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MôDOô Şef 
Dil çalışmaları etrafındaki yüksek 

ihtisaslarını bildirdiler 
Arılara, JB (A.A.) - Onuncu dU bayramı dolayıslle Tt1J'k Dil Kuru. 

muuun koruyucnını gen"l bqkaru ohuı Milli ŞefimJz Kunım genel ııekre. 

tcr.lifiıle '9 telgrafı göndermişlerdir: , 
"Dil lı.ııyraoPnı votanda!Jlarıma candan kutlularım. Ttlrk milletinlu 

vıuiıinaı hlMDhğm yiiksak bir Abidesi olara.k milletlerin &'Özleri önünde 
ybkeeltt?Celc e11erlerdea blrlsl dll tnkılflbı~ır. Atatbrk'ün yüce adını eevgt ''" 
-.... an ' JX ~ ~dee ağırla.dr?t, Vatandqlarnn!D 
Ttlrlı. dlll üzeı'llldekt çah$malardan zevk duyduklanru görerek ııavtnlyorum. 
Bu ıtene\ci l:tn.yrnında da blitUn kWtür ati •mlz ll:;I gÖl'lterr..ıt~tır. Türk dili 
büyük ~r medeniyet dlll olarak ilerliyor. TUrk dU kurum1'ıun ı;alıtmalan, 
111• t•kkUr ecll.'rim.,, 

Mektep defteri 
Çocuk babalarının acele 

etmemeleri lazımdır 
Pivaaaya cıkarılan clelterler çok pahalı ve formüle 

uygun cleğilclir 

Her lilebe defterini ucuzca mektep 
idaresinden tedarik edebilecek 

Zaman aman, guetıele* mittir. ~ itibaren alm&ı:ı 
mektep defterlerind:en babsedi.1 • tedtıirleorlıe emzoe Amade bulundu • 
-'d,e fakat bu mesele hen.üz ll - rulan k!ğrtlar ioin Ticaret ve lıfa• 
YJkiJıe ıenevvO.r etmiı bulunma_ arif Ve-Jtl4ıet.ıerı arumda bul gö • 
ma!mıdr. Dürı bu hususta icap eıı- rüşınıeler olmuş, Maa.r:it VC'klleti 
dcJl t;e1idlratta bulunduık. Aldığı· kt.ndi teş':tilatınm bu husustaki 
ms neticeyi karileııimize bildiri • müta1e3.larmı ö~nmek istediği 
10J'UZ: için aradan bir mUddet geçmiı ve 

KAiıt lthalıt.t lıılrliii. ~ teda nı.dtteplerin açılına ıa.mam yaklL 
rJki haü:mdald m11tk1llitı ha.yti eınea birUk mevcut klğıtlann bir 
mOddet evvel gözönUnde bulundu_ tip üzıetrinden ve muayyen yapralt
rarak memJıe!lrete ithal edilen ve lı o}:ı.rak imali için itlı&lltçıla.ra. 
mektep d~teri imaline yarıyan icap eden diırektifleri vermi§t{r. 
lSC-eo ıraznbk muayyen eb'adda Defterlıer imal e.dö.lmiştir. İlkolm~· 
bli1inıci hamur liğrtlarm sat111m larda kullanılacak olan defterler, 
men~ baylece memleketin kapağı hariç tek çizgili ve çizgisiz 
muh~ bulunduğu milyonlarca o·a?'n.'k 16, Ort'a dlcul defterleri 

A..1tb,...~~~rra:tb~, 

Blçlll Olalar 

BUYUK iŞLER BAŞARIR 

lla6eriıe "/,Jjplk il8nlar,. 
.mw••oh~cıs/ 

AIEIA• POl'l'All 
ADRES: .LVKABA OADDEst VA.KIT YVBDU - ISTA.NBUL '.l'ELIBFOH: YAZllŞumt: U8'7! lDARI&: ua?O • ~: 1.1 

Hürriget 
filosu .. .. gunu 

Dun Amerikada 
10 gemi birden 
denize indirildi 

Amerikan ue lngiliz harp 
sanayiine ait arl• 

mübadele eJiUi 
Nevyork, !9 (A.A.) - B&bar ftrt!. j 

diğine göre, hürriyet tlloını g1)DU ml1.. 
na.sebetlle 27 eylWde Amerikan dentz 
f11§&at tezgAlıları ıo gemi lnc:Urmlfler. 
dir. Bu yektuıd& ~ harp gemi.si dabil-

dir. ı 
• *. ' 

Detrolt. • (AA.) - zeıerın ı.tlb.. 1 
sall m&kaadUe ~rtkan otA:>mobfl •· 
nayii ııe 1nglllz harp ~ t:ma 
lAta ait bUtUn srrlan mllbadele ettik. 
leri haber veriliyor. AmerlkaD harp 
aanayii konaeyt mUtteftkler a.ruı bil. ; 
Uin sanayiin ııamimt blr ~lili' ;vap 
ması sayesinde mihver harp ean&yü • 
Din birleşmlf mmetıer anayjfm DL 
zaran çocuk oyunca.fi gibi g&-Uneoe. 

lfnl bell1'tmektedir. 

J\fuharrirler jübilesi 

~ .... J'8Pd-e* • ,.._ .. -8 enıeı ......... mabarrlr .... .atım w 9lndma - .......... 6ılN; 
Aftil:at r1Daf Oem&I, .4 .................. fjeQet GaVll OaıcMames, alt ma: A.11. ~ bl-, ~ 

Adlı - Hakkı Kaid ~ (Y- 1 nallle) 

Stallapad'il lld taral 
ta~YIJ• getlrl1or 

EyM hatmdafteri 
113.0ll tealü 

mlttellll 
g81Blal 11atınldı 

""" • ( ~) - Ber!inden bildi 
*"il• göre, qltll aymm bldf.Jlll!tl.ı 

~ Alman ıaaw. ve deniz kvnet 
1erbıtn bat;ırdlkları semll~l'in t~

kam. toal6toau 953,000 dit', 

~_tıt_ıep_bulıun_4etteıi_m_ıır_::_~_k _:ı_a_!tın_~çın-~ ...;.;_::_~_s_:a-48_. _lise_de_:_~-~-:'i-' d_: _:!_e_lid_~_r BIJD·labrlllalar ve deniz tngAlllarıada 
pddetll savat1ar devam edlr• 

Marepl Pıtea 
Alau Lorendeki Aimanlarm 

hareket tanını 

AllDaara andlllde 
pnteato etti 

Buranın V8'1ngtoa 
eıçııı 

LiTViNOF 
MOSKOVAYA 
ÇAGIRILDI 

Vtel, il (AA,) - Berlinden öğr.ı. 

Parls civarında 
otar an 

250 Amerikah 
tevkif edildi 

v-.mnon, se CA.A..) - Paria w 
yakmlarmda bulunan 250 Amer:lblı. 
nm Franmz Jandarmaıı tarafnıdan 

tevkif edlldltı haberi almmJfbr. 
Vtştdek1 Amerikan sefareti ıtzmı 

gelen takibatı yapmaktadır. 

Molıkova, 29 (A.A.) - Cephe• 
4elı gıel~ tıelgraflıarıı. Pes St;a.

l:ngradııı. Kmrordu takviye !lru~ 
leri alım alan gocıbeltte ve gelır 
gelmaıl sıav&fll. girmektedir. ~
nunla beraber Pravda. gazetesıne 
göre, AJımenlar da klllliyetli mika 
tarda talkviye getin:nekte ve bu 
kesimde M-JlOz sa.yı i19tiln1Uğl1Dil 
mu!b.a.fem. eıtmekedirlıe'!'. 

Ruslann t.elıir ~e yClbek 
bir mahdlıi gerıi aldrklaru BÖY'leni • 
yor. Eğer bu haber teeyyüd eder 

DildiliDe göret Ruayanm Vqington 
bUyük elc;Iıl Utvinof Koakovaya çağ_ 
rıl.mqtır. \'eal lleledlJI 
Bir çakmak taşı mecQs aam~etlerl 

kaçakçısı yakalandı . -mw11111e 8500 kaçak 
tq balanda 

Yeni namzetlerin isimleri 

Ankara caddesinde oturan Nihad 
adında blrlsinfn gizli gizli ç.ıkmnk 
taşı saıttıitı haber alınmış ve emu( 
yet kaçakçılık bürosu memurları ta• 
tarafından dün cürmümeşhut halin_ 
de yakalanmıştır. 

garın ilan ediliyor 

Nihadın evinde yapılan aramada 
8500 adet kaçak lq bulunmuş, 
bunlar müsadere olunmuştur. Suclu 
taşları gazete bayilifti yapan Fazıl. 
dan aldıAını söylemiş ıse de Fazıl 
daha evvel hissederek ka<;.mış oldıı
tundan yakaaln.-ımamıştır. 

Faı:ıl şfddetfe aranrr:aktadır. 

Aldrğmuz malilmata göre, Şe
hir MeeliSi namzetlerinin ıeimleri 
yarınki gazetelerle illıı edilecek. 
t.ir. Azsnm bUyü'k bir kısım yine 
~ld zeva.ttan terekkilp etmekte· 
cıir. Yeni ua numetleri araaında 
Doktor Bavan Suat. Doktor Ba
yan S~is Teu.el, ve muba.nir 
Bayan Safiye Erol, yilksek mimar 
Zeki Sa.yar. ylibek mUhendia Ra· 
gıp Devres. KunduTS.Cılar Cemiyet.& 
Reltri Abdullah Vahdi Anma.n, 
Mehmet Ali Tiney ve Velıaf. Calıil 
mouır vardır. 

Amerikan zenci generali 
Avrupa hGTp ıahneaintle Londrada dükkanlar saat 

Loadra, H ( A.A.) - A.!Derlka ordu ! 16 da kapanacak 
ıunda bh1el.k ..aet genereı oıan gaae- .._a, • (.A..A.) - fldaclt.,nMerı 
ra1 na.ıa, Avrupa harp aahneırtııde lUbareD Lonclr& d1lkklnlan akaıarı:. 
ftsth almı§tır. Şimdi burada teftlJ • saat 18 da kepeD.klertnJ tDdlrmJI ®· 
ıw yapmaktadu'. ıanacakl&rdır. • r•• 

&e, d'UIWlllııııı'ı talk ~ olacak
tR'· 

Şehirdeki manam fabilcalaım 
içinde ve Volıga boyunca meftut 
deniz ~J&nnıda tiddietli • -
'\"Stle.r eevam ~tedir. Bu ara_ 
da Alırnan hıa?a kuvveded bahtın 
geh'lin baıldyelerini tosa llalbetme
ie çahşına!lrta ve Rul tMnları Ale 
man uc;ak.1a.rllll1'l bO.yllk nyı 89 • 
tünlüğUne nıjmen mtltemadiyen 
karşr tarmza geçmektedirleır. Son 
teb1i~lere &ı(ııre, Kmlordu kuvvet• 
Ieri iki önem.ti caddeYi geri atmış· 
1s- ~ de Aımaıılamı cıehrin eli _ 
ğe:r blam3.11nda me'V'Sleıinl d1l • 
?.elttiklerl fti?8f el<!ilmektedir. 

Londra, !9 (A.A.) - .,Umanlar, 
St~ tayyuıe ile tehbe 
göndem:ıitleı.'"dir'. Banlar hOemn 
kıtaleftilr. Brit&DOV• ajansmm 

CDewmı a llneUe) 

Bu sabah 
Sirkeci rıhtmında 
bir ceset bulundu 
... CID8J8t eıerl 

olmam 111uaaaıı var 
Bu· saıbah Sirkecideki yolıcu salo. 

nunun önünde, denizde blr gün 
kaldıiı tahmin olunan bir eııkek 
cesedi ibulun~lur. 

Üzerinde çııkan evr@ka nazaran 
bunun Antranik oAlu Nubar Bolos 
oldutu anlaşılmıştır. 

Vakaya müddeiumumilik el koy_ 
muş, cesedi muayene eden adliye 
doktoru Klmil C'll6lllan morga kal
dırılmasına llsUlll göstennişUr. 
Ceee~ia llzerinde alrilen ,.... 

veberf'1 ... bh- clna)'d eseri olma.~ı 

DDlll' llllllıl ..... -..u,,, 

Çine 30 mutehassıs 
gönderiyor 

Banlar imar" 
...... lflade 
9a••ıacı••ar 

Çllaldns • (AA.] - Amertlr&ı:. 
htllı6metJ, Çin fıle BlrJeolk A.merDla 
aıa.mıdakt telmlk ilbtrli#inl artta' . 
-.k mabadDe Qin tdlkQınet1Df,n llte.. 
llDe mabMle olarak Çine ao mate. 
ha.-~ karar vermifUr. 

......., n <A.A..> - Aaa Loı9L 
de Almanların hareket ~ JD&N.. 

pi Peten Alman htlktmıetl ııadt114ı? 

proteato etmlıtfr. 

ollrü ••••• , ..... 
ilen bomllaJe"il 
LMlclR., • (:A.A.) - ıs.,.. ..,. 

laıTvetlerjne wap .,. w arta 
tmnba. 1IÇ8Üln din JellMea ..... 
llnwnma taarns ~. 

Yangml9ra ~t ~. 

Ameıa..._v • ._ 
mia• ellili ltıal,... 

bilkGmetiDe tetekidlr elti 
Bunl&rm TUlfem maat. orm-a. .. Y1'I. • <~ -~ w. 

itleri, :yollar, madenler T8 ldhJıat .. 

1 

ttbn nemdiadekt ~ ll1ı'CJll Ta)'lol" 
halarmda lefebblla edUen Jmar n •.. Vatlk&ndan &yn.l.ıD&dan eYftl ı~ 
lalı 1fiDde Çin htlkflmet.tae ;yardmı ldUdbnettne, g&lterilan kola~ .. 
etmM olaoaJrt:rr. dan dola)'I. t9f9lddlr ......... 

ıaıe itleri ve 
lla1at bababbll 
Dun Ankarada Uç vekilin iştirakile 

mühim bir toplantı yaplldı 
Ankandan blldlrPdillne l'6re dQn 

ötteden •"91 ttc&Nt veklet;Snde ma 
hlm bir toplantı )'&PllUI. topl&zı.bJa 
6fledeıı llOnl'& da geg vakte lrad&r de. 
vam edllmtftlr. Bu mWıl.m t.oplantıJ& 
41ahlllye vekili Recep Pear, sırut 
wlıtlt doktor .. Yut R9tlt a.ttpollllı 
'l'to&ret veklll doktor BebD9t us .. ea 
'NkUetlD ma.t.,arl&n w t_.aı --11 

sulleri umum mlld11rU ltttrak 9tJnif • 
ıerdlr. • 

ôfreDlldlllD• göre toplıuıtıdıa ia,. 

Jı&Y&t pahalılıfı, ıdral iat1hal .. . 
mamıeıcettn lktl8&dl durumu ll&erı.111 

- "'9lstıletl atü•dar .... -ıeı~ 
tetkik eclU.mta. .. aranar lllmnıı,. ... 



z --- H A B E R - Ak~am Por.ta.11 

ahar r erıçin ~ ~~':!z ::..::m::':2::: VSE~~ 
b e b~zırlandı ODUN ve AdHye Vekili, ta min Sanau: !!:ı.~ttvlye 

'tflk yazılarının neşrinden 50 Ko''mu''rcJler mahiyetini izah edi T·1~~~.R~rir:.~:~~l~~b~r:~a: 
l • h • / U dır, n.o.at <azanı: alanındııkj itı 

gı g .. eçmzş mu arrır er o lm an:lrğınıı mıılabıl halk nra <lıı 

t es bit edildi Vu rguncul uğa Hasan Menemencioğlu diyor ki : 1 ~~··"ü'\~.~ '",;:;.~· .. : ::::;·~.;:; 
hazırlanıyorıar ~ -Re mıd irelerdenbı'rlndebı. yazan : hakkı tarık as Vekô:letce }'<tpılan tamimler mahkemelerin kanaat 11 i im ' rw: ba it b r şel uınoeılı 

içtihatlc1:-ın• bağlamaz bunlar mahkemeler icir sadece )ordum: f:ıknt umduğum gibi <:•k 
ı 1esleğimizin bU~lilderi ııdına ba 1 4 - hnıin~·l evnı.k mecmuası Bana 18"1rcl mi bir ictihat kaynağıdır ma<h. ··ı te ıııunmeıe bithor. (ı('. 

--
r sa~gı töreni yapmak arkıulıı • 11111 3 mart 1888 sayı ında (luuir- 3 ı:al.çc bir el< ikle karıilla.,<;ı~orcluıır 
rmun basın .kurumlarında banu <len gond rlJmiştir. ımza a.hıbi kalacağız ·ı <1nıre.-Jen d:ııre. e. odadan odaF, 

\ll2İfe \erdikleri ııı, günlerdrnbc. her.Uz bir ı:ıektep çocuğu imlı:;; fa Anka~ 29 (Hu u i muhabirim~ dilmiş "e bu hususta tıktr ayrılığı d<ı memurd:ın n _m\lra ko u~orflıını. 
i içlmde yer tutnn bir özenti, h:ı ı,ut z~d bir zat olclıığ"U iikmlı:sın Yakacak 0 ı:ı.ının h:ılka 1 •\ -r den) _ Temyiı malıkemesi cezn ortadan kalkmış bulunmıı.ktRdır. Hu ha on gUnılen r.unı UrdU: 
tek, bir dı"'ldı, bir a5lc olmn tur. <lıın aıılaşılr~oı. e erini güzel bul. tacağı odun ve komtlr ıç 11 h<>z,.. tlnirelcri umumi heyetince A Biye Temyiz cezıı d:ılrelerl .ıırıumı he~ • aı-tıl< 1 annlını trın; ııeretle! e hak 

böyle iken, şekil \e tesirce blrblı•in duk) di3e bası an bir mektupta 1 nan kupon ve b ) an nameler kay Vekilt··inin sou tı1miınier;ndell tin bu kararı cumhuriyet •n lddeiumu- Lun ol n c on mrut1tan rnz"C!:l'i 
tl~n ayrı, fakat bu ma.k aclı ~eıi· mlkitari t s:ıkirtl:ınındnn U!;aki zn• ınıı:ksm!Ltl önderilmi tir. bıri hilılfına verilen ı:tihat kııı a- miUklerine tnm!m eıtllm tir l'd tim on defa ba vurrlugunı 
ıe getirememek bakımından aynı de mehmet h:ıJ.it imzn!ıı 'ar. bıı Bun! "!" nuhalle b rliklerı vasz- rı hukukçularımız arasında bazı Mıııom o!du~:ı üzhe v k ı Utçe ya,. enr memur l'\ftıl.ı ~oz<len geçi • 
ıir UrU engeller b"rb'rini kova a~ıp ını:z ile bir ~'tlzmm yine hu '\ıra- t i e c·ı;Je::ıe dnJ tıle.c ıttır. Her ny mtit:ı a.lara yol açmır,tır. Bu me- pılan tamimler mahkeme erin kanaa. r.1kcn birdenbire basını tmldırılı: 
ılurdu; ~ılln.r 'ar ki başka me61el•- J:ırdn. nyd.n • azetet1iude çıktığım \ .r aile ~bir " ıi. od ~n .ve öO ki'o sele Uzerinde Adliye Vekili Ha- ve tçtlluıdıarını bağlamR, Bunla. nıe.mldn ytızlhne bctktı. \ılımı ıı:ı; 
!erin buna benzer hareketlerini a dıı. bı bonız. <leme!< 50 yılı.lır dnı. 1 odun kömUrti vel1leceı.<tır. Tcvzı t _an Menemenrioğlıı eu beyaııntta mahkemeler için tıade~ btr !çUhac l·~erel• "siz misirıizf'' de<ll. "Jo.• 
rado. bir hatırlatıp hazırlayan g~ ma tıız_, her 7.tUllan p.üzel yaz:ın dbrt pnrt de ta.mrunıanacn.ktıı l:ı lunmu tur: kaynağıdırlar. Me.bkem içtlhad1ar. \ t 1' dedim. ilen en ycrınden ka1K 
ne ken i~'z olclu'hım02. lıa. d3 ken.. l aJit dyP. u nl •"İl U<1tarlımız jllhi· Vilayetin bu hus taki tebli· - Acil ye vekilliğinin 20 nğus- de. böyledir. Hail t+lkl rf a~aıar ıı;tı:ı tı; elini UZ:lttı. benimle gon mek 
dı bUyUkler"mizi andık~ hep tek ı~mi?.in mihrakı n\ll~ıık. (;inden sonra odun \e komili' ta to.~ 942 13.ribli taınımi ve temyiz lıaziyei mahkeme ıı d c bir çrlhaJ fır atını elde etti[:lnren <ll'ln~ı 
l qnnaa andıl.;her biri için g nlU- 5 - sela:1.lıde ı:ıkıtıı gonce.1 e. eirler: mevcut fi) atı rı bir mık - mahkeme i ceza daire!eri umumi ltaynağı ol rak ltalırt r. Bunun böyle lı:ıhti~ar o'duı:una, eı; erlerlmi dt! • 
nıllz<lc saklaüığmıız se\giyi tçle • <lcb meC'mur.o;ınm 18 nuırt 1888 ta.- tor arttnnı :ır ve h t'ka nasıl o'• heyetin;n bu tıımim hilılhna tesJ.s olması da ıfizım ve zaru 'lir Çlin~n ıin b''r b:ı:\ nııılıl.la okncluğunıı soj _ 
rinden blrj'nin 1)ahıım<la olsnn be rilıli Sal ısmda gordlil,1.lmUz te- c iht.iyacmın tnm::ın.ı 'erilmh c· eylediği çtihntdı belirten 21 ey•fıl lçtlhııdlar cemiyetin llertı mrlerlne u. le,JI. S nr:ı otnrucnSc l er gı.i tenli. 
1.ırtffek bir gösteri etrafında top· rakki yazısı bize yalnız cansız mat cek diye odun, l:ö::nUr satı lnrmı l 942 tarihli karan hu.kukçulnrımı- yarak daima bir tebcddll' ve teUm!ı. "De-; d:ı .ika hekleliniz. Ş mtlj İJ;ı
lanmak imkfmı olmadı. ihmnl<len bnalar değll, csnh mat1 uat eserle- hile ıle dı• <lurmu lardır. :r.ın ilgisini çeke:r!'.k bu hu.susta ba. le doğru giderler. Bunu her gUnkll ha- nizi bitiririm r· dedi. Btr ~e' ler 
değil. buna \erdiğimiz önemin bü• rj \erm·!'I olnn bir zatin imzasını Bazı t cirlerin kı baKt ktan zı mUtnlealn.ra yol açtı. Gazete- yalımızda ııükr::ınla gtlrm tey:I~ T-ı,. yı :Wı; ha im m:ı.snlar<lan bir i'tlıi 
yllklütllnden gelen bu gecikmt• • taBıyor: osm:ın tevfik ~alman, \8• on re odun \'e l:ömUrleri fazlcı fi" Ierde t:ık'p edebildiğim bu mUta- mlmlertıe, neıriyaUle ve b •un vası•:ı- ne uğrndı: bir nrahk kaybol~ \e 
Din :ırt." sonu gelmi!J olduğunu si tnn sı;:ızet' inin sahibi alamet emin ynt a s:ıtmak gaye•ini gUttUkleri leala.ra göre ileri eUrUlcn fikırler ıe.r\11'.l i<.:tihadlan telt~mııııa sevketme~ gorun<lU. Gerçekten, beş dai.tika 
ze haber \'erirl<t-n geni'ş bh nefe., ' 'ma.nm babasıdır. t•nla§tlmnktadır. İııtnnbula te lim §U b.ı· kil.il noktad!l toplana.bilir: Adliye Vekıl11ginln en /:lntıP geıen v • wnm mumdımn erdim. Bn!'lkll bir 
ahm11 oluyorum. terciimnn ı Jıııkikatin 18 l,iıı.rtlyJe kendilerine ,5 kuru mal ı - Kanunlar mer'iy.etl1;1rln- z!felerinden biridir. ~efer Anlmrn~a ~idilor,lnm: ~:a • 

mMnleketimizdt basının ilk fili· 1888 n ısında ı;eyh nsfi)'e c an bir kilo kömUrU ileııide Bul - den cvvellti hadiselere şamil ola.- ÇUnkll Adliye Veld!l a.ctR1et tev-ııı tııldı ' ıı;ond:ı. ya )er bnlamaOW( • 
7.i irt.anbulda ba1;gö termi3 olduğu lıir nazire buluruz. btıno fmzalıynn gar öm !il d ye 14 kuru~a sat- maz. Yani kanun makıtbline şa- vazifesinin en iyi bir e\'.Ud" ı~ıemc hın; ~nhut a aınnmı tını. Kompar. 
irin mıntaka da bununla m lf~ki lıocatL.'lde hafız mu Wa asım. mu mak iciıı kömUr'eri şehrımiz,o ge, mil olmaz sinden millete ve onun mec:ı.eıne kar ı tım:uıda yanıma hasta bir k"ılın 
,,.zU~eıinden birini yerine getir- allim nııci de' rfncle mlirilwct ga tirmcmektc '"e ne.kil vasıtalarını 2 - Tamimin mevzuu kazai m~. birinci derece mes'uldllr. ~eldi; biraz uzanabilme 1 için ye 
mi~ ohtcaktfl'. 2etesini i<lW'e etmi, ~k~ bir me1 . c;::ıl~tırrna.maktadırlar. selelere tnallük ediyor. Adliye Ve- Mahkemelerin tstlklA.tı bahsine ge-. rinıl on.n \erdim; basım boıı yer 

lek arknd Şmuzdır: e kf ayR.n aza. killiğj kA.7,ai i lcr iç.in tamim >R· lince; Bunu da şu iki nok1ada top 11 de oktu. J{ori<lorc1a n~akto knJ.. 
JVBtLE ıçtN V~51.JFJ,AR tımdnn nn uhi 7.ade uırn rfendl, Aksaray telefon p:ıbilir mi? mıı.k doğru olur: Mahkome ere "bu d • <.hın; ayakta kalan bir aıkada. .. •a 

bili) onıunuz, bizim mesleğimi- 7 - esld maliye nn.zın 'e mali 3 - Bu tnm;m mahkemelerin vayı bu şekllde hal!et,. d11nemlyece . ı:ene çalıyordu!<. Arkndaı;on oz ıı 
ın bü~ ilklerini ayrrmak o lmcJ:ır cH•rler m cJlifj abılurrahms.n l>cy t ı ı jı;tJtcllilile naS!I telif edilebilir! gibi. mahkemeden "bu davayı niı;I ı rn mda İll de bir bana ismim!.- lıi 

hft it bir ı~ değild~. Doğuml tnn imıitten terclimanı hnlciknte gon. san ra 1 yapı ıyGr Knnun mnkn.b!lne şamil olmaz. böyle hallettin?,. diye de ~lr sual soru top cdi~·ordu; bu sırada yunıınız • 
'.\ ıJdönümlerlni ele almak hem a. 1 derilere]< ncsred'Jmi!'I ııbd•ırrnh Bu, bir hukuk kaidesidir. Çünkü lamaz. Kannın istlkllll \§te bu 1k dım eçeıı bir kondUktor durdu. 
dece tabiatin bir tesaclUflinll alkı man \eUk im7.alı bir ı:a:r.eli ·le 23 - mer't oan kannunla.nn, işlerini noktada tecelll eder. Mahı emeler k11.- Benim o me!jhur mulıaırir olup ol. 
lam:ığa k llmpnftk gibi bir mMııı. ağu to<ı 1883 de h !'! n Mcmine a· Temel atma merasimi ve hareketlerini tanzim eyliyon naat ve ı1:tth dlarında Ptrbeııttlrlf'r nıo lığımı ordu. "E,et!'' ce\ııbnn 
ra alıyor, hem artık kendim bile • alc basmış olan bir zattır. cümhuriyet bayramında yurttwıl:mn bu durumları sonra. Bu, te~l<llfl ı ecasjyc l<arunUe mu v. alınca. y\iz\i ~dınlanılı: ~mlüf _ 
ıi .. seder olmıışt mı lci - hu bir ıı~· - eba bekir lıllzim tepcvrnnın yapılacak dan yilrtirliiğe giren bir kanunla yeddlr. Bunu lh!fll etm k htc bJr kim ı n pel. memmm oldul,'11nu sıiyl~ 
gı (leğiJ, sanki bir a:rgı~ızhk (lf;.. ha.,m lıııyntı iı;in 1883 "onhnlıanıı- bozulacak olurı:a kimsede emniyet Renin ve hiç bir mııkamın sal&.blye'. ul. Den de oıın derdiml ~tım. "Ili· 
. ordu. ~5 hıd<ikatlnin örhisüniı da l.onyada çıkan lcon3a ı:azcte l lstnnbul t lefon sebekcsinin k lmaz, cemiyet n dilvıti ve hw.u- dahilinde değlldir. ra~ bretliniz, hele doluay:un! .. 
ı lr dıaüye knJdmnağa çabnhY'.ln beşik oluyor. ebn bekir Jıazim bi7.e tevsii ve 3.bon:l-enn artırıhn ını ru bozulur. Bu itibarla bu k.aiıle ılı~cn'lt gitti. Birkaç claldka sonra 
ı"r yııram.'l:Glı1•tnn ~ .. ime mncıınn bugUn de ttlrl•çc<len bn<;ka frcnı.ız. tunıin için Aks l"a)da ){emnlpa a Hikflmetin ana prensiplerinden bi- ZeyUnyatı neden geldi: b:ına \O ıırkftdaıuma bom • 
ı ir ygısızhk? <'n şiirler 'ermel<tetlir. ınahal ~ ndc ynp• m:ısı tnknrrür ridir. Fn.kııt eonradan yürürlUğe bo bir komp:ırtananı açtr. Burası 
bmıun itin bon me5leğimi:r.iıı bü- 9 - 9 hirincikimın 1888 tereli eden 2 numaralı İstanbul otoma • '"iren bir kanun kendinden evvel. ylkS81lyor 'l mebuslara malısumıfl! ve mebus 

\ kler ni toplu hir Jıalde an:ırıı.Jc da nıaru hakil:Rtte ~ördUifurtüz ab(tur t k telefo:ı S31ltrali ve f'09l ne bi• ki kanunun cürüm saydığı bLr fi'li Yapılan tetkikler netıceaıtnde Ayva )olcu yokinu': 1M1da.u sonra da 
,gınuzı göstere<'ek 7.anıamn ~el ralımıut a<lll imza...ı ondnn eV\el ı tıeınm arsasında bulunnn biıınla• mübnh ktlar veya o cUrmµtı c~za- hk ve.Edremit bölgelerlnde geçense olmamı~: Ani l'llya lmdar rahM. 

· ı"ru· hat-'"ta:n .... t'ı hn kn bir de S<!lılnl"'ln l'hstnt ,na: et O'!l7 ... t;e. lın ıstim'Aki ikmal cdildiğınden sım hafifleştirirse k:ı.nun makab- rnlıat oturur, 3atabllinnitiE• öyJe 
..-... .,._ ,., b- ne mahsulU 20 bin ton stok zeytjnya. 

~1:mifç a.Jara•• lmnıynnım \C ı;inde ezluı.n tnra'hi~c fıkrolnrı yaz- binanın in~aatı için Milns.ka At ve- !ine 68Jllil olmaz kaidesi gerıe tat. gı olduğu anla§ılmıştır. oldu. Bu hfi.d!!ıeler beni meale~a 
ı rllangi birimizin itk yaznııııır. mı. olan utm<lır. bir kUtllphanei 1 aleti tarofmdnn 'J l 7.000 lira tah bil< edilebilir mi! Buna oez.a hu- Mallar, plyasl\ya çıke.rımııyarak fi. bnğlryor! 
rıc"ri gtıntı yamn htılduğu gtin 1 akuk 'ücude getiren ebdurrnh • b:.Eat veril.m]ştir kulcu menfi cevap vermektecb.r. yatların nrtmuı için bckı .. tnmekte . Başka an:ıtkirlarılan da böyle 
J·"ırlı'ltt ..,.,,...,._,.Prtnı"'. bı"r sa ,.,, LÖ ~ 11311 :ıdll irl'n b::ısın kntl:ır makat. Bu ar.ı:ı .izer1nde bulunR.n bi - Türle cezn kanunu da ikinci med- fi lı"klyelcr dinledim . 

.,-,.-~'C'.' •. ,.. dlr. DUn toptan zeytinyağı yatı t 
rnı· ·,.ırı en ı- ·r~ın bir ıanıan .. ·'l... hl. mesıc·inin de ta:rınımıtı: bir e nalar h-men tn.Jıliye edilmiş olJu· denin "hılendikten sonra yapılan Bu "'inn ba larmda ~hnr ta\ 

,... " - 1015 kurursa çıkmıııtır. 
• ı"!J ol r diyonnn. mekU id:'r. ı;undan ~ıkılmalarrna başlanmak kanuna göre cUriim veya kabahat rnn opera :ınntkan Karuzo ıolt • 

hir de bamda meslek t&hiri da. 10 - ahmet ihc;an tokgö7 it!rta· l•ze'l'edir. ımyılınıvan bir fiilden dolayı dıı. O I A t retinin son llereNSine yllkselmi 
1 a ~-ni~ ll7.1- kadro fl'ln ktı11nmJ • üımızın ilk y:w111 lD JkincikKnun Yeni t~cfon santralinin proje kimse c-ıalandırılanıaz, E"'er ooy- IJOI r Qr Jgl ı:k li; bu ohret aynı zamant1a para. 
mı tır: 1884 <le tercümanı hC\klkotte bn,.ıf. \"e ~a.rtn"mel~i hazırlanmı~tır Bu le bir ceza hüknıo!ıınmuşsa icrası ISfl"Orlar llu ~etirhorllu; c:i nk \ Nevyorktıı 
türle~ olnrak ilk ~aZL'll ile SO yıl rnı tır. gaı..etccililtt~ bUtün ı ı,roj ~e gör.e, binıının altı posta ve \'e lrnnunt neticeleri kendil ğin- r3 Mrtre oliten Operada ı;er.eliı';i 

onc• b:.\<i{m il lemine dofuna ol::ın bir öm1ir suren al" '<n'>"JDll balunoa telefon merkezi, 1.ist katı otomatik 6 n knlk:ı.r, diye yazılı olan ., in- Şoför~r Cemiyeti vi ıl ete mU - l 2500 ltın frnnktı; c;lm<li"n.I para. 
nds nnmn hu n İl" fnn.lh~ti hbilemizl ı bnı:ı ıd h <lcflerinin t lefon sa.ntr:ıli olmak U7ere iki ci ve llçUncli f'rkralarik ceın huku- rrtcaat ederek lastik t vz atı ja_ nıızla 'A O O l rn eder. Sa.nat1'lr.,.. 

en 1 r1 vnln17 kitnp 5uretim1. biri d~ kenfüs'dir. katlı ohc:ı.l·tıı. Arlta kısm:d me• kunun kabul eylediği bu fikri ya- pılmesmı stemiı:;tir. lnnıı pek ~ "'.."U gibi comert ,.e hu· 
- •I n ... ~ ba"ı:ımıs olnbi'ir ''<'\a 11 - i t:ı.nhul rlarUlfilnnnımmı ıı:ıur yatakh neleri bulunacaktrr. ni lehde oln.n sonra.ki knnunıın Cemiyete göre, "'erek lastik, ' rJn olan Kanııo 'b·ına rni;man 

n · .. 1 ınntı olarak lm RUJ • • tton .. rhi miittln mllılerri"i ferlt 1:>inıu1m cephe i Atatüıık bu.'va.rı • evvelki hfidise.lerc de . am·ı olaca- gerelı~ benzm vesnir malzeme N\~17. l 1 lı. Bir gtin paralnrmı 
lıllı!ıı hlr m:n ımi hl7.hetin 1ı 1 • ı kJ!m terc\brıanı hal<:~ ntin 22 ikin- na ol:ıcn.k bu suretle kö e başınd!l ~ rı• 1 ~·1 "t~· b·ılunlT'aktadır. clarlığınd n son w.ır.anlnrda 1634 :.. t rd ı hanl ~a ~itti. O znlT' -
J :r n,, ""t\ se\'k ve hssretmi lıu ~itec;rln 1884 savı<ıınrlnl,i c;iiri ile bulunan ve nefis b"r mimari eseri Bu knldeye dayanan Vek!lllğln ta.- nrn.bn d rvisten Ç"ki mi tir. nn ı, ıl r ı: den P rn n'nmı1ıj:.ı •• 
ı 1 Tr ı •n IMı ıfntı böylcee :Jel 58 yıllıl b:'r ne"İr h Yatııın ahlıı el.an türbe vo muvakl rtbanenin mimi o sıralarda hUkfımetı;e alınan çiı onn t nımı~or ar<lı. Ko -ıd r 

ıl 1 'i o!:m /1 mc lcğimizin hil- lulunm l tn l•r. e,..VVelc dusiıniıldüğü gibi ye,.inin karardan faydalanabilecek bazı mııJ:ı. f KUÇUK H BE~R ER t .in b 1 rıı~ ödemekti' tereılrfüt 
1 k t"lİ A!'IMlnda. bir yer Blmıt~ft 12 - 11 nl'tnı nutkunu ilk ter. t•eği Udlmesine lüzum kalm1ya • kôm ve maznunların bulunması lhtt· l A ~~ rUı \e lı\i\iyetinl isb:ıt etmesini 

l~lc T rdf en , a.ı;rfla.rclan hiri ol- rıime oden zat. ihrahim etltenı dir- c ı.kttr. malfnden ınUlhcm olmuştur. -- ı t li. Hn~b l • Kanır.onun ll tlin .. 
nı k 1.)1.cl't' lmhnl <''•hrı. \'llna, cs:ki tic:ır t nazırı, tert'i;mn. l~at:ı. nıt temelatma mcr i - Bu tnmjmln me\'Zuuna dabU ola•ı • Ankoradıın rıe f>lil le Nr • t ~oktu. BunımL• 

nı h.ak&'.mtin 21 JJ, ı nun 1885 sa- nıi Cümluırıyet bayramında yaıııla- fiiller narka ve el koymaya muhalc!et maliye vckAlotI mi!ııt r ır.u be • ~r ı.ol:- ını buldu, Orn ~ tı~. 
81 ZAT! yı ındaki m tnhile jıllıilemlz!n cak.:n-. suçları ve maznun bl!lunanlar kan~ HUıınU YUmcr, ver 11 r t mylz b ııkımın hollıı ı'la. birdenbire T~ -

h 1 \"'Mıflftrda olnnltlrm ara.mır.- kadrosuna ı<iri or. Bu santra in bir kısmı tesisntı nun şUmulll d11ındıı. idi. Temyiz c.-. misyonu birinci relPliğtn kn op('ln ıntlım parçal r olcnmıı~ 
<la hohman1nrım tesblt etmek ı,i 13 - <'bUrru.a namık onon ur. {imdiden ı;elm.i tir. za daireleri umum! heyetinin ek1erl. kcr azalığıncı intih p ,. h şl dı Herk o tnrafn flcindi~. 
hir b11Çtık yıl süren h?r arnştınna. gören, scfak meemua.ı;;ınm 18 ha:r.I. - yeUo verdi~ karRra ııuaran ııııcnUdl- mi !erdir. lı sap 'e azı makinelerinin Jr\irül. 
ılnn l'IOnra. ııiha~et hitmic; ol<lu. nm 1885 a~ı ınd:Wi kıt'a ile fiOn· • Sllivride hazırlanan hayvan st1r- ttl zamanda mer'i olan karara gl:lrc • Ün v<'r ltede el m jı H u hir nda durdu. Kasadar onu 

imdi !'li?,z Uk yazısının lıir ~nzrte raları simsi sau11 )Ryımının t.a.kiJl g!slnjn açılma törenı önUnUz 1 ki cu ma.hkQm ve maznun buluxıanlara son. dUn bnşlannu;ılır. Tcd t u yıl ı mla ı: pnrn)ı \erdi \e hUrmct. 
\eya bir mecnmadB., yalıut bir ki. (Devamı 4 ündidre) martesl gllnU saat lr> te yapılacaktır. rakl kararın §!mil olmıyacatı tesbit e ktncltE:~rlnln ikisinde başlıy cı.ı.tır. le u"hırl tdı. 
t. p ~klinde ÇTl<ınumclan en ıu 50 Sa.nntkfinn hlhiyet kajıdı ana• 
J~ ~I 61 zaUnadla~ı~)ii ~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~~~~~~~~·~~~~~~~~~bdı~ 

• ceğıln. \ereceğim atllar, bunla1111 harbiye nazırhğmda.kj konferan~ nm ydalı,ıdır. 1n!'Wlnh lngllterc KADIRCAN KAFLI 
mc :r.uılnrmı kenclilel'me ha- ı.nlonuna y~nj harbl)e mUste~arı tek b:ıama mUcadclt')~ de\Bru e - 339 d A 1 1 
ın ll•mılrniz için doğum tarihi genem) <lö Goı yerle-;ml!. Ro fd< - der. J.iııns.'\nın nefesi kesiltli hile! o.,am D ar 

~s:vnını< suretile ımlannn~trr ve ı;amlıi toplrultı ~ok hnzln oldu. Şim<li }'ra.n!;nnın mınnMmt mer - Ç8 ll'lll•Or 
teır.-""tlfleı"J'n en m-udn olarak <la Alb k r3 ..... ""' av Toma Pariıe kRyhcdilmi~ ezi o1 ın Turdayon. J<:c;l<i bir JlOS• t~s:O.Udnr A kerih< Şubealndenı 
bu!«la abdüllıak mihrilmıİ!lll\ hnııım gö"Zilo halctıgm• ı :tiraf etti. DUn tnne hinasmıı "erleşmİ!ll olan ,· tih. • .. ı - 939 doğııınlu ve bu dofun1. 
• elmfo;t r. nıtılrnkkak yaknlanııı inıhn rdilee-e· Jınr:ıt na:m h&"'fnın l<nrşı<ımcla kiiçtlk ıu rla mu m lc~e tabi ere.t ınuva.z • 

1 - ab<1Ulhnk hiunidi'n ln:zkar b'lndcn b:ıh~<liten t',ephedcn ızmış bir açı.'k ha,·n. kah,·esindr otım" o Z3!lık hizmetini '.\'&pmak Uzere ısUl ı 
de i n.bdUlhak mihrünn1'3 tarhan... tRr.klnnn SA:fTI'ı ~01'totn111; 'e Rn· mm. Mudn.nda ı 914 1918 harbin- ltın alm c klıı.rdtr. 
ılını 17 eyliil 1 ~sı df' çrkan lınzi. ("J)e lct'f111i3J.er. Yaza.o: Çevl~n: de ölenlerin hatır:t.."l•n:ı <lihllınis 2 _ Şubelerde toplanma gUnU 19 
ır-i C\"J':dC nyısmd:ı \'C "etlilJler D ·er lı"rtaknn tanl~'ar <la Pnrl Alekıantler Veri Muzcıller Eıen bir abide var. :\leydan ııll\.knlanıı blrtncjtc§rln 942 pazartesi gUnUdil~. 

olnlor terclirnanm c hlılbül'' ınıı hı 24 kilometre lmılar simulin: d1' Paris nmnara'an yazrlı otomıı· y rlllerln mensup olduk.an şube • 
rnile ha lıvan bir na.drenin nltm· r:tf.{ilnıi • l<"t-an<Jt7. p;netceilt'rj !;~- na. Jmnmu tu. Kcllog pnktı bu !;8- tesiri \ar. billerJe dolu. GöJ.-yilzU kapalı ''e 1 re. yaban ıı rın da son yoklama.la 
1R ıtcirtiyoruz. kma tlonmftf}. İ~lerinden bir kısmı londa imza ~ildi. Bugiin bize Pa• Ben de artık \ataiml hazırhya. karaııbk. Yanımds. otarnn ik1 Frnn rmı y ptırdıkları şubelere mllracaiı.t 

2 - 21 mayıs 1~8~ <le r:ıkıın \nrm Turn !!ldi)or. "Hi\kfmet Pa· ri!ı'n <"Hl'1Jlek \!zere oldniu hnberi 3nn. Sen U~rine düşen Luuun Slzc1an birisi "Gn.mbctt:ı'' tlodi. etmeleri ı zımdtr. 
trrclim:ıın hnlcil.at gaı..et.e14inrlckı ~i i tcrkeitmcğe karar \Cl'(li mi!" ,·erilirkftı oturdu~'ltmtn 5u masa - k:ıranlık gölgeslyle o kadar ı:r,llzel Belki ~adeee Gamhett:ı ok:ı<ın • 1---------------'--

n l"n irr.cıası al den.ilz neslimizin Jı-t.c herkMin dıi1;llndu· i sııal, Al- nın hasmcln o ntlnt mur1t.bhaslıır ki. Hava.da. ~ine yanan ~ ağaı:-- <!an bahsedl)orclu. Pıı.kat 0011 o :r.a. 
l.iiyük hocatarınr1a.n h~krn:ıcle bay Torna. bu suale "bllnıiyGrum" otumıuştu. lannrn tatlı kokusu \"Gr • .., mam hatır)arlırn, 'V~ o ıziinle bn • 
fo::ıl lrry;ı nittlr. brçnkçmuJP tllrk ce\abını \eriyor. Jler:kes hlikiıme. Yeni haberler nazın Pnnost, ~nü karsılMtınlmı. Fransıılat' 
h:ı ın nm f'n reyizJi ahnl:ınndo.n tin yann Pari~ten fllTilıı.rnğr l.a bugiln İngiliz ga.zetecilerfni kabul İKİNOt Ki TM bnartin h~rhc <lc\am f'debilirlrr mi'~ 
lı"ri ol:ın i:nnirin en fe)İzlİ hir mıı. naatında. Gazeteciler konferansı etti. Ben gitmedim. İngiliz • l<'r:ın PARİSTEN ÇIKIŞ Bıı sö:ılerhnle Fransız askerlerini 
fı"rrir, bir maaJli'm, bir mlitefek· hariciye nanr1ığmm snntli salo • aız i~rHii bil'QOk minasu ~yler tenkid etme't istemiyorum. Fra.n 
ı,:ri nnnda yapıl<lı . .F,,ski Fran~n hari- tıöy1i7ece~inı biliyorum. BUiyonım ÇARŞAMBA 12 TF..MMUZ f.anın a11keri politikııtı:ımln yıllar 

S - ismail fı>nni ndı mıısiki ile ci)·.e nazın Brlyan me!lek havatı • Röno niçin Pari Suvar miidlirünli Son ~ ~nU o kadar ~k hldi· <1anberi o kadar hata irLi'ki\p eclıl· 
fnlsr:fenin ~-akından tanıdı~., bir si um son günlerinde, M;lletler Oe • kabinesine alda. Bu gazetenin soo &eler. o kadar çok heyecanlar dol di ki .•. Simdi bu hatalann n ti<'e • 
111 dır, 14 hazlrnn 1882 ele ç1kan m;yeti komıe:vinin Mancuri mese • on beŞ giln '9indel>i' devresi haJ.·Ji tlurdu ki, yazı yu.aMI< 'akıt hula- &inl za,·ahı Framıız erfPrinin ~ırtı 
tc-rcUrnan-ı h:ık!J.'11tte tiirk lmliı 'e lf l' h&'!ckım't'\Jd toplantılan sırasın garipti. Pru' ot1t ve Boch enin ka.İ i. madığım gibi hadiıelerin cııereyanL na yüklemek ooğru bir hn.reket ol • 
Mı!'ftfi'ne tkjp Mt- ~lT Jmlnnrz ki d:ı. bu alonda görmli tlim; Mar ııeye ı!'irmeıııiıil Rönöntin dOfltu Ma nı da toplu olarak takip roemedim. maz. 
:thmc.T:ıld femıi imzası iler~f' bi1:e 6ilya stıJ"'ka.oıtinde.n sonra hariciye dam dö Port istrmjn diyorlar, Ru Parisi, belki bi'r daha ~rmemck Vn.kıi bııgtin Frn.n .. ız mane' h-atı 
1 ""y ıf< bir felsefe lügl\ti kazandr- na'ITPI Butonun cesedi de lıa salo. kadmın Röne herlnde çok bUyUk ibere terkettim. Bu artık rrnn!'la. 1914 dekine nazaran çol< bozuk. 

t1t olan zntinılir. 

Karne hırnzlrfı 
G \ZETELF..R, Pariste mu'keır 

li sahr.danıı, beledlyede!l 
ettm ... k karneleri c;aldl'ldannı hıı1di
ı i~ orlar. 

't'knıek karnesi ralmalr anlaflh. 
~or ki her yerele modadır, Yalnm 
lıiz<Ten farkı, orada ba i'in mftitlre · 
ile ynpılnncıı, bi:r:de iee bana lal' · 
uım~ahi görülmemet'lktir. 

Bürhon Bıır~ak 
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·oN AADEALER 
sıaıinwr"" inibul• Amerikadan j Dola cepllealalle 
Almanlar (Bq tarafı 1 hacide> 

R ~·skerl mulıa.tıirl, bu haiberle Al_ 

10 ... d usyaya pnenyach yapılan bazı d~ler a• gun e ••••••• ·-1111ıer raaında b'r mtlna.&ebet gormekte 
---- .. "e Stahnçadda muhacırlenn du• 

130.811 ld.. ılade le••• rımıu zannedildiginden çot didıa r vv• fena olduru neticesini çıkarmakta• 

Lotıdra, 29 (.4.A.) _ Almanların malıeme götürüp yeniden lngıllerc- dı ~aybetmıeğe ba.şladıklal\-ı iDti -

- -

Bir kaç düşündürücü söz 
4 Hakilıati halktan yirmi dört ıaat evvel anlamıı 

olan a:lam, ,irmi dört ıaa.t deli edc1eJilmia bir aJam<.-ır, 
"'Kedi 6ize sürünmek auretile lıeru!ini olcıar. 
• 5arho.. aluamları deli, geceleri. ölü, ıabnl Jarı f-.ru 

ta olan üç cepheli bir atlamf.itr. 
•Mağrur bir adamın iltila:ı ela gurur katlar fQlıtur 

kafll81tıler ı Londra, 29 ( A.A.J ·- lius)a\·a dır. AJma.nlann nef'ı.sleriue itima· 

1 
Slalingrad önlerınde , e içlerinde ye dönmuş bulunan bir kafile için baı l-a.rdır. Fillhaltika Transcocean 

! 
uğradıkları kalıplar pek alırd!r ı yııpıl:ın mera.simde SO' alan harıı Jı man ajan.."11 25 eylülde Stalln _ 
Bura<tu, 130.000 mıtner ukerinirı naklhalı ) üluck memurl.ırındım rad müd3.flıerinin h~içten her-
111 gun suren bir mı1harebcdc ö!dlı. biri şö)lc demışllr: l hangi yardım nJmak hu8UBUDd& 
su t ılımin cdılruektedır. "Bu gönder.tıAımit son kame shiçbir imkina sahip olma.dıklannı ti Herlııı radyosunda sü.ı alan bir ~ıudiye kadar gonderdıklerinıızın Eıbylıilyomu. Ertesi eün ~nı ajana 

..__ .. ..-ıı,.,..._.....,..,.."'9'1_.._...,, aı.kerı ııozcu, ~lahngrad şehı-ini en büyuğudlir. ilerde daha muaz. vyetlerin lim&lden Stalmgrada 
ınudafao etmekle olan Rus kuvveı. zam kafileler de göndereceğiz. Bu takviye gönıieT'e~ muhasara çen 
lcı ıne ~ınıalden , e dolhıdıııı durma- f!!ııuderdiği.ıniz nııılzem,.ler Alman· berini )"3.lm&ğa muvaffak oluı' ola Aliler )'lkll 

Amerikan ge ııtıı 
ltatanldı 

.Mektep defteri 
(Bı&J •..anlı 1 incide) defterler son günkrde pi\ m:ayn 

rakhdır, Bundan bap& yüksek atıına, bunla m 12 ) r..praldı an 
mektepler iÇ n ce ~maJı ağır kıi :~hona 4

6 
~11~ ve perake~de ~la• 

ğ.ttan aynca defter ımali duşunul unıM ~tılıJıaga 08.f" 
ınekted..r. Fakat mevcuuun birkaçı ' 1 nmıştıı-. ~unla • 32 ~· prak ı aa· 

y- Baatie nqredilen hus"al bir te'IJ. 
o.r .Amerikan ukerlerı dolu Uç bU-

Mk pmlDba .Atıarıtikte batırıldıp. 
~r. Tebliğde ı~l le deniy?1 

,AJmua delılaaltıları "HJld umum· 
mmtuıd&n 19 btc •ooillto!:.a•· 

'- tılll't, •mial ile "Puifık kraliçeııi, 
•WC ftı.tl" 17 bin tonllAtcıuit bir ta~ı 
.. ''hl w''l>erbi Şer .. ıuufından 11 
lıba aıııe"toluk UçUnci.I oır ~mi U. 
'-nlallılt muhribiDi ba~ırmıılardır. 
aa-ı- taraftan Alman denizaltıla 

il Allllra n Amerika kıyıları açığın. 
.. tcıPJ61EQn 67 bin tonilato tutarıo. 

. .. u dlpl&D ticaret c~ruialDi de ba 

• "'-'1ardır. 
AMak Amerik&D \'e tnJ?ill.z mahfil 

llriDdıl bu bwıuıta hen 7. vertlml b ~ 
lıaw JOktur. Dlter t ftan Amer~ 
..... LeJu1Dclon adınd:lid kuvve· ... 
~ ,.mUf dtlD den ze iııdlrilmış 

a tir. illa ı•ml bet a)' e' ' Mercan d 
'!Da b&tmıf oları a nı tıılmlı g . 
lll1a1a 79rble lra1m olacaktır. 

AlllU'lka baı'blye nezarellf mllateıa· 
ıı da Ltbertl tlPlnde gemilerin a\lr&t
le iDI& clellmelllnd•n dola.fi babriyt 

ı 'IM:Omell& ~ tebrik 9t.mlf, .,.. b:a 
IQaUaı1a la.atıl bem de 10 m1eU fld
~ urı. '9flamlf ol8ll milleCleriD 
lllulleket,JıeriDe aakledecetiDi bildir • 

~ 
1ıllll' .. Ilı Ube1'tl .. ~ 49 

8lae ...... ı dndenberi bir m.uclM 
1&rablmlf 11idaiUDU aöylemlftir, Yal. 
- *8t 1ıeJmn•d&D qıtmaaı kabl! 
~ 1ı1r rekor t.eiıl etmekle kalm
-...ısr. J'uJ& olarak Blr1eılk Aıne. 
rUııa. Amerikaa olmJ7aD dltw memle 
~ tePJÜb in§Ut tessllıların 
'Jaa ta.aa IBP&t tez~a.ııına malik l>U 

lU81D&kt&dJr. 
illa mtm.-bet1e yeni bir haber daha 

..,,. olmUftUr: 
Aıaıertk&IUD tntaatcılığ• deha 111111'. 

t.ıı.tm ftS'dzrmıı oıan inp.atçılarm 
dta BeıDrt Ka,zer, batka Mr nkor 
llaU t .... etmiftir: 

10.IOO tıoD uemtnde Liberti aı.tc. 
aalad9 bir pmi 1' s\lnden az bir r.a. 
lllaada m,. edllm.lftlr. Bu gemi -& gtlr:. 
~ ,.m JolDdeki tesisat yapıldıktıı.o 
a ........ tl9Diae indlrjl!Dlf ve gem. 
clQa drat teertlbelerlnt yapmqtır 

8a1arQıe encGmenlnln mıırahh&alan bu 
._... pmide tıulunmuııar ve gemı
llbt &JDl t;1pteld pmllerjn en ıUratlis 
QUlalu1lU ~erdir 

&er .. ~ Dltmlf olduğundan encü . 
1lıla pmlJl teae1H1m etmlıttlr. 

Bu muamele, tam- yan ge~de ya • 

PlllDJltlr. 
•"'Pis• BAVA ZIBllLILA&I 
~AftUYO&ı 

l&fbur tanare lnpatçılarmdan 

GIMD llarUn. bir mecmuada f6yl.a 
)'~: 

Kodell 1ılltb dtlnyada fHkallde bir 

lıa,Nt ~ tayyareler lnP 
et,mekt;eJIS. Bomb&rctmıarı tayyarele. 
l'bldla ..... kkil Url bir armadanm 
bafamm U&9M etmek ll&ereyiz. Kıta 
atıa u1l:ll lgla tellt tayyareleri de 
JaPQ'Ol'US. U-.lıt ft pli UJılerden ha. 
'*et ecle'* _. llllferler yapabile 
cell açüJ&r jap ediyona&. Evaafı gt:ı. 
11 tut;1dmakta olaD yeDi l)fr llet icat 
--.. Jla U.t. tanarelerin en kesU 
... tıa.lılı"• IQIDde s.ttlcametiıu em 
111,.U. ı.,sa et;mulne m~dar olmak. 
tadar. Aıma uoalll&n. Polon)l&da 
IQıpıtıl aJ'Ml!lde s:alip gelmiılerdlr J.,_ aıgalr.1&n da Perl Harburda gene 
..,.... _,..aade munf(ak olmuııar 

cbr. 
..... ,. aaülarr ela harbi ıUrprlz 

.,...... ıw=-•"'•rdlr. 
..._ ,,,,,_. '*1blanausm fL 

'11#111tll1dt_.,...1(t1ılr ta. 
lllls ~ 7okt111". Deha flmdlde• 
ZllO.OGI ._ llldetlncte denm UQ&IEla, 

... -- lıahmGJOfU. Bu alırlık 
lclNlama • aü mmta.JW&rma ka 
dar .... ta pınlıllecek olall deniz 
...,.... - ~ DQ mt.ıldlr 
a.. ,.nw, INid •' bir 1'" utn:Ja. 
'-Is ..._...mata mecbur ıcaımadaıı ....._tir tarafmcl&D 6bDr ı-ratma 
Nlp~. 
.. tananJerdea HO 11, bar1Ö 111-

• Harbi ~Ur. 

ll.ııı tak'ı~e geldı((ini ,e şehre hü. yıı)ıı diz çöklürecektir, mıyooaklan sualini Varid görmÜlf'" 
cuııı etmekte ulıııı Almnn kU\ \'elle. til. Aynı giin Beıiıin snnsüı-ü İsveç 
rinın JSC )lpr:ııımış o!<lukllirını Yenı· Gı·nede teki Dagens Niehte-r gazetesine 
so)leıııekledır. giden ve StaJinlraddaki Rus luta• 

RIJC\' bolaesınde 'anıJan ,.arpıc.- M l'L L l u rına möt~Rdiyen takviye gel -

. . il , · . . ğ· k r. deftericrı toptan ı ı ~rRkenlle 
bır araya gt-ttr mex~ ısten~ı ı r:ıı 14•15 52 ''aprakl·J:ı t. t 14 5 
dar yapraldı defter elde edıletne • " op an • 
ceği için bu dciterlerm imali tak• pcra:V-nde l8 20 ve 72 ~ aprnJrlıla. 
l ~ bulunacak mekteplere ha.t-1 rı d:ı toptsn 20,5 reıak .. nde ~ .., - ~ ., ütte '" 1eıtalar Jopon ara .ı;.:_. &...:•.a.:-.. ibir t ı-ç k'l ınalar ııclıccııind:: 2j ku) un duşrnıın <::l&U&ı -~ e ,...-m çe ı • 

clındeıı alındısı blldirılmektedır. 'lttırfl taarrıua ge,tiler ~e mü.1Rade etm~ti. Bef'liıı • 
1 diı.m, bultnı.rnaktadır kuruea ıaatı a arutm şl~rdir 

Londra, 29 (A.A.) - Puifik Ok. den İsveç .gazetelerine çekilen tei rt B da b ~"a bi 1 k• .,2 • u 6 M-emlek tin k'iltı.ır <lavasile • 
, un n a7A r ı .- c ., .1.k~-- ı d r•- · · · 

Ma.Jagıu/tarda uoziy.t yanwıuoda muhtelif bölge.erc!:ı muıı.ı. gıraflar, kaleyi muhıuıara eden Al• 
rebeler oluyor. Salomon adalarmd&n n!an ikıtalarmm i9'811 için son de

Londra, n (A.A.) - Vifide n.,..e. Guadalkanal ve ll'loridadıı. Amerikıl.n rece pt)~ gGçlüi:~n başanlma• 
duen bir tebliğe göre, rananarlve' ıülhend&Zlan Japon kara kuvvetıne 61 füzmnundrm l«heedi)'Ol'du. De. • 
ifgal ctmiı olan lngili• kuvvetleri karfı kefif faaliyetinde bulunmUf, bi· ha !bd1ca :Wıwld~IW nevi telgraf
ıimdı ce:ui>ı dotru ııerllyerek mer. kaç Japon mllfrezeaiııi imha ederek lar.ın .Atm&nya. ~ umumiyeei. 
kezden oo J;ılometre meaafede bulu • 1 durumunu d\1Zeltmi§tir. Son g1lnleroo ni h~ngi bir ta&rruzdnn vaz • 
nan bır noktaya aelmltlercUr. 42 Japôn tayyaıul imha edilmif, Z g~ ~e hurrllldıgı 

. aproklı ol:nak ikere sarı kagıt • •.a a.uaır o.:ı.n m ttep e . ..,;n aı • 
tan a,,,vnca mUa\'w:ııd.de dt-iteri dı - ~ ~ ha.&&a.sıy~ gös.etııdigı 
h · 1 tt' ""f ı~n mektepte çocugu ola.n ba a!a• 

ı ım:ı. e il'm• ır. nn, 'tiır- d~ buhı1uıı ~rrıısw • 
. ~rlik, nakl ye maaraflarmı gö da blmaeajı mllt&Jhf;'e bCtun 

\ a.msto• 18 ( A..A.) - Amerikan 
Lava ordur.ına. meuup bomba uçak 
!ar; Alllalyen ad&l&rı dolaylarında bir 
Japon hava tqkillne taamıa •lmiı -
lerdlr • 

tayyare haaara utratılın11tır Kutta. ~ · · Bimıenaleyb 
fıklerin k&yıbı yoktur. 2 Japon knı • Abnanlaım Stalingrad muhaıııan• 
vaaörü Ue 2 l'eml)'• iaabet!er olmu2- smdan ~ mecburiyetinı 
tur. ihtirneMıın uzak tutmadlklan tah• 

zccıüt!e a.Iaraık ~n ucuca mal o an meılı:tep~e nwısyyen ~ 0 
~fte~eri en unk villvetlere, Jank bllsml&Cıdt ·d'efterler til/itı: 
ıaıbett-n m&liyeu beş •n ~ntim cjc olımyan ''e ~zı,r tarRCn
fulaya olan·an da yakın vilayete ôan ~ fı~t.:a eatlf& arso&u. 
ıtre tahsis ede~ villlyct. mute• nan bu ~ iltifat e~eme 
meUeri marifetile bwılar. tte'Vke leJi kendi menf:ıa.tleri icibm-
be~. aandll'. 

Yeni Otnede Onn 8tanley mmtaka. n in obmlhlir. latanbalda bu tip deftc?'ler pl- D'tia taraftan &ğr.:n.J.iğimm 

7 Japon .ıeııta uçafl tah, ip edilmi,. 
tir, 

Amerika ıiıorta kum,panya 
ları ıiıorta primlerini 

incliıdiler 

,,.,, .. il (.&.A.) - lfaW .... 
rRdlllDe söre, Amerikan aprta lam: 
paJl7atan AtJantlk 'Ye Pulflk cleıds • 
terinden J&pduı nakliyat için barp 
mubatar.ıarma 1ml'fl ,...._ pıimbll 
in~. Bil prim il9dlım• -
flyeU JcaftJıelerin lllm&)'QI lOiD ,.at 
uııullern tatbiki aayelllnde mllnlkllı 

olabllmlıtlr. 

den enet Dlttmal bir b1rt llOO.IOO Jlb. 
... likleUade 'Nya daba ,.... ..... 
ta uçan zırhlılar lnp etmek le&p ICle. 
cektır. Biz, 'bualan limdlaea blf& edi
yoruz. 

ŞABıl Ol:PllZ81ND&ı 

l>lllkt1 Alman t•blitt bank&t llak 
landa fU malCUD&tı .. rt;or: 

Katkuya ıFnıal batı Jmm ..... Al. 
man " Bloftk lutaıan get.la OUPJI. 
malardan 80Dr& ;rtllmlk dıltl&rd& lılr 
çok meniler IKal etmlflerdlr, 

Karadeni.8 luyılarmcla bir .U.U 
torpil molör\1 bla tcıDlulc tılr _.ID 
gemiai batll'Dllltn'· 

Stallngrad eına.rmcl& pplalrpr, 
pıımalar aıraamda .Ama 1ata1&n 
gehrln ıimal m•"al'lleı'ıne dolrU Uer 
lemlflerdlr. Şimdiye kadar llPI ldt. 
len tehir böpı tamam• ...... 
kuvvetlerinden t;emı-ıeamlftlr, l>Uf. 

anda muharebeter oluyor. Genersl 
Kak Artur.m kar&rellu tarafından 

nqredllen. teblite ıön Jıloreebl lim&.. 
nmın fimallnde .Japou mUdafauı 118.f 
!arına kartı nUfu• edici ve ;yaııd&D 

aancı bir hücum bafl&IDJflır. Htıcum 

gelifiYor. Hava f&&ilJ'etl de utmak -
tadır, 

l,.Pter•ye laaua cılnnı 
........ 19 (AA,) - BqUn dam.. 

&art ,a1ıyarak uçan bir Almm 1IG&fı 
4°"a tnsutende 'bir pbre 'baa:ll.za,. 
atmlftlr. Öleoler ve ya19Je...._.. n 
bir miktar buaZ' ftl'dlr. Bir ..._n 
uç&lı da dotu ce11ap !nlil'teı'e- fllblr
leriDdea bUiU 'bcmlbalar atımıt,ır, 
&uar, ~ w 1ı1r ao Tardır, 

.......... ldll 
ırnıııau 

Br6- 28 ( A. A.) - lnhısarlar 
V;tW Raif Karadenis Tokat valist 
ve ~a birhkte dün 
Nikaar*D ........ 18lmiş ve bu
rada letldlluıııle i>alımdaktan aonra 
Samıuna hareket elmtttir. 

ID&!I tarafında )'&pd&B ~ Allmet Çil admda Alqehlrll blr 
ıopçunun ve bava Jrarp kayma ı...-. tacılr, delhmmf IGbl bir motör almak 
yalatınm baraj at;efll• Alman • il.o • bere febr1miM p&mlf -nı Forl Him.e 
men n bırvat kıtalarmm toPlU Jtalde adında 'bir AJmanm deWet!M 26l50 iL 
l'h'iftlkleri b&rekttlerl• t-ırli .arette ra,a tılr mot5r Atın aınurtır, 
ptıkilrtUlmUftUr, febrlD fbDIJ " ce. Bu motör 8.K.J'. atruttnden 1418 
nubunda bir 1mnn Rus latal&nlUD "'- 'liraya Kurt H,tme19 ablmJftır, Kurt 
kUnU Wlfletmek tçba 'dtlfmaa tara • Hime •YDI mot&ril ım lira farkla 
fmc!an yapılall taan'Ualar aldm kal· Ahmet Çtle aatmlf oldutundaD ibtl· 
m11tır. kU ınıçuyla yakalanmll ..,. mabkema 

Cephenin flmal lreatmlnde Rije• ı ye verilmtıtı.r. Kabkemenin dllJıkU 
yakınında birçok dUfm&D taarru&l&ft celaeatDde mUddelumuad muavbd. 
kınlmlf ve lııuvvetlerlaıla ~ 1 mununun motör\1 8,K,11'. flr~ teL 
gfrloflen mab&W bir t&&ITU8 bq&rı g&lltarı ,aıuac11 IDclTarddall 2'80 ~ 
ile bltmlftır. aldJlmı .,.. teO lira kondll,ana da oe, 

llmen gölUDUn oenup dcJluamıdt biae lndlrdtlbd ~....,. m aıııet. 
düımanın mükerrer bUcumiarr alır le moUlrl lllO Ura,a att;ıtıaı beyan 
zayjat verdlrilerek pGeklrtllmQft\lr, etmllt;ir. Jılalakemı tültıerfn celbi 

Ladosa ıoıu civarında- loYyetlerln tçtn bafk• ,un. blra1Dlmıflır. 
yeni taarruzlan da Janlautbr. BiR YABtJDI IU.JIBtrll OLDU 

D\l§man önemll lnavntJerle Nen n1at aleniJ'9ti kaidubıe riyaet et: 
nehri tberinden 4ıııılU7& dotru Laln. memek ve fl:yat)ann kcıntrolQnQ mu,_ 
gradı lcupbna battmı J&l"lllal& t•'~ kOllettlrmek wçundan ikinci milll kol 
büı etmiıtir. Bu teflb* dtlplaaa runma mabkemceıılnde m.ıhakeme e 
atır kayıplar ftrdirlltnk aJıım bırak dilen BU;rtllcadada tUccar İaak Ar. 
Urllmqtır. Burada •dola t~tab ,,.ıtt, 711 ıtra &in" para e•zaatle bl 
rlp olunmuftur, bata mtlddetle dtlklcinının kapatıl 

lllTUaRDf 11 llbf SVM'I muma aıaJı1cGm ecUlmlftlr. 
• •vzn>tNB Bl'l'Alllı 

Ftlhrer dtın ordu, d«euma w ban 
lnlvnuerının u lıln ••1 aaıued.f. 
ne blta'bea aös •lmlftlr, 

l'Ohrer, PDV UUrleN, buslD Ala 
m&D;panm muk&clclerat.ı IOD oen~ 
etmekte Olan mu.mm aGcadll• 
aferini bu!aa lıll7Wı Alaul tarf.bilU 
anl&tmlf n •b&ıa lradlıdne t•alim 

• Burps umumda beklemekte o. 
tan illlal&t maUanmm moteJrlerlml!! 
tarafından devamlı bir ınıtette 1 ma -
llllll .. ptlrUmekt•,cUr. Bu aon batta 
ıcınc1e. 10 mot1Sr, BUrpzdan llmam -
.- takriben 1&00 ~onluk mal set1r 
mittir· 

e4lla ulrti'l':~dtlfen ;rtlk-
•k ftSlhlert ..,. Ata ....... 'falwlml 
man uJuırilala J1Ur8llt •ftf ~ 
ne olan anı1mU lmaıuaı .,. _,.,. Gh 11 .... ~Tat.. lmeft 

11.M 10.11 ue 

yı.>Sa.N -.utmıyacllk, Ma.aaü' Mü- göre, Maarif Vek2.'ctı mevcut ta_ 
düdüğünün mek.tepleritn istediti !ebe içUı us.rrJ S m.lyon defter 
talebe mevcudu Mltelerine göre, JAam ~, tesbit etmiş 'Veba 
CiiJtnıdaıı dDirv.vıa IDC'lrteplere V3" ınm.~ıilrincian f:atuı ima! edL • 
ri:'eoefinıden. ~-banl&n kolAy mirii-. -; bu n 'ağıtlarla 
• ~leıi ~ ta <.•.a.m o n ı aktadrr. ~ 

~en te.dRdk.e).1l~ bir ~r.ili bunla.r da hao 
leJ'dir. cılacaktır • 

Yu.cle on iınalAt 4"e -~ kl ~ecıi1enieu alınan maıa
d~ halde btrintt hamu. ~hmr.m bMı :nmt .'t!il& • 
dan ~nan fb'.1 ~ftel'Ierden ~ gıeçen lelilil't-n kalma bır hay 
16 ..-·@ Jınn ~tll fi~,. ıi\d'efw olduğu-merkezınded r ve 

.mıi28ıır9ııl!8'A rt 1 ' & • •ntim anm1t~ bunlann ıiyatlan ;veni im•l etli • 
nutw~s '1t1a.rmkio!M• l.1S rilmlerden tok )"lllıı:Mktir. 

.,.lllrft:BL1Gt 

••.,.., • tBadyo) - Oece 
~ Sovyet tebıjği: 

2ft Eyti.ilde aüerl kuvvetlerimiz 
Sta~. Moızdok, Sinavıııo'da 
~, Diğer cephelerde mil• 
ilim değişildlE yoktur, 

llAP'KADM>A AUIAN 
TAAB&VZ11 

......... D (A.A.) - Rl~vde A!. 
man mevzııerı yanlnllf, 23 mulrQn 
yer geri alınırılftn', 

.__ - &... - •• ~~~· .. --"'il an %b -w - '"-~ Batll, ~otter ima.i ltir.i ynhm 
ler de T lriurut ..,.,.. 410 para. hu lleDe'19 ml\Junıa olmak uzerc gö· 
96 yap1'*Jll&r da 12'1tmut i'e 1' aönl1ne aım.un.. belki ltl.ğıt ıth&• 
kul'UI a.rasnd.adJr. ~ • Jitan l'ittikçe g~leıecc.:ıni.,. 
delik defterler de bll8lan. · ,a'km pabalıla.qa'.:ağuu düşünerek mevcut 
fıyaıtlıa!rdıadrr. k!tJtlar&.u ve felec:eıkl~r<icn önn 

Bazı a.c;ıkgö& imallt;alenn ft _ aıll!ıılıJeM ıııeıııe'lllll .mek'te' deft•r1e
ten ~ııedftl ı.=p-+ yWıileis riDi de bıu1rie.tmak gibi memleket 
fiyatla •tmek tısere ~.,, IVin .. O* faydalı adwnlar ntn. tır. 

PERŞEMBE Akşamı 

i P E K sinemasında 
wallace Beery 

Kafkuyada llosdok mmtakumda 
Almanlar ıtddetll bir taarruzla met. 
1dm ~r yeri za~tetmete mtıvattak 
olmUflardır. Novroelaldn ıeenup dotıı ...... .. 
•UDda §lddeUi mu.harebeler olu)'OI'. -::;~~~~~~l_l_'.:•-~~-la-tmH __ ........... ____ tllml __ ste_t_erlleeek ___ t1r_._,_• ____ _ 

ARA BULUT 
Burada bir gUn jçind~ 1200 den f&lll8 
Alman n Rumen lmba edllml.ftlr, 

Londra. 19 (A.A.) - Stallngraddi 
ıtddetll muharebeler ve öldür1lcU YTV 
ratma harbi devam ectiyor. Ruıl~r 
tank ve tayy&re tıakım~an aıatı du 
rumda olmalamıa ratmen, zayıflama 
gıs.termtyorlar. Şebir dul!lan ve tor 
buJUtlan içindedir. Top, kara maytn. 
ıan, bomba patlamuı sesleri her ta. 
rafı dold\ıruyor ve ıehri •rııyor, AL 
mıanlU' ıtmdl ıehrl birkaç kılma ayı. 
ftl1'alı bu luaımıarı birer b~r almıı\< 
llllJıOdar. Yeni pllnl& bir miktar ıler
llF 'llN'dlr. 

Alman kayıplan çok fazladır. 11) 

Orrnan Koruma Genel K. Sobntılma Kom .. yonaNlan: 
t - Btr•tklerln lbltyacı iOID 2000 takım kıflık elbiaeııiD dikimi ap.lı 

aal'f uıuliJe eJaıjltme19 konulmuttur. lbaleaı 8, tılrlncltetrln lü pertemba 
gtınfl aaat 14 te Orman koruma pııeı K. 'lılnaamd&ki aat.ıııaıııı. komlqo. 
D~da y&pl&ac&iltlr. 

ı - lılilt&mınen bedeli 10000 Ura olup mu9&kkat temlDatJ 787 lira 50 
kuruıt'"7. 

3 - Talipler ihale 1&atlnden bir saat evveline kadar tekli! mektup.. 
.ıarı.u kro.byona •enniı olacaklarıdır, (8188.10281) 

kuvvetleri ınuntazam bir ı-urelte ileT 
lemei<tedırl~r. 

Rljev bölgealnde bUtUn Rua kartı 

taarruzlan geri atUml§tır. 
20 eylUI lie 26 eylül araıunıla sec;eo 

müddet içinde A!man aillhlan 386 
Rus uçağını tahrip etmiılerdfr, 

du,man us~n zapledilmış ve bırçok 
esır alınmıştır. Alman topçU6U •e 
Stuka tu > arwı.i \ orontjın lı:ılı ıı. 
malındc duınıan hucuml:ıı ını pua .. 
kurterek 15 So\)et tankını harp hr 
rki bıralmıışlardır. 

gQDde 130 bini bulduğu t.hmin edllı. Jlöl'TBRJN MUHABllll Nil: DiYOR• 
yor. A1man askeri aö:ırcu .. u geııer"' 

Vuşmanın blokhavzlar1JI himaye 
edılen ıhm hallıırdakı ıurtnic bom, 
bbı mevzıleriyle tanıoı;sııt nıenile. 

rl, atılan daha başka bt.>mbnJarhı 

lahrip edılnuştır, Hucumı hazır 

Sone! kılaalrına nlack ucu~ı:ı yapı• 
lnn l;ı:ırru•lard:ı tıal:\aılı n 11(':ık. 
l.arı da llü-;ınana ağır kayıııtur •er. 
dirınışlerılır, 

Dltmar dUn gece BerUn radyoaund.. Mo9kovlt, il ( A.A.) - Myter & 
111 llilzlert aöylemiıtir: .Stallııgrad janamm lloakovadald bulUlll mub• 
adetc;e mahdut b r garni7.Cn detıl. fi- biri bu gece verdlti blr haberde Bta· 
mal ve dt>ğudan takviye kıtaları alan llngraddakl durumun hiçbir zaman 
blr ordu lara!tndan mildr.!u edili _ bu kadar vah m qlmadığJnı .öyledlll 
yor. Sovyetıerin ınatlı mukavemetinin ten Mlnr& ıunları ilAYe ediyor: 1 
gll"lUkler nj hfçb r hçblle kUçUk gör. AJmanl&r, glh galip r!'lh matlGiJ -------------
memeliyiz. .. olarak yaptıklan kanlı 10kak muba. 

vı.ı, Z8 (A.A.) _ Stalıngr&d ıeb . rebelerl eanaauıda da bir çok nokta-
Yeni ticaret odaları 

kanun projeai riJ~e ifgat ettikleri bUtUn mahallele larda arazi kaybelmiı o!malarma 
rtn temizlen neal 1.§ini Alman kuvvet. rağmen şehir içindeki kontrolleri ıre- Tıcaret vek . t ı.ıanoulda tlca ' 

b ti 1 nııılemek <lir. bl1' b•-t ta. leri • rml§ bulunmaktadırlar. Çar.
1 

Ti k h in batı ret odaamda müt.elıa.... ,,. 
malar bilh lırin ..1 ... aı bal - Marc,al meçen onun te r raf ndan h ı ı-ınmakta DGIUD&D U. 

Pli usa P .....- 1 I al d ptılh ••••rlma ka ... ı ta ...__, 11Dda cer.yan etmektedir Almanlar şım n e ya o· ,...,.. '• U.Fe ve sanayi od&1ArlJe ...,.._ar ye 

1 

arruzu blr parça atıırlatmıotır. ..._,_ w-• enoeı ha yeniden ilerlemeye muvattak oımuı. ni kanµn projeıe.-- .... - · 
ıarc!ır. SJTl&lllll•ml' 11tedi&1Jlde11 b&ftada iki 

.. . \'OROlı.'BJDE/fl lılUH.4.RBBET.ER _., .. topl&lun&kta olan bey~ hergün 
Kafk&ayada taarruz ge••tmektedı?. l ' •-' ta bil •a:nı H 

DUn yeniden 22 mUatabkem • nokta 1 Bertin. ~9 ( .4 A) - Ordu bn~ktJ. lct mal&I' yapma .. _~ ftrr. ,,...: · 
V k6 ll bU e.7 eaauna ......- •11•·-' Rualarm e!lpden aldmllftır, Blr ook nıand9nlılı 27 eylülde orone ~, ._.. ... tr J 1171 ~.,..U• 

Ruı lnlYVeUerlalD ••rt U. ll'tllıa&lar. ritba,ındlı eeN)lft edee ....... t odur bunl&n u ı'C'l 9Ulll 
keaDmifttr. sadece mevzii olduğunu b tırmek• ttcare önd kl ca " 

Terek oebl'l vadili bor.ınca mfhver tedlr Ru savaıJar unaaİnd• bir tlne g erece ır. 

• 
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llaharrirler lçlmı 
llblle bazırlaadı 

Kapı önfine bırakılan antlpfrln 
ka,eıerinln esrarı nasıl anlaşıldı ? 

ı a. an us u d rı (Baştarafı 2 incl<le) inin son günleri gibi eaerler il~ 
germesı"'n ' ettiği bir basın ha.ya.tına doğmuŞ(ll mı, olan bu zAt vaveylayı oeb&b 

't- • (kütahya. mebusu vedid uzgörenle kitabını mart 1888 de n~tmlftlt 
• ııusret u:ıgörenin babası) 29 - tıoktp. mecmuasmm U ~ 

l B 1. !GÜN herkesin dü§~düğü bir tek meaele var: Meydanı be§ 14 - 31 birinci k&nun 188.3 ta· 1888 Sayısında mekt.eıbl hukuktan 

- 8 .,_ bu.up, bu meydanda ı.atedlklerl gtbl at oynata.n vurguncuların, halkın rlhli sa.adet gizet•§İ (sinnen pek zun yuauı c~maı imzalı yazı. blr 
kanını emen, iılğini it;ı?n bu uğımı.uz ve ahlA.kaız heriflerin aaltanatma küçük olduğu halde kabiliyetell 1

1 

gönül eUrlerl yazan yuıw cemal 
"Sebepsiz cinayet olmaz. Si.ı bir ntha.ytot vermek! pek büyük bo.luna.n bir mnhdtım-i menin dirki cemal molla a.emlı ol 

Toptıyan · Muzatter Esen 
l'..eis sert bir ihtarda buluııına 

ğa mecbur oldu: • 
- Malı.keme huıurund:ı oldu • 

ğunuzu unutuyorsunuz matmazel. 
i\lahliemed.e böyle kal1kııhalar ' a 

bıiilerek söz si.ıy1enmeı. 
- Doğru söz b-~ni du..ima gıildic 

rür. 
Reis kendini tutamadı: 
- Doğru söz sizi ~üldiirseydi, 

bÖZ "'öylerk~n hiç gülmemeruz icap 
ederdı. 

'.'\lnılam Iiiyap §ahitler arıısnıcl& 
6Örilııünce l'L'ıri Burct kendini tu· 
taın:ıdı ve h:tykırmağa ba.5Jaılı

- Orospu, orospu! Aleyhimde
ki lftir:ı.lan hazırlayan hep bu o 

d 
w • 

rospu ~r. On sene ma~azada sa - 1 

tış sefıne metrıesr.fü etmi5 bir ka· ı 
dınclıın ber §ey beklenir. 

Madam Iiiy:ıp bo~lacak :;ibi bir 
tanda reise döndü: · 

- Su tuntnuz bu kuhnı! 
~lösyö Bergo NTI!:luya susmasını 

lhtnr ederken: 
- Sizin ~:ıla.n dilli bir kadm ol

duğunll7JU söylerken ne kadar doğ4 
nı <lii:;ünmüş olıluğumn ~irndi an· 
Jıyonım. 

çok tess.diifleri karşılaştırarak bil' Nereve tr.taeniz, ldml.nle konU§Rnız hep bu bahiı, mevzuu hep bu. !!aidin böyle hakikaten 18.tif bir e. onu hll.klmler ve avukatl.ıu· da 

kanaate varmak istiyorsunuz. l•'~ !çi yar.an, zahmet çeken, UzUlen, mal§et derdlle kıvranan halk birbiri- serini naklilo iftilıar ederiz). diye çabuk tanıyacaklarda. 
kat kendisine f.enajık yapanlara ne soruyor: bir gazel neşrediyor ki, eser l<e - 80 - .sallb sa.im nnar muharrir 
l.ar:;ı kin b~Hyen bu ltadımr. ~lös ..:... Ilu .. jin önline nasıl geçilecek? Bu rezil ve mendebur herınerın malpaşa. zade sait beyin oğlu c·e· te hemen abmet lhııaıı Ustadmırz.la~ 
Yİ> Despiyeyi nkin yer) üıiintJeıı kı<.!a!a:mı nasıl ez.eceğl.Z? mit sait beye aittir. ljıttır. 16 temmuz 1888 tarlblJ mec 
kaldırmak istediğini söyll'miyor - Evet, ~.u blü ııoyucularm kafaJ.armı na.aıı kırac&ğız 1 ~ aoymak, 15-edebiyafı cedi<lenin (h. na- al muallim de sltm adlı bir mek 
bUDuı''. ç~lınAk, hıı.~lun kesesini kendi kasaların& bo§altmak için tezvirler icat znn) ahmet: reşit bey, ilk ~iirini tophanede defterdAr yoku~na. dokf.I 

Anık!ı.t bur:ı.tla ba~ka. bir fnra· 1 ca~u. !c.-ı.!!Jler bulan, dlmağlarmm Ustünde!ı:l kötü ve !!ait fikirleri 12 §ubat 1886 da neşretmiştir. bu. duğundan da anlaşılır ki, milli küttı! 
zi:yeye geçmektedir: 1 bu kara lc!ieleri silmek için ne yapacağız? Sünger mi geçireceğiz? no o tarihli gülııen m~muasınt.ln. hanemize bir çok eeerler vermlt o~ 

- müdafaa ettiğim kadının bu ı Tahta bezi mi, elektrilc stipUrgesl mi kullana.cağız 1 bnluyorw;. bu emeldi kalem NhJblnto Uk baeıl 
cinayeti işlediğine dair elini~dı; 1 · Kataianm tek bir dava Uzerjnde, vurgunculuk !§!erinde iflete.n, 16 - mehmet ali ayninin ilk mış yazılarından biridir. 
hangi deliller var. Bu kadın zehi. bır dına •ı;.ıerinde yürüyen bir zümrenin beyinlerindeki kötWüklerin yazısı bir gazel olarak 18 mart 81 - 18 mart 1889 da nearoıwı.ı 
ri nered\?n tedarik etti? Bunu ::.üy tahta bezile, süngerle aillnece#f.n.e, temizleneceğine kaııi değ'Ulm, B<>y_ 1886 da yine gül~en mecmuasın. tak\·iml behar ve oııu takip eden ' 
leın:•yo~unuz. Zehirli midye1eri H:lerın~ıı. ıthliı.k kitaplarında. çalmak, çırpmak, ıoyma.1' ve vurmak da. çıkmıstrr. ' serler 

0 
vakit mülkiyenin ıt0n ıı~ 

nakliyat acentesine götiiren kinı - helim~leo: . .ıtten aparuman, para, han, dllkk!n, arsa, e§ya lıi.!larmdan 17 - enanım mebmrn emekli tında talebe olan ı.Lb.met maclt tar/ 
uır? Bunu da tesbit etnıis değilsi. br·~ko bır kellıne bulunmıyan bu aoyauzların ~yinlerine tuzruhu dök_ genera1 pertev demirhan tcrekki tından çıkılrılmı,tır. U&UU müddet da 
ruz. 1 mek ltzı:ndır. adlı bir mecmuanın 19 mart 1886 hjliyenın büyük blzmetJerlne batla 

''Mös}·ö Decıpiyenin Mnui r.uret- N:;ısıh•·l mi? .. rıfkue muamele mi? .. HUkO.met az nu nuihat ver- da çıkan ilk say.ıı;ında sa.it pertel' 1 nan ahmet mıu:it gören yakın ~ 
ten başka düşmanları olamaz mı? <lı ! Mt\laye.metle hareket etmedl mi?.. Bunl&r sözle, mU!Ayemetle, adıyla tercümeler neşreden ı:ocuk- manlara lradıt.r hı\kfrulyetl mllliyedl 

Ve müchfaasmı su sözler!P. hağ· ı y~la geıır mj bıç? .• Rıtkile muameleden anlar mı bu reziller? tur. yazmakta idl. 
Jnclı: - Mahkeme ne gllne duruyor? .. Kanun, cezalarını tayın etsin! 18 - lıımall hakkı eldem (son n~· 32 - veled j:ı:;budak, veledi ~ı. 

- iddia makamı suçlu <:anılan Deuig-uıızı cıuyar gibi oluyorum. redilmlş eserlerinde aıı,an zıide) nahil nln burııada çıkan nllilter mecmuası· 
1.m lc:ıdının ölümünü istedi; ben o. Bcnllc1 da yaya kalıyoruz. ÇUnkü, mevcut mevzuat bugünkü ihtL -' cmeı adlı bir mecmuanın 29 mart nm 17 mart 1889 da ba.sılı bir gazeı 
ııu kurt.ırmağa ı:alıştım. Rirı;ok yac,;l&.rı k'l:şııayacak halde değil. Vurguncu ha.kkında.kl maddeler ha. 1886 da tıkan llk saşıslle basın ti.le- linden önce idaresinde bulundufu koli 
noktalan h<;nüz km~nlık olan bi'r tfif:·· Adeta. limona.ta gibi. Elaeeıi l§ mahkemeye dU§Uııce, erba.br, bir mlne giriyor. hakkı bejtla zamanmd'il ya gazetesinde bir batka yazısı çlk-
İi1te, ruhi ,-:ıziyeti twnnmiyle anla._ ta.1'.m ka:ıunt yollarlar, i§l uzatıyorlar, tA.vik ediyorlar, arapsaçı gibi pek zengin mektep ml'<'muaıarinı çı. uıış mı? koltekslyonu elda edemed'""''• 
"'lamıyan bir kadın kar~ısında \a.· lrn.rı~tmyorlar. karmrş olduğunu bfilyoru~. mlz ı~in bunu tesbit mUn:ıkttıı olm 
zifemi ynptığmta kaniiın. Şimdi Milctaıa.a, lııç §Up:t.esiZ mukaddestir. Fakat, millete ait böyle ö- 19 - lzmlrlj ali §efl~ daha çolt 33 - dok-tor celAl muhtar özd4 
... ri h t' · d · • li 1 ı.· abdülhamlt 

0

devrının ıılyasi ıııava:şlar:• hekimlik üzerindeki -·~l-rlnl bili,, 
JU eye ı, sı:.ı.: e va:r.ıfenızj yapı • ::ıem i:1 erue, ... ıetakun müdafaa silltemleri bulup, 1Şi uzatmak doğru .,.,.,. ~ ıı.ız. b:r şey tleğıldlr. le ve hiciv yolunda keskin nükteli şı. ı;ıınuz; faliat sonralan tıbbi muba 

Fram;ızi:ır ''Gece iyi nasi'hat ve- Maarif Vet<aleti mUmeyyi:r.lerin- Fj!ulmlzce - İki yıl evvel, gene burada yazdığım gibi - vur. lrlerUe tandan ve bugün cerrahpa'j~ llğinde bulunduğ'ıı mürüvvet ve u 
rir'' derler. l\lnri Buret de koca - <len Feliks Etyen Şa.pi<;onun reisli ~uı;culara !ıınıne menfaati ve ulwıun sela.metl adına en ağır cezayı hastahanesinde tedav}de olan bu mtm mz.nı bakiYkat gazewıerJ.oe daha. 
nıan şıplm~ile giilünç ohluğuuu ruı ği altında btılUIJnn jüri heyeti üı; ve:rmek ıa.z.ımdır. Hem de dere.kap, tepeden inme bil' ~kilde; kararı yazıları 1886 da gazete ve mecmuata:- rlst-e talebe iken muhabl.rllk yaptııı 
lamı , bu sefer kumral s~lnrı arn. çeyrek saatlik bir miizal\ere<len l>ir ccls.cae veı·mek suretlle... da görtilmeğe bru,Lıyor. da bu defa öğrendik. 10 ma.ytı l~ 
&ındıı. hemen hemen kaybolan kü· !>Onra karannı bil<Jirdi. Jliri, l\fa. • Cezalar da on be~. yirmi yıl kürek cez!l4ından ba§lama&ı idama 20 - süleyma.n faik c>rurı-. hacı ib· da çıkan mürüV\·et gazetesinde ~ 
çük sjyah k:ıdife bir şnplH\ giy • rj Buretin suçlu oldıığunu f{abul hıı.ua.r dayanmalıdır. Halkın kanını aömUten vurguncuya :aı~rhamet rahim efendinin darüttallm .mektebin. dolitorun ilk ya.z.r!llnı buluyoruz. 
mişti. ediyor, yıılnv. cınnyette ce.ıayı a_ etmek, ;şte bu, olmıyacak bir geydir. ve olmamalıdır. de talebe iken çıkanımı, (asllrı ed.... s.ı - uli faik iistlinldmı.n .• x;alat 

13 tenwnıu tarihli ikinci ce!se - zaltıcı sebepler olduğuna da. kara Gazetelerde okuyoruz. Harbin dı§ında. kalmi§ veya içinde kalmı§ biye) de bu imzayı görüyoruz.! mart raydaki -jimnastik hocalığı ile meıı 
"'İnde mahkeme, emni)"et müdürü .rın(la ~dlri~·ordu. olan yabaı•cı ıııemlekeUerde vurguncuya bir tek ceza veriliyor: ldaml 1887. kete avrupa ııporunu tanıtan hu zt. 
.Haman dinledi, Ye kadınıu evin Ha.ti Buret muam.mah ,.e h~.kn. Hat:!, bazı memleketlerde, mesel& Roma.nyada, .Mac&riıtanda, Bul. 21 - tercüman haklykat gazetesinin muhıırrlrliğinl ve avrupa aıecmuaJ· 
deki araştınnanm tafsilatını öğ ! ret dolu t~bec;sümünü dudRlclarm- gar.alanuz, hırsızlık yapanları 'bile kUl'fU1\& diziyorlar. Onlar kadar ah.met mlthattftn sonra '"ahibl meh- na olan ııpor muhabirlltln:: ben de 
rendi. da. muhııfazıı etti. "Cezaya dair cıa mı olı..ınıyoruz? met nüzhet ortanca bize r>uglin de en tesadüf eııerı olarak öğreındim. ı· 

Kadının :ınık!ltlığlnı cinayet söyl~mek istediğiniz bir ey ,ar ı•'ilha'Kıka, Türk merhamet)ldir, A.licenabtır, civanmerttir. En taze nüktelerle dolu manıumeler ve!"' halde 23 temmuz 1889 da bıutılmq 
dal'alamlda büyük bir ı;;öhret ka- mı?" 80rgusuna: ' mıimta.ı v~ c:ı b&fta gelen alciyelerlnden birisi de acımaktır. Fakat, aıektedir. gene (asarıf'dt!>blye) de o- tan ''jimnastik yahut rlyazat• bedeı. 
1.anmı5 ol:\D Hanri RA>ber iizenne - Haşır, d~ı. Ben bu tla,·nda lnöan, ke~csiru çalan, E.vinl soyan, bir kelime ile, canuıa., kasteden, nun lime dair bir ya.l..laı var ki, o :ı.aa ye,, adlı kltabır.ı bir çokları batı.rlıyl. 
almışu. Tanınmış avalmt emnjyet l>İr hiç yüzünden burn~·a :ı;etiril • kalbjı.~ l'!ha.nC/i l!llkan,cem.iyete zarar veren adam& merb.amet eder mi? man darilti;Allınln birtnet ;;.nıfında ta.. caklardır. 
nıüdüri1nü dinlerken ı;ok ~etin bir miş bulunuyorum Mıl!l kon:nma kanunlarının daha tesirli, da.ha &ıiddetll bir hale lebe idi. li5 - 18 birinci liAnun 1889 d• ı 
naife iLe lca~ılaşmı~ olduğuna Biraz sonra imzn~ız mekturhrı ıwnulması ıc;ın, çal.ı§maların devam ettiği, kanunda bazı değişiklik- 22 - doktor şükrü k!unjl tıp edebi• bahda çıkan bir mektup m.UU lk,.. 
tamn.ıniyle anlııdı. ~ a7.nn lrumrat saçlı Irnıiın mi.ieh • ıcrln ya!Jı:acaı;ı söyl'!ndlği bugünlerde, bu önemli noktanm üzerinde yatunn:m bu tanınmtt ıılmıuu. baııına, üzerinde ahmet mtthat efendi lif 

Bu limitsiz '"llziyette her avu ~ hPd ağır Jıapse Ye Madam Gocfara durnıak gfrektir. Hem bu işte sürat lA.ztmdır. Öyle uzun boylu tetkik. manzara rnecmuaaınm 13 mart 188: 1 münakaşa kapısı açmıştı. 
ı.atın b:ış 'urilnğu ~areyi ılcne<ii; ;)ÜZ bi'n fr:ın'i< zarar Ye ziyan ö<le. !:>re lrıceı~elere giri~irsek, bu sefer de ya.yaka.!ırız, atr alan ÜskU. de Çıkan sayısındaki manlatiııme y.a. bu mektubda gördüğümüz n 
buçlunun adli t>p tarafından mü. meğe mahl&m e<lilm!'j bulunuyor dan g{;ç~r. • :wıııe doğdu. harfleri, mııu mücadele devrinde ı 
~ııhede altına almma.-.mı istedi. J•'a du. Artıiı, tecrübeye, naalhate, inceleı.nelerc tahammülüınUz kalmadı. 28 - hüseyın ralıml gUr pınar lıı.eı bulluların adını pek pok duyduğu 
kat ın!th!ı:emc müddeiumumi ile JG temmu.ıda l\lari Baret hiikmü \_:ti.nr.a: tadımız - kemlisl duymasın• ilk yazı hizmetini pek yakından blldlğl hı 
birlik obr:ık bu tnlebi re:'ltletti. temyiz etti. t ımı 25 temmuz 1887 de neşretmişti,., de aittir. (soy adı hasa.n can). 

Ölen tenorun dul k:ırısmın fıl'.h· Fa!•at temyiz mahl.emf'ai ceza Kıı,atuıı, muhtekirler ıubesU but.n dllnyayı! LAEDRİ 21 - at:ıtürke mekterıe t.arlh h.>a 86 - 2-1 blrlnc.l kiuun 1889 d& 
si mümessili sıfatile mahkem('cle daircc;i 1 .e-yliil 1!)10 da temyiz isti· cıalığı yııpmış Vt.' g6!,'en devrede millet hat gazete11lne akk,dan bir meı 
hulunan avuluı.t Dlibu\'al, flul ka • dasını mdederek mahkemenin k:ı. meclisinde bulunm:ı, ola.n m.!hmet tev göndererek sihhi halinden ılkaye 
dm irin tazminııt istedi: rarım t.ısdik etti. ~~~ -;]~'!!~ fik bilgenin ilk yaz1aın1 S birinci te,- den abdiilgaııl seni yurdınan, gu. 

Dn.\'aCJ vekilliğinden sonra, ba Bund:ı.n sonra. mahkum k<ulm :-l~~ IE Ş - . ~~aaı-·~1-f\6 ~ IE ~~ rln 1887 tarihli bir mecmuada okuy~ ve meçmualarda. lınz:uı ekılk olr 
om ada müddeiumumi makanunda ömrunu Jı:adınfar hapisane~incle -~ _ ~ ~ ~ ~ 1.: ~ ruz. bu mecmua burMLda. çıkan nllli- mış bir zattır. 
otı:..nuı Ye sonrn. da. temyiz n.atıke- keten elb!se ve beyaz taJ,';<e :ı.ltm- ferdir. 87 - askerllk edeblyavnın ta 
mesi reisliğine kndar ylikselen da bitirdi. B b 23 - (Vakit) de her gün taze taıo mlıt siması osman senaJ'I erdemg 
Serven eıı ~U\'Yetli iddiannmele Franoıız adliye tarihinde mühim oya öceği ca mulıafaza ettJ#ini, haltı\ tohum- ze veclzelerlnl okuduğumuz mebme~ ilk yazısını 21 blrncl kAnun 1889 t; 
..:nden b"rı's" • k ..-. "I 1 • 'ı · ki" J h · Amerikalı bı·~ aAJ;m, du··n''llCI.• lorındon üre"en ı'pclrböcekl · · ıJ ldüf •• ı ·ım o Uu•t. "' ese eyt •ır m~v ı o an u cuıa.ret <fa,·asr. • • ~ .3 · • erıne cemJI pek yah,f, eserleri muallim nacı n er mecmuasında buluyoruz. 
bütün W.slliitiJe nnla.ttl H iddia. - nın safba]an Fransız hal\imleri mevcut ipekböceklerinin en büyük~ de naklettiitini ve islafolnr nelic•! nıo kendi mecmuasmdu. tavsiye edil- manastırdan gönderilmiş bir maı 
~ını l)U sureHc neticelendirdi: arasında me,ımr olan t:ı-!'r atn sii. )erinden de büyük bir ipekböceği sinde pek çeşitli renklerde ipek mıı olan dthr. 7 mart 1887 de çıkaıı medlr. 

- Vicdanımın en sağlam ,.c en zünU bir daha teyit ctıni~ti: "Ze ('ide elliğini iddia edi)or ve diğer elde rdilecc~ini ~öylüyor. (zerre) adlı kitabı Itendlstnlndir. 38 - halil rü,tü akır, zavallı. 
lmvYetli kanaatile sizden i<lnm ceo lıirliyenler itiraf -etmezler:· ipek kozaların elen bin metrelik 28 - abınet :ı.lya ıenoı.an, 7 nlaa.ıı adlı bir hlkA~·e kltabUe ,obat l 
:rası i'stiyorum. I\laı'i Baretin in - _ SO:S- _ ipek lel alınabilmesine mu.kabil, 1887 d& uilmunei terakki nıec.muıı.sın& da basın hayutmn. adını Ve>ren "ftı 

1 
k ıı· k ı · Hararet tlerecuile ha•talık ı>:ın .:ı.r nrasrnda nefes a1mnğa ıa Si en ı ozn arından lıın sekiz yı\! yazı yazmaya bı~layan V<" ah.met ra. JJm h.:ı.yatmda çok emeği geçen bi 

~·pk olmadığı noktnsmd:ı. hiçbir te~ )'8Dk8 KapellO• metrelik ipek lel aldığını söylüyor. lar arasındaki müna•ebet simlerle uzun bir gazetecilik hayatı mekll ordu rUknudiir. 
rcddüdiim yok. Ilu kadm ya~a.clığı ftUD aı•mfl Yine hu alimin iddiasına göre, Bir Fransız doktoru, hararet tle geçiren zat. Şimd.1 b&krrkoyünde otu- 89 - mehmet ıızuıl vez.lrı oo 
nıüdcletçe fenalık yapmağa ha'>ret U 11 ipekbörckleri. . ,ı:;ıdalarına karıştır recesiyJe hastalıklar arasınd:ıki mü: ruyor. arnavutlukta oturun bir vatand 
kal~Jc, veya ba.;knlı:ırınm saade• Venedikte Kapello sarayının bal- clığı renkli madıie1ere göre, siynb·, n::sebeti araştırmış. Onun hanaaıı. ~7 - ıe,·ket gav11l öz dönmez. ,a• ınız ki, millklyedrn çıkar Qlkm&z 
ti JcıN;ısında. ıztmıı> duyacaktır. konunda başlıyan aşk macerası kımııııı, yeşil, nıa,·j ~arı vesalr ne göre, yaralı veya siıri hastalıklı ir danjş bey merhumun ijıı.ir ve mu!l· nı mektep talt'bcslne tarih hocaaı 

Suçlunun a\'tf><ntı flanr.i Rober tarihin .ve adaletin esrarını renklerde ipek '"ermektedirlcr. hastalara, sıcak odalardan ziyaı'~ kl§ln&s oğlu, u mıırt ıssıs de Uk :!lir yln oıunmu, ve mul'3d beğ'ln mt 
en karı~ır• daHı~ı\rı, heı·!<e!lin an· ı çözemediği bir_ ()JümJc Bu Amerikalı ulinı, iddiasını, serin eıdalar daha iyi gelmekt~Cir. mecmuasını nl'şr.?tmı, ouluııuyorılu. gazeteı.lle oe3rlyatı yanuıdA mek 
lıya.b'lcceği basit meseleler haline neticelendi. ileı·j ı:rötürerek. böyle boyıılı ipek Yine kızıldan, kıışpıılazından yal.:n 28 - mehmet enl!!l ad•. t.ir denlL 1 kiitüphanenılze tarih kitapları ver 
inclirmekt..c bıiyük bir maharet sıı vermiye lıa)l::ıyan bir ipekböceği · çocuklar için de, scr:n od:ıl:ırıı: •ubayı," elm<al belki, nlııde .. tı0nrırları tir. Bu tarih kltaplarınıtan bir' 
liibJydi. Büyük mahkemelere bıı; 1 l.'ann başlıyoruz nin, bi.ı k::ıbiliyclini bütün hayatın. faydası vardır. avnıpa hatıratı, ümide doj?nı, pomıw- 21 ı.tiıbat 1890 da"baıııldığmı teabt• 

\'Urmadan, heyecansı7. !'tız Röyler diyoruz. kr;:ı. ve kati cllınlcleri•e ·hlrj üze~pm::ı-------------------------------~--------------------~----m:ıı--~ 40 - kirkor kömürclyıuı: itte l 

ı'.'ndc lmn·et1i te<;İr rapardı. l\lü • Kobonun gözü kız.ın.ı1Jtı bir kereı.. kütüphane dolusu tatbl!d riy&z 

(ini tt
.,. "h"I ith" l 1 ~ MOGOLLAR, S,'İRVA~l:S MERKEZt. ua e ıgı ş.. " .. ın ecen bn!'I artık ona dünyayı veree1E"r, gMü gör_ ~ ~[!tl1 eııerl Yermiş olan zAt. ilk eeerl o 

lıC'a !'ialıitleri Jıfı.l•imler \'e jüri ka.; miiyordu. , ~~-· / · . ]j_. _' t· . I Nt ZAPTETTİLER fenni mcaa.hal arazı 9e topoğra.t 
§J!'ıncla Jdiçültme'k ı:::ınatmı da "ok ~· lı b • ~ · adlı kitap 21 •<ıbat 1800 da "'ıkmll\ ., •;ıın".ın nm ogazırıı bir tavuk gjbl - " "' iyi bHirdi. Ilu clıın1(]a da Marj nu ıııktı.. Arade.n birkaç gün geçicee, Kobon. H - lbn•'JI emin mahmut kem 
reti kurtarmak .için miimkiiıı olan lri boylu adam korku ıçlnde titri- la Hacerin 11ğınd1~1 köy.• bir ı<abnh, üstadımızın ılk yaz.u11 tarttı ıazete: 
'e hatta munıkün l.llını~·an her ~·!- yerel{ can verdi. 

1 
Şlrvanm merkezi olan (Şt•mah)dac. nin 'i şfıbat 1800 sayu.md&dır. befeı 

yj ~nptı. K bo T AR H 1 ROM AN t.ii='çok kimselerin kaçıp ~~ldiğinl gör_ gllzldelerln~ ebedi ömUr verprek mi 

İşte müd'l.faa'Omdan birl<ıl" ör. 0 n, Şln·anlııı:n cetı::ıfüıl •ürükle. · dültr. 

Dek

•• ~ ylp bir hendeğe yuvarladı. üııtündekl jrlıuu yükselten eııerlerlnın ilk baı 
d 

~ 37 YAZAN ISKENDER F RTl:'LL Bunlar tl!hilkeyı !JÖ)I(' r.nlattılar: _ .. _ ı .. , ....... 
egerlj e~yayı ve heybedda altınlıırla • - : • SE c. / Ot'_.... çı ia.n omr. uqer ~lıkh Y" 

- K:ıdınbn ba .. tan ı;lkamıağa, Jmmaşları aldı. Atın serunlnl çekti.. J "- Şııb aa,ıt ruogollarm Şlrvıın<J. olmuş oluyor. 
onlarla oyuncak gil:>i• oynamağ:ı a. Çıpl~k ıurtına bl 1· .. , f Vay meJfın ,·ay! Dl:ı:e lılr ura.rı Dedi. Kobon tehlike kalmadııı.m, doğru aktığını görünce Şrmalıdaıı ge. 42 - bııraada oılr'o.t-tlF•nlkAt •• Jısmıs olan ı.; 1 k l 1 r .amçı \Ur-.u. Şlr a -- .r er c~ yo un< a na ,-nnlınm atı ba~rbos d ğI 

1 
I clolmr.du mu" söyledi. rl kaçtı ve şchrl müdafua·:ız bıraktı. ıe bnsılnu' ve ttlr\içeye,ar .. t><:.aya. far 

ınuslu, ç:ı.l. ısk;\n, hareketler1' 1,·u ·ı bon ... erı· do"ndü. a ura da dı. K..>. · Bir al a .. t" ıı ı.: h k " .. - Dokunmak üzereydi. (Akkup) - Buradan daha emin bi rYf'r bu. iŞ m mı " m:ıgo ar .,.f'nıa 1 o. t'ay·a cldul bir vukufun manzum delJ ' 
ı:.ursu1. hır krzla lmrsıl:ısı~·or. Onuo K !ı eve geldiği bizi haber vermege bidiyurdu ]amayız. Beş on güıı daha kalalım ve layca zaptettfler. Bereke! versin ki, lerlnt veren bıı kitabın ballım tartı 
lu eğlenmek istiyor. "Kız bu arzuyu 1 o on zaman Ha.ct!r Ha .. "'elen gidenden dün,·a durwnuna .. _ir hiç kimsenin bumu kanamııdı. Biz da. ., mıırt 1890 dır. bu e~r a•lık me 
iyi karşı lamı.' or, erkek l"'rn• n ıl"ı • ağıyordu. cer ( ..... kkuş) un adını duyuned. ., ., WL """ ~ ·' ., ... ' K ho titredi: haberler alalım. OndAn sonra gideee. ha önce - onların geleceğin! ııezerc>k • teplerı öğretmenl,.rt araıımda buluna. 
~ or, fnkM <laima retltlc<liliyor. o 'n K k be ğlmtz yer·ı takln ederiz. yola çıktık.,, latepan lıilmı ••urdlk,·andır. 

"Delik:ınh 
0 

'"akıt e' lenme telr - Niçin ağlıyorsun? - eş l ge rhıeydln köpeği.. ,. ., 

ı·r· b Dl d H ~,,. ·~el'i""'lA Kobon ··er& u-andı Birka.9 ıUn beklediler. Akel ...ıbı, Kobon bunları duyunca c!edt kil: 43 - ı7 mart 1890 da (t•rc .. _ 
1 ne a.5 'unıyor. J{aılın ı}fü:.füıil ye !lor u, a~ r O °'" <C rno~o? ' " L •• 6' " u ...... ·ı d ilk 

1 
ld geleo haberler Kobonun canını sıkd... - Şııh Ra"lt size iylllk yapmış. E- haldkat) da "rkmı" bir ta-ame 

;)Or, l\lösyö Despiycnin ha1Üki kıv• e -an ısının boynuna ıııırı ı: I Geniş bir nefes aldı: " ,, u~ . • 

1 

• 
8 

cak mahiyetteydi. Her taratttt. l\lowol ğer Şemahı mlldafaa edecek ka\-v~t ondan sonra neıJredflen "'""ılara bel 
metını o.n r•c:- ve bu teklifı' r~dd!>. - Beni buralarda ... üziı.stu bırakıp j - en de öyle yaptrm. Köpek gibi " b k d .,-. - - " b "' korkusu baş göstermlıtı. Bütün Şlr. ıra say 1• mogolJar gt>nt> '!ehre gir~ rak baban allPalnden basan a&mll 
<.iıyor. kattın !!adını. Nerd<'ydln knç &antten 1 o,.dum . l•eratayı.. k .. llll 1 cektl ve o zaman bepınızı· kılı"'taıı b "B · · • ı \.·an oy er : " u kadroda bir yer ayırıyoruz . 

. u \"azıyette bır kadın itin tu. beti.,? lacerln yilzU gtilmeğe batla.dl. O _ Mogollar gellrae, bi.1;l kesenalz _ geçirecekti. Hayatınızı ~ha borçlu. 44 i lk 
tnhih'r mi! fo:;ine gelmiven b~r fek. Kobon ııltınları ve kunıu.,ı:ırı Hace. hala (Akkuş/tan korkuyor ve blr sunu7:. Ona tqekkür f'dinh:. - r za tevf ' 

4 ll.ıslrall U 
rti açıktnn U!;ığa rcdclctm~ş o!nn rln önüne döktü: rii.zgllr ,süratile (A.kkuıs)un her yere ler · nlllifer mecmııaaındıı okudutum 

1 
. •·-d Korkualle tltr~lyorlard:. (Şemah)dan k11L•anlar, rrıovollarm manzume ı ilk tbA ı ldai >ır ,.... ın tabii foskanmıyncaktır. - Bir t'asıııı pe,indı>;\dlm. yetı,e:ıileceğine inanıyordu. _,, .. n n ma u eser 

0 

nu , az'vett ı·· t t ·· '·ti Ki d Şirvan pJı.ı Ra.,ıdtn kumaz bir &. bütün Şlrvanı ele geçirmek niyetin • na hUkmedl'-'Oru:ı. memlekete dön-ı., e .ın u mııı.;ı mum>\ n - m ı o c.'asus? . - Aman buradan k""al..ım .• Şin·an. "' ..., Ls: .. :_._ ...,.. dam olduJu mu.bak.kaktı. Berkeıı o. de olduğunu aöyleylnce, Kobon atıl. t !Ahi tıi ld ıı...... ö kad 
0 n uıH-;İ vn.rsn. a:o;ktan umıfoğu - Bendrn önce yola çıkan S, trvanlı lılar gammazııx.a b~·,ıar•", ellerlnd~.. 1 e se ye 

0 

u ......... C re ı & .. .... -'" nun ze ~lıından ve dirayetinden bir dı; m da d uha.f .............. . rıa hal:ı.r.ııya.n, i'17.l~cliği kadını kao avcı.. kurtulamayız. uz a ını Dl aza ........,... • .._ ıiırnıDI)":Ul erftekttr. eeyler bekliyordu. (DevRml Yar) 45 - e!!lki maarif nazın rom bt 

~-------------··--------------··------------------.L (Kar~i sayfaya geçiniz) 
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Muharrirler jübilesi 
i >--+--t--t---t""'"-1 .... r--t--+-+--lf---i 

, ı-.+-+-+--+--V-ıl'lılt--+.-+-(~ üncü Sayfaclan devam) 
oğlu flllıret tin, fahretUn r..-.ııd amlda 
Dlrl, l baz.Iran 1890 aa n~rc başlan .' 
llllf bir terceme roman ile girdiği 

neşir bııyatındıı. bir de mecmua çı. 
karmı,tır. 

t6 - osınan faiz gün .'loğdu, feralz 
cı dde demelclc tanınmıştır. Ba 
duygulu pir burada ::.mcasmın e• 
l'll!ri nllliler mcemuıı.sınıt" 2S oıa.yıa 

1890 dn basılmı, bir ter~mesile bsj
la.} an n~Ir hh:metı ufak !lir ara il~ 

hölilnmliı;, f.akııt hiç eıuıı.nemt.ttt:r. 
4 7 - ııeyhan mebusu em!'ldl gene. 

ral naf'J eldeniz .. berkeııln değerli bir 
'llker ve kA.nılJ bir insan 11larak lleV

dil'l nacı paeaıun s\ze gen( pirllğtnJ 

tanıtacaflm. nilüfer 
28 blrincı t~rln 1890 

m• crnnaıımm. 
ı.a~umdakl 

manzume kendlslnlndlr-. 
48 - maliye vPkjll fnad ağrahnm 

do. umumi hizmetlere all\kaıımıu t<:'• 

meli 18 ikinci kAnun 1891 de daha ço. 

<·ukkcn, n~redJlmJt bir ttrclime kJtab 
jle at;ılmılJ oluyor. 

49 - tat.a.ııbulun gayr"tll ve genç 
mebuıu ziya kııra. mllrrıel. tercUınauı 
hakikatin 16 iklncı klinun 1891 snyr• 
aında çıkıın bir ynı.ı lle nıUtf'aklp lt.ı• 

ıım hlı.metlerjnln ko.pıaıoı ııı;n11,tır .. 

:;o - mehnıet em:.n !Urda.kul ... 
ı:ubat 1891 ele ı:ıkan fazi1et \'e a
"alet adlı eserinl ma.nzum edebi
~ atnnna türkfü'k şuuru sokan mil 
n killliyatmm başlangıcı ıayıyo

l'JJZ. 

51 - höseyin cahit yttlı;m: 14 
J aşında yrunp l '7 !}Ubat 1891 de 
n~re başladığı büyük nadi<le ro. 
manı ile üstadın elli yılda.nber; 
Jınlemini r:lindcn bırakmamı~ ol
ılu&,'llllo anlıyoruz. 

52 - musiki ü~tatlanndan kİi.· 
znn uz, 27 şubat 1891 tarihli ter. 
cll.ma.nı ha.kikatte bir musihi hah 
<Iİ kurcalayan yazısı il.e bizim jü
lıilemiıde bulunnca.ktır. 

53 - tevfi'k amir kocn.maz: 26 
"'1art 1891 de mirsnd mecmua!l-mr 
"ıkanyorlar. lıiklyeler, şiirler ••• 
·tbdi\lhamft ldar~inin ,·erdirdiği 
ı e\ be olmruıay<lı belki bugün de 
kalemi elincle ohı.bileeeltti, 

54 - mu"tafa hayrullah diker, 
tıh falrlilte.<>fndeld J;:iirslisiinden 
ı:ec-.,enlerde hi\ ilk m:ııet ınecJi-.i 

Ol ' _, 
ı~ 

kürsi!~üne geçen ilim adamı i illi 
yazısmı 23 nisan 1891 tarihli re- KADROYA ALINAMAYA.~LAP.. 
simH gru'.etooe okuyoruz. 

55 - bllyü'k mil'et rr.~li.sin<le bu altmJ3 bir taneye katıJacak 
muğla mebusu ha]il ment~1 iz- baı.ı isimler daha tesbit etmiştik: 
mil" idadisınde üstadı ha'!d ziyn- ııbdiilaziz mecdi, doktor hilseyin 
~·a beğendirlJmiş bir imtihan ,·az:.. suat yalçın, bayreddin ne<llm ••. ne 
fe"inin 2 mayıs 1891 tuihli hizmet yazık kl, banlar benim a.ra.ııtınnn. 
~a.zetesinde neŞri ila bizim lmdro- 1arımın devam ettiği sırada dün. 
nnı~ıı giriyor. ynyo. gözlerini yumup aramızda.tı 

56 - Iı!tem stileyman tandoğ- ayrıldılar. 
<lu. izmirin basın \"e tnllm hn~·A- saffeti ziyanın hemşiresi bebicc 
tındaki hizmetlerine bimıet ızaze- :ıiya ha.nnn (ahvali llem) adlı bir 
tesinin 2 m.a.yıs 1891 sııyısıncln gc. tcrcilme romanile bu kadronun 
ne üstat ha1it 7!İ'yaya b.eğen<liril- il<in('j kadın siması olacai<l•en ken. 
miş irntlh:ı.n '\"Bzlfes"nin n~ri ha,_ disinin hayatma dair bir haber a
lnn~ç olma~tur. lamayışnnız bu adı kadro dışında 

57 - mıısmfa. ruırr.rni nidan. •. es. Jıırnkryor. 
ldı;;ehir tenı~·iz reisliğinden emek- mebmı ve zirai eserler muharri" 
lirF rılumş bu zat, müinttlhuklüun ri faik kaltaJdunın, faı·sca. kamus 
:?İbi tpıtflerinden çok evvel, serez- nıtıharriri yrumf ziya ştiJ\fın, ope 
den burslHla ı;ılcan nilüfer mecmu- ratör r.emil pa~ gibi zatların do 
asına ~önder<llğt ,iirletden biri- elli yıl e\'Vel neşredihni1' eserleı· i 
nin 24 mayıs 1891 de basılm:ısile o]duğunu öğrendik; bunları mat. 
~:ızt alem"mize ıloğmus o?cyorılu. bn nüsbalann fotoğraflarile tevsi'k 

58 - sen-eti fünunla beraber etmeyi usul a.lcllğmuz ''e edime. 
çılımaya ba.'Jlayan mi°r'<a<'I mecmu. do \.'e;\•a kıbnsta çf.Kan ga7.eteleri 
nsnım 6 a{;ustos 1891 -.ayısııı<Lı elde edemediğimiz için isimleri 
gördüğümüz bahriye mekteb1nı.1eu ,.e muracl Şerir ali gibi i'lk yazıln. 
jbrahhn :t!'~' imzalı ~·azı bogün nmn ~ti~rmdan sonr:ı neşir için 

ele deniz llı.ıesiniıı tn lim Jmdro- 1 ı,aJe~ı e~ınden bırakmış ol anlan 
sunda değerli bir yeri ve bir r,ol< da lıstenın dıı,ında. bll'alnyorum. 
eserleri olan ibr:ı.him aşki t::.nıJ,'ın 
dır. ESASDAN TARİII 

59 - istanbul mebusu alı kiimi ilk 50 1 ö redl 
a'kyttz biz.e ilk silrlni (ebu.ssefa za· lenl . yatzıs1b"t" dyı ıonce neş189; "" ı· • · · ·ı · t erın es ı ın e ,. mart ,, 
\•C a 1 Kamı) 1mzas• e \'e mır&q, tar"htn• ld b 'hl 

~ 1891 i' ı 1 eo;as a on. u tarı e 
nıeemuasınm 27 ngııstos n 15• ı ···b"l •- ın· • • • JU ı e top .... nbsmm tar ı al"llStn-
lııısıle ''errnıştır. d kını Ud"'-tt • ·ık d t ... • I a çr ş m ,.., . e eger ı ya.zı-

w 60 -.• - ahm~t. co.v A e ogre.men. lan çılrmış olan ha.!tlctlan ''arsa 
oghı; ıfüi 31 ıkıncıl<;1lnun 1892 de on!arı jübilemizin gelecek de\Tt> • 
çıkmış bir mantık rısalesl . olma~< si almak tabiidir. 

TÖREN GELEOEK AY 
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Soldan sağa: 
1 - Yapışkan hir maddenin ~i

ne girer (iki kelimo), 2 -- Tavrı 

lıııreketleri şuılıça, f{eniş toprak 
parçası, 3 - Et, Allah, 4 - Hii_ 
yükçe, neıretmemeklik, 5 _ Bü· 
yük, ynsn, 6 - Bir Groir, benim 
el4>isemin bir tarafı, 7 - Eskice, 
ufkinin ak!<>i hat, 8 - Bir hııyvan , 
keçinn erkeği, 9 - Kayıt. tokatın 
sesi, bir kavim, rn - Henüz ~·apıl_ 
mı5 ev (iki kelime), 11 - :\li.i.thiş 
merkep ( iki kelime), 
Yıckarıdan aşağıya: 

1 - Su verilmiş demir hııline 
giren (llki kelime), 2 - Her ı~ı 
çcvirelıilen. ycm"nilerin etrafında· 
ki tez)inot, 3 - Keşi,, yoş, ( _ 
Ark::ı~ına bir (m) getirirseniz bilgi 
olur, ~·aralara iyi Relen bir madde, 
kısa ıamanın tersi, 5 - Yüz bu' 
mu.~ oJan. mnneYi leke. 6 - Meze; 
taşı yazısı, 7 - Kulübe, zerediş, 
R - Bulma~a çahşnmak, soru ede· 
tı. 9 - Ayağın altı, teessüs hissi, 
10 - Bir parçacık, ters ı-evırııı 
"herke'>" olur, 11 - Nikahtan ev 
velki ınerasim, çenenin ü..c;t kısmı: 

teye ilave edıleeek başka bir isim 
Jı.ahnı!l mıdır? bir de bu törende 
basın il.lemine en l!IOn girmiş bir 
İ!imi temsil ederek bütiin yenile. 
rin duygulannı söyleyebilecek bir 

tizere bir çok ders ve edebıyat e
serlerinin llstüne h0<·113,adc nhmet 
C"evdet imzasını lcoyan \'e bugüu 
·ey1 crbeyindeki evinde yatnğm
rlan ~ıl<amryan kili~li bir öğretme. 
n;mfzdi'r, 

61 - bir tarih üstadı olarak 
bjl<liğimlz efdaleddin tekincr <le 
16 mart 1892 de tercümanı haı.i
katte neşderiJmi' bir manzwnesi
le bizim Uk jllbih!ı 'kaclromnza en 
~enı; bir sima olara.k ginnelile
ılir. 

törenimiz gelecek ay i9inde ve gence söz vereceğimiz iı;in sazı
iiniversitenln konferanl'! &alonuu- ı;ı bu yazmm neşrinden evvel 
da ol:ıcak ve burada, bu r.ıatların ı;ılonL' olanlardan en genı; kız veya 
etr1tfı blitlin basm menc;uplan, Ilinı erketfn adını ve adr~ini bulmak 
,.e fikir aliminden davetli!erle ~a- ihtiyacmc1ayn. simdi bnnlan ba
rıtmı!'I oldoğıı hnlde jübilele,ri Ya· na bildirmek surctiie bu Mygı 
pılacaktır. ' ,,_ziremizi ya.pmaktn bize yardım 

etmelerini' blitiin ark:ı.<bı11anm<'lnn 
BİR RİCA , ,.e btttltn okuyuculanmdan rica e-

nnetfi~!m e~s1ara ı;öre bn li"I. <liyormn. halda tank UI!". 

--

"' Otuz yaşınaıı. 1 U..!: u n t>Oylu, aart!r.ı 
ve namuslu, ask6r ailesine m en su ; 
ve bir evi olan bir bayan, .. vtne sa dııı: 

asker veya sivil (~dikli de olablllt ) 
bir b&yla evlenmek istemektedir. B.a 
yu esmer olması şarttır (21S Gru) 
remzuıe mUraca.at. 

* Uzun boylu, geni§ ve muntaz .. nı 
vücutıu , yakışıklı, ld.m.eestz. kan.!\. 
mn ölümü ile yalnız kal:r.1§, evi v" 
eıyaaı bulunan, hıı.lj vaıı:t, yerlr.a.e. 
devlet memuru , 34 ya~ında, ~porc'ı 

bir genç; Dul bir bayanla evlenme~ 

istemektedir. Yag mevzuı.t:;ahi8 degıı 

dir. (Bay34) remzine mııracaat. 

* Yaş 24. boy 1.70, kilo 60 renK 
kumral, oldukça yakışıklı, i~lti kullan 
mıya..o bir Unlversitell, tııhslilni ta -
maınlatacak, gUzel, zengi:-., tah.siHı 
biralle kızile evlenmek !11temektedl: . 
(İnga) remzine mllra.caat. 
* 23 yaşında, Anadolulu temiZ ve 

zengin bir a;ıeye mensup, 100 Ura n~t 
maaşı olan, dev!et ı:nem~ru bir bay, 
yaşma uygun, tem iz bir al!e kızı ılı: 

evlenmek istemektedir, ı .ı\8il Gene) 
remzine mttracaat. 

35 yamda tleı·beııt meslell sahibi bir 
bay; 25-30 yaşıarmda, bal.ık l!-tindc 
kumral veya sa~ bir 1)8.yanla ev. 
lenmck istemektedir. (Mesut olalım ) 

remzine mUracaat. 

lf ve işçi arıyanlar: 
* 40 yaşında tecrübeli btr Ermeni 

bayan, iyi bir aile yanmdıı orta işlet'! 
veya çocuk Oa.kımı gibi bir ~ ara • 
maktadır. (Dadı) reILzln~ mUracaat .3 
• Liee son sınıf talebesinden bir gene 
öğleden sonra çok az blr Ucretıe res. 
mt ve husust müesııeaelerde çıı.ıışmak 
Uzere iş ar&maktadır. (H.Alev) rem. 
zlne mUracaat. 
* Ticaret lisesinin son svufma kadar 

okumu§ bir genç, yoksuzluk dolayısl.le 
tahsllinl terket mek mecburiyetinde • 
dlr. Muhasebe usullerini ve defter tut 
masıru bilir. Dalttllo kul\anır. tş ver. 
mek lstiyenlerln (12 K.) ıemztne rr.IJ 
racaııt. 

* 21 yaşında, lisenin son .ımufmda 
talebe bulunan bir 'I'Urk genci, mek -
teblne devam etmek ~ıntı:ıe , tıe~n 

:!'aat l ,&O dan gunUn geç vıık :.ıne ka 
dur herhangi btr yazı!ıı.nede ve~.ı 

tllcca r yanında az bir Uc·etıe c;;a lış 

mıık istemektedir, (T.Y, K.) remzl::~ 

mUracııat. 

* l4 senelik şoför ve •anılrci, es~; 
ve yeni yazuarı mUkemmd bilen, b.:>n 
servh lerl bulunan 28 yaşm.:ia bir g.:n.,; 
ış aramaktadrr. (I<an) remzine mti 
racaat. 

* Lise mezw:ıu bir genç ayda en aı. 
30 lira bUro, yazıhane, V"e mümBJ:lı 

yerlerde if ~ramak tadır. ·{ t~rar) re!ll 
zine müracaat. 

* Orta.mektebin ikinc1 smıfındal' 
malt vazlyetinln bezuk!uğu yUzUnden 
ayrılmış. 18 yaşmda, yaıı.aı iy:I, he!!a · 
bJ kuvvetli bir genç, mUteahbtt ı:nfl. 

hendi& veya bir doktor yanında çalı, 

mak istemektedir. (S. B'1l. 1) remzı . 

ne mUracaat. 
• İran tabijyettnde.n. İ.lt.a.nb~ı: 

tli:rkçeyi bilen, franaı;ı;e&d.tn biraz a,ı. . 

layan, lyt referanslar verebilecek b'.ı 

bay, her yerde çaltşmak istemekte . 
dir. Ta§raya da gider. ıyı btr maa, 
verenler tercih edilir. (F.K. 18) re.m 
zine müracaat. 

* Ortamektebln eeklzinel ımıfm -
dan çıkmI§, 19 yaşında bir &enç iş 

aramaktadır. İki sentl Almanyada. 
cam ve §ite Uzerlne ihtl.Mt> yap~ • 
tlr. (M.K,) remzine mUrac•at. 

ıı: Mali vaziyetlnln mtau.deıı~ 

yüzünden ancak ort&mektebl blttre • 
bllmlıı blr genç, herhangi blr müessesi! 
de 1§ aramaktad1r. DaktUo l>illr, to. 
toğr&fçIJıktan anlar. (Ça:Jpr 7} rem. 
zıne müracaat. 

Müteferrik 
* •"Uıdu bir talebe ünlnralte yalmı.. 

larmda nya Caploğlunde. bir pa.n • 
afyon veya kiralık oc1a araınakt.mr. 

(M.K.Ş.) remzine mUraCl\&t 
* Bir genç; İstanbul veyR Bcyot.ı.ı 

semtinde kir&!Ik oda ıı.ıa!Ilaktadr:r, 

Mlliıtakll ve hafit möb!el! oımal.an 

tercih edillr. (Oda) remziM müracaat 

Aldırınız: 
Aşağıda remi~ yuıh oı. e , 

kuyuoularmu:mı -1anna ırelelı 

mektupları~ (pazar. 
lan hariç) Mq9D 9babtatı öf leye 
k&du ve ,.ıat 1' dea aon.ra aldırm&. 
larL 
( A .G.) (Bulunmaz) (F .N.S.) (l".D.Ki 
(11'.K.) (~ GRU) (.Kısmetim 5) 
(Ica.ynak) (LA.le 11) (M.E. 49J 
(Mesut olalım.) (ÖZbaba) (P.T.) 
(P.A.) (2, U.) (B.Ş. ldmaeelz 
(8.A.E.) (Samimi) 

~ 
~ ., .. 
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