdanımı ve pa nportumu pertcv 
izle t !kik eclı\ordu ona ııordum. 

- Ne oldu? • • ı;ıl ö rcndiniz'! 
H ) relJe b nn bnktı. 

- Benle ıılav mı edi.)or~ınuz? 
Etnin olun kı ben bö)le ~eyleri 
se,·mem ... 

ili çbir e~ bllmf~ oruın, S 
rır. 

Gülmek en k hlı~ord ı, E:Ulchık· 
çe dizlerini < ü fıvoı. Kızııınlıl,1 ı 
ha!U p nçercıl rknı k' ol ın 
E!Cn<' kadını ommlarınd:ın tutun. 
kendımc do~ru c"Yirdlm, fakat rı~ 
zımıtan hır l"ıf çı!.madı, çunki; 
1\f bel elimden ka\nr k lı lının Os 
11ne )"iğ ldı, k l ı. ÖJmfı lü. • • 

Memel rınfn fızcrlndl' ö- ünü ı 
tam orta~ınd l ıl hı • '.\'ln ahlan 
kııçilk bir ok nl mı lı. He hal 

('tında ku" etli bir zehir mc• 
cullu. Zı a bu fızcl b r l,ızı h -, 
mad n, lı re et el n den dun\ ıyı 
lerı..ctm'cııı. nisıırın •nlıkamı .. Sıra 
bende idı ekmek. 

5 1--1:--11::: 

i.__ı--.-ı--ı--ı--. 

' 8 
9 

1 - İ!>tanbulda g{lzcl bir 
lC tok de ıJ. 

2 - Esas 31 urd, 
toprak. 

S - Gilzel kokulu bir ot, Mu • 
nın sopası. 

4 - Eşya ıı;atıl n \er, 1~lnklık 
5 - Su klıçük ehlr. , 
6 - Bir uzvmnuz, anıç iı;f, c· 

dep. Arap~n siz, o;iz m nasına. 

7 - rc~hur bir o run, 
8 - An:ıdoludn pilfıYın ndı. 

<"ok fnvd 1ı hlr hayvan. 
!l - Donuk r<'nk, nra v~rmc. 
10 - Parça, dcn'zden ı;ıknr. 

Yuknrdnn ns :ı,: 

1 - H ~alın en mfıhim s fhn· 
lıırından hlrı, h !kımızın rıızla 

le'k1E"ri • 
2 - I "hzR zam n bü\il 

bir nsI r1 tab r. 
7 - H vreı edıtlı, bodur nl:t:ıç 

8 - Güz<.'l kokulu bir ol. b:ıy 
romlarda kurulur. 

Dnnkü bıılma<' nın hnlli: 

1 - Knrııhcııi, o\. 2 - A 
Tas, 3 - Bnb l, G hl 4 - Ab 
Al, 5 - Sım, Eklı 6 - Ayn 
il, K. 7 - Belki. N bl, 8 -
\ nma, Ar. 9 - \mil, Mektep 

- K:ıha, O t. 

Ttlrk 
(Başlarfı 2 ncide) 

tabirleri bulm~ ve kitabına ko • 
.nustur. Mu.ır mek~ebi funun tı • 
biyesi kimy'° muallimi ise kit 

Anartımanı h ıcc rırhm dol:ıp· 

1arı açtım. dhanın t11 ına h klı , 
ser\ ic; J,;onıo;ını Jdlit1c Jinı, !I inbcl 
hfr şey yoktu. Elektrli:!i 5Öniliirüp 
pencere sark Jm, ıt0kaltt11 li lftii 

.·n doğnıd!ın doğruva frenk ıst • 
~~~~~·J aldan• --..ı etmh;tiı. J!Et•'M'ti 

sclcr yoldu .• 

·ıh yt't bu ıııız.cl 'aka ı' n k ·· 
mnk istb ordum. n 1 i bu f ızla k h 
r mananc bir h l d · Jdı, de.) e du 
!inecck!>iniz, fakat o anda sı in 

:ücım.-ndan mezknr iki milel ifın 
· orıiş ve fıkırleri bu gün de 
yanı dikkattir. 14 mart 1827 de 
.,çılr.ı•5 olan tıbhanenin miıfred t 
ı roti1"3mın~a mllstekil kimya dcr
ı ~ulunu3ordu. 

or ı bulunmanızı i ler llm. 
ip (n k çmışları 1 ıl bu çir\ n 

ll.l.or tcrlclirdı. 

1831 ce t bhaneden avn olar k 
kurulan eerrahh ~ne proar mi • 

11 ak nnrJa d., 'kimy yı cerrahi" i 'mli 
bir ders orillUyor. Bu t blrin P:ırcllhümfı Rh dım l'C ızilmek 

fc;fn kapn"ll ~ akln,tığınıda :\fobel 
l(t>ldl. ltiı ar el ıelh im ki, onu kar
şıl:tYlmn hiç de har:ırelli olm::ulan. 

<lön· kiın~ evi tıb'>ive bir naz.ire olrn2 ı 
c:ok muhtemeldi" . 

nd:ı 
inri 1834 de M' ek:ı k ıılaıaırıda 

Jan ınekt~bi ulumu harbiyede P·ıkııt o benim hıılimi gf.• enıeı rll'C'ı ı, 

J'!, •en geldi, vl ki ikram elli ve - Onn ölfi olor l, ko·rnhrın i 
beni yanını oturlla. 1erir1rle hııldul r, de 11. Gö~ ünden, 

~;mva okutuluvordu . 
1838 de Tıphane ile Cerralıh • 

ne· birleştirilmi , y .. niden tdlız m 
ve tensik olunarak Dar ıuıumiı • 
hikı>mivf'i Osmaniye ve M ktcbi 

"rlık irademi ka' hetmi!l!İm· (Sev mrmelerinin t:ıın nrlmsınılan, bir 
~ilım ne karlar güzelsin) el 'işirn ı;ev c;oknııı ııı hl'rh it' zrhfrr ıı·r 
bile ~'anlı') olııyordu. J\l:ıbcl kom• ör İ'TIC'ek Akh'lh 1 r p:ır l d ~111 
pJimanlnrımı mt>mnunivetlc karşı · ı dan ivi ani sıl madı. 

• Tıbbi:Vei AıHıyei Ş<.1ıan '' un' '"m 
altında Galat:mmıydakı bi·ı ' 

lıyor fakat o da tuhaf bir se\ 1,. 
1 meşınıl trilılvdi. Acaba ne gibi fc ş~e o taman l:ınheri 

sallar etrafımd:ı dönuyor? \ tık k c ohırmu\or ... 
d l:ı nı- n:tlclo'unmu tur. Merkftr mile c• 

sede tnhsi1 müddeti altı sene o n . . ~ 
Dlkka'Je dinled'/:tım, için kori Postahane kcuaaını soyanlar 

dorda bir ayak sesi duydum. Mn-
bel de bunu işilmi,tı. Birfl .. ııb·re, mahkum oldular 
kalktı, ölü f{ibl sarı idi. Kapının B:r ll"ilddct evvel fstanb ıl pos 
hızla vurulmuivle lok bir ııeıı çık tıınc 'nde n~kıı •at anban kasa • 
h .. Sonra tnhaf ırli!'"filti\lcr, küfür • sından 5 bin lira ralınmı n<ı.kli • 
Jer, kon11<1malar. homnrdnntnalar ... ~at merrurlıırı:ıdan Saim ile ha 
Ve kurıı fiç el ateş... ricten arkarla~ı Ah:nedi:ı hıra!Z 0 ı 

- Ri ar! Jl'ıı:arf .. dE''.\C bnyırıh dukJa!'l anlJqrlarak yaknl nmı~lar· 
Onu !utmnk ister ·n eliınıle:ı dı 

lı:açh. ve knrııyn atılıp aclı. 

d h f'~in<' nitıl. 

Bir poJ'c; i.1 rl<.'dı -;')"hını lan" 
ıfoj:?ru rı·~irerck: 

- Eller )nknrı, J,lmsinlz'! 
Mabcl :ır nıız sul iınetle 'rdl. 
- Bır kını:r rkdi. Bu bir 
ın a r pr<.':r.ant nıdır. JI nn n ıll l 

~, ı teklıf di)oıdu. Bu 'nk' 

Kel<.'pçeli gıın c ter kız 

ıt mdü Surntınd ın fen lık 

du. 

GOZ HEK/ffl 
~yo~tu Ponrmkkıu imam 'Mlk 

HAFIZ CEMAL 
'/OK 1AN HEKiM., 

ı \illi 1\ K J UT~ :S:SI~ 

programlar.nda kimva hikmet ve 
n~atat dersleri de vardır D:ırulu 
lumUlhikemive ve Mektebi Tt lJ • 
~·er.in ilk k:mya Hocası mektebe 
bas hoca olarak Vi' an dan ge t'• 
rilıni<1 olan Doktor K. A. Bern .. rd 
idi. K. A. Ber.ıard Yalova ve Bur
sa kaplıeafarının !uıarın1 t. lı'il 
<tmiş, bulduğu neticeleri 1842 de 
1 .. es Banis de Brou"5e dlı kit l-ılc 
neS'J'etm i!Jtir. . 
İLK KİMYA MUAJ,J,11'1' ERİ 

~ı r yarın inanm 
ya atmak Milli Şefın ha ı benli -
ğ r.ı..e& kopup gelen büyUk hasletle 
.. nd n blrı.s dır. 

Ealıkcs.rin § rın nahi ı Sındır
gının karde§ kom usu " B gadlç,, yer 
sa ~ıntısı felG.k tine uğradığı zaman 
he; üzUlmU§ ve hep bı.rdcn teselli ve 
yardıma ko mu tuk. MUU ctıerlnllı 

nr~armda bulunacağı ha er Blgad ç 
ve Sındırgı da .) ayıluıca, her t l&.k l 
c her ka)ıb unutulmuı, bUtiln göz. 

ı r her m kW halled n UyUk kur. 
tancının yo una çevrllm~tı. llılUU gc. 
i" n..al) rjnde Sındırgı ıann fahr 
h r si orgeneraı Abdurrahman Na 
! z, Balıke r valisi Reca Gürel, Ba 
Jıkeslr belediye reisi Ferit Tüze ve 
d1 birçok seçtt.h zatlar bUlunuyor. 
d:ı. 

Eabahm erken saatlarından it ba. 
ren Smdırgının th tlyan, gencı, kadı 
nı erkeği ve köylUsU Balıkesir yolı:
rıa sıralanmışlar, M lU ge!lerini sabır 
•zlık iç nde bekliyorlardı. llıllllt gefi" 

otomobilleri osanın başında görül 
dil, ve b rkaç dak ka sonıa da k l • 

:ı m önUndc durdu. Mllll gcf, h r 
zamanki be u , insana emniyet ve 
k.ı,oı.•et telkın cd n, asta ve mecal 
siz ruhtan dimdik ayağa kaldıran mu 
tcbuslm çehreleriyle otomob ilerinde ı 
:ı C"ek halkı sel&.mlaaılar. 

Kend 'erinin bUyUk bir Ut fat gös. 
tt;re ek "babayiğit!,, tlbJriyle vasıf. 
lr..r.dırdıkları Sındırgıl.uarın, içler n. 
.!en kopup gelen ve akisleri hllA. ku. 
l klarda çmlayan a.iU§l&n ve "baba
) ığıt., hançere!erden bütün aam m'. 
yet ve kuvvetiyle çıkan ••ya3a pa • 
ı:am sağoll,, seaıerty'e k&r§ılandılar. 

{ ı ge!, halktı hatırını sora sora 
ı:c gônllinü ala ala halkevtne ~eldl 

, .. Bur da kend ler ne Akh ar _ 
'mc ırgı ara mda hemen h men bit· 

nazYlyle bakılabll cek oıan ye 
yapı an yol hakkında aym or. 

ral A'>durrahman Natız v nafi 

tıtunun ve kim)'J crlık tah ınin 
el rini etraflı 'e guzcl ır ş ıl• 

de anlattıktan onra gerek un • 
\er itece lo ılma ı du~unillen ye
mlikler h kkında i t'ıınre edılmek 
'f' gerek e .Kam) a m ınte:ıiplcrınıo 
top ulu ~unu temın e~ !emek b!lkt• 
rr.ınd:ın bir cemiyetin kurulmas.ı 
luzl!muna i arct eyleml tir. 

l<'cn fakultesi d~knnından son• 
ra söz alan ~ ılksc-k mUbendıs 
kım) nger ~ı iı Det Katıncı Turkı• 
' 'ede kımya ılminin seyriuı an• 
lat:ı~ ~tır. Bu konferansı bugun 
ikıncı savfemizd~ bulacakRınız. 

llkhmet Alı Kağıtçıdan onra 
profesör Arndt 25 sene evvelki 
hatıralarını anlatmış, o zaman 
ça?'§aflı kadınl nn bıle talebe o • 
rak devam ey edi.klerini anlatmı , 
bundan sonra Ticari tııhbller la· 
boratuvan sefi kimyager Rnsit 
Ta~dur kimya ilminin ehemmiyeti• 
ni belirten bir konferans vermiş;. 
tir, Konferanstan "'Onra KimYa • 
!!erliğe yUksck bir teveccüh ve 
alaka gö~t~en aziz Millt Şefimize 
ve büyilJı:Ierimize tazim telgrafla• 
rı Çekilmesıne k:ırar verilmiş ve 
bu :karar derhal tatbik edı!IlliRtir. 

Bu .arada Milli Şefin ) uksek 
ıı'Şat ve ~rlerine uyarak bir ce
miyet kunıtmasma ittıfakla ke• 
rar V«-r:lmiı::tir. Yeni c-:mh;etin ni• 
zamnamesini hazlrl mnk ve la7.lm 
gelen kanuni formalıt.leri tamam 
lnmak üzere yüksc:'k munhendiR 
kimya!:er Menmet Ali l< -ıtı::ı 
kim' a~er Raşit Taşdur, kimya• 
ger Jülide, kimynger Tank Arw 
tel, Kimyager tbrn~im Hakdiyen 
Orman fakliltesi dekanı kimy • 
r:er A af seçılmişJerdır 

Bu heyet en kısa znmanda ni• 
zamruımeyi haz.ırl~•aN\k umumi 
heyeti topJııntl\ a davet ec'lerek 
Cl'miyetj r~men kuracaktrr. 
RAŞİD THint R'UN SÖYLEVİ 

Muhtere~ aı acfa Jar, 
Memlekctimizd• kim' a Jlminin 

eyri hakkında, arkad •nmtr. Meh• 
met Ali Ka-at<'ının kıymetli 'e 
etraflı bir drmec:'ini rtinledık Ben 
'ie "!Jun ilA' eten bu eeyrin dahil 
~ krn senel re "İt olan kısmından 
ita! n doi?rusu bu ~nelerde TUl'lc 

lkonu önlind top.anmı lar ve ktı. kimyager erinin blr c~i} et te
k bilm yeıı ve gittlkçe lddet- kil etmek !;:Ureti le, v Jrklnrmı 

. n bır alkışla Mııll oe.fl rini ara. daha top1u, daha olgun bir sure~ 
nnda görmen n ' rdlğ aevtnçlo çır te g .. stcrmck huswrun<1aki ı;:~lr • 

ı "l orıar ve M.1111 cflerını allu lı - ın lanndan kısaı:a bahsetmek 1 • 

,>o"lardı, terim. 
:MWt §et parti oda m balkona a. :M'emlCltetfmjzde bu yoldaki i11c 

ııar. camlı k pısını açarak balkon :ıdımı, 922 senesi Kımva Enstitil• 
ıkmışlar ve p ı rını ı;ıl<arıp sa • il m zunlarıvl:ı. atan Türk kim• 

ıanıak auretlylo Sındırgılı!an aeılm- Ya erleri. kurduk] n cemiyete 
lam lar ve: "Sl..zln bayramınızı ku. <Türk Kim.}ag,.rler Cemiyeti) • 
ı k fç n ld m, d yereK büytlk bir ılım vermi!'!l<'rdi Fakat, o zaman• 

ı atta bulunm l dır. lar rletleri t' 1 "!ar hır cevre i e-
lll Def ma y l'isır.de kalan v meml C'tin ken .. 

dil erir den İ!'! beklcdn 1 ı köcıc ~i· 
ııe ko.c;up giden bu gene zümr nin 
1' zım oldu -u k ıdar m Ji .} r 
iare bulunmamnS! ) uz.imden 
maksat ve gayesıni nizamnarnesı• 
nin 4 üncü madde inde tasrıh eden 
cemiyet, yazık ki kendisinden 
brklenilen faa :.}eti "o tereme
miı::tir. Zam'.ln zaman bir kısmı • 
2asmm bu 1YU1ksat u<rrunda can• 
lanan hareketlf'ri de ine nynı 
dertler. avnı "e°t'e teri an ak ir 
kar sene devam edebilmı 'c yine 
aynı akıb te u ranıaktnn k tul • 
maml! tır- F kat, b f n bu rl k• 
1ara ra m~n. bu ateq ic'ı izden 
hic bir zaman eksılmemı tır 

Cı:mhuriyet devrimizin ( 1niver
"'ite teskilıitı)la killtUr k )metine 
verdi.i r.em, bugün ::ırtrk i<'indc 
bulunduı?umuz bu ilim mtic e e
"'İDden her c.oene mem eketımize 
Lir çok e .c me lek<la ınn vc-

aet.. ti melerine ~ol armr bulunmak· 
tadır. O ka l ar ki ec;ki senelerin 
maddi ve mı:ıevi zorluklarına, 
ı-im<li hil' dilsUnmeden, gc"miııte 
kalan üzuntulrr dıye bak hilirız 

Koh ne ve paıııı zıhııı) etler~ ve• 
da ederek medenı alemın icap! • 
rına a\ .tk uyrlurdut!llm-ı:z on d u 
sene lenı-eri, topraklarmıızrn bir 
rok ycrlerınde kuru an sanat :vu• 
\ lanm bugıin Cumhuriyetimi• 
zııı. olgun \ e öiam karnkterli 

ene.: kim)a"'erleri <!oldt u3or. Eu 
hnl, tnı:ihin izin bu 'cp\ eni dev• 
rinde ilme 'e tc:'kn · - e verilen kı)• 
nıe tuı en bu~ uk nıc:anesidir. 

frı k g-ençli;;i n emlekettc d 
<Tan bu kıymeti, r yık oldu - ll k ve 
metle kıı~ılamı~tır. Her sene En 
titlımilz'! ginnek istiYen talebe 
nd thnin aittikre artma ı \e bu 
:ırtı ın arkada bıraktı-anız senc
eıle mukayese edılem"yec k ir 
mık tara \ Uksclişi. bu kU\'\'c:'tın e• 
eritlir. Ru sebeple, kurulu t r • 

iel'i dRha f'~ki olan T b i e 

et rıl n var 1 
• a(.rr. 

ol rak, bu.,nun biz de • krsa 
harcketsizli ten sonra • kuvvet 
tem 1 ere da}anan bci le bir c • 
miyet kurm1va kendiIIU%dc ) 
bir kudret duyu)oruz. Bu duyg 
eadeee bizim benliğimizden g~ • 
miyor. Bunu ize nc-fheden, az 
Milll Şefimizın m~leğimiz~ ka 
r.ostermi oldukları pek bUyUk ve 
ukranla kc.r~ıladığnnız il ılcrıdır 

Ru ciheti muhterem he tınizc i• 
zah ~erken hudutsuz bır 
duynca -ım. 

Bundan bir ay kadar 
\'ekaletimdcn aldığım bır emırl 
analiz metod arının t biti yo
Jun:ia çalı!mlalara ba lamak uz.cıre 
An ra'da te~kil edilen bir komıs
yona ca - nlm• tım On ~ş gü 
kndaı '\tiren bu iptidai ~alışm •• 
rınuz arcısrnda, bir gtin Anka • 
d:ıki kim~ a"'er ark:ıda Iarla da te
mas etmek fırsııtınr bulabildı 
Göni~emiz her eyden evvel e
tııiyet mcvzuuna intikal etti B 
mevzu üzerinde iken, Maarif Ve• 
kAleti Talim ve Tt>rbive Aza rnd 
kimyaı:;-er A\ni Refik B"km n b'• 
ze, MiJli S;•fımi ın Tuık im • 
gcrliğine karsı büyük ir il i s
terdiklerini ve bir eemiyetimı'" c
lup obnadığını sor1nklannt bil• 
dirdi. Avni Rekman bö· le bir S<>e 
l'U kar;mnda, bugünkU vazi eti 
izah etmek me ıivetinde kal
mış ve bunun uzerinc Mi)![ ş f"ıe 
miz kendisine ( u cemiyeti ihya 
edinız) emrıni 'e direktıfını ve • 
mi !erdir. Bu, rok dcğ'~Ii ilsi ve 
i adı biıt in Türk kim~ agerlerf 
adına, sa>gı ve iıkran'a anm 
bir borç bilirim. 

İŞte a.rlı:adaşlar, bu yoldaki ye. 
ni kuvvetimizin kaynağını bu yfib 
sek c-m.ir ve direktifte bulmllkta
YJZ. Sizler de kabul edersiniz kı 
bug' .. ne kadar ('l'Urk Kim 'agcrler 
Cemiyeti) veya (Türk Kim e~ 
ler Birliği) gibi adlarla f li te 
atılan ve fakat yukarıda rrcttt
ğim sebep erle, urun bir tlmrc _. 
h~p olannyan bu te ekldUlcr ~ 
?ıne. daha mUtekamil veni bir ce
mi) et kurmak, artrk hepimir~ dile 
en ir vazife olmu tur. Bu variıı 

feyt yapmakla mllkellefız Asis 
Milli Şefimizin bu yukSck emir 'Ye 

direktiflerini yerine ıretirmekle 
mükellefiz. 

Türk kimyagerleri, gerek kcy. 
fivet ge'rekse kemmivet itibariyte 
eı'f~tfkleri bugünkü sevi ede bu 
i~ daba fazla ihmal etmemek 
mecb rİ\'Mindedirler. Nitekim, &r 
rett~im büyUk irşat ta biae bll 
)olda vcrilmi~ en ce - erli bfr 1..
r ttlr. 

Yirmi be~nci yrl döönilmt!nl 
kutla ·ıımnı m e 0 cmizin, bütün 
mesl.ekda lan icinrle topl dıgı ye 
le b1r unde bu 1 k ırşada da-
) nnr k. ınııhtercm e etini ılc 
bu hu u ta h r ket.. e ilm~ı f 
s ygılanmla. dileyecc -im. 

Ana .araeıer 
(/]cıştaraf ı 3 uncü dt) 

bJ.• d fada d ıtıla ola ı (,,ek r) 

tnbst t dllm tir. Bu uç aylak devre 
t•lr ıekerJ da;utılırkea, • (7) No b. 
böhoc (4) ıilıcü fık..'"34& goıtterlldl 
!5cl<lld iptal h nacaktır, 

7 - (8) numarada~ ıt barea bel' 
t im nio han ı madta Jerln clalrtd • 
n;a ı ' tahsl l'd lee t.t a, rıca h(lclirl 
it eektJr • 

8 - Gerek ekmek art• gibi t \'Si 
at knrtlarlDJn daı,rıtıhnasmda ve ıenık 

'nen yapılan te\~lat eanasmda, da 
l'c:'le in bulunduğu ıseh!rden mavakka. 
t~ıı ayrılan aile reisleri tslıerlene 
(Ana knrn ) 1 rlndeki bö~ ll1llllU9,. 

1 m• glttlk1erı trhlrde lpt:.J ettirmek 
r.u<:tılc lsUhkaklarmı oradan aJabl 
lirler. 

.l\lemurlyet maha11ı ta,rada olup da 
muukkaten ıehrlmlze gelecıek .Oe
rı 't-lt rlııtn bu madde ı ü limlerlıtder. 
·"tlfade edcbllmesı l~n bulanclDt: 
rnemurll et :ıı ngl nkllet.. batlı llıP 

1 tJ1nhnlcla d:ı a:rnı nkll o o f.tl Jll 
ı 11 alrcslnlıı bot'druNuıa klba1 er. 

9 - Yuka.r:I ılc; ıubatt D &11'-111• 

cafı Uz •re nul"03nh bf'f' bölm lalllCL. 
ı ıet ı dağıtılacak ıruıdık-1 rln ..ım..... 
sını t ı ·ınc l ır:ıdığcoda11 gerek ...._ 

tl' nhı re ;~rek böl mı l&rlnlll h 
bı• r l tc w.ıhafazwn ;\zmıcbr. 

ıo - nıı t bllg ayni 1.amanda al 
1ı ılı tıtı:Un dnlre ve mUeı.e11eler ~ 

t:ınılm nınhl\ t]ndcdlr, 
~NI EKMEK KARTLAJa 

lııt uıhul l11ı\v ılndrn k-bl t 

ait 
k 
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8omala Bolllınd 
rlrkoelıl: M KlPlm 

KOMEDi IUSMI 

Umum Müdürlüğünden : 
Varbll Verglll müeDeDerl urı• 

tlccarıum nazarı lllllllatlae 
Y111 KUBIWM D 
Yuan: Bober& Neallel' 

'l'tlrqell: Oemll Oablt Vem 
Her pel'fembe gtınO saat 16,80 da 

Tarihi Katıne 

Londra 
Nevyork 
Cenevre 

1 8tM'Jan 
100 Do1.ar 
ıoo tmore r.. 

ihtikar 942 j384 • 480 
Karar Hiila.amlır 

ıımt konmma lı:anummun mu
halefetten İstanbul Stıltanahmet 
Yerehatan sarayı Alay k(Jşldı cad
desinde 5 numarada ot<>mo0il ta
mircisi Tahir e>Alu Fahrettin Te 
fstanhtıl Sirkecide Nobefhane ead 
desi 25 numanıda otnn1r •e 1ey11i 
yerde Demirci ç1nı.k11itl i1e meş
gul İsınaiJ oıtu Salih Knrt haklıı
nnda lstanbul Birinci Mim Korun 
mıı mahkemesinde cereyan eden 
nwıltlcemesi neticesinde suclumm. 
fiiH -'>it oldu#undan Mnıt koo 
nınma kantıntmon 32, 59/3 en mad 
ıfelerf muciJ>ince Fahrettinln 100 
lira pan cezası lKfemeslne Te l>lr 
97 mtld'Mtle tfOlcHnmın bJ)'Rt1l 
rtnmM Ye ttç wy mtıddetle haP'" 
~ine Salı"'hin T. C, K. nnn 54, 47 
mnddeleti mucibince 250 kum, 
al!Jr panı cezasfle mahkö'rnlyetinc 

\l'e Yedi Riln mtt(Jdctle dükkAn1nın 
kaJ)llhlma.•nna ve htıkilm Jia1iJe.,
tif,inde Ocreti ~Julnra ırif olmnlt 
ilzer:e karar ~umm Vnldt grt-

7ıelcsinde ~ine 4. 6. 942 tıırfhfn 
dt> Jcarar ,.erfldi. 

T2548l 

Adalar Sulh Mahknneılnden : 
938: 26 
Ölü İrininin tereılce eşyası 29. 

12. 942 Salı dlltl aa( OD ClarUa 

Varlık vergiıi mükellef lerine, bu vergiyi tediyede 
bir kolaylık olmak ve bedellerinin tamamı veqinin 
tediyesine tahıiı edilmek üzere, Bankamız Müeue1e Ye 
Fabrikaları için iptidai madrleler, J'&rdDDCI maddeler,~ 
intaat malzemesi vesaire iıtiraıında ihtiyaç ye fayda aı 

11 görülen maddelerden elveritH bulunanlar satın alma· 
caktır. 

1 
Bu kabil malı olup ta satmak arzu eden ftl'lık ı 

verıiıi mükelleflerinin pamuklu aanayiini alikaland.-
1
• 

ran madcieler içın Bakırköy Bez Fabrikamıza, yünlü ı 
sanayii için Haliçte Defterdar Fabrikamıza, deri sana· ı 
yii için Beykozda Deri ve Kundura aanayıi müeaaeıe" 
mize, i1lf3nt ve ~eaiıat malzemeaiyltt müteferrik mad· aı 
deler için Bankamızm Galatada Şube binumdaki Sa• aı 
tmalma v~ Nakliyat müdürlüğüne, kijıt sanayii için 1 
fzmitte Sf'llüloz ıanayii müeeaeaemize, mamUI etJB 1 
için de Katırcıoilu hanında Yerli Mallar Pazarlan mü· 'ı 
eaeıemize- müracaat ederek satmak iıteyecekleri mal- 1 
lar hakkmc!a teklifte bulunma!an ilin olunur. 

llıtiUr 942 j600 

Karar Hiil.atUıtlır 

Milli korunma k1nununun mu
halefetten Kasımpa,ada carnflkebfr 
M. Si Safra S. No. 4 de oturur sey 
yar satıcılık ticaretile meşgut Mer 

kado otıu İ'iak Bicaci bakkınd:ı 
İstanbul birinci milU korunma 
mahkemeainde cereyan eden malı 
temesJ neticesinde suçlunun fiili 
sabit oldulundan Milll konınma 
kanununun 31. 7, 53. B. maddeleri 
mucibince yirmi beş lira para ce
zası ödemesine ve hükfim katiler 
tilf nde Gereli suçluya ait olmaık 
Ozere tarar hülıtsaın.nın Vakit g'i 
1:etesinde neşrine 12. 11. 942 ta-
rihinde karar verildi. (2545) 

Ceza 942/239 

Karar Hüliaaııdır 

Milll korunma kanununun mu
halefetten suclu Mahmutpaşada cad 

dede 175 numaralı i:fükkAnda tez 
gahtarlıkla meşgul Vaham ol1u Hi
rant hakkında İstanbul Asliye ikin 
el ceza mahkemesinde cereyan e

den mahkemesi neticesinde suclu
nunun 32. 1, 59.2 cl maddeleri 

mucibince yilz lira para cezası ö
demesine ve bir ay müddetle de 
diikkAnınwı kapahJmas1na ve hO -
kiim katileştiğinde üueti Sll('luv.1 
ait olmak Ozere karar billAsasını 1 

Yakit gazetesinde nefrlne 27. ıı. 
942 tarihinde karar verildi. 

(25'9) 

~ De&t Dftıiz Y oDan ~tletme 
Müdiirlüiü 1Jinlan 

u ...... -

Deniz)tollan TJmuml -ı~-~taıit•ll1, Japıly ~ ~ . 
tadil edllmJ§Ur. 

ı Sonk&ııuft 94S taratmde ı..bnbuldan hareket edecek otan postalardaa 

1t;ibareıı Yenf zama taıife tatbik olunacaktır. 

-~~------=~....,-ı:üyül{ıı a Yiicc fcpeiic Ay:ı Yorgi 

Manuhnooa sahlacalındnn taıfp, 
olanlnnn mıılfwıJH mediin:le hazır 
't>rıhın3(':tlc memnmnıs müracnnrtnrı 
il:1n olunu:-. (42046)" 

İhlilcAr 942/585 • 586 
Karar HülO.aıtlır 

Yaln111 bfr ~ ımddeelae ma11 .. olmak lbere anıııımda aldt ft 
lıtan1Nıl Döralhlee No&eruttne 10.IJ.aı&I tarlblacle 980J •71 Ue -..& 
~tttrdlğlmlz h~.t Ştrbt nnıkavelellllmNinl ba Kere tarsfeJDl.D rauı17. 

le ve h~blr tft\yua ve -au.ta mllateoit, olnw.kema fmbıettij1J:nld ua. 
eyıeıta. L"""'J 

' 
btanbal Atabek ,... 1 lllCll blta 1-tanhal ' Bel Vakıf lıaa 1 iDel lıat 

1h'la Tlearet TüJ'lı: Anonim '11'1rett ~o 11 de- ttllaJAt tadrl Hamdi <hık' 

1 liugünkiı radvo ' -------------------------'\ ... 

MiW korunma .kanununun mu 
ho1eletten .Maıhmut paşada İrfanı -
ye ~rşısında 62/l No. da terzi 
Le..-azimatı satar Hasan e>Alu lıya-Jco, Basri ve Sultanha.ınamında 6t ._ __________ _. ______________ _. 

1. 30 ProıJram ve Memleket aa
M ayan. 8.32 Marşlar (PJ.) 8.40 

lljm.o; haberleri. 8.55. 9.30 Müzik 
~,eo Proitram ve l\feml<'ket sa t 

•m 12 33 Sesli filmlerden parç:l 
~ 1~.45 Ajans haberleri 13.00 

.... ılar. 13.30. 14.30 Radyo salon 
~rası 18.00 Proi;'1"3m 'e mcm
ı:.ket saat ayarı. 18.03 Radyo d:ınc; 
lll'kutrası. 18.45 Müzik. 19.00 k•> 

.-..ıa 19.15 Müzık 19.30 lle:mlekc 
,. t ayarı he Aıamı lı eılcri 19 4:ı 

IAri>est 10 dakika. 19.:>5 
9akamlardun şark11a-. 20.15 Konu 

.. 20.30 Oda müzım. 21.00 konuş

.. 21.15 Şarkı ve türkiiJer. 22.01) 

8'ernan ve piyano konseri. 22 •• ıO 
memlek<'l saat a}arı ve 'dans h::ı

lıierferi. 22.45. 22.50 Yarınki 
'aıım ..-e kapanış. 

.DAa~. 
elQll('T &Qf N 
~-~°'Q 

SENEDE 28,000 LiRA iKRAMiVE Jlıtiıkıir: 9~2 /275 

Karar Hülasasıdır 

MilU konlDID1l k~ununun mıı-
9alefettea Taksimde 1 nlunlıanc 

Zina& Bank•1111tta lınwlbaralı "Htbar91a laaarnıt llMabfannda en 

a:r aG Urıuu bulunanlua bir eene içinde llf&l'tdalq pl&u cGre lluaml79 
\-erllecıektlr 

•eldesinde 12 No. da hakkııllık tı-
...-eHJe meMQl Fati oğlu Tıınılş 4 Aded 1,000 Liralık 
llliıııldtı.ada l<ılanbul İkinci Milli ko· 4 " 500 .. 
-- mahkemesinde cerc}an c- 4 '' 250 ,,. 
•• mahkemesi neticesinde sur- 40 " 100 • 
Janan mu sabit olıfuSıından Mıİ- 100 " 50 .. 
• lıorunma kanununun 3J. 3. :>9 120 ~ 40 ., 
4 3 'e 63 cü maddrt<'ri nıurihinc 160 .. 20 •• 
.ıı.; •• lı R.ur'alara ııenede t .._._ 11 Mart. 

4,000 Lira 
2,000 ~ 
ı.ooo ,, 
4,000 .. 
5,000 ,, 
4,800 .. 
3,200 .. 

11 &ziran. il E1HU •• 

No. da Kenatf biraderlerin malıı
zıtsında TczfUlhtarhkla mr-şgul Ha 
yim ~lu Aran Valen&f hakkında 
fmınbul Birinci mllH konımna 
mahkemesinde cr-rexan eden mah· 
kemesi neticesinde suçlunun filli 
snbit oldulundan tlyako Basrinin 
hareketine uyan Milli kornn.ma 
kanununun 31 /2, 5Q/3 ..-e T; C: 
K. nun 223 cil nıadıfolr-rl mucibin 
ce bir ay on beş RÜn müddeti<' 
haı>sLne 'Ye 25 Hra para cebın öde 
meslne ve yedi Jf{ln müddetle dük 
kanının Jcapafılrnasına ve Aronun, 
~ Hrn paracczrun ile mahkümi· 
3·etine 'Ve hüküm katileştiğinde ü,. 
rr.ti suçlulara ait olmak ÜZP.rP k:ı 
nır hüUi,asının Va~t gazetesinde, 
neşrine 15. 6. 942 tarlhlndr lc:ırnr 
verildi. (2544) 

lhtikAr 5'42 /643 
Karar Hü!isaııdır 

Mlfn konınma kanununun mu 
h~etfen f,taDbnl Şehremini Uzun 
Ymmr m:ıhalle!'li Siikrll bey roknk 
11 No. d:ı ~lurur. Sryyıır snhrılık 
ticaretile meşgul Emin oAlu Hasan 
Karakaya haldcınıla t ,tanhul ikin~i 
:'ılılll Korunma mahl<emesinde ce 

rf'ynn eden mahkrnıesi neticesin
dr suçlunun rim sabit olduihından 
Mill1 konının:ı kanununun 31 /7 • 
53 / 1 B. ve 63 en maddeleri mu 
dblnce yirmi beş lirn para cezt\~ı 
Ö<lemesine ve hOküm Jcatileşti~in
de fif'rt"ti ~laya nit olmak üze~ 

ı k:ıraı• hülhnınnııt Valrft 1raıete!lfn 

l de neşrine 14.11.9-12 tarihinde k • 
r:ır verildi. 

(2jA6) ~ rA ı>ara cezıısı ödcmıesine ...,a ... 
~ t(un müddetle diilrkiinının lll BJrlııclkAnua tarlblerlnde tıeldleeeltdr. DOKTOR 

hı>:ıııtmn~ın:ı ve hüküm katileşlı· DiKKAT: llllMblanımdald pal'lalar bir eene tol"d• !JO llndu KEMAL OZSA.M 
lfnıle ırrelı suç1'ıya ait olmak üze l\ŞB~ dD9nılyc>nt41'1a lkramJ,eJerl % ıo fazlalattmlMllllrtrr. idrar yollan ...... t,lddan 

• kar r lıulıisasıoı.. Vakii gazete I mUteha111111u 

.... nl'!';rfne 1. 7. 942 t:ırihindeı=========================== Tl\nelbafl _ letıltt'\ı C1ddut No. 
\CI idi. s•utaı, ASIM us ·- ld ~ ...... ,, .................... '\A(l Ohanyan Apt e •. ,.. IM'A" 

--.ı _, 1
v 1 yer· V"""'ı ,,,_,_ .... OatO. Te1~t.,,,: 4123S ••d' 

'254?) Umumt Neşriyatı idare eden lelilı Ahmef S""'9f 

lstanbul Deniz Komutanhğından : 
Deniz vasıtalarında mODhal olan kaptanlıla J&Pllan lllMlekt lıattll&lı. 

da m•Jvaffak ~ıanlar • '75 _ lira tıcretıe alınacaktır • .latekl JeriD aptıdakl 

vesaik De bırll .. le aomut&nlıfımıza mtıracaatlarL 

ı - 0-::ekc;6, 
2 - NüfW6 ct.ıadam" aakerllk ftlikalan ernel'f, 
8 - Baılı.r )·erlerdeld hlametlerin• aat. vealk auretleı1. 

4 - Llm&!l kaptaJWfı pbadetnamHlnln taadlkll sureti, 
5 - İk1 adet Talka fotografl. ftffSJ, 

TURKiYE iŞ BANKASI 
\ 

Küçük Carı Hesaoıar 
194311<.RAMıt E PlLAh 
KES/DEL.ER: l Subaı. J Mavu. 2 Alu•loe. 

1 lkincitarin tarihlerinde varnlrr 

1943 IKRAMIYEtııa 
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