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Stalln&"rad :IOkak.larmdll bir SovyEt, baftf maldnl'lt tttfekçlAI mevzllııde_ 

Kafku cepbeılade 

. ~arlt~ll YC!t~~da,lar Alagir Almanlar
ıçın bır mllh ımtlhan dan geri alındı 
r 

Dört •enecienberi vatan hudutlarım bekliyen, milletin 
•elameti için gece gündüz nrhat yüzü görmiyen Türk _ 
akerleri har türlü mihnet ve meıakkatlere •eve ıeoe 
gö'ibrgermektedir; yann harp patladığı takdirde yine 
onlar •eve acve hayatlarını · leda edecekler. "Varlık 
vergin ~'Telı bu m~mlekete harp gelmeıin de biz her 
ftlnntıya katlanırız,, diyenler İ~İn millet önünde bir 

\.._ 
imtihan lu•atı veriyor 

Yazın : AsuH Us 

10 günde 812 meıktin yer 
itral edildi 

Vorone j - Rostof 
demiryolu kesildi 

BEŞiKTAŞ ANKARADA 
DEMiRSPORU YENDi 

lıtanbul lik maçlarında da V t>fa, Beykoz, F'enerbahçe 
lıtanbulıpor galip geldiler 

P'" ' 
Heroün 

Türk lmnJKlhğr 
6 

ve inkişaf tarihi Sayfa 
Sayıaı Berye.rde 15 Kunııı Yazm 1 acı! •Jfada 

1 Darlanın yerine 
1 General Jiro seçildi 
Londraya göre Carlanın katili

nin ltalyan olduğu anlaşıldı 
Londra, 27 CA.A.> - Resmen bı.ı. 

dirildl'1Jıe göre, amiral D!!-rlaıını ye. 
rlne ıım&ll Afrika Fr&n.aız yül<Jle\c 
komieerııtıne reyler.n 1ttlf&kj!e geı. 

:ııeraı Jtro aeçllmittlr. 
''Pollt;lka adamı otmıyacatmı,, 

Londra, 17 (A.A..) - Şimalt Atrika 
mUttetık umumt karargA.bmdak1 Röy~ 
teT1n humsl muhabirinden: 

General J1ro'nun Darlanın yerJ.De 
tayinf. l§inf bqaran imparatorluk mec 
l'a!.niJl toplantım )'alJ:ı:s bir Kat s11ı
!11tl§tftr. 

Fran.m lllSzcüstlne ıöre, pııeraı 

J•ro, lleÇflmembıden 90nr& fÖY!• de. 
mı,Ur: ''Potttıka adamı olmak t.ate. 
nııyorum. .Aaer olarak kalmak ı.te• 
rtm." 

General .Jlı'o'nun eefer ordUft be.. 
tında k&lmalı:ta devam edip etmlye. 
cetf. 1M>rtl8UD&, eözcU fU oeon.br -Yerı. 
m1Jtir: Ordu bqmda kalm&8J mtım. 

krndUr • .Aııcaıı:, harekatı daha geride 
bir ı:oktadan idare zorunda kalacak. 
t.ır. 

80.zcü §Unları lllve etm!ft!r: Gene. 
rat Jb:o bu vazifeleri yalnm alvi! 
halkın manev1 kuvveUnl yükaeltmek 
ve onu harp gayretinde b;rıe,tlrmek 

için kabul etml§Ur. Generalln, eaaa 
mPaguUyet ve gayesi harptir. Yegbe 
mı·htaç olduğu eey -:le aakerlert fçin 

ıilAlı elde etmekUr. General, !Uzum 
g:5td011l zaman bunları ıateyecektir. 
Haı be devam tıkri g'Clleral 19)..n her 

~eytn tıatündedlr.'' 

Oene.ralın be,.._ta 

Oes&yir, 21 (A..A.) - ~bn&l Afrılt& 
Fra.nnz yüksek kom.!aerllk mevkilnı 
g(!!i§inden biraz .IOnr& gen!'ral .Jlro, 
aıatıdaki demeci netretmlştlr: 

.._ .Amiral Darlanm haya tma mal 
olan :faciadan sonra., ııma.t Afrika 

yüksek komiserl:k vaz:ltelerlnt derü
te ~erken heplııizden etrafımda top. 
lrmnrak, mUtteflklerlmiZin yardımı 1. 
le ordulamnızm muv&ffakl)'etJnJ ı-. 

n:tn etmenizi istiyorum. 

Bahta mevzuu olan tek fe1, ll'r&na& 
ve imparatorJuğ'udur. Bl.z:m telı: he .. 
de!!mlz var: Zafer.,. 

lhmecin altında fil 1mza glh1lltl,. 
:l<'rdu: "Ordu genera.!:,f, Fransa Afrl .. 
kası yüksek komlaeriı kara, hava w 
deni% ol"dulan b&§kumandazu.., 

{Deım1111 Sa. ' Sü, 6 dlfJ.. 

Çayı görmeden paçalan 
sıvamak! 

Sulh konferansının 
içtima yeri teshil 

edUdi 
Konferansın Ottava'da 
toplanması münasip 

görülüyor 

öldü 

Tun usta mUttef iki er 
mihvercileri bir 

taarruz ederek 
tepeden attılar 

Kahıre, 2'7 (A.A.) - İngiliz ha
"Va devriye kollan, dUnktl cumarte
si gllntl, Sirtenin 65 JcUometre ba
tıaında bulunan Tamet'e kadar 11-

zan~lardtr. 

••• Loodra, n (A.A.) - I'• rad-

istiklal martı talri 

Mehmet Akif in 
ölüm yıldönUmü 

Dün bu müneıebetle Oıkü· 
dar Ye F atib h~lkevlerinde 

ihtifaller yapıldı 

Dün, büyük ıoirimiı: Mehmed Aki• 
fln 61üm yıldönOmO idi. Türk mili• 
tine istiklal Morıım ve Türk edeblyCI" 
hno bir çok kıymetli eser4erlnt ar • 

(De1'dmı Sa • .. S4. 5 deJ 

UGna. • mtıhlm lıAcHeelertat, tar'
blD • elw91anl19UI Tak'lllarmı bir 
alle71 IDM"lld edecek en lrQ'metli 
~ bayram ve kaod.Wert 4ot
ra olarü glıttenıa &1lW mbllerl 

ve blk&ye1ert h&vt 

AATLi MAARiF 
DuvCıT Takvimleri. rıhtı· 

T&klYlertat &lma:m&lr lgln llAAB.tı·' 
JUt.alıllaneal a4reslne dikkat 

etmelidir 

yosu, mnttıerrlt ile-ri latalannın 
Romeı artçılan ile temaaı muha
faza ettiklerini bugün bildirmio -
tir. Spiker, se-kizinei ordunun tim
di Sirte ve Buerat el aun arasın. 
da bulunduğunu ve general Mon
~omcrinin Miıısurata'daki ltalyan 
tuga:vınm hakkından g~~k için 
Jru\f\toetlerini toplamakta olduğunu 
illve etmiıtir. Sanıldığına g5re, 
Romel ı.L~uratanın mUdnfaal'ını 
bu İtalyan tupyma bfrakmıetır. 
MisSU!'at&. Buerat'a 160 kilometre 
mesafededir. Afrikada.ki Alman 
seferi kuvvetinin kJSmI küllisi Trab 
lusgarba doğru çclı:ilmcğe dıe'vam 
etmektedir. 

Romel S&Val anuaa ghtenDİJ'Wt 
Kahin, 2'7 (A.A·) - Ger.erat 

Mongomeri eea.s ordmunun ileri 
kol1a.n, Noel gUnUnil eahit yolu 
boyunca RomeJ artcrlfırıuı takiple 
ı-eçirdikten sonra bugUn Sirtcnin 
75 kilıımetre bat1snıda Buıcyratcl
nun oivannda butunmaktadD', 

Eğe-r Rooıel, Tra.blu. şehrinin 
doğmunda muharebe verme~ k~ 
rartaşttrrrsa, Bueynıt'ın 120 kr..o

• "(DelHltnı Sa. • SIJ. f de) 

Eski gazeteci arkadaşlarımızdan 

Gayyur Bleda'nın Ankarodo vefat 
etti~lnl teesürfe haber aldık. M.,. 
hum bir müddettenberi sirozdan ttr 
hatsız ve bir aydonbert de hostah• 
nede tedavi altına cıfınm1J but~nU" 
yordu. Bütün tedavi ve ihtimomlaro 
rağmen kurtulomomıt ve perıembe 
günü hayata gözlerini yvmmuttur. 

Gazetemizde senelerce mütercinr 
ilk yapmış otan rahmetti frcmsado 
tohsn etmlJ ve Fransızcayı meml• 
ketimlzde en lyi bilenicrden btrf :di. 
"Haber" orlıada,ımızın ftk ln~ıa• 
yıllanndo yazı işleri 1nDdOr'l~ünü 
yaptıktan sonra Matbuat Umum Mü· 
dürlüğünde vazife olarak Anlcarayo 
gitmiş, oradan eoculc esirgeme tu
rumu nesrivat islerine ve daha sonra 
1011 vazifesi olan •mniyet umum 
müdürlüqü mütercimlil!line geçmltfl. 
Hemen her mevzuda bireolc bywıetti 
tercüme!erf vardır. 

Anah rahmet eyfesfn. 

Yılb~şı Piyango ortaklığı 
Olmyacolsrmm. ara~nda tıerttp ettifhnk Ydbep plyaap Ol'tıı*bt• 

hiuelerlala tentı Jartll ü.-. w _._lı:tNllr ... llllllJe ..._ .... 
makbuzlannı ahruyan olmyocularmmım aaele etme1ertaf rtoa tıderls. 

Ortak 1'1Hler, öbftr g1hıktt u;:rmm4a llAn ~leedttlr. 



-·- . ~ .. ' 
Bir aeyahatt•n notlar: 

Afriı<a zencilerinin 
iç yQzO 

Kımva Ensıitüsünün 25 inci kuruluş vıh münasebetile ı 
1'enkit: 

Sınırsız sanatkar 

Neyzen 
~ .-la Yalman lqUteıe '" np ftt'irordu. 

Amerika 11eyabatlnl ''ilanlarda Gazetelerde harp h&vadıırl azdı. 

ıW,000 kilometre 11eyabat,1 lıaflıtı al Ztnciler, beyazların u:rbirinl kırm&.. 

l'üır.k kinıytıcılığı 
inki af tarihi 

ve 

tmdıa forma h&llnde aeeretmelıt.edlr. cnd&ıı pek de t1zUntU duymuyor-. rBoı rara'• c!ünlcü sayımızdoJ ı=:5 EJ tıbbiyede kimyayı g1lynuzv1 dok. 
Dardllncıll formaanula Oenııbl A.meıf.. bf.lkl için lı;iıı ölçW9rl kaı.dilerme c6s ı .. ı;2 ~e Dariı'fUnunda kimya et Ali lCi.ğıtçının tor khnyager ŞükrU Pa.,.ı tı!rafın· 
Jı&nm Nijerya bölce•blde bir lahlJ terilen muamele .. 1stihbarat büroaun ve !ıikmet denrl okuturken dığer konferansı dan okuttılmuştur. ~ukrU Paşa 
prt olan Lagos•d&n ve buradaki bl. dJll bir karikatllr gör .üm. J!:Bkl Al yUkse-k mekteplerde de kimya ve kımyayı gayıiur..1 derd k;tabı )2Z· 

tfl'alanndaD baluıetmclltedlr. Meraklı man Kaınaruıı mllatemlekeetnd9 yap hikmet hocası bulunuyOl'du. Kım- tale~ne kimya tatb!kc:.tI g'Ö&tc- rna.ye. b:ışl~, b!ti:'em'!':Uİ!I· 
w al&ka Terlet buldutuma bo Jwımı mıı bir zenci rt111sam, Almaıılarm ya .. O'er Dervi• Pa~. tedrisatla oldu- . M~ktebi tıbbiyede kimyayı uzv! ... rildiği gibi memleketin muhtelif .,,__ 0 -nen lktibu ediyoruz: znıclleri nacı dövdUkler.nı mUbiıJA. "'u kadar kimya -tılahla.rınrn mu. ,.~n•ı ell"lsuda Faik P.ı~n tara • 
-~ t; ~ tahlil işleri de YGPilIYordu, ~ ..,A_ 

.A.!r,kaya y&lnız beyazların .,. .. yı. falı bir §ekllde tuVU' etmlf. Bu re. kabillerı·n1• bu'-·k 1·r.,ı'n de rıı.J•"· ıJn"""ll okutuluyordu. 1'-·15 den J-.- l.""'4 " .,. Mektebi trbbiyci ıakı.neden mc- 89? 
"'Tı.l "'Örmeğe gelmem'•ttk Zcne!lenn sun, A!rtka :z:encllerit.ln beyazıar har m,,., ve tertip euıe.s:.ı;,:_ ıst!lP.h ~ l - senesine kadar uzvı kı:nva 
,,... 0 ~ .., ~ 1.U&~ :ı:un olanlardan iktidarlı görtllcn- .n.• l'.S · 
l•ı-tmı "'Örm.ğe çok merak e·"-or. b1ııe aııcuk ne balamdan al&ka du. temini 184!) ~- neşrey~AJ:) "U- mUö.1•lm ıci ya~ olau F:ıik p:ı-

,,_ • ......., u.ç "'"'6 ler m~ftr kimyahanede kafi müd- k. 
duk. Mlaa!irhanemlz c!varmd& bU-1"• )'llblleceklerinı epe.çık &'lSSterlyor Zen lusal kimya'' adlı kitabmda kul. ıııa ıtap Yl!.2.mamlŞtrr. Kımlaı::~r ., ..... , 1 det staj g8rettk mil:mar.se sa.bibi F ·k 
b!r hll vardı. Hep beraber bir sabah cı:er herlıa.lde beyazlara küaktln .. Bu I !anmıştır. 'Kırımlı Aziz Bey kita· okrlaniı. aı paşa ayru za.r:ıan1a. ru~ani-
oraya ..ıttlk. kadar medenıyet ldd ala.rına --en bında bu eSt-rden sit~"'"le ba.M~ ıııde tahlil komisyonu r~ıs! ve cc-

a• ·-- """' Bu kimyahanenin başında mek f1f ı 
,,,,dden aısrtllecek tu &lem.. Ço... eri renk doiavr•!yle ••aolh 1nsan mu- di'lNllP ve kendi • 4 - 4 '"'!1.3 kadar :ı:a s~rm ett:ın id! -~ • .... ,,_ ..,. 6• ,,_. ~- tebi Ubbiyei şahane kimya mua.1- L .. 

,.,yecek ıey o!ınak t1zere ne aatılmı. mne!esı görmelerine 1rerliyorl&r. ÇUn gerek tedriaat ve ge-"'B- lStılah nıın~a kıtaplan 
, " .. ÇAOÇ limı Antolne Cnllf'ga Bey v:ır(lı. D ıı d F 
.. or. Muzlar pua ile d·•ıı, kol kadar ldl dddeıı ıstidatıı tı:ııantar.. Uza.h bakunından ,,. .. ~tli bir mel:a-ı e 2.SU a ailt p:ı~:ının okuttu· ., - .... _.,, Calleja bey meşhttl" Frnnmz kim. ;c... , k' ... 
ı.:ocamanıa- var. B r bakır para n.. lNı tırsatlardan fırtifade ediyorlar. bulundu.>:..·-u tebarüz etti+·or. l'"' G~e ait ıu ~:.'l 1~1 tarihin· 

4• 0 u.n ,., yageri Berthellot'nun tn.Jc~.!in • d k" _,., 
rınce ıılr.e kucak dolusu mus veriyor. l'•••vr• tarzlan, fikir aev!yeler\ .-ok 1868 d~ artı"- ikinci Darlllfü. e ımyayı Uzv•İ tıhb' a:lı ile neıı-__...,..., " "' -· d,.n olup bu i~ i~in bilhassa cet- .ı·•· · b • d ğ 
1ar ... _ • ., ••. Hindiaf:.&11~ ~ .... i'lert 11t-""· nunda kimva dersi hoca T.üısin rl' ... ıı.'?113 u un u ıın·ı görUyoruz. 
~-- -- - J 'l:edilmlı.ıtir. Bu ki ab 1 ltı JUkan öyle" Denir h&yvaıılarmm, GQnlilk blr senet matb&umI .tya. e!end.i t:ırafınd!ın göstcrilıni:tir. t m m:ı.tn' ~em::sindeki 

etlerin türlll türlll kıırutulmut nevi- ret ediyoruz. Kocaman bir mlleasese- Hoca Tahe'n efendi meikur darnı. C'.l.lleja bey ı:ok çalışken ve dil- mı:lflm:ı.ta :nazara.1 kita.r kim~ • 
ıerı göze çarpıyor, Eaklden kalma L lıtuha.rrlrier, açık flklrıt, anl&Ylflı, fünur.un mUdUrll idi. rUet bir &ya.gemıiş: kendim.em. J?er Wurtz'un e!:er•ıı ılrn tcrcUme 
deotlerle Afrika. gıdaları kurutulmUf muı.,e bağlı adamlar.. .HUeueaede 1 1873 de UçUncU defa açılmış o- Jeketinden muavin ve .ea1ırc getir- ed :miştir. Terctin.cye mektebi tıb
r;ckUde muhafazaya •lı§mı,. 1ıp sıcak I' zete if!eriyle beraoer matbaacılık lan Darülfünunun t'cn fakültesi miyerek mem'~ct QOCUkln.nnt ye-- l iye müfredatı t'.b m.ıallimi fkk. 
iklimde kokmaya m&.ni olmak iç;n ıtıen de var. Jftcellithane Jwmınd& Galata.sa.rayda bulunuyordu, Bu- t!ştirmeye a!yeyte-miştir. to:- l~ostctnti!'l T.imnnidiıı baçla -
bqka çare bulamam~r. Kf.m1 taraf b•rkaç gene zencı km C&!ı§lyor. Bun. rada kim.va Charlcs is:nindc bir Açılı§ında Kemiltah~ne namile mt~. fakat kit:ıbın b tmeehc 200 
ta tavada muz kız.ıı.rt&D, k1m1 ~ ıUdan birtııin karftmıd& h&yran hay 1 zat tara.frndan okutuluyordu . anılan ııurldtr lAlnra.tuvar, tıurün .ıa'.~fe kal.mı~k ~':. 'rfat etmiştir. 
mısır kebap eden ıatıCJla.r var • ran durduk.. Gal.ba kudret bir gün.: 1899 da yeniden açı'an Da.rlll. 22 nci yılmr kutla.dığm::ız Enstitü- Bakiy~sini Pariııc kimya tnheiJ·nc 

Bu memleketin erıı.kle:rs bilmem ··sıyab kehribardan ~ dünya cu.zeu fUnunu şahanenin fen şubesi prog müzll.n kuruluşuna kadar meınleke gRnderllmiş olup b:Ja!:ıre mil he • 
ue yapıyor, a&tıcil&rm, &lıeüarm he. y&'l'atılabWr mi?" dJye bir tecrübe ramlarmda kimyaYi gayriuzvi. ktm thnizde tatöild kimya s3huında. dat ttb mu:ıtıimlı~in" ve dairei 
men "'- k&dJil.. Ortada erkek na.. "'&pma- k•-- verm'• " .... ~~ r- ygyt uzvt ve kimya,vi hay:ıtl de.°"'8· al _,__ I ti . ı sıhl.iyei 2-SkerJ ecz:t mtifcttiı;liğ ne 

...... ....,. " 0 - -- 'S'• A._,., -- ı rı ~-- '"'---· ·-' c; ışan çıçlllan arı Ye §tum ştir. tayin cdi!miş bıı'un11n doktor kim-
mma OOk l:drfey yok İhtiyar, geno g.:nln en koyu b1r n.,vinl aeçmı, bu e Y&ı'\.U.O, .us.ıızımattan evv'C.l Bu itibarın '.Nrlüyede t&tl:ıki kim· 
J:ııt....c de •akacı ve &l&ycı.. .... 1 ... 1 .-nk ..ıı .. Aı 1x.. u.u# b ',r buru' n·. m~lc-ket'.mi:ı:de kimya da.ha zı.'Ya.· ı_,...ı afı "-'--"' ~ages Dika. Bey t:ımamln:n:~tır. 

.a-• "' - • .. - •- .,.., &aı.- d s!:m. k u- yantn UJ.M~ ua.u;.w..ıctim.izin te • Dellasuda F:ıilc Paş..drın sonra 
B1z!.m. öteberi almamızı tuhaf ba.. lnej s!bi beyu dl§ler, kır:muı dudak- e yaya açan ~.mevzu ır:rt.ıJ rak1'isi ile beraber olmu~ ve bu t• 

hıp Jrahkah&l&rla gWllyorlar. A.raJa.. Iar A!ıenkli btr endam. bolca mtk yaı:rlan eserler Lavoısıycden evvel vaziyet kbnyagerlitin taba'Jetin ımyayı uzvt mua Jım':gıne Kekil-
uı:a beyaz karı§Inaama ıa!lba pek a- da;de tatıılık lnc.elilc nep teba : ki telAlddr-ta istinat edl~u Kıy 'bir nevi ihtisa.! ~i gibi telAk- le 1''nstı>.fa B~y tll) in cdiımiş, on- 1 
lıpnam•§\ar. Bizim beflmiıdn blrdeD st1!JL katı:xuf,. Ortaya ~ ~ §& met9iz madenlerden altın imali ve k! edilme'line yol açnnştir. Gala- dan B:>nr:ı Fehmi Rn1t An11 f:'"l-
~ -1-em.1.z bir h9dlae oldu. Bir -~--.. -"'-··. v-- da ..,,_. .... elb'-· yalı. ttt lı:imyev! iha<!delerle tedavi d ek m'§'fir. Fehmi Rr7.a A ılıı:ın anlat. •- ....... , - _... ••.1--•• d emek rf d~l!yord tasaray aki m t•bi tr>biyd şa. tığın~ g5re Ke~;lle ?.Iu!'tıı!a Bey 
ı.Uril cocuk et.raıımmı aıdı, ıınru kar .. , canlı ıarmm ıenklerda, bOf blr 1 n sa. e • u. hane binası 1849 dR yamnq bu • aÇl'k formtite ~k nıeraklr oldntu 
topu clbl bGı9dtl. tanda :vaparak kudnıttc tll1d tamam .Tar.zımattan aonra lunduğundan mekteple bcrz.ber it:~ ı ken llsine ''Kek'f-:" IAkabı ta-

Para tllAn di19 rah&tmz •~)'ip JamJt. Tatl%imattan ıııon.ra aı.:ılan m.ek- kiıııyahane de !ıat.r:oğt•ı:ıJ'lk kr,mr,r.r, 
doetca beraber pl.f.ycrW'. Bfıotey Ot- ı&f9r 'bu A.bidia Dav..tn mllcelllt. tepl~rln ders. p~t.anr.d~ki Kumbarahane ~na Te 1865 B' 1 ıranı •tıı.ııı.ı-•- zaman Jrap•ınworlar. ı·t• - '-Adar ___ .__ --- ~at..... kimya., LaV\'Ulye 916temıne gorc • .;ı. "'- ,.._ w ıru evve baluıevt""dil;im <fok. 

..,........... ......., .... - -- ·--· - .,.. <ltut luyordu Fa.k bu elt !cne11ınuc ue U"Çıger oglu kıllası- t,,r kim~:r<r Krnnlı AzU: Bey d! 
Zmll bdmlar her aedımM A.bfdtıı ar..m dJfer 1anmıanndiaa ııq gertr. u · • at m tep- na n ... ktn u mut•ur Bıliıhar~ ·;m. m•lcteıbi trrı11ycde kimya oJrutu • 

Daven pelt VUruldulıu. Oedlerinden ~ -. ... halde --~- m· .. •-- ferde kim.ya .nih~.·et yard:mcı bir haneye ve daha aıonra da Yenika.-
·-.... "'"- ........ d ra va211Y d dL yordu. Bl-bamnın Krnm:lan ~dmiş 

Jıelma yamy&mllk 1tf7a4lla etlerint dı ka1dJ. 8azık1 diler arbdqlar da e eun e 1 prclıalti malam binan tl.§rnm:~trr. bulunması has.biyle '-imml: laka. 
JIÔ 10p mtı buldalar, pembe Nngin• Pr1 kalmadılar. JDta;plarm nam ctlt h=~d'~han~ ~~~ Te ~~i Şimdi bu binada askerl levaır.ım bivTc anılan Aziz lley faaı bir ide-
'" ma'Vi ,e.ıertne mi ba1JldrlarT n... lf'ııdlf-.JM dair merakla MıaD.er ~du. • nal" a m~ te nunu ar muayene kom!syonunun !Aiboıratu• ı.füıttir. 
,..,.. eolrul- tatlı .e.ı.r -"J'l•191l al) bıyenin lıedeft orduya. münevver 

-r .,, " mn~h 'bitl · ı ek van vardır. Antoine Caltcje. Be- Muhterem Konya uıehıısu dllk· 
Jfj'8ııe, u-.tı-a 1lt ıtaıı atana.. lb .A.mılrtkada san avat _ .... tbı. e . cıs u er Yetll1 rm . d • d O !:; 
pek laek&mlUJ"Ol"llS ama 0 1ıe fttff&t- ,_ 1ıü.ac!erk•.. u ... oea -:.=:ak ti. ~ltt~ tıbbiye{ nahanede ttt- l ın nnrn • (& .l'fllnla.r an Vaail tnr sma,, •. ev'ki Uhı!a~rn tnnzf. 
ıum ke-- _ OUlbl _ 1d _ ..................... :::::........~,~·=- Jrip olunan gayeler umıım m!lhati- N'aum, fe,•kaIAde iktidar gllstere. mat ve hekimlik ftdh ~rinde mu-,, . .._ ·-·.r-· - .. ...-- ....... .._..._ .. -~ ~~ ı r ~J'k7 :rı u r~k ~ · ine muftvin olmuş, 1!1~6 fll!'s.,len an tnılığrna nc!2c.-rarı Kı • 
.,....,.. olu n.-tlar JÜIJIS Mide &belini lir dah& rıs:met merala he. :Sa ı idi ~ve ksada V: ~ ~· · 'enesinde C&lleja'daıı inhil11 •· rnnlr Aziz Be-Y. mckt :':ıi t:bbiyd 
bJmadı, 80kaJcl&rda ..o-rbii di - phnlwte ~ Kı O&ft la a'Tdett• IU~e k~dar: k' ~ ;:n t'ten l:imyayi gayıiuzvf dersine &ahenede ~r!ri~at•n türk~eteşti -
M Jıı:admtana dalma trtu.tlanna -•. --~· -.... ...__ .. A IDdı~ .,. ., .. __ .... u ·mya t u- uaı1:- 1.:-,,...ı. .. _ ..:t ...ı ~ d 

- -- _. - a -.-- yordu A ı ka ih1 ri m ~ ve AUD_,-.-.eye de ıef · • me~ ue;run a gayret ve feragat 
Ndıı. Bellt t1 RDlll 'kadmlan tela mail J'eN ~k türtn ~.ııden PÇ. • ~ ıp pa.nma tarı e n· taYin edilmiştir. le ~alrşmıı. ken~isi giı>! ideahtıt 
W ttf... tnı. den ve ktn"ya hocalanndan kısaca arlcadqJarile itbirli~ı yap3rak ce. 

IAe09Ult J'•!t ..-tel..-bll her a1ln ~l.ediğim Dartltftınun'~rda tık tahsllinl Ha.leJ>te. Yllksek ntiveti tıb1:ıiy-ej Osma·ıiyeYi kur • 
t-ktll ~ aa ıuetelerde mı a.e Scıenoc.s Pul't'S., nannycsl tahsilini mtktehi timiyei ea1.ıl\ne. 

ZAHiR GOVEMU 

Edebtyatımwn fe7b1, J'QaQ1I. 

KAnl, Ziyııpaşa ve şair Btren• 
devam eden hiclv ananesi, lfeyd" 
Tevfilın şahsında Ye kallllılDd• 
şüphesiz çok stızel 6ruklerıol 
verdi. Bng!ln altmış W J8111lda tlı 
lan sanatkAr Neyzen (Yillt lft,. 
bile anılır) diAer bir çok atlteple 
le dahi tarihimizin malıdır. S 
diye kadar basılmıf Te ullbala 
tilkenmit iki küç{lk eseri 118rlcl• 
de ber ceıı;evedeıı oldutu kadar 
kitap çerçevesinden de mGatatal 
olan Tevfik bir çok sanadEirta 
mız gibi flfaht, sadırdan sadra 
tfkal eden eserler vemııfil. 

Bugiln Münir Silleyman Çapııf 
o#lunun gayreti ve kıymet btJell 
bir kitapçımızın hlrnmetlle, Ne7 
zen Tevfik haklaııda mOCDMI mal 
matı ihUva eden bir cilde sahip btJ 
lunuyort1%, 

Eser, sanatklnn bayatı llaklnll 
da, hatıralarla kUTveflendirllmlt 
zun bir mukaddemeden, Ney 
htJklnnda :razılıuış Te &öylenml 
'iÖ7.leria değerJllerfnden Te aeç0 • 
mi~ şHrlerdcn te~kkül ediyor. 

Şahsını tanımanı.ıı bir bzanO 
oldulu nAdir sanat Atıklanadın, 
'c-cidU mu.sikl icra UıtadlarmdaD 

biri olıın Neyzen Tevfilfıı fllrlirl11 
de en gAllp taraf, 'ilpbesls lıılel• 
ve istihzadır . 

!\fanzunİelerLnde bir çok teaa 
Jer göstennek mümkün olahlllr. 

Tertlp ve taba alt hataı.na d 
şında, şekil ilunaline ınlleell~ 
herhangi bir kU$Ur bulllMbllft• 
Bunlar Neyzeni tanımamanın neti
cesi ofarak bahis mevruu edl 
lece1c veya ilzerfnde lsrar olaaü 
lecek kil~ilklilltlenUr. 

Ha1181 at~li llekft, Tartıluı 4at 
hendesesine sı~dı ?, Hangi t ... 111 
sanat aşkı ı,ekil endişelerinin lllCf' 
ltklerine bel baAladı,. lld ti 
ı:ıınatkAr ta01yonu.: Blrfnclıl 
tfirHi byitten nzalc, kendlııl 
l:tu lllbt, şel<linl kırarelc verenler .. 
Bunlar frtlhatcf :raımu, heYeea 
Janna hakim olamıyacalc lrıdn' 
k' ,.e tahae81lıı!er1 kuTVet!a ~ 
tardır. Her eserleri derun! 1lfr bafll 
lenin Ucat netfeelerldfT: Fwıt 
ıdbl, Yünfis fribi, Kemal lllbl Tfl 
Neyzen fflbf.. fkfncfıd ke'""1erfnl 
devamlı bir mUralt&be ft lıılllttelt 

tabi hıtan. nefıı muhawheıltwl ı• 
lrıDannın terazlııfle denllelftrefl 

vetı..dlyetJm devamb tedakbblır9ııia 
iıf\Yad:.a ftll De bbfl• ~ '" Mllı 1 1 hA.:kim bult'lldufundan kimyanın de ıkmalden suıra kimy.lha.nede muştur, Mezkör eem;yet t0r1rı;e 
:mnmesıdller1 araaad& .... ,.. eden ne ·-·••U ., t~tbikt lı:ıımr.rna tt'DlS.S edil~~i~ Calleja ~yfn ~nında ihtfsu yap tedrisata esas olan ıııtrınb ıa,ati-
M!lell'k ıopıantı tdl. İdaft acı w ten ti?'. Bu vasiyet 'kimya enst:tü&il - mıı olan Vaail Namn genif mal{l. ni ba:zrrl~. Mektebi trt>hiyef mflt neticesi otan sanatklrlır .. Jler aet 
kfd edlUJer ııumtw ~~ t• nOn ~tuşuna lrıı!dftr yani t<!17 met ııah hi bir mııallim·iL İlmi kim Jri~~ni~~me.stnr ve ru1ıayet mek m,.,,,,,,,, 5 ,,r1,,,.> 
ctavı ca~ mtınakap oluııu~U: A•clalu aJen• Tt1r1ı: ttearet banka ... " ...... ': ... , k~ifar defişmcmi~. Y&YI "8.~t:tvii tı.bht adh iki cilt- t• r ÇJ ~anedı! Jahi deJ"I 
:v: 11 ._,...., ,.. .. ~ 1llr "'--'A ee. • w fil~ ll&Ur lllftdıkla.n ve T-ıtbıt:. kımvanın eh~mmıyet ve tik '!SC'l'i z:ıman"Drn mü«emm~' :~rin ttlrkre füıRnla t.lkutulmasır.ı 

a • ~-.-. ... ere .....,_ .. IA&".. ...Jau..larmm da -r&rlık ftl'Sl.ı mD- lüzu~u itk "efa '"'-rUlutfımOlhi- ~ t""1':İn etmiştir. 
Ll'Cll bir kitabı olarak tanır.mAktadır. B .. _..ı_ 

kelletlerlm lmedi ...-ı11&n111 lıılld(. kemfyef O!"naJÜY• "'~Mektebi 'I"Jb. u .... _... Kırımh Aziz Bey bil-
F nzuli' J en: 

VAKiT ~. bfveJ ~&hane., ce takdJr eıiilmi,, '888 dan 1~!2 ~ kadıır mcml~- hasS:ıt kimya a~ılahllll"'-:Un tflrlr~e - Sorma bendea: metnM r' .. r 
~ bbıtm TOrqemlae, :valnm 3844- ta.rihinde bir kimyaJtane t~· kete tahlilci kimyager ycti,tirmft :~ş!:ilr.ıesilc u~:ımnwr 1600 ı:la ~ ...,, 

haber alıp ftl'm• te,kfatmm adı o. ei<J oltınmtı-1tar. olan VeııiJ Naum mektebi tıbbiye. ne~~tiilmis o'an iki ciltlik k!mya. Matlab-1 lılm•tlaMn..t .WU ... 
Wü ıtrmlftlr. Bafka ıer~ (a.. P?'otcSSr ~tor Silheyl 'Unverin deki vazi!~ine illveten 1899 da yı t~bt a<'lı eseri o zaman için .....,., 
eente> fell1i 1NDaıu1Ir. Bllfka b'.r tanzimlltm :vfu;ftnt"ft y~h ic;in yaı. aı;tlan fen fakttlt~nin t9b:iye ~- nınk~el bir k:tap olar h,., ta· Oyte aermeettm ld lıdrUr eı._till __ 
'IGrkoMtnt lıulam.ıyorsak(acente) de.. dıb broRllrc'le, ismi "kenllkahane,. besbıe kimya mua!lim:l taytn edil- rafındaki tar'h<ıeei, hoca. İshalt t• dhJa ...,, 
llKll. bellenmlf ,ek11ıı• bozup (ajana) olara'k g6sterı1en me:ı::k1lr kimya.. n:ıiştlr. fendinin bavhyıp kimyag~r Der • Hen Jdmlmf lllkıJ olu ldlllet 

n•-.,:,,.. deUleıllelt. han~ mektebi tıt>Dfvet '"lıane Varı.il Namndacı aenPa mtkte'bi m ........... 1; .,,.,., meT.I...,... _.,, 

Daima ltallnn rnnalaa-
li .. J .... lir ... _ 

ftl G8'G~ • """ MJ1· 
iwinClo en Neme wrsr• ~ • 
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Bir kere l&f uumcla madam ViYi 
AHte onun ann•İl•d• " kard91lerinden 
bahtetmif, fakat delibnlmm izahat iaW 
7en aaalini T~ olaralu 

- Bu,.ük, çok l>iiJük aile Eleaa. .. 
S8sleriyle knaca kU'fıl&tJIP ba llfı 

kapabiufü. 
Elena pek fazla ıeaç olmamakla 1w 

raber aiizeldi, tatlı idi " bUhaua Alif i
çin 1eni bir ÇefDİ idi ; aira o zamana ka· 
dar Huu •mcanm feyizli irtatlariJI• ho
ftl'dalık aahaamda epeJi 701 almıt obna• 
ama ratmen Al1t hiçbir ecnet bdmla 
<liifBp kalkmamqtı. Haaan amcanın mr 
hitindeki kadmlar hinendeler. abeadr 
ler, onların ahbablan, ahbablumm alr 
hahları yq&Jlf, claJQf •• eğlenit itlbarir 
le tamamen alaturn idiler; o llemde ka• 
dınlar erkeklere hizmet ederler, Alitin 
pansiyon ViYide tamdıtı kadınlara Ye E· 
lenaya ise erkeklerin hizmet etmeai ve on• 
lamı her türlü kaprialerine sülnm ile tr 
h•mmül ediyor görünmesi lde\ti. 

Hasan amca bir ıün •ilence mecli
sinde Alite arabca bir ata aCSri aöylr 
m.iıtlr 

"- Küllü cedidün lezze !,. 
Huan amca ha .cim Türkçeye ter

.._ etmeden Alit tektülr evrlen, babaım 
elan, mektepteki hocalarcla.n öireııilmit, 
dilimizde kullanılan ualaca kelimelerin 

yardımı He onun mlnaımı taküp §'ıkanr 
pbi olmutı 

- Yani lıer yeni başka bir lezzet 
midir? 

Di1e aormuttu. Hasan amca Alit1n 
üç buçuk kelimeden çat pat man• çılrara· 
bilmetini onun etki kültürdeki büyük ma 
IGmat ye ihtiauına vererek memnun ol• 
ınuttuı 

-Kafalı çcieuk, bi yetitiyor, adanı 
dedilin bayle olur! 

Di1erek tevinmitti. Alit de yabancı 
bü dilden \ereüme yapabilmenin, yeni bir 
teJ afrenmit olmanm Yerditi haz içinde 
ha memnuniyette birleşmişti; fakat haki .. 
katte Alit o ıözün manasını timdi anlr' 
yordu: Her yenmin ayn bir tadı vardır, 
fakat Haaan amcanın muhitindeld kadın· 
lann hepsi J&4&YJ.f, düşünüf, fikir ıeviy~ 
ıi ve nihayet mensup olduklan sımf itiba• 
riyle birbirinin benzeri kimselerdi; birin
den ötekisine geçmek bir eseri bitirip 
b .. ka br eseri okumağa liaşlamalc zevkini 
Yermiyor, bir tefrikanm devamı zannedi· 
liyordu: halkuki Elena Aliş için yeni idi; 
bu bir İtalyan kırmaat idi, fal,at daha o 
samanlar Ali• hakiki· ltalyan kadını ile 
a\lı m ltalvanı arasındaki farkı anlıya· 
cak derecede zevk i~lerinde ihtisas peyda 
cb&8111~ bulamıyordu; Elena ecn~bt idi 

ve Alit ilk defa bir ecnebi kadmı ile ırkı 
b;r tekilde mahrem bir arkadaıhk hayab 
yaf ryordu; hu onun iç.in yeni Ye tatlı bir 
ıeydi! 

Alitin hu kadmda enteresan buldulU 
ehemmiyetli noktalardan biri de onun mu 
siki ile olan alikaıı idi. Alit musikiyi ıe· 
verdi, Adanada lise tahaili esnasında hal"
kevinde Yerilen bazı konıerlerde çok bir 
ıey anlamamakla beraber garp mmikisi 
üstadlannın ett>rlerinden parçalar dinle
mitti. Fakat Alişin asıl musikiyi aevmeğe 
batlamaaı Huan amcanm muhitinde, Ha• 
Mn amcanm ve ahbablarmm teairiyledir. 
Alit b utoplantılarda alaturka musikinin 
makamlan araımdaki farkl•n sesecek 
derecede kalak \erhiyeaine aah;p ofmur 
tu, fakat Elena piyanonun önüne ıeçtifi 
~aman paruıaklanndan daldan nafme
ler büsbütün bqb bir hava ve mana ta· 
şıyorda, Aliti heyecan ve hararetle aan
yordu; delikanlı, b09Una giden kadmm ı~ 
hirli parmaklanndan etrafa yayı1an melo
dilerdeki öldürücü vuzuhsuzlukla eriy~p 
bitiyordu; anlamıyordu, fakat hoılanr 
yordu ve galiba iyi anlayamadığı için de 
mahıt.yyilesini i§leterek dinlediği terlere 
gittikçe geni!leyen engin manalar veri
yordu. 

Elena ile lronuıulan lu~h•ılerde tama 

men yabancı kalmıt olmamak için prp 
muıiki üstadlar.nm hayatla~ eMrieft. 
ni anlatan kitaplar ıatm alclJ; banlan ,.ı. 
ruz kaldığı saa\:larda sizli sizli okuyorda. 
Kısa bir zamaJ\ sonra Betho•enin ıenfcr 
nilerinden, Şopen'in gece prkdannda 
ve Bah'm konsertolanndan Jaklqı'-• 
insana haz veren earar ile dola meçllal W. 
atemin kapılanna gelm1, olmak mk ... 
heyecaniyle bahıetmele baılach. 

Aliıin ağmıdan yeni yeni ifitilm 5-
ıözler karı11ın'1s Elena kendi tetlrillia 
kuv.etini görüp memnun oluyordu; Vhl 
tavsiyelerinin bu kadar kııa bir :ıamaıula 
iyi neticeler vereceğini ummamı, old ... 
için hayrette idi: fakat Kimüran, ... 
K.imüran, Adanalı rencin Pamiyon Vhl' 
ye taşmır tatınmaz yeni bir kabba döfdll. 
müt su gibi bam başka bi rtekil almq w 
masmı pek derin ve yakm h!r alaka U.. 
itiraz da tatkıntrıda takip ediyordu. .. 
giinlerde bir akşam Ali, Klmüranı daftlt 
ederek saza götürmek iste.mitti, Kama
ran: 

- Mon,er, o bmp tültenmiyen gır 
gıy tahammül edilir ıey değiidir; vu .. 
çiniz de sizinle neşeli cazbant aeıleri W 
rulan bir bara gidelim I 

(Deoamı uar ). 
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• 

avallz 
.. 1 "' Uunku spor Jıaı eketıerı 

Harp içinde Türk milletinin profili .. O 
7iirlı milleti bu pıikolojiyi lerd lerd ruhu üzerinde y:-'ı ı B E ş 1 K A 
millet halincle kalması aebebriz. bir hadise değildir. ı o E M • R s p o R u y E N o 1 

D \J!'\ \ ,\A 'ia\.1!!.111111 b.,.,J,tdlı.,I 

günlerde, iJ,j tarafın ı.m · 
'et;ni iılı;ıı~·e 'ııranlar, denizde 
İngilizlere, l•aracla 17r•ıuı,ızlnra en 
büyük :-ı eı·i verivorlar<lı. 

Türk rmiJleti bu ps~koloji~i lerd lerd ruhu üzerıne yap- 1 ı 1 
tıgı tecrubelerden aldı 

t te ~lı::ot<'n b~kışın, lınskn tiırhı 
bir Jıeticeyc \tırıiıa"ı da alda lt\. 
lun değildi. 1918 in muznffrr Fran
nsı J>e ... milyonluk bir ordu be'· 

atmış, ikincil liyor<lu, Bu ordunun biitiın ihti -
devrede yap• l açlannı yeti tirccek 'ası taları 

mcz nrı j.,,. lıep a-;mı tık. Du~i\. 
ııu~ or tct'-ınnor 'c kor duğıım 
!.'OZec·cİ. lıi~ lıir iıah }Ola but ımı. 
~ orclnJ •. 

Jfo,lrnl'a 1°·run'l\ 'irnıl gtind4 
) ıkılılılıt.l ı un raılır, 'ki dimia 
Laıı e<;eı ler ~etchilıli. Meğer her: 
"e), ııl<h tı •ı lıir :rnldız altnıda 

':ıkl::ınıyormu'. Memleket tı:iııı'leill 
•·en•irilıııi". O lrnlın g°' denin r(,1 
'l.;ofınus. Uuh 'e filcir birliği yok. 
mu . Bi rliktc dııyuıı birlikte dtl. 
ı.ünme <'n Jm•ab hl.lardnn "'lM'~t 
de i:il, çıirlıl.lul. doğnr. Nctektm 
Praıı .l, bu ir bozgıınunnn n ne 

.A 
Yazan : Sadri ERTEM 

Js\anbul lik maçlarında da Vefa, Beykoz, Fener bahçe 
lslanbulspor galip geldiler 

M. tLU Şef ı tnnbnl Parti kon
gu'e!inde oz; ldı. Harp 

tein firk milletinin ı:ehresi!ıi 
remıeul, partili 'ııtanda~ın iı<tJ• 
dar mevkii • rşısınd:Lki du"?11~· 

bir k~ daha tebarüz cttırdı. 
DD 1~·-I' . Türk va.tıında,.ının teh 11": ı gu•ı· 
ı--11 ~ adığı p ikolojiyi bol, 1' 1k· 
ac;.naC ı- . d • 
b, ydm bir Jc,ha halin e ansan· 

dört enedir tecrübeler oııüıııle ye. '·nkara, ;?7 (Vtıkıt mırbtı.blrlııden)-
11iden pi~•İn bir hale koymak lmıl. Be~ikt&.§hlar bugün Dcmlrsporla kar§ı 
roti ~cfinin hudut udnk içinde Jastrlar. 19 Mayıs tadyomu ınilıi 
kcı;;f ettib1 "reel" in eSeri•lir. maçlarda görülen kalabalığı arat. 

Naci birinci devrede 
golu de Melih iknici 
mıştır, 

ISTANBULSPOR - KASIMPAŞA 

Fenerbahce stadında 50n nıacı 
lsfanbulsporlo Kasımpo}o takımları 
yaptılar. ilk dakikalarda Ani bir 
hücuma geçen lstanbulsporfulor Va
kurun ayağiyfe ve Mosımpaıa be~· 
leri ve kolecilerinin bariz hatasından 
istifade ederek ilk sayrlorını cıkor • 
dılar .. 

lınıırlnmıc;tı, "!"na der,. ta:ıı~t ı 
lnnmn topları, "Rrup'' un n ımlı
!nnnn üı;tünclü, Tcz~ıhları, çar•ın 
<?n güzel \'e en sa~lıırn ur.al•lnnnı 
;\a-pıyordu Pransrz lmnna)ı, dtın• 
~·anın en ileri tabiyecilerlni )eti • 
tirlyorclu. Alcdenizin en bil~ iıl\ do 
nnnmn!>ı oıılardnydı. '.l'ie:ıret fil•ı
lnrı, be': lotannı zenginliklcrinı 
nn'I' atana tn ... yor, ~-urdun mıılla.

rını en uzak lilkı-leı·e nla,tmyor • 
dır. 

h bir orneği olarak fe ı~et t ~ 
nin bn<;ıntı g~ti. 

"Yisi <'le, Oeza :irde, Fascfa 
:zilcn a1.ort a\ nl ğı, bUtiın bu f• 
likctlcrfle.ıı onra d hfıll geçnıi• 
ten ihret ahnmaıhğrnt göı.terme1'. 
tediı. 

lann göıU önüne ıcrdi. J tnnbul 
parti Jrongll'C!i ı:atılannı a arak, 
memleket ,. lnsanlığa J!ıt ~ C· 

... bu nutuk ü~ ufuk knıdcsı u· 
ilerinde 1iikae)iyor. 

H ARP ba lııdığı Undenberi mıyacak bir haldeydi, Maça tam 
Tiırk milletinin p ikolojik saat J5,20 de başlandı. DiınkU 

lrndretini baltalamak, onu a,.ırt· maçını 3-2 kazannn Beşiktaşlı.. 
mak. onu iğfal etmek, onu • alan· lor burun de oyun üzerinde haki. 
cı ufultlara do,rııı 5iırüklemck iı:tn miyet kurmnkta gecilan.ecliler. Ve 
gayretler sarfedenler oldu. Hıkn.t ilk devrenin 28 inci dakikasında 
muhariplerin ortnsında 1.'ürkiye soldan ve sağdan guzel bir pas. 
hnklkati olılut"ll ~ibj gönnek inı... laşma sonunda ilk gollertni attı• 
1'iinmı eltlc etti. Dört yılın tecrii· lar. Oyun bu vaziyette devam e. 
besi Türkiyeyi 3u ,·eya bu tarafa. derken büyUk çizgi üzerinden çek 
katmak istiyenlerin ne kadar al· tikleri bir şütle 35 fnei dakikadlt 
dandığını, hakikati ne kadar ar: ikinci defa. Dcmirspor kalesini 

Bu golden sonra macın birinci Fenni ileri, ilmi ileri, !llallall 

Ru halter kttNıbmda, F.an., 
dili, Fran'>"ll bit~· i, Fransız fe"'IS 
~e sana t.i,e be!ılenmlş olanlar~ 
rin bir ~ du\'mal.tadır. Ne Y Mim ~ dedi kit "Örclükt~rini, hatt& haki1cat yerine mağlüp ettıler. 

.. Vatanda.şlanmI her yerde kendi hislerinin yarattı~ hulya - Beşiktaşlılar bugün de kendi. 
bf ha.Id~ gördUm. Geni§ ve fc. dan dünyanın kendilerini nn"ıl al. l~ıine mabS'.ıs derin rasJr. tempo• 
Yirli i.atihsal i~n ç~l~palar ç~k dattığtnı isbat etti. lu, fewalft.de bir oyun oynadılar. 
iimıt vclicidir· Zihınler eUku. Zaman oldu Türk 'atandaşmın 1kinci dev11enin sonlarına doğru 
netli, emniyetli, dünYa ihB.dise- içine iğva okmak i tiyenlerin tah· Besiktaşlılar aleyhine verilen pe. 
lerinin teccnileri ne o1uraa ~l· rikleri' uza.ktan cazip leh\alar ha· n.1 ıt1c!:ıu i<ıtıfade eden Demirspoı .. 
IOtı onıan sarsılmaz bir iııade linde gözUktii. }'akat netice p ol. lular devreyi 2--0 mağlllp olarak 

devresinin nihayetin• kadar Kasım • ileri idi. "'orbona H~ntten, ('inden, 
poıalılor oyuna tomomiyle hôkim o- ılo~ııdan, bntıdnn bil~iye \L'la. 
tarak Sor,.Siyahlıloıı adamakıllı 51• mıs genç kenımları zeliyordu. H" . 
kıJtırdılar. Ve devrenin 27 inci doki• H a hangi taraftan. nereve ~akıu. 
kasında Kamiı.n fevkalôd• sıkı bir sanız bakınız, Fransa, ver yu •tınün 
ıDtTle beraberlik golOnü yaptılar. Bu l en tıılihl: .!bir ~parntoru i<1i. 
oralılc yine Kômffio cok sıkı bir fıri• . Fonkat ı te. Yı.~e ~a Frnn a~ır, 
kiğini kaleci Fikret mükemmel su- ._, ı'mtlhnn ~unu t?elıncc, daha ıllt 
rette kurtardı. Bu araıtk Kosımpaıa 1 çarırnmtalnrda fena notlar. lma 

kt tıtrihlııde bir C'Ok p:ı.rlnk Tat 
~e"utik örnekleri g teren ~ 

A., r.:ıgıın lı!ilı.ı o yola ginnj.;ı 
iihlir. Diınkü ~azctclercle P 
d:ungah bir telgn-nt, ''Giyotl~ 
Jerjn ltlenıC$r, e!l'lii b3.,vekilledf" 
kafalıın \ceo;ilme i lfı.zım geldliia« 
soyfüyordu. nu,nıan tizme"İ eltwt 
da yn,»h•ak Hk ;, hn -a 
Han"İ mnhlceruc htikiım 'e 

ile 1aı.rştJamaya hızrrdrrlar.,, du • .Birbirinden yiizler<'e kifomet. bitirdıIC'l'. 
na levha harbin dörduncli yı. 1 re me~afelCJ'(le olan ntanda~Tann ltdnci devreye Beşikta§lılar cok 

h içinde Türk milletinin ruhunu rolıunda şö~ )P, bir kanaat bnsıl ol. ha.kim bir oyunln. başladılar Tc L 
hldi,eler karşısında aldıiı tB''" <lıı. , !cta tek kale oynadtlar. Bıı oyun.. 

• ·..: A M"'- ı b' lcafa j ğa ha Jadı. Asılmaz kale dıve ö' ü. sag ı,.. sımın u11.emme ır .. ,, lik 'd h 
d d' - k 1 ol- len kooa "Mnııno ' ~e 1 eJ ar 3• 

w~u 0 ıreg~ çarpara go fannı patlatn~aclan teslim oldu. 

ı-ttzde )'tlz ifade etmektedir. ' '- Ne o taraf, ne bu taraf!,, lannın netieet\i olarak 15 inci da.. 

rnadı ve devre bıl'(IZ :sanrO" 1 • 1 be- "~ ,. ,, • 'h k~ 
1 

n.t.. y ft 
b ~·kı 'h ı d' "'erıan ıstı ·om arr (!•11• "· • ro erıı e nı cıyet en ı. .,, 1 kaf 

1 
• ı ı 

n .. fartl:ır nltındıı hnn~i • 
'İC"dnnile ba,.ba~a kalabilir! f'~.fi 
tin, elbette bir gün işloyccelc. F..., 
knt bugtınkU talih.,iz Frnn ada k.\t 
nılacıık ijJıim makinelerinin dı"
man ilahından farkı olamav.. 

IKlNd DEVRE B ir ınillettn biiyttk hB.diselerin En doğrusu İnönüniin tottn~'D kikada üçlinoü ve 35 inci da'kika. 
ı • n 'k ı ·· d da da sol açığın ortaladığı topu 

olup bittiğt ve olaylann birhi 1 ~·o · n 1111 0 01' ne propagan a Beşiktaş aaf içi mükemınel bir YU• Bu devrede de yine KosırnpaıolılO" 
rl• '"rdınca kor1mn'" ı\lrpra"z.ler ha. silahl1e yaratıldı, ne de insan nı. n-· •yt h"-k. __ 

"' "" • bunun hürriyeti'ne hükmeden bir ruşla dördilncU defa .vg.uır&por n oyuna tamamı e a ım goruyO"" 
lirıi aldığı dttnyncla Tlirk mi11eta. ba,ka liuV'\el hu kanaati doğur • kale.sine soktu, Son dakikalarda ruz. Ve devre ortalarında Kôrııilin 
nin sağ!~ a!&plı, sinirleri bozul- d §eref sayrsı peşinde k~an Demir. cok sıkı bir şütünü kaleci Fikret yine 
nıant?Ş bir litle halin.de k~m~ oB. u ı._ t k d" k d' sporluların bütün bücumlan Be- kurtarıyor. Sağ cıcık Tahsinin mü • 
h"..ıt b·ır p•ı'koloJik hadıse deıw:tdır. -naa en 1 en ıne, d • ,,, 

;,ı " e.• ili • ııikta.Ş müdafaam öntin e a":.Leta kemmel bir ıandelini Kasımpaşa üc r..ıan'V!tftın g"-" ön"-e seril- lev- m etin umsuna. IJtiyakı. da .. ft ~- 1 b 1 lı: 
•ru J- uLu un -.. 'ridi ve l:ıöylece maç -:t-"'V ~ orta muhacimi bof slcm u spor a-
lta milletıiı istikbal llakkındal<i na, istikbal tasanıırlanna uygun ~ikta.<tın gn!ünyetiYlc neti~lendi· lesine sokamıyorlar macın baıından 
tau.n'UrlanDJ gertekle tiren b\i olan hadpolitlkanın fert fert tee. VEFA - SOLEYMANIYE 4 • 3 nihayetine kadar oyuna hôkim oı-
311k nıhon yarattığı ~rin :zama· riibe e ilmesiJe elde edildi. 1'tir· Şeref stadında yapılan bu rrıacta duklorı halde sırf muhaclmler;nın 
-- -"· Slk tecrübelerinden gete- kiye kapılnnnı bütün muharip. ü 
..... eıa lı be I Vefa bozuk blr oyundan sonra g C- ıütsiiılükleri yüzünden gol çıkar~ Pek aldığı son şekllclir. a r erine.. ajanslanna, :radyola-

Hsrr ka~l'!lmda Türk mitletin~n nna, gaQ:etclerine arık blr&kmrt- liikle Siileymaniyeyi 4 • 3 yenmeğ~ mıyan Kasım~alılar devrenin 22 d 1 
foıromona yaratan an,urlar İ!Jİn· ttr. Gazetelerimiz mnharielerln muvaffak ormımvr. 8irincf devreyi dakikasında Sarı-Siyah formalı ra-
de istikba1i ta!'arlayan ~eıdllenc11. rel'ml tebliğlerini. fıaberlerinl yan 2 • 1 bitire" Vefcılı101' ikinci devre- kiplerinin mukabil bir akınında Sü• 
ten bHytlk in~anrn Jrnllnndığ. ~11- yana neşrediyorlar. 1'1uharinlerin de attıldan ikr go1e mukabil biri leymanın oyoğından ikinci golü ye-
let elenilen enı?in ruh mal1.eınesın- diinya ,.e birbirleri hakkındaki' ta· penaltıdan olmak Ü"Zere ikı got ye• diler. Bu gol Kasımpaıa'lıları fena 
ı'leki tarj}ıi ~· • u ilk ku'ma. a\'.\'Drla:tını. a:n i:ı:ô dinli\·a~ı.,.... mWerı:fıı:... el.,......_,., ""-,..__ ~ncf• 
tin~ kalite Ustü111"~n\i yaratılım ğimi7: yer Türkiyedir. BEYKOZ - DAVUTPA$A Kadir sıkı bir şüt1e lstonbulıporun 
~İn metaneti i~ln bir ~cbep o· Türk vatanda!! kendi kuvvetine Fenerbahçe stadında ilk macı üçüncu galunü de çıkardı. Ka~mpa-
larak knbJıl etmekte teredclhde güvenen, istlldil ve toprak bütön- 8eyka~ ile Davutpaıa yapmlJfır. oyu- ~a takırm oyunun .avlı:: ve idaresini 
-.Jısl yoktor. • • liiğHnti ftncak kendi silahile •01'U· """ nk devresi gotsüı: olarak O • O son dakikalarda lstonbulsportulara 

Anealc ba sağlam 'e !Yı kalite· yağaenu hilen de,·Jet poli. berabere kalmıJ, ikinci devrede bir bırokfılar ve son dakikalarda SüleY" 
tf nıhlann terkıüini yapmalc, onu tikasının açık hıJ'aktığt serb~ Jta. penal'f. lı:manaft Beykozlular Baha- monın kafa vurujiy1e dördüncü ve 

'ıı içinde hürriyetin yarattıiı bir dır v0$Jtasiyle yegône gollerini a- son gollerini de yaperalc lslonbul • 
Mevlana'nın ölüm ~çme h1mdr1 !ti.Jle bliu .~hu yarattt. tarak moC1 1 • O ko'Zandılar. Sporlular sahadan 4 • 1 galip OY" 

d" ·· Ü no :ro nono po h-smın dön- FENERBAHÇE _TAKSIM nldılar. Bu maçta Kasımpa~c.ıfılor her yıl onum yanın en tehlikeli 4!D karınahn- !1..11 bakımdan rakinleri ~arı-Siyahlılara 

rnuı l!lln e erı sayr ıto gen !I rr. 
maklar, ~·onln l••,rumn<1ı, lnnarr. 
omıılnrı iinlii sifiihlıJrl, şl\hretli 
Jrnnnayl~n 'e dahi\ bilmeın nele· 
rile birlikte lrnpnıno; hır te bih ıi
hi dsi:hp gitti'. ilkin, bn beklen· 

ATATÜRK KOŞUSU 
Dün Eminönü Halkevi torafındon 

Holkevi ile Gülhone parkındaki A• 
totürk heykeli orasında yapılan .4000 
metrelik Atatürk koşusunda Haydare 
paıadan Nuri birinci, Kurtululfan 
Ksenakis ikinci ve yine Kurtuluşta!'! 

Todori üçüncü olmuştur. 

---o-o
MAARiF KOŞUSU 

Dün Tal< sim abidesi ile GtımlhtGyrl 
arasında gidfp gelme 3000 metre 
üzerinde yapılan Maarif loavsuftclt,w 
Haydarpaıa lisesinden Nuri birinci, 
Hidayet, ikinci, Rafi Uçtinc:G ohnoşe 

tur. 
Talıtm itibariyle ille üe dereceyi ktı" 

ıonan Haydorpo~a liset? birinci o~ 

muttur. 
--o---

G Al.l. TASAR AY ANK'ARAYA 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Gramları törpüle-
yen fırıncı 

Ekmek batına on gıram 
çahyormuf 

Kmltoprokta Bağdat cadde.C4 
iırınc• Gafur, ekmek tarttı§ı grc::ırO 
rarm altını törpu ile ınceltmls ve .,,. 
lece lcrnek basında 1 O grOM:i 
nı~a boılorıııılır. Açıkgöı fıt 

Milli k01unma mahkemesine 
mi~tir. 

BU DA BAKLA UNUNDAN PAAlt 
YAPIYORMUŞ 

Nunıosmanlyede, Kılı"1far ! 
kağında fırıncılık yapan Dtlıraw 
yuranın bokla unundan pasta 
ettiği onlaıılmıs, Milli Kol'UNllO .. 
kemcsine verilmişt'r. 

--~~-o~--~-Konya, _ ilim ve Tasavvuf ~o-1 ı:ıık devrinlle bir millet ıaunmda fenerbahçe sitadında, günün ı~ın" ,., 
nusundaki ummanlaımıJ lı:udretıle tezahür eden olg'1hllaktnr Banan ci R'IOCI'" Fenerbc"1ce ile Taksim yapıı faik ve hôkim oynodıldarı holde gol Galcrtasoroy takımı yıtbaıında Ye.
dalgalanan Büyük Mevlônô Celô~e~ için harbin dört)üncii yıl.;_da sar- mııtır. pouiyonlarındon istifade edemeyiş • dek Subay o!cutu ve Harb9ye ;ıe lki 
dtn'ı Ru6minln 672 "el ölüm yıl don.u- !!tılma'I: bir iracle ile dünyayı ''e Fenerbahçeliler diin çok bo:ıuk 'bir !eri yüzünden çok gÜ'Zel oynadıkları 

GiDiYOR 

Zeytinburnu tren 
kazası tahkikatı ki b d h k "'IAbly t ma" yapmak füere Ankoraya davet ırıü töreni bu ayın 17 sinde Halkevın• :kendimizi olduğumuz gibi görüyo. oyun çıkarmıılar ve çok güClii e u oyun a na o yere mag u e ft .... 

ele yopılmııtır. _ rrıu~z~. =======~====~=T~a~k~s~im~i~2~·~0~ye~n~m~i~şl~e~rd;i;r.~11;k~g~o~lü~u~u~ğ~r~a~d~ıl~a~r.==========~~e~d~i~lm~i~şt=ir=·==~======~===-lstlklô1 f!'lorıının doğurduğu ur" .: 
pertlci cmibe havası içinde ba~lr· Bu sırada Elk ~idi ve Conson "" 
yan anıı töreninde B. Muh1is Koner, , na do aldığı ihtar hakkında molü
leiı Hulki Karagülle, B. A. R. Öz• l mat verdi 
lıut, M. Kemal, N. Günle!, R. Tansu • * • 
:boxı tah!i1 ve in$odlardo bulunmu~· Sabaha kadar beklediler. Co:1 • 

lerdır. son 'anlardan ıafokta aynldı. Elle 
T6ren, hedefıle mütenasip bir o• onu kapıya kadar uğurladı ve pe • 

ıomet ve thfüom dekoru icinde geç- ıioden bir kaç saniye baktı. Conso" 

miıtir. sokağın Jıöıesini döndüğii sırada ka.
ıısına bir adam çıktı, bir ıeyler sO'f" 

laıe mCidüriyetinden: 
TaJroyo gidecek yolcuların azi • , 

Metlerinden evvel mensup oldukları 
ıwııntaka memurluklarına müracaat e-
derek İOJe veıikalarını iade etmele-

1 
ri lltın olunur, -
:; Pazarteııı SALI -~ ı 1'.&mın: !8 IkAnun: 29 

~ 
Zllhiooe: ~O • Zllllleoe: 19 

Kaeım:.tn Kasun: 52 .... 
1 v ... u Ezaıı YlllD&IU v.-tt l!:r.aDt 

Olılet ua :1,81 8.! .. 2.86 
(\ile U.11 'U9 ıue 7.28 .... u.sa t.48 IG,83 9.48 

ÜIMD 11.'7 U.00 17.43 1%.00 ,.... ıue ı.se. Ie.27 J,S9 ..... 1.18 UB! 6S9 U.51 

General Katnı Dögol'le 
lieraber Amerikaya gidecek 

Kalllre, 7'l (A.A.) - Gene1'8.l Kat• 
l"U'llun pek ,akmc!a. general Dagolle 
blrUJrte Amerikaya gldecelt emin bir 

ledi ve akabinde bir tabanca sesi 
duyuldu, Conson yere düştü, müteca
viz: kaçtı. 

Elk koıarak Consonun yanına git
ti. O, Yarofıyo benzemiyordu. Keke
ledi: 

_ Bir ~ey duymadım golibol 

Elk sordu: 
- Ne oldu? 
- Yoldan geçiyordum, birisi is-

mimin Cansan olup olmadığını $0-

roralc yolumu kesti ve ne olduğunu 
onlamoğa vakit bulamadan ote} ete 
ti 

Elk, Dik Gordon'un evinde da:mi 
surette bekliyen iki sivil memurdan 
birini yanına vererek Consonu evi le 

gönderdi, sonra genç fn'Zın yanırıa 
döndü. 

Saat altıyı vurduğu vakit hôlô Di\ 
Gordan'don haber olamamıılordı . 

Saat yedide Elk 8ennet acınacak 
bir hole gelmi2ti. Zovallı, bütün ge
ce Elk'in ve Brod'un hayranlıkla
rını celbeden bir metaneı göstermir' 
ti. Fokot saat sekize yolı:laıtıkca er 
saretini kaybediyor, bayılacak gibi 
oluyordu. 

Saat yedi buçukta Nevburi polis 
şefi telefon etti: 

- Mr. Gordon bir saat evvel Dik-
ko' dan hareket etti. 

Elk hayretle söylendiı 
- Dikko'dan mı? 
Saata balctt: 
- Ancak bir :saat evvel ha? ... 
Gloeester' e gitmek icin demek 

·ıN~Ml~I . ... o~--

Nakleden: M. KARDEŞ 

ancak bir saah vardı. 
Yemek odasına gitmiJ olan Bk 

Bennet bu sırada yar.ına gelince Bk 
onun yanında muhavereye devam e
demiyerek: 

_ Pek alôl Deyip telefonu ko• 

pattı. , 
Genç kız sordu: 
- Ne haberler? 
Elk gülümsemeğe calışarak cevap 

verdi: 
- Haberler cok güzel! 
Genç lcıx israr etti: 
- Ne diyorlardı? 
- Ne mi diyorlardı? Hiç!... Bir 

arkada} beni yemeğe davet etti de. 
Elk Bennet isror etmiyerek ye!" 

mele adasına döndü. Elk yavag;!l 
Brod'a: 

- liitfen bir doı:tor c:ağırtını'Z, 
dedi. Beraberinde bu zovollı lcrıcCI" 
ğl'ZI on 4ki saat uyutacak bir ilôç 
getirmesini de temin edin. 

Brod sorduı 
- Niçin? Haberler fena mı? 
- Evet. Aeyi'i kurtarmak için hiç 

,,ir ümit yok, en ufak bir ümit bile ... 

-;xxxxı -
Dik kendisinin öldurülmesine ka

rar v~rilmiı olduğunu duyunca acı 
bir ıekilde gülümsedi. 

Hogen sordu: 
- Bir gürültü duydunuz mu? 
Bir koç ses birden cevap verdi. 
- Hayır. O halde uyumuş olma• 

lıdır. 

Birisi konuştu: 
- Öldiirmek için ortatığın aydın• 

lanmasını bekYemeliyiz. Bu karanlık-
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do hiç bir şey yapamayız, birbirimi
zi vururuz. 

Bu teklif hozıt bulunan bütün hay
dutlarca tasvip edildi. Dik altı ses 
ayırt eJi. Bir kibrit daha çakarak 
tekrar ortalığa göx gezdirdi ve gö• 
zü gene elektrik kablosuna ilişti. !ir
den aklına bir fikir geldi. 

Ayaklarının ucuna basarak kab• 
lanun yanına kadar gitti ve bütün 
kuvveti!e asılarak çekti. Kablo duvo• 
ra merbut bulunduğu izolôtöründen 
Jcurtuldu ve iyi bir tesadüfle şömi• 

nenin önüne, toz ve toprak yığıno 
lan üstüne dü$erek gürültü yapm:ı • 
dı. 

Dik yere çömeldi, kablonun ba• 
kır tel kısmını meydana çıkarmak ü
zere kauçuktan sökmeğe Boıtadı. 

Böyle bir kaç dakikalık bir çalıım.,. 
yı müteakip eller: kanamıştı. Fakat 
o aldırmadı ve yarım saatten fazla 
c;olıştıkton sonra kablonun nihayet 
etrafını açmoğo muvaffak oldu, 

Kapı dışarıya açılıyordu, demir 
levhayı kucal<lıyorok kapının onune 
yerleştirdi. Öyle l<i içeri giı enler bu 
demire basmadan odaya gec;melcıi 

mümkün olamıyacokh. Bundcın sonra 
kablonun bakır tellerini demir levhO' 
nın vido deliklerine bağladı. Bu i~i 

henüz bi'irmhti lci merdivende hafif 
oyok sesleri i$itildi 

Giineş doğmak üuıre 'dı ve fab
rikanın cam tavanından sızan bi; 
ışık ortalığı hafifçe aydınlatıyordu. 
Kapı önünde bir fısıltı işitildi, :sonra 
sürgiinün <;ekildiğini duydu. Bun"" 
üzerin• balan .,. yCMıKa tomt!tat&-

Yaralılardan bfrl 
rün yanma giderek çevirdi. has'1.ahanede öldli 

Kapı birden hızla acıldı. Birisi i- !vvelki gün Zeytinbumunda ı 
çeri girerek kuvvetli t-lelılrik cereyr:t' kua gelen müessif kaza •trafı11 ' 
nı verilmiı demir levhaya bastı. P• ' tahlıikot devam etmektedir. Diiıt 
şinden gelen adam onun ne o1duğunu at yarımda müddeıumuml mu 
anlıyamadan o do demire bas~ı ve Kemôl Özcoban ile Devlet D""!: ~ 
her ikisi de birbirini müteokıben yolan miifetişleri bir keşif ya~ 
baygın bir holde odaya yuvarlandı. !ardır. Kazada b'r kcbahah 

Haget bağırdı: dığı anlaşılan makinist Rasim terb 
- Ne oluyor?... • bırakılmıştır. Hat bekçisi ile m 
Merdivenleri koşarak cıktı. Bır o- c:ı nezaret altında bulunmaktadıj' 

yağını farkında olmaksızın demir lev Yararlılardan lbrahim de, bM 
haya bastı, bir an öyle durdu ve tedaviye rağmen ku•tulamıyarak 
müthif bir sademe ile sarsılarak or- mÜ$tÜr. Diğer yaralıların vaz 
kası üstü merdivenden düştü. iyidir. 

Dik daho fazla beklel\\eği munO" ____ 
0

, ____ _ 

sip 0:~~a1:~hanın ve l'lare\.'.eısiz ya·' Sıhhat Ve "I 1 Erbaa. 
tan Hagel'in üzerinden otlıyarak 1 dan Samsuna gitti 
merdive:ıleri üc;er dörder inip fob• 
rikayo ilk gölüruldüğü 'Zom an giı· ı Eı baa 2i (A A) - SılıhAt Tell9 
diği yazıhaneye ko$lU, !ceride lıim- h"ra~a gelmi;;, fet!lket sahasını ~ 
seler yoktu. Tabancalarından biri d 'kten sonra S 3 m5u"a milteveoeiW 

" • d .d. H t ld a'TJlmıştır. 
masanın uzerın e ı ı, age o ı • AUDlllLAR 

Kaşara!: fabrikayı gecti, ac;ık ~ir ka- .Buldan, ; (A.A) _ Erbaa ~ Mil 
pıdan bahçeye c;ıl<tı ve koşmaga ba$ ır fclll.ketzcde kardeşlerimize • 

lodı. . • . yardım olmak Uzere Buldan balkır. 
Bu sırada arkasından bır ns ı$ıf- 1ar 2127 lira toplanarak kızılay f1l. 

ti, dönüp bakınca ü1erine doğru ~sine te ıım edilmiştir. 
koşan birisini gördü. Tabancasını * :f. ~ 

kaldırarak tetiği cekti. fakat to"ıcın- ?.ara, 27, <AA) - Erbaa fel&ket,. 
co ole~ almadı, Hoqen şorjürü çı• ~ .. delerine kUçUk bir yard•m olmatl 
karrrıışlı. Oztre kazada toplanan b n lira kızda. 

Brovning, dolu olmasa bile, kul- ya te.sljm cd!lm ştir. 
!ananın elinde gene mükemmel bir ------o-
silôhtırl Dile silôhın kab"Zesile üzer'• Japon uçaklarının büyilk 
ne saldıran adamın başına kuvvet • bir akını 
le vurdu Adam baygın bir halde ye!- Va" ngıon, 27, (A.A) - .. ı..e. 
re düsünce cıene ko~mağa başladı. Japon uçağı ç nln cenup be.t,mmda. 

Fabrikada a'tı kişi °'duğunu he• Yunnan1a b r akm ya.pmıJlardır. Pa. 
sop etmekle aldanmıştı Fabrikodo zar g\\nU yapılan bu aktD GG dlıllll 
yirmi kadar adam olduğu anlaşılı- hn11nde tekrar edUm!§Ur. Onyed( ı ... 
yordu ve $İmdi bunların mühim bir pon 1ıcağı. KumlD<' \tı b1rm891& lat 
kısmı ı:ıesine dü~ma,tıi Yola yokla duOı ua.mıda .. Y'UDnanyih._ '-'
mıştı. Yolla bcıh;e crmır.da ymrsetc ~ 'b'\nlı~Wll •t':ll.le•Md!.t 8&fka ..,.. 
~ ~eoif l>ir y911lli\ vı ml<o~ırd~: _... - it~ Mhr' 1ı1o,..,.. • 

fi-ll'mH ~ ı t".p .-et ~U(i: .. t'CIR. 



Doğu cephesinde durum frika cephesinde General llro 

~ 1rihl bir şehrimiz 
Zie 

(Baştarafı 1 incideı 
Jerdır, Bu kuvvetler ;1md1 NalÇik och 
riı:e bir top menzili mesate!inde bu. 
lwur.aktadırlar. 

Stalingrad cephe.sinde, Ruslar kuşa 
t:ıınıtı bulunan .Alıwuı kuvvetlerin! 
l:•Jrtarmağa ı,;alıgan Von Huath ku a 

manôa:ıındakl yedi tümen: ağ"ır b r 
ıaa~ıub!yete utı"ratmı§lardır. Almar,. 
le r 10.000 Blll vermi~lerdi~. DUşmaıı 

~68 uçak, 830 tank ve J 6il top kay • 
betmıııtır. 

Zilıt, ıVal,ıt nıuh:ıbirinderı) -
~ilenin bugunkü adı eski hükilm. 
farlardan bir kctdmın ieminden 
;clmiştir cHyor]ar. Bir zaman 
ar lbu:ada hükumet kW"P.n ibır ha
nedana mensup Zıı.yla is!mli bir 
prens~. buraya !:endi adını ver
ıni~, l>u kelime sonraları halk di· 
l de sekini deği<:ıtircrck ·zı:e" 

'ne gclıclştir. ş .. brin biri öte
cfndc olmak i1zt>re tki bUyılk kn.!e

vardır. Her iki laıknin arasır.. 
a uıhtelarz bir yol h:ılunduğu 

t>niyor. Bunlardan da anl~ılı
r ki bugiınkıı Zile orta çağ ta

rihir.d en eııkez ve c;erler Eakla -
maktadır Jımerik:ı.h ba:ıı g~z.gın. 
ler yurdumuzda yaptıkları tariht 
t"tkikler arnsrnda burayı da jh -
mal •tmemcitt-: Ye Zile ile civarın
ta incel'!Dleler ynpmnktaclırlar. 

Cilmlıuri)'et Jııikumcti ıhu top -
:aklar icinde imendifer hattı do. 
cdjkten • 'nr:ı diğ("r şehir ve !ka
abalar gibi Zi!e de nimetlerin c.n 
ıiyüklerinden bh ine ka·. u.şmuş, 

her bakımdan terakki yoluna. ajr. . ~ 

mı tır. Bugılnkt.ı 7.ilcnin ihtiyaca 
kafi içm .. suyu, elektriği. cadtlele
i, güzel yollan ve mükcmrue1 bir 
ar.kr vardır. Beledi\•enin değerli 
e-fsi Pıt t .Akm:m şehrin hizmetle
ıne kendini f'!ragatle vermiş hiı:-

ı t. ... ri olöıı~ndan mvJıitte çok 
"ilmekre-<!ir· 
Muhit münhat ve a'c.dır. Bı; ha, 

.)'le Zilentn :lmaya çok müsait blr 
ı nıtaka olacatı zannolunur, Fakat 
• r ma. huta lığı ilerj derecede değil • 

O'I 

Hurıunla benı.ber Zileyi ertınıı mU. 
ade mmtaka.sı dalıiUne e lar bıı 
u:ıbt:t e.n aıa.ğı derecelere de dUı<'
Jr,Kazada .fırengl mücadele .ne vak 

t ylc ihtiyaç olunmıı: ve bıı mıı.k.. 
t b r qıkll!t k-... rnın uştur. MU.. 

t ~" ı\ ıııın IUt 0 kflr fııaljretı 
ıt • rkunç \az yet ten c;ık ... 

ı tır. M ı hum Het k S1<ydamııı ı:~ 

mmoti bu im mını l".t.le aııılmakta! 
•r. 
Zile TC koylerıııın U'llumı sılıh~tı na 
ına daha beklenen bn.zı hlnımetle:

~var: klSylerde doln,.acak Bcyyar eılı 
~t. memurları .. Kazada t-lr hUkQm~t 
e b'r de !belediye tabibinden bafka: 
-best doktor olmadığı fı:ln seyyar 

•l.b.at memurlanna ihtiyaç hissolurı.. 
ıaktndrr. Mamaff kıızanm değerli 
tııymal<amı Necip Soydan bu husnata 
~t.rekcn teşebbUslerde bulunmuııtur. 

-o-----
R uzveltin oğlu cesaretinden 

dolayı madalye aldr 
Şimal Afrika müttefik umumi karar• 

gôhı, 27 (A.A.J - Birleıik Amerika 
Reisicümhuru Ruzv«ılt'i,ı oğlu 'Yarbay 
BlioıRuzvelte, bu sabah Beyazev hO" 
va alanında tuğgeneral Duolittle to• 
rafından "Ol5tirıguished Flying Cross" 
madalyası v rilmi~lir. Günlük emir 
madalyanın, "Ucuılar esnasında gös~ 
terilen olağonüftü bo;an ve cesaret'' 
den dolayı verildiğini hildirmekte 
dr~ • 

Yeni Macar kemik 
ya ı satı a çıkıyor 

Macar fabrikalarından biri kemik 
#)Ogı cıkarmoğa boJlamıştır. Kemik 
yağı birkaç hafta icinde ıatııa bile 
çıkarılacaktır. 

Kemik yağı sığır kemiklerinden ı;ı 
karılmaktodır. Budopeıte mezbaha • 
lormda günde bir vagon kemik toP"' 
lcınmoktadır. Toplanan lcemik her <;ıÜn 
fabrikaya otomobil vasıtasile rıakle
dilmekt,.dir. 

Simdilik kemki yaırı ile 20.00 ki• 
ş'nin haftalık yoğ lıim~si temin edi• 
lıyor. (K. H.J 

iki yeni Macar keşli 
San' gtlbre 

Gene: Ma ·ar alıın!eıint.len ~op 
ı on nebatat Enstitü.mi :miıdıirti Dr. 
C?ehfr ,uzu n nl'ru,jtımıalar netice 
•inde, sunt gubrcnin toprıı.kta bu 
•unan m!.ddelt-rJe beraber .ı,ık neş 
:etnı•k suretile nebatlıınn geli~i 

minde p~ mtiesJir bir ırol oynadı 
rını ani lJllL..,tıı. Profesör vardığı 
~eni neticelcı·i ie.b:ı t etme kn-.ak!a 

Don neh:-, orta mecrası cephe.sin. 
~.·. Kızılordu, Millerovonun takriben 
9 kilometre cenup batı5Jnda bulunan 
<rrekovoyu işgal ctml,tlr. Bu cephe. 
c!e alınan esir adedı !;0,000 1 bulmak. 
taıır: Almanlarm bu kc!.mde yap . 
tı1tla n bUtUn karşı tırnrruüar ı;e,.• 

..,tılmıştır. 

Uusu ı 'J'eblik 
Mo!lkovo, %'7 (A.A.ı - Sovyet ha. 

hcrl<·r bUrosunuıı husust ıebllğl: 
Orta Don çevre!lııde kuvvetıerlnı. 

'- n taarruzu devam etmektedjr. Ev. 
velce bıldlrilcn ietikam~tlerde jlcrle • 
ycıı kuvvet1erimlz 15 llA :?C kilometre 
• llhP Uerıye gltmi§lerdlr. 

l '!. gUnlUk taarnız hare~ell sırasuı. 
d't kU\'VCtlerimiJ: Cel'l'an 145 jJ4 201) 
k.lometrc ıterlemi§lerdlr. 

Kıt•aıarımız Tııksıns.ıaya idare 
ı:ı:crkezı ve demlıyoı dur&Sl dabll o• 
ın .. ıı üzere Krlvoroj.e, J{,f>Srl, Evre. 
:movcı • Stefanovka merkcz1erile Vcı. 
ııe Tıneso\'kn dcmlryul durağ'mı ve 
h~vkov~a. Nlkol!ka~a. ~0rpaevlm, 1. 
l'nk:ı Koslııo • latanskj, Gruzlnov g,. 
LI önemi( mevlt ıerı ele geçlrml:Ier. 
d·r. 

lll llA 26 llkktınun wrlında kıl'alıı. 
rımı7., önemli 8 !dan merkez ve 7 

ct"mıryol durağı olmak Uurc 812 meE· 
)rürı maballı dil,rnan elinden kurtar 
.r::ıı~lıırdır. 26 llkka.nuıı günU akaamı 
dUıımnndan nlınaıı uır sayısı 6300 
kl§i artmı§tn·. 16 utı. 26 il:o;kınun zar. 
.f·rdakl carp.!jma devrcalndc kıt'ııln. 

r mız, topyekOn, 66,0CO es r almışlar. 
da. 
Tataı.nıkaya çevre .. ınd blrllklerl. 

111tz zoo Alman ucağt ele g~irdıkler: 
,::·b: lrczA, A)'ni i mdekl demiryol du. 
.ıağı c:lvarmda da. 60 dllıman uçağı 

zııptetmlşlerdlr. 

16 fit\ 26 ilkktnun devrem içinde 
lrn•net!crimh:; 351 uçak, 178 Unk. 
192:!. t.op, 860 mayin atrcı fiSO tank. 
Bfi.var 611Ab, 1>6,000 tüfek, 30 milyon· 
.ıan !azla mermi, J rıoo motos!kıeı. 

ııro araba, 310 'llllih mn:ıı.l, y\yeçek 
v• siiAh deposu, 920 ~agc.n, ~ı lokcı. 

mo~:t zaptctm!ıtcrdlr • 
Yınc ayni devre tç.r:de, 117 uçak, 

1':'2 tank, muhtelif çaııta 3 top tnh, 
r.:;> o!unmuııtur. 

25 llkkatıundıı. düıaaın !!&Va:; saha. 
ırod& er ve ubay olarak 3 000 e yıı. 
!tın ö!U bırakmıııtır. 

\ ORONFA • no TOF nt.JHIR\'01.1.1 

UE 11.ltl 

VHıt]rıt, z; {.\.A.) RQylerin 
<.ıılıovadAki huıusl mub•blrinden: 
ı:'.ovyct kuv'VeUerl .lk deıa olanı.k 

:llıllerovo ııerialnde Cerkhııc Tarabov. 
J:a'da Mlllerovoya 24 kilometre me. 
enr~e Voronej • Roc;fov dem!ryoluou 
kl'snıl§lerdır. Kızıl ordu 24 saat ten be .. 
:-. Millerovo'yu daha yakından ku. 
ıatmış bulunmaktadır. Voroş;lovgrat' 
ile Rostov ıırıuıındrkl mllnakalfttc 
kontrol eden bu, demıryot'..I şube bat• 
:ı knldi mesabesinde bulunan bu mev. 
ki ııimdı her tara.fi.an çember tçlne 
alınmı~ bulunmaktadır. 

Ayni zamanda Sovyet tank ve mo. 
ttırlil ko!lan •rotıılns.uya. civarında 

Sı;ra-çiktno jle non arasmdR yarı yol> 
da. bulunan ve \'oroıı<'j • .Roıstov yolu 
iıe b:Jleşen Stal.ııı:rod • L!khaya de
mu·)olunu'da. ele sc1. ın jl~rdir, 
AlıÜıwlnrııt }inrı;ıla fıl.l:ın mO,küller 

J.fo$ova, :1:t A.A) - Rus aıke~ı 
<: f.peri, general ~iRo14i ZOuravlev, 
Rus cep"heer '.kesimlerlndekı vaziyett 
şu ıte..rzda. ıtcfair ~tmektedlr: 

D.on kesiminde, Ruı taarruzunun 
tt·hd1dinden ba§ka, .Alman generalleri 
şu Uç m.Uhim mesele ılc karıııaşmak
tadlrlar: 

ı - Kuvvetlerini . .Stalingradda da 
ralmağa baolayan çemberden kurtar. 
nıak, 

2 Merkez cepheııındc, Rljcv çev 
::<'.r,inde ve Moskova batısında. kuv -
vcU!:r:nln tamamen kuşatılmasına 

v.Anl olmak, 
l! - Velikilukl 1stikanıetlnde 

tr.arruzunu durdurmak. 

ıstıılinırad oeplıeııinde 

Rus 

Mo.skova, 27 (A.A) - 26 ılkktınun 
glnti Stalln rad cenup batısında dil§ 
rr.:anı geri sürmcğe de.,,•am eden kuv. 
vetıerimlz lO illi. 20 l:llometre iltırle 
r.ııler ,.e Novoaksa•ııki, Generalovs_ 
ki, Kandaourov, Çesrnkov, Kuuglin -
ko"". Roma.ıtln ve Çilekov gibı mes. 
kün mahııHeri lıgal etm~lerdır. 

imarı Telıllğl 

tlkçe te.rakkı eden b!r knr\1 ııucumd.ı 
l:ıol§evikleı·ı imale doğru k çnıu .ı 

mecbur et.ıııi§ler, ı>azı mc:ı.a.uıı jerıe. 

ri ele geçirml§lerdir. BUyUk bir dü~ 
man gurupu zırhlı kuvvetlerim z. tu. 
rafından çevrllmlşUr . .AlnLan, Jtal • 
y:ın ve Romen kuvvetleri .ııarekfıt es. 
::aEındo. karo. muhnrcbelerlne nlU\'Cı.; 

tn:u)et)e müdalıale t\mışıerdır. 
80,•yeUer merkez. ve şimal kc lıntc 

• ınde yapt.ıkları me\•r.li hUcumlnr H' 

ılt.rf hareketler akamete uğratılmı, 
tu'. 

Alman savrış uçaktan eıJ, nan ruı.. 
zırhklanna ve deıniryolları hcu fi _ 

r ı.e kar§I gece ve gUr..dllı; hUcuını r. 
-da bulunmuıııardır. 

(Başlu~ıJı 1 incideı 
metre batısınd:ı snhılde ılk mü -
bim şehir olruı Misuratarla .kuvvet
li bir garnizon bırakın ı :rı:ıııhte
m~ldir. Fakat Homel. faz a. sı ... vnş 
arzusu gösternıemekter- ır. t.'~hver 

kıta lan. arkalarında may •ı ve tu
zak tarlaJnn bımkarak mümklin 
olduğu kadar süratle ıkar.rnakta -
dır. General 'Mc-.ngomerlr.in motôr
lü piyade, hafif tank mtifreı;eleri 
ve istihkam 1Jirilklımndcıı miirek
kcp önclilerl. dıic:manı an":ık e.ra
rlı b!r g(5rebilmektedir. 

İn~iliı: tebliği 
Kahire, 2'7 ( A. .) -- Pazar günkü 

c :-ta şark harp tebliğ • 
Kuvvetterfm:z ileri hareketlerine de 

Velikllukı etrafmdıı. d \'llro de!l 
vam ctmlşlerdır DUn, bu kuvvetler elddet)l mUdafaa .muharebcleırı <' na.. 

smda. dll§man dün de inatçı Alm:ıu Slrtentn epey batıSTJ"!da bulunuyor 
l::ırdt, 

:mGda!aaaı: tarafından çok 11 •ır ka _ 
DUn, muharebe bö!gesı t zer'lnclc ha· 

yıplaro. utratı1ml§tır. 
Havıi kuvvetlerimi,.; Laponyad."\Kau va faaliyeti av uçal'1arı tarafından 

~:ılaşa demlryolu tea.slerinl alçaktan ~Jıte ve Tarnet dolaylarında. yapılan 
urmalt surcttyıe hUcum f'~ler v keşif Uı;tı§ltırır.a jnlılsa etml§t.!r. 
bu teırtelerde büyük tahnbatn Bebe 2~ • :!6 1!kkbun gcccc.ındl! Tunus, La 
b'yct verm.lşler<!lr. Gouletto ve Sua fchlrlert, Sjcilyndald 

TAARRUZ DEVAM EDiYOR tııwa alanları bombnrdnnan edilmit. 
t.r. Kastel ve Trano'da. yerde bulu. 

Mo~kova, 27 (A.A.J - Kızıl yıldıı naıı uçaklar nıUhlm hasara uğTatıl• 
gazetesinin cenupbatı cephesinde bu• mışt.:r. 

lunan muhabiri, bu pazar akşamı BiltUn bu harekı.:tlerden bir tek u 
şunları bildirmektedir: ,:,a~ınm: geri donnuıml§ ise de mUret. 

Don nehrinin orta mecrası çevre- tc.batJ sağdır • 
sinde, Sovyet kuvve!leri geni} bir J•'lzan mıntakasında 
cephe üzerinden taarruzlarına dP."' J..ontlra. 27 (A.I\..) -· Brazzavjl 
vam ve cenup ile cenupbatı isıikameı- rady~, bir yayımında, Fransız 
lerindc çekilmekte olan düşman kuv- hattı i:itiva Afrikasr 0av,~an Fran 
ve-ilerini tokip etmiılerdir. sız kuvvetleri kumnndaru general 

Be 

1943 
zaferi 

üttefikle e 
getirecek 

Londra, 27 (A.A.) - Çekoslovak 
milletine hitaben Noel mesajında M. 
Beneı ezcümle şöyle diyor: 

"- J 943 scne•i oeniş ve kati ma• 
hiyette a•keri hôdi•clerle colu bir 
•ene olacaktır ve bu 1 cdiseler biıc 
muhoklıok surette :r.afcri getirecektir. 
Alman ordulonnın mi.idafoa zorunda 
kaldıklarını ve bu vaziyetten kurtul
mak inıkônını bulamıyacaklarındon 
inhilôle ve maneviyat bo:r.ukluğuncı 
düşeceklerini kati olarak biliyoruz.,, 

M. en , u h m hır 1 rlnl tıo-

ı:r.ırlamak üzere bitaraf memleketlere 
gönderilen Alman ajanlarına telmiır 
de bulunarak demiştir ki: 

"- Harp uzun müddet devam et
miyecektir. Bütün o Quislingler batarı 
bir gemiyi bıra\:-an foreler gibi kac;
mok istiyeceklerdir. Fakat bütün "" 
mekler bosa gidecektir. Almanya 
bütün yardımcılorile birlikte yı!ıılo4 

cak ..,. lôyrk olduğu cezayı bulacak
tır . ., 

,,.------·------~---
VAK l 1 

J'..eclec umumi k.aıa!'g~hının ne. ret
miş olduğu ~tebliği okumı.:§tur= 

"İki gündenberi, Cadd:ı.ki sava. 
ı::an Fransız kuvvetleıi, ı .1l>y1t.nın 
c;ı cenubunda li'izanda du~manla 
temas halindec1iı ler 

neı-;. birliklel'lmiz, <lU :nanın bir 
motorize müfrezesini bozguna uğ
ratmıştır., • 

Amerikan tebliği 
l'a lngtorı. 2'7 (A.A ) - Harblye 
ırl ğın n 2i7 nurubı alı leblifi: 

''11n 1i .Afı ıl<ada fena hava hnlA 
·ı.kum sürnıekted1r. Nocı arlfeslndt, 
ttlJJÇl atc·ş ylc desteklenen tngtUz 
""., ~etleı·, Meczelbab vakmlarında ta. 
arnıza gcçm1§lcrdir. Hareketler mu· 
vaffakiyetıe nettcelenml§tlr. Bir te.. 
pe ''e takriben blltUn hedefler lfg&! 
edjlır.f~lr, Takviye kıta!an alan 
( . man altı saat sonra karoı taarru. 
;;.,, geçmı~ ve başlangıçt;a. biraz ınu. 

vt'I fıık!yct clı:!c etm'LJ s ae ı.oııra. 

dnn aşağı yukarı bllUln noktalardao 
{;"Tı atılmI§tır. 

Noel gUnU gene bu tepede bir çok 
tııı§ka çarpl§IDSlar cereyan etml§tir. 
Fecir vaktinde dll§man §iddeUc kllrıı 
taarruza geçmi§ ve tepe}'i tıgal et. 
mi~. Faknt yeniden taarıııza gc. 
çen kUV\ et)erimjz vulyetl dtlzeltmfı. 
lı•rdir. 

M!tverın Tunusa doğru in,e yoı. 

1an ilzerinde devriye gezmekte o!an 
tnırllı:ı: denizııltıları, iki ticaret gem.l. 
" •d<'n mürekkep blr kafileye t:D.arruz 
"tl;klerını bildlrruektf'dirler. Her b:rı 
6 (!(l() tonllft.toluk olan bu gemller bıı.· 

tırılmı§tır. Ayni bölgede hareltet et• 
Hnzclcdc çıl,nn bUtUn yazı \P rıekte olan ba§ka denlzn!tılar altı u.. 
:re imlerin huhuku mahfuz.dur çak ve bir muhrip re!akatindc bu. 

A'&ON , 'J'AltiFES1 ·ı-.pn bir dU§man gemiııinc bUcum 
fcmlckct ıuemlekf't etn.ı~lerdır. Muhrip bır daha gözük· 
içlndı) dı mıl:ı. .ıc.emJştlr. Bu harp gemlalnln ibatnıt'J 

.Aylık 100 300 Kr. cln:nm muhtemeldir. 
a aylık '400 800 .. DUn, hava kuvveUcrl S!akstakt 
6 aylık 75t) 1400 dü~man kuvvetıcrinc ve Gabe.ıı yakııı-

J yıllık 1400 2700 ,, ı .. rındakı hedeflere <1km etml11Ur. 
Tarifedeıv Balkan B r!jğl iç 0 ay. Ayni gUn ıçinde Franstz kuvveti 

u.ı otuz kuru§ dil§u!Ur. Posta bl:-. n Pıchon•a. karar yapılan taarruzları 
J.ğ!nc girm!yen yerlere ayda yctmlıı (.f'fetmlşler ve dUşmana ağır kayıplar 
bt§er kuruş zammedlhr. nrd!mıişlerdir · 

FRA 'SSll. '.l'EHLtc1t 
Abone kaydını bildiren mektup v 1 nı1, 27 (A.A,) _ ~6 11kkanun gU. 

ıelgrat ücret!nI abone parııaının r.U şimal Afrikadakı Fransız umumi 
rosta. veyo. banka. Ue yollama Ucrc. ltarargahı tarafmdan neşredilen teb, 
ı:n! idare kendi üzerine alır 

l_ğ: 
TUrklyenln her posta merkezinde Cuma gUnti Kerua•nın batısına dU· 

VAKJT'a abone yıı.zılır. şen çevrede iki dUgman taarruzu geri 
Adres değ,ıtirmo 11crctı 25 l{rş. c.tılmıııtır. Bır mıktar esir alınmış vt 

O.AN tJORETLERI 77 mm. lik bir top tahrip edllm*' 
Tıcaret tJAnlarmın santim _ satır. tir. 

sondan itibaren ilAn sayfalarında DUn gece Bon ııchrbıde bir <;ok ha~ 
40. Jç sayfalarda 50 kuruş, dördüncü VA tchllke l§arctı verilmlııUr. BugUn 
aııyfada ı: ikinci ve Uı;:UncUde 2; bi. t.2tı öğleden sonra b r hava tehlike 
rincldc 4; başlık yanı ıceamcce 5 l!;arcU daha ver lml,tir. Bu akınlar 
liradır. esnasında hiç bir bo-:ııba atıımamıo-

BUyUk; çok devamlı kll3ell, rcnkll ~ır. 
ı;!ı\ verenlere ayn ayn 1nd rmcle:' A iman tehliğı 
yapılır. Resmi iltınların santim sa. l~rlin, 27 (A.A.> - Alınan rcs-
trrı 75 kuru§tur. ıni tebliğinden: 

'.l'k:ırt mahiyett"' :ılnııyau Tun~ta. Alnun, İtalyan kıtala-
Küçiık llılnlar rI geri aldiklan mC\'%.ileri ı:ı;ığh•m. 

B.r defa 50; ikl ric!ası 75 ; be laştırmı;ılar ıve yap klan akınlar 
(f'faaı ıoo kuruştur. s aylık iltın ve. neticesinde esirler Ve ganimetler 
ıen'erln bir defası hedavRdır. Dört ele ge~irilmişlerdir. 
rntırı gecen ilı\nlann tat.la satırları 26 iJkk5.nun @nu gerek Tunus· 

ta cı:reyan eden hava muharebe1eJ 0 kunıııtan hesap cd ıı.-. Ve 10 de. 
rinrfe ~~rekse Almnn havıı telkille-

rnsı ı5o kuru11tur. rj tarafından Cezayirdcık: dıiı:unan 

adiıe a} l'I nvn s:ıluırlanı. hez.elye 
t'kmifl, her sıkzının yanln'.1. aynı 
iklim !!artları nltınd:ı. havasız ~işe 
lere k::ılsivurn \'e OO!Jka ır.adciekr 
ko)mu t::r. J~rzelye 20 gııamhk 
kn l•h un la ~n h i bir ı1elaldc yeti' 
nııı:ıtir. 100 !!Jramlık kal!i)'um bu 
nun k"dar Ylikcıe!t lbir netice ver 
mt'miı:ıtir. Demrk ki topraktaki mad 
fel ... rin ıcırk ne ı cttiıH ıtu suretle 
ıınJa!!ılınış o'duğu "ibi, .. unt gürbe 
n n fa11a olı.:cıu n~batlı>ra kötü hır 
t"sir yaptr.:'ı da !sbat edılmiş olu 
~or Dr. D:ıniel F'eMr tecri.i:bebri 
n• ,;T.di de devam etmekte. her 
ı ıırunın ve her sur.i gubrerıin 
ı.abıtlarıı 'at'tı~ tc.-~irleri dikl-:tıt 
le ara~tırmnkta.dır. K. il. 

Bcrllo, 27 •( A,A) - .Almazı ordula.. 
ıı ba§komutanlığınaı tebliğ!: 

Mektup iÇlndc gönderL'cn p:ırnl:ı. bava meyrlanların:ı. knt'l)ı ~ apıta.n 
r·n kaybolmasından idare mes•uUyet c.id<lctli hücumlar esııasınd.ı hı:ızı. 

,•,.ı.n.bu•!-e.tm,...c .. z. ____ _..,.._sı::::s::ı:Pf Jarı a~r bcmba uç;:ığr olmak uze-
re 17 di:şn~nn UÇ!lğı tahriıı edil -

T<:rek bölgesinde SO\')'et lıUcumla. 

n bundan cvvclkı gf!nlcı ıı göre, da.. 
l'ıa znyıf olmuıtur. LUımanın hazır. 

'ıkıaıı kısmen topÇm •. uz tarafında:'! 

t'1.ğıtılm1Dt•r. Vo~ga :le Don kavsin. 
c!.: piyade ve zırhlı te§klllerımız gı~. 

V A K I 1'' A 

ABONE. 

OLUNUZ 

mistir. B:.ından 1.Y.ı~a düşman Bi· 
zerte ve 'l'•.nusa vaotrğr hlicumJnr. 
da da beş uçnk kaybetm.!:tir. 

Geceleyin bir s:ıva'i ucağı ıtt•s -
kilimiz tatafından Cezayir sahiile· 
rinc vapıl n bir nkınrla bi.y-:.ık lıır 

dÜ"l!ll!l.Il ticaret ~emisiııc uomba 1lc 
ağır isal;>et1cr 1ı:aydedilmi tir. 

tlA.LYAN 1.'EDLIGI 
noma, :27 ( A.A.) - İtalyan ordulıı.n 

l:ıa.~kumandanlığınm 94.6 numaralı tcb.. 
J!JW 

Ubyamn cenubunda b:ıluuan "ol 
bölgelerinde, uçaklarır11ız dUıımancı 

motarlü taşıt topl'ltuklarma §ldtlctle 
taarruz etmişlerdir. HUhlm miktara& 
dlljmau taşıtı .Yakılm1'J ve- tahrip o.. 
C:im.l§tir, 

Tunusta mihı1er kuvvetleri evvclkt 
glln~r mıamnda işgal edllm!t bulu. 
nan mev.zperi aağlıuııla§t:rm~rdll'. 

:ııuv&Uak1yet1erle neticelenen bir kaç 
\ısskm ha.rekeU e.ma.mıı!a. esir, &llıl.~ 
ve mUblmmat aldık. 

{Başlara/ı ı in.clild 
\nura! J.Jarlanm cewu.e üU-aı.ı:ıaJ 
Lor.dra, 2'I (A.A) - ~ -,eb 

yol!tlnun blldlrdigtnc göre, a~ 
Da.rlamu. cenam 1törcıline .ı\m 

ve İngiliz kıtaları ile Ceza.ytrdo baldı 
nruı btltUn ll'ranm: alaylannden tıl
•er m.utrem itıUrak etı:ıı.ı,tlr. 

Oeıııızeyı ıt&~ e4elılcr amımdl 
§.ll'lal Afrika. mntteflk kuvveUcr,., 
:komutam general Ayzenhover, .,!t-
11 dc:ı1z 'kuvvetleri komutanı a'C!Sr'1 

H'.unntngtıam, başkomutan muafSJl 
.ı;emral Kla rk, reis Ruzveltln ~ 
Afrjkadıı.kt phst mtlmefl8ilt K. 80 • 
:bert Murphy, generaı .J'll'o, ~ 
Dcrger t :-e Cezayir umumı ~ '5-
Cha.tcl de 'bulunmu1tur. 

Oenazcy.i. 'lUJODd&D kaçan 
ilan.kıl. :Franmz denlza1tıcnm 
teb tı <l taklb eylem!JUı' • 

C.Eı'iERAL .ımo xnmm r 

d!r. 

Trsirll blr gece uçtl§u esnasında t. 
tn.ynn bava kuvetıcrl Bon Ldmaıu. 

::a hUcum ctmı§lerdi.r. Alıwın v 
uçakları .hi" blr kayıba :uğrıı.nıada.n 

ydi dli§man uçağını dU§Urmll§ler :ve 
.)0 tane.stnj de yerde tnhr'=J> ctm•.,ıer. 

W.Udra, 21 {A.A.) - ~ 3l:10ı 
ısm de J>a.r;iııte doğmuat.ur. Bu bl.19 
~a.amdıı. dokuzuncu ordu.nwı -

~--------------1 m.ı:kavcmet ııllvealne kumanda ôr' 

Mebmet Akli kcn .Almanlar ta.ratmdan eıs:ır &bmlllf' 
t\r. SrkI nezar•t altrnda balmmt•IP'J 

(Oaşlara/ı 1 iııcldalı rağmen general Jiro. geçen Ukbüll' 
mağan ederek 7 sene evvel aramı:r.• da Königstein ka.les!ıı.dQ ., 

dan ayrılan merhum Akifi. kadir bilir 26 :r.i8&1lda ifl;a.l altmcıa ~ 
Türk gençliği unutma:nıJ, her yıl a- Fnuaay& g~ti. Gtıneuıl 4iro. 
rıun hatıralarını yaıatmqtır. çan umumt harpte. ilk ~ 

Bu cümleden olarak Osküdor Hal- emuısmd eah' dilfmiJI :iken :uıı .. d' 
kevi de dün bir toplantı teı1ip et• b1llııırmda (la. ""1maD aıtmdıllf 
miJ bulunuyordu. içtima salonunu gü- :ıu'den ;~ ~ aım;:::;, 
:ıide bir kütle doldurm•'"u. Biraz harpukado =a ordmam ~...ı 

"'' mııa m vemetizıl :dan eWltna-
'onra merhum Mehmed Akifin ~a- dol~'J, kendlJılD.9 d'honnct! 
madı orkadaıımız Ömer Rıza Dog • n!razwwı bllJilk h L8gJan ~ IJI' 
rul kü,.üye gelerek Akifin cemiyetçi nr.nıl Jtro nih&~~O ontı;riııd' 
fikirlerini ve bu ruh üzerinde İJliyen mUttefik ~ vetler &nm4a -·-' 

• k. k d . • . h b ' y 1' -----san ot ar u retını ıra a aı amı$• cak .Afrika 5'.r&lıaDr orduauml. ltfllllll/$ 
tır. Omer Rıza ezcümle şöyle diyor • :lçln Cczayire plmfftf. 
du: 
··- Ona göre en biri.nci gaye, bir 

miOet vücude getirmek.., bı,ı milleti 
medenice ya}omağa clııtırmalc, onun 
maddi ve manevi kuvveilerini sefe,
ber ederek, milletin kafasını v kal• 
bini içinde ilerletme~t' .Bunun ıçın 
her $ey beraberce i~lefecelc1 lcofarnn 
dü}üncelerini milli vaı lığın ôsabına 
akıtacak milli bir ahenk vücude ge
tirmek gerektir. Bu ahenk vücude gel• 
dikten sonra milletin havas ve avamı 
birlikte düşünür, birlıktc çalışır ve 
birlikte ilerler. MiUetin mütefeklcirfe
ri, milletin ruhi mahiyetini kavrıyarak 
onu namzed olduğu terakkiye sev • 
ederlerse t..-okkinjn <.'evirlerinl em-

niye tiçinde yarıp gecerler ve mille
ti en parlak istikbale iletırler. 

Mehmed Akifin Sü1eymaniyc Kürw 
süsü adını ta_11yan iknici eserinin ö
zü budur. 

ll&tlliD ..... 
Meclnt. 27 (AA.) - ·D.n.1:i. N-" 

yark•tan gelen b!r ııa'bt:'o töre, -
:ral Darla.n'm l5bmk üseriC ~ 
g~ren k&til, b&rft:vezı ~ ~ 
''ÇOl': 11.1 • iıztrem1 tamamn ~ 
getirdim.,, 

General IJC5solüa mti.mMeil 
Loıı~ 

Londra, 21 (.A.AJ, - amn.a 81 " 
VJgerle, ılmal ~ wauesJt• 
den geçenlerde bmSJ'a ,cmrımn,ııttır. 

Paılllk cepllelladB 

Balkan harbinden sonra yazdığı 
Fatih Kürsüsü, bu tezi Cfofia ileri g&ı 
türür. Hisleri Olgunla}mııı ıuuru bü
tünleımiı, bir milletin nasıl yetiş:i • 
rileceğini anlalır ve muallim ordusır _____ .,.'!•B•<q• tara/ .. -ı.1-btcl-•dı•••l 
nun bu yoldaki va?ifesini belirtir. 
Çünkü m illetin lıafası:ıı ve ruhunu ir Müttefik bo.ıı:i.ba uça.klan Yeol• 
liyerek yüreği ayni hisle çarpan ve Bretangne adaaxnda Gal.vata ~ 
ayni gayeyi gözeten bir milleti an- va alanına alan etmııler 'Ye 'f "1 
cok onlar yetiştirebilirler. Gine adasında Lahe hava .ı.aı 

yakınlarında. yangtnlar çıkanmt' 
Umumi Harbin kopması ü:r.erinc ıae lard.rr. 

ir yeni bir eserle tamamile muasır • Yeni Gine kryISJ yala.nlanni!S 
laımış Türk milletinin istikbalini tas• uç:pakta olan bit müttefik lcdif 
vir eder. Bu öyle bir millettir ki macı- hava filotillası ltendi&iııe tn.a.rı-uı 
rifini umumun müşterek gıdası yap- etmcğe yeltenen 12 ~ &
mı$, havası yazmıJ, avamı okumuı, ğından 3 unu dü§{l.mıilştilr. Ba il· 
milli vahdetini beyin ile kalbin hem• JotiJla uçak kaybetmcmiştirıı 
ah~nk işlemesine dayamış, yükseldilr.9 r; 
ce hep birden yükselmif, bir millet• \'11~.igutoıı. 27 (A.A.l -nasri' 
lir. Bu millet bütün şuurunu bir a- :-1C nazırlığının tebliği: 
henge bağlıyarak bütün müessesele- Cenup Pasifik: 25 ilkkliıundl 
rini birbirinden ayırd edilmiyen bir Duglas ve Dautleıs tiplerinde bonl• 
ruh ile işlenmiştir. ba >ııÇaklar:ı, Salomon takım ~ 

larııır1an Vangununun cenubunclB> 
Mütefekkir $air için Türk milletinin dtişman gemirlcrinden mUrekkeP 

istikbali bu idi ve öyle olmuştur. O- kliçük bir guruba taal'" 
nun ilim ve fazilete suılmosı, bu is• ruz etmişlerdir. Bu uçakların. ilt' 
tikbali duha da sağlaması ic;in kôfi• ıü ı;undalkanal adasındadır. Bil 
dir.,, taarruz esnasında, Vikham ada!% 

Konferans derin bir alaka ile din- yakınlarında 3000 tonil&toluk bit 
lenmiş ve çak alkı~Janmıılır. Ömer düşman gem.isi batJnt~tir. Batl" 
Rızadarı sonra avukat irfan Emin ve nlan düşman gemisinin harp 'Ve' 

arkadaşları gibi bir l;aç münevveri• ya ticaret gtmisi olup olmadıit 
miz merhumun ıiirlerini inıad ederek tesbit edilıumiştir. 
bu güzel toplantının havasını heye- Bahriye nazırlığı 6ÖıC O, bU 
car.la doldurmuşlardır. geminin bir harp gemiai oJmut 

muhtemel bulunma.dıKtnt 88yJc: • 
Dün gece Fatih Halkevinde de bir !emiştir. 

toplantı yapılarak Mehmed Akifin Snlomonlarda şlmdiye kadarbtı• 
hatırası canlandırılmıştır Bu akş:ım tırıhnış olan ,Tapon gemilerinin a· 
saat 8 de Eminönü Holkevinde, Oni• derli 54 Ü bulınuııtur. Beş gemi de 
versite talebeleri tarafından bir ih• muhtemel olarak lla.tm1ıın-. Hasa• 
tifal yapılacaktır. ra uğrayan gemilerin ea.yısı 68 ditı 

Yeni biı: Ameriknll deniz
altısı filoya iltihak ediyor 

Sikago, 27 (A.A.} - Amerikan 
deni:r.altısı "Peto'' nun Şikagodan ge; 
tiği ve Amerikan denizaltı filosuna 
iltihak etmek üıere denize doğru 

gittiği bildirilmektedir. 

"Peto'' 100 metre uzunluğunda, 
muazzam bir gemi olup, büyük gö[• 
lerde inşa edilmiştir. 

Bahriye nazırlığı, "Pelo'' nun, A• 
merikan iç sularında inşa edilmi1 ve 
tcerübelerini büyOk göllerde yapmıı 
ilk Amerikan denizaltısı olduğurıu bil• 
dirmelctedir. 

* *. "elburn, 27 (A.A,) - ~DUP 
bntı pasifikteki mlitte1jk kuvvet • 
!er umumt karargfilımm tebliğin• 
göre, müttefikler, Buna Jl5lceıdn· 
de muhasara edilmiş ol.an Japoıı 
kuvvetleri ctrnfındnki baskıyı ,id· 
t·t erd:rmişlerdir· Yapılan haVf. 
rnuhare-belerinde l l Japon uça~ 
t1 üşiiriilmilştür. 
----o-

Senegalde Amerikan liava' 
kuvvetleri tesisleri 

eAzoblanka, 27 (A.A.) - Fas rod' 
yosu, Birleıik Amerika ordusuna nıel1 
sup hava kuvvetlerinin Senegol'd19 

bütün tesislerini tamamladıklarını bil• 
dirmektedir, 
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~~1\ i K ~ ~(,Ejt 
Türk ktmyacılığı 

CBoparaFı 2 inci de} 
viş pa,anın işle<liği, ıatıJat m ese
!rsini gayet $ist:mli v~ o zuman. 
ki şiveye u ygun bir ıe1dldc ııa .!e~
miş bulunrr.:ısı itilxı.riyle de (layn
m a~ettir, 

!ılı der.,ınin de bulunduğunu gö
ruyoruz. 

Balkan harbi d1.Jlayısllc tatbika
u sekteye uğrayan mez;Iı.ür !lros'· 
rnml:ı da iktifa edilmiyerek esas. 
it ıs'ahat yaprlmasr dil~UnillmlU,J ve 
bu husus için Almanyadan bir he· 
yeti ilin.iye celi.)()lunmu\ltllr, 1 teş. 
rinievveı H!l 5 de i~e b~lııyan bu 
heyetin enstitil.mUzle alB.knda'r"pro 
fet:örleri Uç kişi id.i. 

Kı·m 
Ona "Görünmez !.adın" denme-

6• boılonmııtı. Bütün Arabistanı bir
birine katıyor, nübüvvet eda ederek 
hükOmdar mütevekkil'in kuvvet ve 
kudretini sıfıra indiriyordu. 

HükOmdarı 
- Nerede olursa olsun, yakala • 

yıp sarayıma getiriı1iz.. Emrini ver
miıti. Fakat onu kimse bulamıyordu. 

Görünmez kadın etrafına bazen 
sekiz on kadın toplıyarak onkıra 
konferanslar verir, bozan erkı..:klerle 
bir arada görOnürdü. lf k önce ondan 
baıka ıekllde ıüphelenmiılerdi. Fa
kat blrgün Arap kadınları; 

Ondan bahsederken aptesli olma• 
nız ıazımdır. Çünkü o •.. Evet 0 bir 
Peygamberdir. 

_ Ne Peygam..ıer mi?., 

- Bunda Jüphe yok .. 
- Nereden anl,yorsunuz? 
- Söyliyemeyiz.. Şüphe eden, 

inonmıyan cezasını buluyor, inanan 
da muzicesini görüyor. 

ı1ttt bir kaç kadın görünmeyen 
kadın için evvela böyle söyledi. On
dan sonra bu sözler bütün Arabis-
tanda dalgalandı. ıı 

Görünmeyen kadınf müdafaa e
den kimlerdi? Son;adan onlar do 
srroldular. Fakat herkes görünmez 
peygamberden bahsetmeğe başladı 
MuclzelerlnAt"n '•cıhsec1enler yüzün• 
den nur aktığını da i18ve etmekten 

<ekinmiyorlardı. 

HükOmdar Mütevekkil vazly:tiıı 

gittikçe kötüleştiğini clü~unerek bü
tün emniyet kuvvetlerini bu yala:ıcı 
peygamberin arkasından ko~turd~. 
Fakat hayır, bütün emekler bo~a gl" 
decekti. Çünkü yalancı peyçıamberi 
bulanlar da ax sonra mucizesine inO" 

nıyorlardı. 
Ne yalancı ve kur az kimseler 

oyni ,ekilde peygamberlik Tddiasınn 
ıapmı~lar, fakat kendini kurtaramO" 
mı,lardı. Bunlardan blr1 yakalandı • 

ğı vakit: 
_ Ben yalancı değil, sahiden 

pevctnm•v•rim.. fstediğiniı mucizeyi 

oö .. ,.rebitirim .•• -~.~-~~-~~ 
Diyerek elindeki bir taJı ıuya ate 

mıır 
_ Simdi bu taş eriyerek suyun 

içinde kcrvbolacak.. demişti. 
Taş sahiden erimege bcışlamış v" 

blıo-z sonra suyun fçlnde hiç bir Jey 

lı:almamıştı. 
Bu hokkabazlıtiı hayretie seyreden 

rer arasından birT: 
- Peki demİ$tİ. Bir de benim ve-

ltalyan harkiyeainin 

ıa.zet~ıi yazıyor: 

Fransa artık 
fiiliyata geç .• 1elidir 
T •reddüt ve intizar devren 

tırtık ~eçmiıtir 
ımano, Jf (A.A.) - Realazfom tıı. 

ternazıonall b&ftalık mecmuau ba~ 

yuwmda dlfOr ki: 

ıo Scmt.pilı .-. ıa .llkkbun mtıer 
Cı&DO mWAk&tlan an.amel& bu lı&ı"W 
hıbı mtıııim bir merhbJeai katedUm. . .
Uı-. .A.mer1k&ll1&r ve ıııcuwer §bna!l 
AfrUlad& Jıatek&Ua.r,Jla bqladıklarl 

zaır.tr.n, ltlr'&t.11 ve ko.La.J bir l§ kar · 

ııaınd& blJ:lUDdUkl&tDIL, mUıver devletA 
lert muk&vemetlJWl bu harp aahne. 
al!ıde ortadan k•l!cacağım ve ltalyıın 
Dı,illetl.nin manevly&t,aıın da yıktlaca.. 
bnT tımlt •tmlflerdi .ll'aka.t İtalyan;. 
ı:rilllet!nln uıaıçı muıtaveıneU ve m1h· 
veriJı derhal Tunuata. Korslkada. ve 
.Fra.uad& aldılt tedbirler, ıplhver 

dn-letıerlne ~t:.ıı fa.laı.t açık bir mu 
caael• için mühim esul&r vermi§ttr. 

Salı B1Uer • o;.ano g6rütmeal., yaı_ 
ıta ukerl b&kıından .ieğil fakat Fra.n 
'1JI htlkQmet retslnirı de l§t1raldle .ı.. 
JUi bakımdan da biuJa11sa nıllhlm oh 
ll'U§t ur. M.hveriıı Avrupa JaUuıının 
tı:ıtlo&taa.!ı tçtıı. yaptığı mücadelede 
t<"rana. için intizar elya.eeti devres 
artık ıeı:n;ıi§tir. Tetflldütıerln yetine 
t Utyatm kaim olmam gerektir. GtlnUn 
lllellUllyeUer1nj almak Fra.ruıanın ve 
ll"tanmz mfllet1nln mttmWW M.: Law 
Vtı.l.? dü§mektedir. 

Mihver, daba fazla be'ld1y!mg. 18 
lı..:.tktrıun tebl'ğ!nde blldli'l.ldlği gibi, 
m:hver yolunda devam edecektir ve 
won :ıı:atere varmak lçln btttfin kuvvet. 
ıer. nt harekete geç•rmek azminde. 
dır. 

-· 
il A it I T.1 A 

bilir? li im) ıı. ıstrl.ı.lıhırı 
mr:mlt Aziz beyin kurtnuş o1du. 

receğim taıı suyun içine atarak erlti• ğu .ı.:ıtrlah sistemi ile herhangi lJü· 
niz. ecnebir.in, ıstılahın tlukçe mu.ka,. 

Nübüvvet iddıa eden hokkabaz bılini bulmak ve tfü·kçe ıstılahtan 
bunun üzerine: frenkçe!ine lDtikal etmek katil • 

-Yok demi~, ne siz F,.eravundan dir. 
fazla nufuza, ne de ben Musadan 1899 tarilıinde mektebi tıbbiye. 
faz!a iktidara malik:m Musa Kendi de ihdas olunan tahlili kimyevi 
elindeki cısa ile mu~izeler gösteı• ıi~rsini!l mua11im.i doktor kimya.-
micti, yoksa .. , .a·nonun d"'" ger Ali Rıza Bey de memleket! 

~ •u ver ıgı as'.l j tatbild ve ilmt kimya. l!lahaSI!lda 
ile değil .. 

büyii.k h'zrrete1r ita umi~tir. 
Bu kuvvAtl"ı mantık bile yalancı "" M~ktebi tıbbiyeden m~ZUT'. olan 

Pe"""'""beri kurtoramamııtı. Ali Rıza bey Frttnsaya kimya tah-
.. ~~kat ~örüıımeyen ka~ın, gl5rün7 1 siline gon~eritmf~tir. Halen Bordo 

dugu v?kıt de muclıesın~. herkesı üniversitesinde kimya. prof~sörü 
nosıl ınandırıvordu?. Mutrvekkllln bul!.lnan ve eserleri ve billıass~ 
akıl erdiremediqf işte bu. ~di. ''Pr~ciıı de chiır..ie analytique' ad-

Bir çok kimseler onu goruyor, fr• lı k'tabt ile memleketimizde tanrn
kat ondan bohs"'~"!rken gördüklerini mıs olan G. Deniges ile mektep ar. 
ar;.,..,, alamıvorlardı. ka<la.~JığY yapnrştrr. 

H1\l<ii"'dar bir C"iin tebdil kıyafetle O zama~ me~hur kiınyagcrlerin-
halk arasına çıirdi. Bir (ok yerler den Annand Gautier'nin la'lora -
dola~tı ve bir nün onu görmene mu- t.uYıı.rrnda ııtaj görmUştUr. 
vaffok oldu. Hükii,..,dnr onu dile ae- MemT~kete avdetinde mtilkt ve 
tirm .. ~. esrarını anlamak istiyordu. SS'kert m~ktebi trbbiye& tahlili 
Kadın: lı'imrevt, eczacı :ır.ektebinde kim • 

- Ev ~~i1teveı.ı. ;r defi; ı.,,, kıvr-• yayı uzvi ma.ullimligine tayin olun 
fet sona hi( ynkr•mı,,or. Glhlerimiz ınu,tur. Fen fakUlte!i tab•iye ~u
seni t ... hıı ... -ia n,:;.,.,.~19 alı•fı.. besinde de kimyayı uzvf ve kım • 

HüHl...,rf,,rın knlhine mütfıi$ hir yayı haya.ti derslerini deruhte et. 
korl<11 n:.,,.,; •• : rı".,,ek onun muci,.~• nıiştir. AH Rrza bey memll"kete 

th· çok yeniUkler g~tirmiş ,.e bun. 

H!i'·t'im~nr bıı ı-.rnn il"i,,,.:ı,.. karlının 

O"ı~~~ ... ., l' r-rrlı . F"'·n~ rı-ıhu" ~,.n,Jln.

nelrfl ll'nrlınr ort•k tanımı~tı. Ad;,""• 

lan tale-b~ine öğret?IU'k için ih
timamla çalı~mıo;tll'. 'l'Urkiyede ilk 
<l("fa St~reochimie'den bahseden 
A 1i Rıza Beydir. fümyayr uzvt a.d

lcırını wmına alcırak vn!.-d-Hı ve: Jr bir kitabı vardır. 
- Huı:rrnıma cı~tiriniı:.. diver•'< Bc-Jediye kim~·ahanesi 15ahık mil 

hli f< 1"',.,rfrır lc!•v!"•l :ı .. o"u karşısındcı diirU Mustafa Muhlis Bey merhu. 
elpe,..,.,. ri'"f'fn r1 ... ~ .. tt11. mun 1940 tarihinde ;ı.•azm1ş oldu

- Ev fıcıtun ki•i . 5,.., nübüvvet ~t (Kim'll'aı:ı:er Dr. Ali Rıza Bev) 
rrJdin ,...ı .... ..,ı •• ;" 115,.ı .. mi? nıfü broş{lrt'le Ati R•ta B~:Yin ~ğ 

- Rıınrf~ •ii"lıe vole. tahli1leti üzerinde çok ç.alt'l-!J'UŞ bu. 
- F,..,,,... ı-:ı..,,,,. ,..,;.;., '-i l•l~m ~- lunduğu tebarilz ettirilmekte ve 

nlntf,. Mr ı-.,,,,..o J"•vnııı-ıherfn ,, ... ,. sistin miyarım kesfetmiş olduğu 

miyec,.~i fınl<-'''""'" hadis vardır. tevsik olunmaktaciır. Aynı meha-
- Rıı ... ,,!( doğru.. ra göre TUrkivede beleiHye kim • 
- O holde.. Yahane.si tesisi lllzumunu i 1k defa 
- Faı..,,, 1.r-imlcır fıalckındo bir h,.. AJi Rıza Bey düşflnmi.lış \'e o za • 

dis vı'.'lr mıdır?... m.anki ~ehremini Rıdvan Pa~aya 
Hülrilmcfar cevar:ı "erl"mıodl. J(l'J"' bu lıUS'IU!ta bir takrir Ve pilAn ver

tiın ,.,,.,~ • ., ~}l .. r:ivorcfu. Hadl~te kadın mi~tir. Mıtaleıef AJi Rıza Beyin ve. 
cfrn f.lnl-T~ voktu. fatr bu işin tahakkukunu geciktir-

• ..n:ıistir. 
1'11 tmrtır vnTc rıffn,, cıııfrvôrur, T<T M taf M l 1. ..... h 

Jr ~ hr.ı !\ • • us a u ı ıı> 'f)ey mer u:rnun 
n •n •" mcfnra "''~11r etmı~. cezr- verdiği malf.unc.tn na?.aran kendi -

d('ln kurtulmu•tur. Fokat 7amanınrf... si de dahil olmak t.b:M"e bir ~ k 
sö"'P. rf,.,,r1r. "'nun '-uvv ... tJ'ı c,.vnrıl-• ,_. l . . 0 

• · ' · " .ıumyager erımız ve ezctlmle muh-
". :-uı.:Om.rlnrrn ho$una giderek ken • terem Ustat Fehmi Rı=ı Anlı, tb. 
d!~ınr olf,.ttT... rahhıı Etem eılıhive milletti~ kim 

Arnhrı .doğru mu?.. yager lsmai1 H:lklc, fen fakülte-
Klm bThr.. si sabık dekanr .Mu~tafa Halda 

C@m~r ~zl'l1 Baytar mekte':i profesörlerinde~ 
-------------- mer.hu:m. Orman Nuri, Profes~r Mus 

1 B U 1 m ..:.. C S 1 tafa. Nevzat ve Giritli Mustafa 

Soldan scı§aı 

c::ı1 BeyLe-ı- Ali Rr.za Beyin kıymetli ta.-
• Iebelerldir. 

Afyon Kara.hisar maden sula • 
nnr i:Dk: defa tahlil eden Ali R12a 
bey me-rhum KA.ğrtha.ne sulmrı ile 
de m~gul oJmuştUT. 

1908 inktl!btndan eonra darllJ • 
filnllll ten fakültesinde de tatblkt 
kimyaya ehemmiyet veri1diği an· 
laŞtbyor. 1912 de tathiltine bag -
lanma.k üzere ham1anmrş bulunan 
proğramla.rda. kimyayı gayriuzvf, 
kimyayr uzvi ve kimyayı hayatt 
der.slerlnden başka 'Jı:.ir:ıyayr tl!l.h -

1 - Kumlu yer, bir muharrtrTmi-
zin adı. 

Enııtitiln1üzlin kuruluşundıı ça.-
1..ıı:mr~ olen bu ilç zattan prof· Ar· 
r1dt'ı burada sel~mlamak şerefine 
rı:ıil o·duğ:ımdan dolayı çok mem
ıı 11 n ll!Ill. 

Tatbik olunan programa göre 
mua'limleri şôyle ıdi: 
Rıy:ıiiya.tr um.um.iye: Hüsnü Ha. 

mit bey. Fizik: 'l'evfik bey, Kim
yayr gayriw:vi: Prof. Arndt, Kim· 
yayr uzvi: Prof. Hosch, Kimyayr 
tahlili : Fazıl Faik bey, lımi al'~ 
Prof. Penek, Kimyayı hayati: Ce. 
\"at M.,zhar bey, Kir.ıynyı sm;:ıf • 
Prof, Fester, Usultl telvin : Sfiıi 
bey, Kimyayı gıda!: Ömer Şev'ket 
B•v. 

Fmumt harbin ııonunda cc:n.ebt 
profesörler memleketleıine avdet 
edince kfımvayr gayriuzvt derırıi 
3imdi İZ!l'lirdc kimya mualJ.irr...:ii!i 
yapan Ligor heye, kimyayı uzvt 
d-ersi Prot Hoesch'ün ttıllavinliğini 
yap~ olan Ömer Şev'kıe:t 'N-ye, 
kimyayı ırtıJat dersf de hayati klm 
ya profe5<5rü. merhum Cevat Ma"'· 
lutr beye tevdi olunmuştur. Tah
l'latı sınaiye adı ne b:i'r ders daha 
ihdas olunmuş ve bura.ya f sviçre
cle kimya tahsil etmiş btJlunııın 
Nazmı AP,4f lbe~· merhum tayin o. 
lı.t.:muştur. 

Cllmlıutiyet hükfunetlnfn nurlu 
sistemi enstitümU2e yeni bir hız 
v r ;~!d<:af b:th!';etmiştir. 

. ~era .vekill~ri h.eYetinin 23 te~· 
nr.ısnnı 1 !•25 t:trıh ti ve 2~n9 nu . 
n-:arah kararile fizikf kimya dttrsi 
ibdas olnnduğu g.ibi 1926 ı;:uootın
da Fransadan celbolunan profe -
SÖ?"}erle enstitU kadrosu takviye c. 
" ''""!'liı;;tir. 

7 ırRrt 1926 tarihli ve 3~89 nu
maralı kararnameye zeyl oJarak 
Tlt"Şredilen 3S68 numaralt ve 13 
haziran 1926 tarihli lmramame ile 
kim'.'-·agerlik ve millıendis kimya • 
gerlik diplomaları almak için tll· 
kibi laımng-elcn dersler resbi.t o -
lunmuşt>.n•. Ünivers' te te!1ki1Atrnın 
müteYB.kloz ve di.k.koıtli aevk ve i
dR.r~si hlikOmetimizin htına .. ·ekar 
n1!kası sayesinde irfan oc:ı~nrm .. ır. 
muasır terakki.yatla ahenkli o' arak 
her türlü inkişafa. ma7har <iacal: 
şilphcsi?Jdir. 

1917 ağustQ!un •• • ı..:bnt§ olan 
esbabı mucibe m 1ta.slltda bu 
enstitüden yetitecek kimyagerle • 
rin glimrük ve belediye kimY'\Jıa. 
net~ ile ileride tee!!SUS ve inki
şafı tabii görülen jıtDa.f sahalarda 
va.~e a1ma1an ve yahut da ha. 
jl'atlsrrnı şah.sf t*bbüsJeriyTe tn. 
ı:anabilınel~ri clerpiş ed;1.aıi3ti. 

El jşçiliği devrinde her türJU 
üıtyiacmı kendi kaynaklannda.n 
tt"rnin edebilmiş olan m.cıı:le.k.eti -
mfa bir talom brJll<"rin tesiriyle 
makine st!ltemine bigA~ !kalmış ve 
bu arada !anayii inkiı;;af eden 
mem:Ieo4tetlcrin açık pazan haline 
gc!!!'l.!ştir. 

Cilmhuriyet hlild'ımctinin azim -
1i ve pil!nlı t~dbfrleri sayesinde 
astrlardanberi sUrUp giden. sana. 

2 - Brr renk, -296- 11.a.rmumeıtd'fıı Ofulları 

3 - GOzel koku, bfr nota. 
4 - Çok renkli, masaı 
5 - Memurlan alôlladar eder. 
6 - D!ıl, kadın 
7 - Kalbt, fikrf 
8 - Bir nevi tatlı, hayret edcıtı. 
9 - Rabıt edatı, işaret fı;in ke-

nur, ele yüze sGrGIGr, bir güıeMlk 11&
cı 

1 O - Allier, sMI · asker. 
Yukandon aıcı§u 
1 - Çokluk, 2. 
2 - Her ıeyf blldl~fl'IT Tddlo e

den adam, ıarlatan, mOlkiyet lahik<P' 
sı. 

3 - Bir meemuamıı. 
4 - Fixikte kudret, vus,at, 

kot manasına, oyun. 
$ - Asyada bir memleket, 

fı. 
akı!• 

6 - Bir fokum odt, mOlkTyet fep 
fıikmı. 

7 - Alrşmok, musonat o•mak. 
8 - Parasııın hali, dlnf merCP 

slm. bir nota. 
9 - HükOmef dairelerinin baş • 

belası. 

1 O -Bolkanın sonu, fakat, 16kin. 

Dünkü bulmacanın halli: 
1 - Kadıköy, Aç. 2 - Anavatan. 

3 - N, nane, ascr. 4 - Pazar, 

.,· 
'rqtıtıımz gayenin utrana can vermtı oJnnız, Zaten Ms 
yola çıkarlten kellelert.mhst koltutamııu. alarak c;ıJmııpl, 

b(Z' {Ik df'f& harbe (irml§ {Dl&D. detnır ld") 

Behmd, TahJr bJn Elhllaeylntn Deııanlrlıı. t.n.Jattıklan 

ba e&zlertnı ~il takdir eW. 
Bir an enel •valJÇdara llf.flıall: etmek .. 1ıa Jıontlfr 

tnayı Jaaa. keaınele karar verdf, ~ eordllı 

- Demek tlnMll Mern'ya gi41yol'lllllm 33·lıe mılf 

- Evet_ Ya lenf 
- Ben Bey ıehrlne lldfyoraın, 

ı,unu IJ&ft etu: 
- nmmtt Rahibe nefttlef 

- Tshtrrevamncla. ona ıurmeır ı.~r ndıdn t 
- Onu görmek tstenltm, fakat !)abuk Jltuıck mecbnrl. 

:rettndeyim. Benden keni1Itıtne aellm 91SyleM MUsaadentzlfl. 
• 

Bebza4, bunu 91SJfedilrt$l llOllra ıamıuın ..- aftıldr. 

Yclıına devam e~fe başladı. 
Bcruad, timdi lkt &t~ aruma& 1mhmt gfM ldf. B!l' 

(~naftan dü,mantarmnı ellnıle Jmta.n Meymcneyl; bir tarar. 
fan da &B.ft~ meyclanmd& kencllslnt bekltyen ftdfE'lltnl da. 

tttnftyordo. 
Dona.n)rfn antatb'ktanoc!aıı Meymunenht 1&r&J'll gtcllıl, 

fYıf Elradtlm bir t.uzatı oJdofunu anJatnıştı. Bn eski dütmıı.. 

nmm ellıı'CI sevglliııtntn cl~mesine bir tt\rln 16nltl razı olmtt 

) or, qk ve kıııl<ançhk aW,1 !Çini yakıp kavoruyor«o. Her 
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Neyzen tevf ik 
l!aıtarafı 2 inci deJ 

leri işlenmiş blr müccn·herin ol· 
gunluğunu an;eder. &ki glbl, Şeyh 

Gallp gibi Ye nihayet Yahya Ke • 
mal gibi. 

Noyzen Te-vfiğin ı,UrJ de musi• 
khi gibi insanı, yılclınm carp.ma
sına uğramış gjbi yerinde ınıh!ayı• 
Yeriyor. Bazı ince bir sı:..ı irade 
eden parçalar bir tarafa bıraluln· 
eak olursa, onda Mkim lbir reka· 
ntn herşeyi küçümse~en korkunc 
kudretini görmemek :lçJn kör olmak 
l~ııru gelir. Onu okurkeıı, ı;nyri ih• 
ti yari Yah-y:ı Kemalın: 

Ht!r rfndi hak, do1up bo:alaıı 
lılr pevaleden, 

Dünyayı re{ le ufitı aaran bir ıl· 
ya içer •. 

Beytini hahrladım. Tevfik, tanı 
manas!Je bir rindi hak'tır. Bektaşi• 
rlir ve hnkikt bir dervi,tir. Yer yii· 
r.liııde, başta hayatı ~e sihlıati of• 
du~u halde, kiymet ~erc'fi!ti mühinı 
bir şer gösterilemez: 

Ey bana kendini buyü:k tctnrlan, 

Halime bal• da r.arlt!f ından ıı· 
tan.!,, 

Bende varsfl elfu o kalbi seltm, 

Dr. Maral R. Aydın 

COZ HEKiMi 

Dr. Emin Şiikrü Kunt 
Dahill lıa8t,alı.klıll' ıulıttlı.ıı.eama 

Hergtı.n haatalarını iJğledcıt aonra 
Bomontt tramvay dlll'lll't Ha.ta.akar 
Apaıt. da kabal eder. Tel: 81'784 

Zayi 

Babaeski nüfus memurluğundan 

cıTmı4 olduğum nlifus terkeremle be
raber Yalova askerlik ıube,inden 

cıldı~ım terhis tezkeremi kaybettim. 
Yenilerini çıkaracağımdan eskileri• 
nni ,hükmü yoktur. 

Babaeskfde Büyük Mandra kö-

yünden 325 doğumu Sadık Snerll 

Yi mi ziraat ıni ! memleketimizde 
sanayi olur mıı olmaz mı! Ham 
madde yeti'itirip mamul maddeler· 
le müb3<Jele etsek acaba. daha nıı 
hi olUT? gibi mütalea ve münaka.
~la.r cezrt surette bertaraf cdfle. 
rek birlnei ve ikinci sanayi prog. 
ramlarile tatbikata gcÇmittt:ir, 

Bugiin me-mleketimizde ernıa!, 
tahliU, gıdat ve kimyanın .m.uhtl"· 
lif tatbikat sahalan vardl't' ve i~ 
ld!'lat etmektedir. 

En..ati.tllmilz bu ~larlla. ft',ll • 

vaffakiyetle ~lışabilecck eltmaıt• 
!an yetiştirmek mevkiindedir. 

Memleketimizde kimya ilminin 
tarihi seyrini krsac.a erzetmiş !bu
lunuyorum. İrfan ocağmırı:ın 25 

inci yıı d&nUmünü kutlamak vcsi
lesiJe tertip ohınan bu toplantıya 
~eref veren sizleri saygı ile se· 
ıamlarım. 

ehanıı& bdaı- d.rdb. 

Arıt dldna körkiltllk .,lirlafi.. 
**• ' 

Kdinatı doi1uran. ltahb bUır. iç 
11Uzttıui, 

Onü :ulmel, 3onu ıulmet. ıiw 
11ilnd iW.ilıiU .. 

Parçaları semaya hitap eden li'" 

yanlardır. Duyğu re düşün~eleri ıı 
her zaman bn ıko.dar urlh olarak 
~ildirmez. Cok kere istihzanın en 
ınce örnekleri nf verir. DebakAr L:u 
medi şairi M.oliere'i mezarında baı; 
zından titretecek bir süzelUlde, 
doktorluğu hicveder: 

Bir hazakat ndegim, midemi 
tıp tepi[ benim 

JCırli. kalır teJ1$e 11ıkılmazdı bu 
aağlam bedenim 

Sanatı gibi tlklrlert de oriJlnııl. 

dir. Hfc bJr h!Mlise, T~ilf pren· 
!! ipJerlnden fedakarlığa ee"Vlkedl' • 
rnenıişlir, Ölüm lçln "~fte~rde , .... 
kı durdu.kea, genç yı1zlerde terıı ~ t 

baki kaldı'kçıt ve dtlnyada kllbb"• 
Hk ebed•devam oltlıikca benim ik., • 
ınusumda oliim kellmeııf yamı "de• 
~ldfr,, diyen ıı.dMınn hertııı.n~ 

l>ir ısuretle IV'l!lmnntı f'nılrtft "l'!r 
lr!tdır?. 

Fel~ kltabr tmamm: 
Taparım kendi ruhumun eeafM .. 
Secde eyler haJdka.tim her an, 
OönlftmUn ~~I muJmddestR .. 

Filha.ldka, lıugfine :kadar, mu 
kadde.s bildiği. ateş uğruna ya9ad1-
Bu yafııyı~ın nasıl bilditiımhı t;e;/t 
Jerde bir şekH yok<ıa, neyiıtıdw.ı 

terennillnlerln de, şlırinin d~ ~~· 
Hk §91!H ~ktur. Tesl>ft ohıam°' 
yalnıt: i:lı:i l>e&te!f, '.litap !hı•·u!c 
bcf on §flrl var, 

Ne;rzerıi dlnler!ken ve tıkuı ~eo. 
tesirinde Jı:almanıalr, adeti Myi
lenmemek mumkftıı olftıuyor. Su· 
ki onda mevcut bayat ateşi bir fi• 
kJr, bir se'kA hamlesi Teya bir mır 
aikf naltnes! halinde airal et eOı 
yor. Böyle !bir muharlyetln pek 
az faniye ııuip otdllfQ ise fsahe 
muhtaç olmasa ıerek. &erin 71 
:Ye 82 ncl aahlrelerind8kt ko,.,,aıe 
lll 92 DCi a&ytad&Jd ''Allladın mi!,. 

hıı~lıklı pu-ça ontut fi.kir ceıpbes!11! 
belirten nfunuMJerdeo saJ'llır. Bu 
farz •lideri. içinde mJ.li u ~ 
nur olğunlukt.a bulunanl.u, kendi· 
alni kftçfhnAQ'en nôdanı.n dııd1i, 
hay.rcle düşiireeeklir. 

Neyııen hkkrıı nep'OlunM 

t>u e.ser lbel1halde ona, dl~ 
yenlere kazandırmış oluyor. :O. flft 
3tık mtıatebztnin ııena ıat .... ım..-
dan ikisini qalJya ah~: 

,,ebtbf rlf'at fJlal' aa.zig~ ıeli

H ~ini• 
811 feıtb'bib 1t1a.rım hrrsırı için 

11/f ml7 
f 61trlm ben ile ıısul•n paetlf}P 

yiikıreltylm, 
Ba1'amın kabrine ••. Sam &'9b« 

lcdfl ,,,r, ... 
Ha!ıltn batlı ddeml1r. mlr'lllı 'fiie• 

Clanrntlridır. 
Haddi mefl°du acep bilmez raf 

ehli lrtfklp• 
Ktrttlf ntf:rlrı.tlen lı<rua 'Jlltl' ftr 

::tlelkdr elan 
Bir ctztidrl' ıidetrr erbabı nama· 

• 'Jılcrrp! 

---
Nllıayet b1r •hah aabrnıu.lıkla belde4!11 lı:e1'9.a .... 

pldl, develertn ür.erlndeki mabfıelem m....._rdliii w lııııır'. 

ftnlD etrafını w 111&1darna kıJafeUnden bmsun n - -
aD.ealne &it oldutunu an'byga'kta &'Ö!)ltUE ~'lmlıed!. 

Kana.na J'UmA IOlm1arelr, kfll"'PMshiıı,. 90l'ftc 

- Bo bn"aıı "mbtcUrt 
- broe•••n elelldlmbıbt .ıleelne alU;lr • 

- O balde beal r>ea .. ırta J9llm& ~ 
Kenanm'betı evvelJ. oıDla flpllelmıll; fılJımf; o .... 

na,a selen aaray unaklarmdan l!lrkaçı Bebıad:ı ianı4ıls. 

On1l alıp Denanlıtn bfnı:Jrlf *"9llla -yanına ~. 

Delı.anlr, BehM4ı sfi.rlılce, lııe.rNll~ llııln9ft1 ...... 

dutmaaau aöylecD. 
Bl1'8C IOll!'& bln.dltı ............... DemtttT, • 

..sa ayakta. at,mın ~ d1lr8ll BelmM1a ~ 

lıatı:rmı eorda. 
Bellsad: 

- Çok attklir mhbattaymı, Sel...,..ı..n llılr m 7.., al. 

mıttan. b&aa H.,.mune-Ja hD'dblııııla'1a mnJ11111a ~. 
tunu yaz;ryor. -Oraya nltdn clttl T 

Bmımı berine Deıa&lllr ftk&Jl ellatD ıflll Mllll tıılt. 

Ulit.ttyle anlattı, 

Büyük blr heyecanla bana dlnleJ!lll ~: 

- Peki sonra ona ne oldu t 
- Ona biroey olmadı. Hük!Dndann ar&yulılil .......,.... 




