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Hilmi Ziya ve romancllrk 

TIL: 15 • SAYI: 88'8 
Curus ·~ar. m: AUara a. ;-~ıaı ~u• r Yazan: llldrllrte• 

r...,oa: ldaN (2'170), Tam iSJUI) 
---ı reıc: btaabaJ VakJt..Pmta atan: tel. 

.. -----~~--------_J 
• 

~li Şef in Dil Kurumuna telgraf farı : - ~---- - ~--- ~ 

ıapoa Batvelrllla•a aatlla ı 

~Otteftkler taaruza 
hazır g6rDnOyorlar l'k dili blytlk bir 

tllJet dlU olara i O~arm bu maksadını k0çomsememe-
••ede 

~ .. ,AA.,-0n .... D11--- ........................ -.,.,.... lidir, Asya harbi uzun sürecektir 
..._ Olaa k dU kurumwwıı koruyucuau genel b&,. lt berindeki çabfma1aJ'd&a ..vk duyduklannı &6· Tcıll)'e, 28 (A.A.) - lmp&ra-
111 ~ lluıı Şenmia Jrunım genel eekreterllltDe rerek 1evtmyorus. Bu .-ııakl b&)'r&md& da bUtlln torluğa ya.rdmı cembıctinin mer-

"r>n cendermlfJerdfr: kUltUr allem.Js iJ&l g'ÖetermlfUr. TUrk dili ıbl1)r11x bz komitesinde ııöz alan Bafve-
"-. 'l'u ba1!'&mnıı vat&ndaılanm& cu.d&n ku~ bir medeni:ret. dW oı.ar.k llerHyor. 'l'Urk dil kuru- lrü Tojo h&rbin tııııomda.n.beıri ka-
~ rıc. lt11lletlntn varııtmı ınaanııtm yUkaek bir mı.nun çaJqmalarma tepkkOr ederim... ııamlan 'za1~r -~sinde olde 
"tt .::ra>ı. mtlletlerln gözleri önünde yükselt~ (TUrk diu kurumu .-.ı .ıtreterinfD ımn feı'e cdl1miş olan aıvanta.;ih durumu kay 
,._ 'darı lerden blrial DU 1nkll6.bıdır. AtatUrk'Un telçafl&rlk kurumun :JUrddql&ra tetekktlrlertnl ciıettlJtten sonra. §Öyle demiltir: 

-..ı ..,.. ,Ukran duygulariyle yürekleri· bildiren yazı J nd aayfammdadır.) "- Böylfl olma1tla beraber, bU-
::::::~-.._..;. __ ._...;..;; ..... ..;. ............ --........ _.. .. , ........... --......... __. yti.tBritanyaveBirleş~Amerikn il.=: bir a-a mağl.~cıöcrden acmra 
~ lçlade Awrapa: il Tem,ızla ıoa belirmesi ~n karaııbk ge1e. 

ALMAN U-SULÜ 81HH1, ~CUZ :::.::;:! E?:~f~1§. 
Adliye Vekili &&ı~. Bu d~ıeııeriu 

VE KOLAY YEMEK beyanatta ~~~ 
~ - U ı d ft'tjm,iz iki mis' i 3.l't:U'dacak. ia- nJmektedir. Bunun içindir ki l'it· 

a... . Yazan : ~Uff s . . . bu un U tiJlı98.liıı a.mmı ör şekilde art:ırrı.. tikçe mtw.>et bir mikıadeıe mahi-
~._ ... _ mam: a:ıilmkl1n ola.caltttr. yetini alaca.'ktır. Düıpnanı esnek 

~·cı.n sonra Alman· ı İM kömtlr veya benzin gı°bi bir Tojo earJerini ~;'le bltiımiŞtir: :İ9İll bir ~ engel!ıeri devirmek, 
tJ~ tflki lehlrlerinclen ~i dmi &jil, et ve ot, eojuk ~ "- BttyDt Asyn ha.,.bi şimdi u- bir 91* aır11*1an yenmek g~-

....._ .... Joı. ile Münib'• .,.ittik kelimeleri :..lncJe toplanan pek u.. Hillfmda karar Terilen ,__,,__ . ._._,, ..... .. .,.. - tıO:recelt bh' harp .IULLW.C ~v- tir.,, 
• - IOSyalizm partiıHııio npk, cl.Dsi \'e De"ileri '°k "yler- V ekllet tamjmj haqi 
~ ba tebiıde puti mil- 1 dir. Onan kill cimi ve nevil_... hukuki e1&alara dayanılarak 
4~~- beraber civarmda j pek p ve lmnfik oı... Yİ1~ ve h--'----? Doğu cephesinde durum 

Sovyetler Nevadan 
taarruza geçtiler 

~~--an dai topçu lotsk}- ' iceeek maddelerinia ..-.., 9~ .....-~ .. lit ~ ett& ve ak,.aı yemeJderinde J91111İf 
~ ~um en daihk tarzı da batb ....._bir illm mev
~ ~ olchaiundao dağlık ara- zuu haliM girmiştir • 
.. ~•.edecek askerleri yetil- Almanyada yaptlğmm teAik 
~ '° .. S.rekll o an tf.lim kı· Mphati vesileslle llemell ._. 
~ 1ıw1 __ ""'1a ci.vanndadır. Bu. 1 gtill bafb bir Alman mebrind• ve
::""WI ..:.:-"il bir de Alman u · ya k6ytblde balanduk; y_..kJert. 
aııı.. ~i var. Ba •tanede aıizi de her yerin bmaalyetine 16-
~ u...... '-ika yerlerde oldaju re u çok bafb tekilde bulrlan
~~ ~ elektrikle piıi- DU!J baldak. Fakat bllttla ba 1•· 

' ~lar da .-banaos o. m81erde mllftel'ek bir nokta ftl'• 
"'~e yıkanıyor. eh; bu da muhtelif et \'e ottan pL 
~ latalarma mah!'tus o. "'lilmiıt yemeklerin yanında mat· 
'-t ~tlerini gördiiktea bka domste9, hıyar, salanhk il-

...._ """'l .. laer it el*trikle lıl 7..-.S ,.,...lıWtm .... •· 
... ~ ı...tane1i gezdikten memesi idi. Almua dal tıot09 
~ -~ J'&ttıklan yer~.. ~mlzonandaki aüeıin yemekle
~ 'ile he..kh=neletine baktık. rl yanında ayrıcı& bir salata bu· 
~ ) "-nı olduğu için as- lunmMI da Almanya.da v~'lamin 
ı.a: lllhi..._~r.e dolmaıt· nazariydinln orda tetldl&tmda 
L"' ~ Gtmmaşlar, J8Dek- tatbik mevkline ginnİt oldap.na 
~ •...ı.. O gtlınttn yemek gösteriyordu. 
"u; ~ kaplllllla ıu ••· Fakat Alman ordala.nnda •· 
~ • : mJere Yerilen yemekJerlD blyJe S et •e P91atea, -.lata. "oorba, et, patat•, ..ıata,, ,nhi 
~ ~. hhat hemin J11kaıı bir bir kaç tllrltl olması hareket ha
"~ İ7i iıtlemell içia sade. li'nde bahmmadılr zunaıılardadır. 
~~ ınaddeJi iyi ~iaıten Sefer '" harelıet baJlnde ise u-
41.... ........_ lılradlr; fakat taba1 bilgi- •r1ere veriı,.n kanm~na yemeli 
~ ~ uvl bir rmkine- c1ıaha lıuit. yani bir Dt'vl belleyi. 
'-...._~ ~ imamn bayat Ye ei ~ır. 
ıf!lıııı....._~ t.nm eden maddeler (Devmnt Sa !. tfa. 6 il.n > 

I
Stalingratta bir kaç mahalle 

Almanlardan temizlendi 
&erUa, ıs (A.A.) - Alman ordu-ı kırılmıf ve kuvveUerimiz tarafmd&D 

lan bafkumandanlığ.mm teblltt: rtrl§llen m&h&lll bir taa.mıa baft.rJ 
~ pal 1*tı ........ Al. ... lıltmlltll'· 

m&D n Slovak Jı:rtalan ~tin garplf. limen ıtSIOJlOD cenup dollllmMla 
malardan llOlll'& Jtlbek daflarda bir cmam.aıım mllkerrer htlCWDJa.rı &lır 
çok mnsller lfgal etmtııerdlr. za)'iat "1'd1r11erek pQ8ktlrttllmQfttlr. 

.K&radılniZ kıyılarmda bir A?man Ladop &6111 ctvannd& ~ 
torpil mot6rQ bin tonluk bir dQpıaD yeD.l taarruz1&n da lıurılıDqtır. 

.&nisan, '8 (Valat .. bıalııirin- pmt.1 batırmqt,Jr. I>Ufmaıı Onemll kuvvetlerle M..,. 
den) _ Temyiz mahltemeei oesa Stalingrad etrafJarm.I& ,apılaıı çar. nehrl Uzerinden dotu7& dotz'u 1ADlıL. 
daireleri umumi heyetin.ce Adliye Plfmal&r aıraauıd& Alman lataıan sradı ,kuptma hatUnı ~ tef9!> 
Vekil!iiniD llOD tamimlerinclen febı1n flmal mahallelerine dotru Uer blla etmlfUr. Bu tefebbQ.a dutmau 
biri hilA.fma verilen içdhat kara· lemif1erdtr. Ştmdl:re kadar ilP1 edl. •in' k.,ıplar ftrdirilerek aldm blrü 
n hukukçula.rmUZ aruaıda baz1 len tehir böJ&'ul tamamen dUfmaıı tırılmlftn'. Burada 893 deniz taptı tala 
milta.leıılıa.nL yol aQm~t:Jr. Bu me- f kuYYetlerlnden tembleıımlftır. DO,. rlp oıunmuttur. 
sele Uzerinde Adliye Vekili Ha- İ man tarafmdall 7&Pllan taarruzlar 80V1'1lT TBllUGUaat 
aaıı Menemencioğlu 111 beyanatta ı topçuıwn ve bava k&rp koyma batar. Londra, 28 (A.A.) - lıloekovada, p 
bulunmuı,tur: yal&ruam baraj atcıU• Alman • Ro • ce yarım nqi'edllen SoV)'et tebllti: 

_ A~ vekilliğinin • afua- men n hırvat kıtaıarmm toplu halde J'1 eyltllde kuvvetlerlmis dtlpıa:ı 
toe 942 tarihli tamimi ve temyiz glrlıtiklert bareketlerle tUirU wreue ıa, staUDgrad, Kor.dok Ye Stnyavlno 
mahkeme&i ceza daireleri umwııt pl1ldlrttllmtlftUr. ~hrtn lllD&l n ce. kUimlerlnde ılddetıe çarpqmalarma 
heyetinin bu tamim hillfına teli& nubunda blr kımn Rua kıtalarmm 78. devam etml§lerdlr. 
eylediği içtihatdı belirten 21 eytnl lı:Ontt baf"ıfletmek için d8p1an tara • Diler cephelerde kayda deler hi~r 

1942 ts.r-Jıli karan hukukçulanmı- fmdaıı yapıl&D taarrudar akim kal. del1flkl1k 01mam11tır. 
nn il.giaini ~bu hllsıısta ha- mqtır. Londra, 28 (A.A.> J ~t tebll.f. 
zı mOtalea.la.ra yol açtı. Gv.ete- Cephenin mtmal pa!mbıde Rfjn ekinde fU t&falll.t Hlilme'ktecıtr; 

(Detxımt Ba !. Sü . • de) yaıanmda birçok dGflD&D taarruzıan (Df!NOmı Sa e. Sü. 5 tJeJ 

Amerika uçan 
Zlrhhlar inşa ediyor 

Harbi ba uçaklarla ve 
aürpriz aayeaiıide 

D•necaklannı aöylüyorlu-
•9'7.m, • (A.A.J-llefhur taJ. 

7&re llıfaa&.cdarmdan Glffn Kart;b, 
lılr mecmmcıa f6yle yasıyor: 

Modeli bütUD dilnyada !evkalA.de bir 
iıııayNt 1l)'aDdlr&cak tayyareler 1Df& 
~te~ Bombardıman ıanareıe. 
rlDdeıı mllt9141kkil urt bir armadamn 
lapauu ikı:ıı&ı. etmek Qzereyis. Kıta 
... nak:.ı için t&flt tayyareleri de 
J1111117~ Uak ve gizli O.ıılerdeJı ba. 
Nket ederek uaun seterler yapabile 
oek uçaklar inp ediyoruz.. Evsafı gts. 

il tu1;11lmakta olan yeni bir llet icat 
etik. Bu &let, tayyarelerin en kut< 
• tı&b&kaaı Sçlnde Satlkametlnl em 
m,.tle t&7iD etmealne llWdar olmak. 
tMlr. Alman ugaklan, Polon7&da 
*Priz •JUJnde galip getml{lerdtr. 
.llıpoll uçakları da Perl Barbw'd& rene 
ll8rprls aayelllnde mu•attalı: oımuııu. .... 

Amerikan ~ da barbl atırpıu 
aa)'U!ııde 'kHaaceklardlr. 

( /Je aım "ı'l .: Sı'i. 6 M 

ADI erik ada 

Bir yılda 5 milyon 
300 bin ton 
gemi yapıldı 

Çörçil bu münasebetle Ama· 
rikaya bir meıaj ıı.ıqretti 

Leadra, 28 (A.A.) - Birlelik 
Amerikanm bUyUk Britanyadüi 
LUyUk elçi1i Vİ.lWld, ~rtil tara • 
fmdan kenc&iDe gönderilen qap 
daki mesajı r.ı.dyoda okumuttur: 

"Bilttln dUnyada mihverin teca. 
vilztlnil durdurmak :çin yaPtJimıu 
gayrette bi'l"li!şmiı mılletlerden 
beklenen aon tc1birler, çok gil&el 
miı9aller yar&tmıştD'. Son 12 aJ 
adında a aıeaııi olan Patrik Hen 
J'1'Dln dmke indirilm~denberl 
~ kısa zaman zarfında hemen 
hemen CSOO tane büyük yük gemi • 

(Devamı Sa. !, sa. 3 "') 

Hitlerin bir nutku 
Sahay ruınaeJlerine 

oailelerini anlattı 
BerUD: 28, (A-A,) - l'llllnr w 

&'GD ordu, dcm•nma n Ja&n kuY'fttle• 
rlD1Jl 11 bin .Ubay D&mMdlne hitab.a 
... &lmıfl.lr. 

FWırer, PD0 ubr ...... lluSOll AJe 
man:vanm mukadderatı idil ....,_ 
etmekte olan muamm m"ede~ 
aferild llalaıı bQ)'1llı: ~ tuUılDI 

&Dlatmq" .uııa,.. ked!mı. tMlla 
edilen ukerlertn blfll* dGfm JGIE-
•'k •azl&lert -~ .... -Ala 
man ukertntn yQbek 9ft8f ~ 
ne olan a1'lldmU tmamm w ..-. 
olan lı:anaatfnt 'lıtldlrmiftlr • 

.. 
tcitbl Cllk Ye maoerG romanını battan IOnCI kadOI &~ takip 

edeceblnfz -

Basm lta.gat'ımızJa nıülıinı bir ~ 
. •\. 

llarblnelld'la otaıım 

l!ının 11e Memun 
Yazan Arabcadan CftfNn 

~ o.. .,... ........... lllalr 'l'anlatap 

.. ~ la clefa ...,.. .:.- flluml ........ ldt .... ,. '• .,._,dır.,...._.... .......... "8al&llattla S;nnlıl... "A ..... 
~ ~ ........ BoruUI.. pJd &arlld WDlanD mfte'"" .... 
~ _,,_ - - ...... ile lle'mml., wırt ...... oM 2 1 .. 
-~ ....... e9eleM19• 1 .. tNaacllıa ,..,.... ... u= ı-. 

WUd romanlarm blr tüeeel'icllr. 

Saıevman Nazıf ile Mehmet 
Q· All Ayni arasında 

·~~i kalmış bir münakaş 
~lllıdiye kadar neşradılınamiş mektuplar) 
~ ......... IOI• 1o7JDet11 lılr ft8lka olaeü .. _ka....., 
' ..... tt~e kadar aqredllmemlf ook merakla 

0

't;ap. 
~ ~ AU A,.rata oenplanm bula.aakRDm Bbttbt edelıL 

9e edr.lıl,at meralddarau al*'o1ancluwk olu illa mek&.aplM 
-ı-ı ....... lıılr fUllr mftn•k=IHDI IMıllrtm*~• . 

\' ctl.t, peJr yalnntla 6a telrilıalan olmyııeulanna 
tcuaacc.Jr ve 6~Jr yeni imzalar tanıtacaAhr 

Mutıa.rrirter jübi 
ilk yazılarının neşrinden 50 yıl geçmiş 

muharrirlerin jObilesi yapdıyor 
yazan: hakkı tarak us .... lıll'llti ııt ..... - , ......... 

l1k ,_.. • J'd ıw BulMI SYreık m rmwww 1 llM't ım •71· tik JUlth ın ~ llace TMt!lhnaaı llaklkat gıızeıeaıac1c llepedUen ...,. 
....,. ~ *&ad llaU4 ZlıP 'l1feldllll'lla ı ı ıeı 're ft JMI deki ıe- YckWmlz 1'"uaci Atralınm çOC:akluk ~ l&U de almmıt 1ı1r ,....._ 

~ cr-•MMe> 

• 
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uharrlrler jubılesı 
İlk ynzıs1 61 s~

ıte e'""el t n Ab 
dUJ1ınl< JJArnldı ": 
lnz kard~i Abtllil
hıdc MihrUnnisıı 

Tarhan 'm gen ı; lik 
l'f'Slllne 1012 ~c ~ 
kHmi6 bir • ._ .m!. .. 

mesleğaniziıı lıUyUkleri adına bi lıarrir, bir munlli:m, bir mUtefek· 
rcr s:ı.ygı tSreni ynpnınk arlulda5- klrl. 
l&J"IDUD basın kurmnlannda beun 8 - ismail f Pnni n<lı masi1ti ile 
vazife verdikleri lllt gUnlenll'.nbe. fcl e!c:ıin yalt n<ln.n tnmclığı bir si 
r:i ioirode yer tutan bir <>Leıutl, ı.:r nındır. 1 1 hnzlrnn 1882 ele çıknn 
ifltek, bir di'ltl<, bir ac:k olmu tur. tercliınnn•J h:ı.kikattc tUrk imliı. 'e 
Myle iken, !',!ekil ,.e te<"Arre lrirblr;n IOgafi'ne dn.ir bir yazı buluruz ki 
dıen ayn, fa.kat bu maksadı yer:. altmdnld fE"nni im:r.n.sr ilerde bi·1.c 
nıe getiremc::nek bal.."IDlmdan aynı 1'iiyiik bir felsefe IUgati kıı7.nndr 
hiT stlril engeller birbirini kovn.1ayıp !'2cal: ol z:ıtinclir. 
durdu; yılbr \'al' ki ba,ım. meslel•- 4 - hıuint·I evrnlc mecmuası 
1e:rin bana ben7.C1' hareketlcr~nl a· nm 8 mıı.rt 1888 s.-ıyısmd:ı (lt:mir
:rada bir hatırlatıp Juıvrrnyan ı;e- den gönderilmiştir. imm sahibi 
ne lrıead9uiz olduğmnttı ha.1de keı\o her.Uz bir mektep çoruğu imltı: fa· 
di bllyüklerimizj andıh.....a hep tek Jmt ze'ıd bir zat olduğu JlUardı rn · 
haşmna andJk;h5r biıi iÇin gönlil- dnn ruılaı;;ıJ~o·-. ese .. ini siiı:cl bul. 
m1bde snkladığnnu sevgı~ ı lı:Je • <lnlr) diye bnsrlnn bir mektupta 
rinaeıJ, btri'nin s:ıhsmdn. ol un oo mlkibrist 5:ıkirdnnındnn u.saki 2n• 
:tirtecek bir gösteri etrafında top- de mehmet Jıaiit immsı var. bu 
lanmalt imk&nı olmndı. ihmnlden imza ile bir yazımn yine bu o;;ırn
değil. buna verdiğimiz önemin bU· lnrda aydın gn.zct~inde cıktı6'1nı 
Jlftk'fflğUndtıll gelen bu gecilmıe • da bi1iyonı7, <kimck 50 yıltlır dııi
nhı cut~ sonu ge~ olduğunn si. ll1a. taze, he:- Z."Ullan güzel yazan 
se haber ve~n genis bir nefes lınlit ziya us.-ı.Irlıgil U'itnrlımı7. jilbi· 
aJnus olnyonmı. h.'flli'zin mJhmlu snyrlacak. 
memleket~izde bıı.1Jmrn ilk fili- 5 - seJa:Ufitc tıktın J,,"mlce.t c. 

7İ i~.anbul<la basgöstcrmi., olduğu <leh mecmun.sınm 13 mnrt 1883 t.a.. 
idn mmtu.ım <l:ı bununla meslıılu rihli sayısmda giirdiil,'i.imüz te
''D:dfelcri.nden birini yerine getir- .ral'ki yazısı bize yn.lna o:msız ma.t 
miş olaroktIJ'. bna.lnr değil, C!Ulh matbuat c"crle-

lOBtt ... E 1ÇlN VASJFJ ... A'R ri \•cnni'I olan bir zatin hııznsmı 
bı1iyon.-,uıuz. bizi'm mesleğimi- fnşıyor: OSl11!1D teıVfit;: ynhııan, ,·a· 

zin bll:vüklcrini n.,'Vtl'lllal· o lrnMr tnn gazetesinin S."Lhibi alımet emin 
ba'iit bir i4' değild~. Dol!ıımlann yalmanın baba ıdrr, 
yıJdönUmlorinl ole almnk hem sı:ı. tı - tf'.rcüınnn r hakikatin 12 
derAı tabiatin bir tesadüfünü nlktş. mnrt 1883 !lnyı!lrnd:ı ~eyh vasfi'yc 
lam:ıı:'l'. Jmllasmnk gibi bir uuı tn· ı bjr nnz~ bnlonız. buna fmzalryn.n 
ra olıyor Jıcm - nrtık ~<cnılim bile hot'~G.'\de hsfrz mu t!tfıı nsmı. mu . 
lıis9edcr ~lrnnştum ki - bu bir &!\~· alliru nnei devrimle mlirtiwct ga. 
gı de6-il, sıın'ki bir saygıSIJ,hk olr.- •. ctesini idare ctmi~ csk~ bir mes
~onla. ya, h:ı•tflmt•nin örtU~tinn lek nrk:ıd:ışmuzdrr; e lrl ayan 11.1..n.
hir dlhtiye lmldımmğn çahnhyan "mdnn nrumhi znde n'<ım f"fen<li. 
bir y:ı.ramndılctnn gelme m~<mm 7 - cslô mn.liyc nazın \'e mali 
bir f\3.YgTsrı.hk! <.-'>erler mUellifi abdurrahnıan bey 

tinnun için boo mesleğimizin bli- iz.mitten terclinumr hnl:ilmtc gön. 
:ı U1dcrfni topln bir halele ıın:ırnk d& ~ril ret[ ncsrcdllrntır1 a.bdurrn.h. 
~aygnn17.1 gö'>tercrelr zıırnamn r,el m!ın \"efi'lt im7.nh bir ga7.eliytıe 2.1\ 
<1 ~bi hatrrlatıı.n saati bnskn bir nğu.stos 1883 de b:ısın lilenıinc a.· 
ı ·•l':':ın,"' abra'. lrunıyonım ve yal. b:ısmış o!nn bir znttır. 
1 r 'll'"'i hhimizin ilk yur.;;mm 8 - e1m belıir hlb:im tepeyrnrun 
ne .rj ~ft yamn bolduihx r-t'n hı m h:ı.yn.tı ldn 1883 sonbaharın. 
birljl,t,. y:ıp!lc .. ğrrnn bir say~r tö • <ln ltonynd."l .;ikan konya gazetesi 
reni iıf n en uygtln bfr 7.amıı.n ~t'l'" beşi!ı: oluyor. ebu bekir ~fl.zim bize 
mic: otu" diyO]'(un. bugUn de türkc;eden ha~ fran ız. 

bir Cle btıntda meslek tabiri da. ca iirlnr \'cnnektedlr. 
hn ..... n1' tı,"r lmdro lf'ln lmllnnıl • O - 9 hirin<'ikl\nnn 1888 tereli. 
mJstJr: manı lı:ı.kilmttc J?:Ördllğtlmfü; ab<lur 

tHrkı;e olarak ille ~a.zı ı ile l.iO yıl :r.ı...Junnn i\dll imzt\!lı ondan ev,;el 
on0e bıı....cm Alemine <toğma, olan de selfrniğfn i ,;ıa.yet gt\7.ete
vatsndammrmı bu neşir fau.liy~i sinde czluın tr.r.'lıiye frlm\l'\n ynz.. 
om·nlan yalım !\itap •nıret\nclc mış olan zatındır. bir ltiltiiphnnei 
görtlbneğe bas,am olabilir, ,.t'lı' lnılmk \il('ll<le "'etircn abdurrUı • 
fit.."i'r h ratı olın k ı n•tıımsı '. r mnn 0011 ire ı ~m ~n<lar ıwul nt. 
hımıt htr mnumi hlzhetin bnc:k~ lıl< meslcfünin ele l11:"1mmıl': bir e 
l1ir sah ma l!le\"k ' hasrf!tmi bu- meklMd.'r'. 
Iuna!t'lir. ben bu ~nh böYlece 50 10 - nhmet. ih an tok~öz \ida· 
yıl~ Qtmayı me leği.mfıb1 U- dımıı.m ilk yazısı 10 fkinciki,nun 

t\ ~ri arnsıntıa bir yer Mm~$1.\ lRS1 <le tercümanı hnkllıatte lınıut.. 
hak ~rcllren vnsıfbrdan biri ol. m15hr. gıı.zefecilil<te hUtun 
ı :ıl< !her<' k:!.bul cttı"'m. bir ömlir süren nl!ikn~ına balnnca. 

Gl ZAT! jtibilcmizln b:ısltro bl'.(leflerinin 
hu vıunfhtrda olıı.nlarm anımn- birl d.e ke!nf1's1clir. 

da bolunımlannı fngbit etmek işi 11 - fstruıhul dnrUlfUnunnnon 
bir buçuk yıl süren b:l- arru tırma. son ~rhi miltiin mllılerrisi ferit 
d:ın sonra nihnyet bitmiş oldu. knm tercilmnm h!lki~·atin 22 ikin. 
<oİmtli sl'le Uk yazrsrnm bir gn .. rte e;,t~rln lSM say sındaki cıiirl ile 
\eya bir mecmn:u'l::ı, yahut bir ld • 58 yıllık b:'r ll"5İr hnyatrne tthip 
tnp seldinde c:rkm:ı"lrndnn en uz 5Cı l·ulcnma.ktn-Oır. 
vıl .ı;eçmlş 61 r.at1n adlnnm sö~li· 1 2 - <klmrtın nutlnınu ilk ter. 
)Cccği'm.. \'ereceğim ndlnr, huni 1111 etime eden 7.llt. ibra.him ethem <lir
Hk y:mlıı.nnı kendifaine ha- \'nnn, eski ticaret n:ızm, terclima. 

m iHemlmiz için do"um tarihi nı Jınk'r. tin 24 ll. k"nun 1885 sa
~a'.Vm!\lc surctile SJTl\ltmmıstır Ye yısmd k' mektubile Jühilcmizfn 
t~adtlflcrin en mesu<ln olıı.ra.lc (la knrlrosuna l!İıiyor. 
ha~ nbdUlha!c mihriinni hanım 18 - ebUrrrr.a namıl< nncn uz 
t~lm!cıth-. gören, ~fıık meem asnım lıt ha7.1. 

1 - abdülhak hlimidı'n krLkar ıım 1885 cınytsındnki kıt'a i!e !'!On· 
ılcı,i a:bcJUJhH.k r.ıihrilnnl9& tarh$!'\... rnlnn &iytc;i sa,ııc; yaymırntn tn.kip 
atlını 17 eyliil 1881 clr ı:rkM hn.7.1. ettiği bfr m.sm hnyBtına doğm~to 
ııe.i eıvra" Myısmda ve "edibler (l<Utnlıyn. mebusu "c<t:d ttv•l.irenle 
oluyor terclimanm ey btilbül'' ıms mısrct tı'lV,öronin babnsı) 
rniln başhvan bir nazirenin a.ltm- 14 - 31 birtnej k!innn 1885 ta• 
la glSrtlyoruz. rihli ıı;nadct ~~;c;i (9İ'nnen pek 

2 - 21 mayws 1882 de c:•kıın ldicUk oldtıi'.:'ll halde lcabillycten 
tercthnan'! hakikat g&7.e~indeki pek bihiilc lmlun~n bir moh<lnm-i 
"'ar~l'n hmılsl akden~ n~Hmi:r.in attl:n böyle lııı1t <aten J;itjf bir c 
ı Uytlk bncftlAmıdan hl!'lllk<'l7Mle ~erini nnldile lltihnr eörra) diye 
l :ıkkJya tdttfr. bR,:alt~.ızade- tlirk bir g 7.el n~redlyor lef. CMr ke -
• •ınmm @n feyizli sahr.J.n.nnda.n mnlpncın zade ııı:ıit hryin o~ln ee-

'ri olan tımıirin en feyizli bir m... mil !';:\İt hcv. .. ai'f:t'" 

Nafia ve inhisar ar· 
vekillerinin 
tetkikleri 

Raif Kara-'e12!z 
lspırıoı is~ llıallnl 

incele ı 
Malatya 2 S(A..A.) - Şehrlınizdeld 

tetkiklerine dııvaT.ı eden Nafta Vekf!I 
refakatlerinde valı F'ahri Özen ve 
Mıı.latya mebusları Abdulmllttallp, 
Mahmut Nedım, Vruııf Osman Taner 
bulund<Jğu halde Sultan.suyu harui!a 
lı!lyenetttlllıı.lndeld inşa.alı göZden geçi!" 
mi§ler ve surgu euyu civıırındakl u. 
fak su blrfülntılcrlnln ı<urutulması 

iÇin mahaUinde ınUlıendls'ere direk • 
tifler verdikten ve Kurur.ııy ile Siro 
J;!SprUlerl.nl.n yııpııması lçln ke11lfna -
menin ihı:armı cmretllltteD sonra Ma. 
rap hareket etmiştir. 

Gilmrifü Vekili TurhaI<!a 

T<tkat, 28 (A.A.) - GUmrUk ve in. 
hf.ııarlnr veklll Raif Karadenl:r. Turhal 
aa geker fabrikasında ispirto latlhse:ı 
hakkında tetkiklerde hulunduktau 
sonra şclırlmlzc gelml§t.ir Vekil, dUr. 
Oğted!!n evvel ha.!kevindc tUtUncUler -
le konuşmug. öğleden son .. a da. chll 
hayvan scrglsjnl açarak vıı.. l, parti 
mU!ettlşl ve mebuslarla birlikte Er. 
ban ve Niksarıı. ı;itmek llzere gchrl 
mlz'l!cn ayrılmıtıtır. 

İnhis:u'lar Vekili ETbnads 

Erbaa, 28 (A.A.) - İnhisarlar 
Vekıli Raif Karadeniz Tokat valiw 
.al ve mebwlla.mruz1a birlikte dün 
Niks:ı.clan ı;clır:xtı1.ze gel.l''liş ve bu
mda tetkiklerde bulundulttnn son 
ra Samsuna tuı.TCket etmiştir. 

MllU Şefin dil ka. 
romana telgranarı 

(Ba~tarafı f inci ıaufadaJ 

Ankam, 28 (A.A.) - D'l bay
rroru dolayı3ile :Milll Şcl'im:Z ku
ıı.ım genel scıltreterinden 11.§a.ğıd~ 
ki td.:,""Il'a.f ı almışlardır: 

' 'Birinci Türk d;iJ Jrurultayınm 
uçıldJğı kutlu gilnUn onuncu yıl. 
dönümüne diL~n dil bayramı:m, 
ilk glinündenb:."ri öz, gliz.cl ve 
zengin tiiııkçenin 00.yrağuu tut.an 
yUce ve E::ı.yın va.T~"lllız.a., Tüm 
dil kurumundaki bUtUn ~~ 
a!lknduşla.rmıJn birJjkt<ı, kutlar, 
geçen dokuzuncu dil 'bay.rammdıı.
ki yilce hitabınızdan ve dördUn
cli kurultnydıı.ki eşbi.çilanez algi ve 
füjfötmrzda.n kuvvet ııhn Türk 
üilciliğhrin ylikse>k hima..reniz al. 
tında dalın bUyUk ve daha ileri 
başanla.ra. doğru olanca varlığı ile 
yfuilmdk yolunda olduğunu arze
der, sonsuz şükran ve saygrlarl:ı 
ı.."Uts.1.1 ellerinizden öperiın, pek 
sayın Milli Şefimiz.,, 

Anara, 28 (A.A.) - Ttirlı: dil 
kurumu genel .selw.ete!rliğinden 
h'ldirilıniştir: 

Onqneu dU ba.yramt dolayı:silc 
yurdun her yerinden gelttı. aı:ut 
hıma tel ~ yazrlarmm hepsine 
kıı.rşilık yıır;;ılınak: m.iimXün olama
mıştır, 

Tillık dil kurumu, on yılltk ça.. 
lıen12lı:ıroım bu dönüm noktnnn
da. bütün yurttaşları lrarşrlTk ola
m~ kmia.r ve g~Jen yn.zıla.rın lıep
ene birden ~n.clın ve yürekten 
soosı.ız tc!]~~türleıini hı1tliıir. 

---<>--

Oeml lnpatı 
(Başta.roJı 1 inci MYfQdnJ 

mni."l in~ edilmiş olması keyfiyeti 
adeta inanılmaz bir ecydir. Bu mlş 
li görUlme:mi bir ~llordur, En 
l)imserkrb bile Umitleti "~ ;otr 
za.n fevkinde li.r baııarıclIT. Yurt • 
taşlnl'II!lız de~ız üzerinde cereynn 
eden şiddetli muhnrebcd.c bngUn 
biten .!ene z:ı.rtmda 5,300,000 e ya· 
km tondıı ~<.-rniyi hizmete koymuş 
lardrr. 

1G - edebiyatı oedideni'n (b. na. 
ır.rm) :ı.hn1".t ~it b@y, ilk ~irini 
12 şubat l< 36 da nt'Şr~tmlştlr. bu. 
nu o tarihli güke..n mecınuaam<la 
buluyoruz. 

16 - mehmet ali ayninin ilk 
yazısı bir g1\7,eJ. olarak 18 mart 
ı 886 dt\ yine gülsen mecmoamn. 
ela ~rlanmtır. , 

l 7 - erzurmn mebusu emekli 
general pertcv demirhan te.rekk.i 
ftillı bir rnecmuanm 19 mart 1886 
da. çıkan ilk sıayısmda S3It pertev 
a<lıylR tereümeler n~reden ~k
tur. 

18 - lsmall hakkı eldem (son neş
redDnılş eserlerinde allıan dele) nahll 
' emel adlı bir mecmuanın ıt mart 
1888 da ~n ilk sayıatle bum Al'9 
nılııe giriyor, hakkı befln. zamanında 
pek zengin mektep memnualannı çı. 
karmr, olduftınu bltlyonu. 

19 - kmlrlt alt l9flk. daha o6lr 
abdnthnmlt dtftilabı _.,.... •VBtlarjo 

fDf.'"""" & r~ , .. , 

Adlıya Vekilinin 
beyaaatı 
(Bıı8 lamlı Birincide) 

kroc takip edebildiğim bu müta
lealara göre ileri sUrülen f .kiricr 
~u b':r kaç noktada toplanabilir: 

ı - Kanunlar mer'iyeUcrin
dcn evveJJri hadiselere ç.;ı.mi.1 ola.
ma.z. Yn.ni kanun makabline gn
mil o!m:ız. 

2 - Tııminün mew.uu kazai me
selelere t:ıallült e~ vr. Adliye Ve
killiği kar.ai iller '!çkı tam.im ya
pabilir mi? 

3 - Bu tamim mahkemelerin 
i.st'kl!i.lile nasıl telif edilebilir? 

Konun mnk11.bllne p.m.il olmaz. 
Bu, bir hukuk knideA!dir. Çünkü 
mer'i oan irenuunlo.nn, işlerini 
ve hruıettetleıinl taı~m ~yliycın 
yurttaçlarm bu durumları sonra
<.lnn yilrilrlilğc giren bir kanun!n 
boz.:ukıca.k ohırsa kimsede emniyet 
k&lma.z, cemiyetin dilz~ni ve huzu
ru bozulur. Bu itibarla bu kaide 
hükOnıetin ana prensipl erinden bi
rıidir. Fakat eonrnda.n yürUrlUğe 
gıren bir kanun kendinden evvei. 
l:i kanunun dirilm saydığı b .. r fiıli 
mUbnlı kılar veya o cUrmUn ceza
sını hafifleŞtiriree kanun ma.l:a.b
line ~'llil olma~midesi geıne tat
bik edilebilir mi? B;:ına ceza hu
kuku menfi CC\':Lp vermekted'r. 

Tlli1c ceza. kanı.-ıu da iJd.nci mad
denin ''J Icndikten sonra yapılan 
kanun2. gen cllrilm veya kabahat 
oı•ytlmıyan bir fi'lılc:ı doJny: da 
.kimse cezalruıclmlruna.z. Eğer böy. 
le ibir cez'..l. hUknıolunmuşsa icrası 
,.c ilamuni neticeleri kendıJ!ğin
Ô"D l·alk:ı.r, diye yazılı ol:ın ikin
ci ve Uçüncll ftkralnrik ccz:ı huku
lnınun kn.bul eylediği bu fi'rri ya
ni lehde olan eonrclti knnunun 
C\'\'elk.i hMisele:-e de 5am!l olaca
P,nır klıbul etm~ş 'bulunrnnlttadır. 

Bu kaldeyo dayanan Vekllllğin ta.
mimi o sıralarda hUk(lmetçe alman 
karardan faydalanabllecck baı:ı malı,. 
~m ve maznunlarm bulunma.ııı ihti
malinden mUlhem olmu11tur. 

Bu tamimin mevzuuna dahU olan 
fiiller narka ve el koymaya muhalefet 
.auçlan ve mamıun bulunanla.r kamı. 
nun ıtımulU dqmda idl, Temyiz ~. 
za dalrelert umumt heyetinin ekııerl. 
yelle verd.iti karara nazsran tılenlldl. 
ti zamanda. mer i olan ka.rarıı göre 
mahk(lm ve maznun bulunanlara aoıı. 
raki karann §Amil olmıyacağı teıbit e 
dllml§ ve bu huıusta fikir aynlığt d~ 
ortadan kalkmıı bulunmaktadır. 

nmytz 'Ceza. daireleri umumi heye_ 
tin bu karan cUmhurlyet mUddelumu
millklerine tamim edllmlıtlr. 

MatO:m olduğu üzere Vcldlllkçe yıı. 
pılan tamimler n:.abkemelerln kanaat 
ve lçUhadJarmı bağlamaz. Bunlar 
mahkemeler için sadece bir ic;Uhad 
kaynağıdırlar. Mahkeme icWıadlar-. 
da ~yledir. Hallettllderi davalar için 
kaziye! mahkeme sadece bir lçttha·l 
kaynıığı olarak kalırlar. Bunun ~ytc 
olınl\81 da !Azım ve zaruridir. ÇUnkll 
lc;tl.hadlar ceıniyet).n ilerlemelerine u
yarak dalma bir tebeddlll ve tekAınU. 
le doğru giderler. Bunu her gUnkU ha
ya.t.muz.:dıı oUkranlı\ görmekteyiz. Tt1.o 
mJmlerlle, ne~riyatlle ve bUtUn vaart:ı.. 
larlle lc;tlb.adlan tekAmUle aevketmc~ 
Adliye Vekilliğinin en önde geıen va. 
zlfelerlnden biridir • 

ÇUnkU Adllye VekfU adalet tevzii 
nzlfeslnln en iyi bir §ettUde iıtem~ 
einde.n miUete ve onun mecUalne kar§? 
blrtncı dettıee meıı'utdnr. 

Mahkemelerin flıtlklAll bahsine gt. 
lince: Bunu da. ~ lk1 noktada topla.. 
mak doğru ollll': Mahkemelere "bu da. 
"VIU"J bu oekllde hallet,, denemlyecefl 
gib.{, mahkemO,den "'bu daY11_yı nlçilı 
bö~'kı hallettin T .. 4t)"e de ~r •ual soru 
1amaz. Kazanın istiltWl 1şte bu ild 
noktada tecelli ~der. Mahkemeler ki\. 
naat ve lçtUıadlarmda serbeıttırıer 

~. teılrl!Atı eBUiYe k~unne mne •• 
yeddlr, Bunu lh1&.l <ıtmek hJ<,; bir kim
senin v hiç lb!.r makamm satllılyeti 

d:ı.hillndc değndlr. 

Fransada Sabotajcıları 
haber verenlere vaadler 

l..ondra, 28 (A.A.) - Abnan 
!kontrolü altında bulunan Patis 
mdyosunun dünkü ya.ymıında. B • 
lum ~ tehditler.:nin Fransada 
muvaffak Ola.madığmm işaretleıi 
görillınektedi.r. Paris ra.dy09U bal
talicy:ıcrları, tetnişçileri, pıaıraşUt -
çill.er.i.ha.bC'r w.reock ol:an!a.rm Al. 
ll'lanyada. haıı> eeiıi olua.k bulu
nııın a.kmbalarm~ memldrotlcrine 
dönmesini Alınan mabmtanndan 
:t,ıt~~ ~ylem.iş ve Ai
man mıa!lnımtamıl'n bu \!teklerini 
geç bı:rakımabızın i~
ni ilft.v.e etmiştir. 

lngtıtere kraliçesi 
bu ta 

Londra. t8 (A,A.) - l..ıoıl1mlda De§

redilon resmt bir tcb'I~, kn.ijçe EH • 
sabetm blras rahataıs olc!uğunu bU • 
dlrmektedfl'. 

Endtfe]ıııı malta1 ftl'9eelı' ldıobll' • 
mi!.!? ntmJiıt.:~ m.~ ~ı'l'Ulaell'tıadlr. 

Sovye 
Slovak ş 

bombar a 
Alınn.n hududu, 28 (A.A.) ynnruı.meler Ru.s bonıb& 

Röyter: nın dnha sık ziyaretler> 
Geni.6 hareket sah'a.11 Rus bom- ve cndUı;tri nuırkezlerile v 

be. uçaklıı:n t.On gilnlerde Bratis- l Yol tesislerinin bomb3 
l.wa Pe huduttan gelen ha.herle- bildiriyordu. 
re göre, Ziüna, 'I'ama\ . Tren- Veri.len haber. Sov}-et 
el~ ,. 1'oplicc ıteh.rlerine ta- nrun akın ~n+tkları srt8" 
a.rruz etmişlerdir. Bu 5chirlcria ellorile ''hoş geldiniz., 
hepsi Slovakyad dn-. işnrctler } aptığmı ilave 

Ta.a.rru.zdan blr kaç giln evvel c1ir. İd:!.re !'""kamları teli 
Rus l:ıomba uçnkla.rl, hnlkı Alman ilfm etmiş ve buna bcıtıe" 
müstevlil~c karşı isyana davet e. rilerin önUne gt-rnnck ~ 
den bey!-..nameleri ismi geçen şe- tedbirler alınmam e!l'lrl 
hirlere r.trruş bulunyorlnrdı. Be • 1ir. 

Alman hususi tebliği : 

Atlantikte üç büy ·ı, 
askeri taşıtı 

batırıldı 
Bir ayda 953 bin toı1luk {!::m\ 

batırılmış 
.BCrlln, 28, (A.A.) - Ncşrodllcn hu

susı blr tebliğ, Alman dcnizalt,ılnrmm 
gıimıut Atlanttk~ .. lngiİtereye dcğru 
yol alan Amelikan lutalanndan mu. 
rekkep bir kafileyi !:ısır.en tahrip et. 
tiklerini blidirmcktcdlr. 

Alma., t!""'zaltılıırı ··mn1 umum~ 

valisi,, sınıbndan 19 bin tonllAtolu\: 
bir ta§tt gemlal llEI "Pa.slfik kraliçesj., 
sınıfından 17 bin tonllAtoluk b!r taşıt 
ı;cmiyi ve "Dcrbi Şer,, omıtından 11 
bin tonUtLtoluk UçUncU bir gemi Ue 
bir refakat muhribini batınntşlardır. 
Diğer taraftan Alman denizaltılıı.. 

n Afrika ve Amerika kıyıları aı;ığm. 
da topyeknn 67 bin tonilato tutarın. 
da 11 dU~an ticaret geml.91nt de ba 
tırmı~lardır. 

LONDRADA M.AL"()J\fAT l'OK 
La.ndra: !!S (A..A.) - MUtte!lkle • 

r1n asker yUkın Uç nakUye vapurunun 
batınldığl hakkmdakl Alman tebliği 
hakkmda Londradakl Amerikan umu, 
n:J rnrg~hında hiç bir ma1fımat 

mevcut değildir. 
BİR AYDA BAT.IRILAN GEMİLER 

Berijn: 2B, CA.A.) - !Bu ay için. 
de .Alman Başkumandanhıtı tarafln • 
dan yedtncı hu•wıl tebliğin Jle§redil

mf~ olması münasebetiyle. Alman ha_ 
rlclye nez.:arct.ı. mahfellerlnde ıtöyıe:ıdl 
ğlne göre hepsi P..>8 bin tonluk U6 d~ 
man tjearet gemisi batınlmıştır. Al
man aııkert mah1c11ertnde, sene iÇinde. 
bu rakamın dUşmanm en b11yUk aylık 
gemi kayıplarını gtlst;erdlği stıylenmek 
tcdlr. 

Fransız Afrikasının 
müdafaası 

Vi§i' de General Veygancl'ın 
iıtirtikile müzakereler oluyor 

Londra: 28, CA.A.) - Şimali Afri
ka vazjyetlnt iyice bllen General Vey. 
gand Rtrleradakl lkamet.t-A.hmdan vı. 
§iye celbedllerek Fransız Afrikasmm 
ne wretle en mUeealr §Ckllde mUda
faa. edileoefine d&ir fikri alınmıştır. 

Lava.1.1.n Darlan, Platon ve Noges 
bundan sonra re!akaUndo General 
Bergeret olduğu halde tayyare ile Fa. 
sa g1 tmJ§'t.ir. 

Doja cepbaslnde 
(Baş tarafı Blrinciclc) 

Stıı'll.ngradda çetin çarpl§malar dt! 
vam etmektedir. Almanlar bir nokta
dan geri atılınış1ard1r. A 'manlar, sol 
cenahlarmı tehdit etmekte olan Rus 
kuvvetlerine kargı ltıal'1'\!2:da bulun • 
maktadırlar. Şehirde birkaç yUz ev _ 
den dUşman çıkarılmıştır. 

Sl'ALINGRADDA AL.'l\JA1'"LARDAN 
ALINAN E\'LER 

Moskova 28 (A.A.) - Almanlar, 
Stallngradm bir mahnllennde Jlerle 
mişler, ~vden eve tol• !if.ddeUI sav~ _ 
lc.r yaplUl§lardrr. Ba§ka bir molı.allc
de dapa fazla mlktıırda evi Rusıı.ır 

Almanların elinden almııtır. Stalln 
gradın batı ı;ılmallndc Sovyet kıtaları 
A.lıllıuı hllcumlarmı pUskUrtmUşlcrdir. 

DUuman burada 2000 telefat vermta _ 
tir. Geceyarısı tebliği, Sovyet kıtala
ı;.ınrn birçok mahallelerde Alman btL 
eumlannr pUskUrttUğllnU. Almanların 
ellerinde tuttuktan bir mahalleden 
çıkanldıklamu ve bu savaşt,a 600 te. 
letat verdiklerini bildirmtıktedlr, 

Tebliğde, Almanların bir parça 1 -
lerlemeğe muvaffak oldukları bir ma. 
ha!lede pek şiddetli bir savaş yapudı. 
gı llAve ediliyor. 

MOZDOK BÖLOESL~E 
Londra, 28 (A.A.) - Mozdok ke -

sjmlnde Ruslar bir köyden Qekll~ 
lerdlr. Naı.ller birkaç noki;ad& Terek 
nebrlnt geçmJı bulunmaktadırlar 
Groznl petrol sabuına dcğnı ilerle . 
mek için flmdi dtıfJ\lan ıayret sar -
frtmelrtedtr. 

~ n asrdl 
ve ucuz 1ıollf 

yemek 
(Başıaratı 1 n"l 

Dlrnz buğday UDU yaJIJ"_. 
~ıcli, nohut, fa.&Ul) e gibi ~"" 
ze ile ııatnte , pırasa, ::ı 
ync; sebro paJ"t1llnn ka ' 
binz et suyu 'e b:X- ~ 
ı:ıı 1 ile mp•• .n hepsı 

bah.~ttiğimiz dh.1ldc bir p 
~.urba elde eclilmi-. olur. 
f;ıfırbn. Tllrklerin a.5ntc!İ ~ 
<la b~r yemektir; bo ~ 
parça elanckle ge-~teJ1 ııt
m ı b'r grd'!Aır bl'r tıılı'l ._... 
ma<lıt"I takdirde bir tav"" 

nlııur. · • 
• Türk :;azcteciJerl ıııer-1' ti 
nrumda. bu ne\İ !;orbart. ~ 
Bc]gırat istuo;yonundB~ 1, 
a~'keri ıışhancaincle; tur 
Sivast<>poldaki knlelm 
sonra. me\•]{İ 1rnmutnnntdl 
El olnnık J~"tl\'tma 

zevk ,.e iştlha ile ycc1Ue1· /1 
lu ~rn.bcr bira ' e !'i1'11ll' 

ler. ~ 
Yedi yıl evvel Alına11 ~ 

Türk gn.r.cteci'lcri ile biri•' 
b:ıvzasmdn. tetkik se~, 
paı'dcn Koh!cruı'dc blr .4 
~ar birlJği melrtcbini ~ 
rado. öğle yemeği bu cıt ı 
7Jrlanrnıştr, Bandım ~';, 
tı"n bir tnth \'er(hnl'tı. •.J 

~, ... 
tcbe Hltle.r gen~lik pil J'll" 
lı obıı lmlnr ~irl~or, h? 
~ yemeklerini kendjtt"rı tıı'Y 

l.e hernbcr iki b:ıftnlıl< l!ÔJ 
gordllktcn sonra kenrli ıırı'~ 
gi<liyorl~, ornbrd::ı.kl t\ ıif~ 
lannı yetlstinnek \'ll 

zcrlerin.~ n.lıyorlard1. _J 

O ''akit bu tanda A!,':; 
nnı yetişri:neğc nıAl'"'-;. 
rnekteplerıi'n saym Uci 1~ 
,:<ine göre bo yoldan ,41 
letinin njle bayntı Uz~ıt'llİ' 
rof ~-mıınılan müeSS~ 
ret sarle<lllivordn ki bi 

1 yıınm bu~nktl buh~ t ı/ 
de hemen her memıeI<et 
ııelc olaes.k bt'T hareketti'~ 

Bogiinktl dünya bnb,_ 
lıııyat p!!.hahhğmrn her 
için bir üfct oldu~ P ~ 
~iil• n .h:ı.neler ynpıJırs:l ·r 
::uliı bir Ö\'iin vemek bl 
nihRyet on lru.;,,şa ~ 
nun ~ Kızılay ta fld' 
mliz('feki ıu~ iQi'nde yard ,ti 
ta~ fn.lrlrlere para.sez ~ 
mek Uzere açıhıcak •"~ 
nında yardım ~iJt'flJlydl 
halk tabft.lrn.sı İ"in ~ ıı~er'!ı 
,·ermek aynea dili;'\lrıli ,,ı t 
m--ledlr J.51 ....... . __./. 

Uçan iaıeıet 
( Baştara~ ı inCJ ~ 

Bizim tayyare tıı.brikaıa~ 
nliyetl.nl tahdit edebnccelt 
ntk zorluk yoktur. Dallll 
250.000 libre .sikletl.nde dP-nfı 
rma malik bulunuyoruz. :f31l lfl'Ş 
kUrelurzın en uzak nımta~1,
dar gidip iş görclıUccek t fP 
uçaklanmrzm ağırhğıDr:l'1 ~ 
Bu uçaklar, herhangi bfr r ..ı 
rak benzin almağ'a mec'bıJr t 
Pruılflğin bir tnrnfmdnD ıslJill' 
gidip gelebjllrler. ti~ 

Bu tayyarelerden 500 ıı. atl4...J 
tlin şekllnl değioUrcbillr. ııt ~ f 
medcn, har'!>! kazançla sotl:OO,OL"'.i 
den ewel ihttma.ı her biri 1' tr/ 
re Bikletınde veya daha f~ ıtll 
ta uçan zırhlılar tnp et1J\ı!! ~ 
cektır. Biz, bunlan ıımdi0eıı 
yoruz. 

izzet Mol!!!:n ~ 

Beyenmedln ml beni f 84
11 

yendim gel! 11'" 
Rua ben eyleyeyinl uıt 

tlim, gel: 
tızülmesln ten-ft 

tekmil, 
Uzttldft btmekerl 

mendim, &"lll 



......_.._. Yazan: SADRI UTIM 
~ t.a,ayı yimai iki yıldır lıuıanlar içİll de böyledir. ::z' -~ ka.ra•anda her m~· Nioln bir tiyatroda fımım IO!" 
~ "&td lııtey~ SOD'5UZ bir uuna kadar hınız, katili nihayete 
,...._~ cbr, ~nu a)ııi ihtiraala !<adar katil görmek ister Neden 
~ ~·•: ~er, i'htiraıh in. romanda sabit karakterıi tipi cJ:• 

....._. ~ ~· Hılml Ziyanın gerl.rille wroih ederf 
~ -.. •, ö~üyil a~an, Çör.kil kütle gördüğü herııeJ.ı' 
~ lilı• tık önunde buan ço baaite irca eder. 

1 kalaıı hall9ri mevcut. Vahdet~ lroa ettikten !IODr& c.• 
...._ ~. ıaıaan na ya mrulur, yahut !60DllUZ kin 
... ~e n. ıanıan mubtt>W ve nefret dayar. Banan için yan• 
L. "s ~~ rıkan bir rwo mak sona.aa kadar menfur Notre 
.ı_~ •Qa h lntn her ajaç~n damın kanbaru Jıep i,vıd&J'. Mat..
~16l'llldc ant mesvalu de\ıır. ,,.11111t seviyenin kollektif pıa1ııolo
~ • İlp t&rib 11\Umkılndtı_r. Aşk ı ;;ı, durumu hep boyJe oluyor. 
~~.~.. ! ınadcle<.ılik arı.• 1 inimi Ziyayı fikrin d""8<1a un• 
'İM....~ -.: bır <lf'rde deva ~u~. ı n.t hududu içinde gömıek kemlik.• 
• ·~4- ,: .... kapı dolapn, fi4Qr .r.ınc garip gelenler f,u pisikoloji• 
ı.....~ . uql' ıi .. temine gecen nin tesiri altında olanlardır 
t.:~ 11'aalıda heH' 1r: ,..! • • ~ 1'esİlleıim . .' ~ uızım Hilmi Ziyanın fikir ve ıanat 
~it 8.ı lzın CJddf olarak ta.allyet.ini bizim 808ytenin icapJıı
tı:......,_ izti., ;ınhı balu"m"drğt 1 n ile mUtalea edim•,e ona itiru t.• 

....._ .._.. : r.. ''ardır, Fikrin ız denlerin hangi &ebeplere dayaL• 
~..,_"b•il nıan :zaman )a.knh". dıiou imh etmekle ~'"ftber har.em 
·~ ~~· hntt& frakh bir ketlerlni mazür saymak taraftarı 
~ ~ 1'I me koynıqtor. delilim. ÇtlnJdl, bia'm 909J~tec'lc 

..... ~ru. bir diistineyi •. henllz sanat ve felMfenin birbir:• 
'~ n ıztJnbma niba. ili inkir edeoeık bdar birbirinde:ı 
~ İlbı ~~ "Şirine,, kavuş aynlnmı geni3 bir teklmlllU yok. 

JI "°" n~"'. Onda tur. Gorçi gln1d Avrap& flkrm ve 
'-t~ .YOloji, manızl ra- sanıı.tıo birbirinden ankJ.,,,,amn 
~ ~~e, riyaziye, za. ve birbirinden mllstüil onuını 

\.l.. .. ~: ntınbnmı liste icap ettirecek bir tarib devresi 7•• 
~~il ili anan yaıuıdrr.. PlDJJtır. Da tan'h devreei ~~ S '- teı..t imi Ziya'yı ıti~tem fikrin ve IJ&natın de o mUthit, a
'ıt ~ e amat"'ö tellkki man•nz isböltlllltl bitim kodretile '°'· ~. ona sathi, ook b<M1it ft'kir \'e sanat sahMma ela htlk
~ ır_~lllıa~~ etme4l olur. metmeye ~lamıştll". Halbuki, bi• 
~ttlıa te~bnı Ziya bl7.lm honttz bir ıöne1tanam bafmdayı&. 
~ ...... Ultt jJe mukayese btess de, iet.eme9ek de bizim fi· 
~ ~ oada devrine aılP kir ve umt meaelelıri daha usan 

İlk ve orta te<hiıııat mtıeeseee
lerine ait yeni kadrolar dUn Ma
arif müdt.irlüğil ta.ralmdan bütilu 
okullara tebliğ edllmeğe baısla.n -
JUJftrr. Kadrolarda bu yıl mühim 
Lir creğişme yoktur. İdari ve iste
ğjle bası öfretmenlerin yerleri 
<l cğiştiıilmiştir. 

Orta tedriaat milem•eleri ilk 

Otomobil liatiği teniab ne 
zaman yapılac!lk? 

Şoförler cemiyeti. vilayete m.u. 
.race.at ~ lletik te'V'Jdatmm 
evve-lce vi!Ayetin emri altında tl'
feA.ldll eden ki.mftiyonun hazırla, 
dığı esaslar dahilinde yaprlmAanıı 
ja.tınnitJtir. Cemiyete göre ~erek 
il.atik gerekse beııztn ve aa1r mal
~ da.rl~an eon llllma.nlar
da 1634 &mbR 8erYiıltcn oetUm.iı
tir. 

Oniverıitede 
imtihanlar ba,lach 

Omveır-.>itede eleme imtihanla -
rma dUn ~. Tedrin&t bu 
yıl ikincitetıinin ilı:isbıde bq1a -
~acaktrr. 

tetr:nin birinde denlcre baflaya
calkla.ı'dır. Bir ilktetriıı pc'!'lembc 
gilntı her okulda açılma merasimi 
yaptlaca.k ve maarif ekiliniin ço. 
cı: k1&ra hitaben yamuş olduğu 
mektup olrunacııktır. 

Bu mektupta MMrif Vekili Ha
tAn Ali Ylloel gençle~ ?SfUt
lt>rde bulunmaktadır. 

Cümhuriyet bayramında 
yapılacak açıı törenleri 
Atatürk bulvannm açılma h!\-

m lıklanna devam edilmektedir. 
29 ilkteşrine kadar yetlftfrmelc U
zere çal~tadir. tmk!n olma
dığı takdirde bulvar bqta bir gUn 
hl.181Jı8f mera.simle açıle.cakttr. Di· 
ser tara.ttaıı aDmhurlyet bayra
mmda Teılmimdekl llete eaddıeei 
ve ı-t.anıelel'C Ut.ve edilen yeni 
pavyonlamı açılma t&-enl ya.pr -
lıııcalrtır. 

Silini haYftll eeraiai 
SBmide ~-~ ser 

Pinfa 9Qllaa ı&.Di önibatltıdtti 
cımnartelll 8Unll .. 16 de yçı. 
lacaktlr. 

~1-----------------
Var m ak,am M ELEK Sinemasmda 

"LA KO.NGA'' DID mmtulmu yarabcuJ 

MIC:lll\' BOORIT'la ea w ..... ~ikoloJi'yi keıfet. zaman ayni kalpte, ayni kafada 
~tti • Cemiyetler bir yanyaııa IW iJds oocak libi ,._. 
~ ~p bir ~,__ yac:ılrtır, Dfpr taraftan prbl Av
' \.; ıc.pla , bir röneearı'!I nıpacla dahi mllfri<l ~lttmthlin 
\ ~ rh"ıı eemivet hPl'leP yarattılt hayata karlı fikirde ol- Almanya maçlamıe hamlık 
11L.~ ~lebe4ir. Onan gebe- ~un, fe.hefede olAn abtll&me&r N-.... ·--- __ •-a--'-• Futbol .ac.-ba.....w·-·. 

ANDY HARDY ve KATiBESi 
~ l6te •e !'kfrde, ite ve ba"lumttn'. - - - tlılltlm ... ,.. -- .,.,,-u ..-G.ı:...""' lblbnesaillerl v.rdll'. Nitelrim gaıW Avrupa edflhba- Dt1w roDerdeı ı.&Wla 8'1'0Jlll • FAY B>1.Da 3 m-c )'8lllP&k Dzere Almanya~ 

• ~ bUytlk ihtisaslar <l•. tanfla ltikmetıe 9Ul&ti. feleeft ~ l!tla.maralx Jmltaldaro ......-.. aldmlalllllr. 'Ns ..._ ciınet edilen fetanlwıl mubte iUnı 
• ı.:..l_ ~an, cesur i• a_ rUtle edebiyatı birleltiımek, ,.,. tıetkil edecS aoaP!a kltlp ft ~ 
-~ pl1'm ltral ec1er kri,... futbolculamı 30"9 942 

~ ~ • mana lnm" lflre bir cereyan ver- çarwamba Te 2-1~2 cuma ıunıe-
~ İtıta..lı "'~i1etin fikir ve melr aftll91I hikim lmlanmaktadrr. ri aat US da forma hari" futbol 
.&~._ ..-. ayni IQ.9anda it Bu itJbarJa Hilmi Ziyanın romaft- "' 
·~ı detinliil )'erine bir mhtmı ben tabii bahınım Yahuz s ·u· M ER lew.mnlarile birlikte Fcnerbahçe 
• ._ ~ eı atmak imUnmı !llinu hatarıam&k ıazrma" ki reıse- Bu akşam Sinemasında •dmda bulanmaıan tebliğ olu-
: ~ da ~ mümes. fei mücerredi dillinirUD' lllfata mır. 
~ s.a'llde dar 11 Mntma 191\. ............ ... ft*1ttenli rftW _Jtr,,,_.: ~A\,r..,~. ee_ 
'-t~ fa11r llalan imandan ta. kavrar. · _, ~· Jnlie)iL, 
!!iiı. ~ b ... htkiy-:t .ane<lc; SanatHnn, siltemJ? clrlll .... Ollet-rqdıuı: J'aıuk. Belim, 
"'"-=--~!!'ada ben bızı"ll cıemı. atiteyi bozmadaoı onu hayattan l:Dwr, Ollmdllıs, Arif, lfma; 
""-.~ ~be olan ftkir htl- teerid edilml8 bir mti!ıtehue haline K A D 1 N 1 s TER s E J'en~: abat, l'ilaet, 
'~ a.. . ni gönltlğtımli koymadan ·eseri halk.etlnesl il- K~=M::;. ~ Rıa; 
~._. .._1r itı"N.rla ondu n. rrmclır. Uaatallllu ..U•alula .......... il*~ llfl/ı ----PL ... 8 

1 

lı: f.eıt. Spordını: Kadir; 
1t..?tıant 1'ddar hhim tlOllYC- Bu ncMada bı1ıakkin lb"r dam i· ~ ~ ~ ~~ 111·h, fikre olan ith"ban, ~ f'lllir sahibi oldafmıdan dolayı ~ : Bahadır. ~ aı.c,.,_· Metatistkten r1ıt dt'ti', l!lllnatklr olmadıiı ~ bir LORE1T A YONG VE RAY M1J..LAND Altın fiyatları 
~ """ ~ı..:nd::!n"'!.:": kanr •yılabilir. İİll••••B·u··.·.·."'8 •• ).tıl·le·ı·'·'·"· .. ···e·.-.................. ~ .::~m~tı r!tl ": 
~ ..:::ıuc1a aeri halinde SADRI ERTEM • 4M muwtu. 
~' ...__ - .,., baı'tadı. Ri'lmi ===========================================-
-~ ~ I;"' JUlftU1lll yadn-. ••• kad• erkek beraber lctUıce, .......,. kahkahalar atarlarlc• onlar k.-

~...., -.,, "11 de İD"-11 lfln11hn. derlenip. ah, of ceklyorlatdl. • Multafa onlarm clOfGncelerln. ıez~uı 
~ ..._t'lelert Jnıreabdılt- Gazino batketlann.._ Garsonlar yabancı •• lol para ıart.dlp e§lenenleıfııt 

._0 n11n roman 'ftZmA<iJ, coğu hırlatiyan •• Ycqamo zevlıinin ..., olan tv akdııt ve kızlardan hlc biri 
S lantann Pl'iknloli8ini keudi 8'1nalan de§il, onlat nihayet bir aeylrcl •• Yaltona bir Mylrcl.. lzmlr 
~ ~~ cttnkft in.n onların •• fakat lzmirdeki ıu hayat baflıalannrn. • S: ~~luw tlp1r1 sa dola Mustafanın ıairlik hevtılinl lalıyan arkadaılanndan blria bile g~ 
' ~ tele etiketle tuınnak !erde, ilk hi•i Pir olarak ycmdıiı beyftferf, babasının komisyon:uıu bir rvm 
~ ~ti dP-Aj~n insan· y ZEKi T SAN t6cirinln kızı olan Atinaya ithaf........... 1 

~':_lir r.rihi Mh!Jmı da azan: MESU AL.. Mustafanı" yatıırz talebeden arfcadaıı azdı .• Onlar ile temas ancak, 
~· resmetmek mera • Toprok, deniı, hava gibi, tabiat unsurları, burada blrblnnl severek, den saatleri orasındaki kı.a teaneffüsler •Mında mümkün olurdu .• Bu do 

ha._ ltaıaba1ı1m. bıun kftt- birbirini tamamlayarak aamaı dolaı olmU1lar, ve ınsanfara en gOael yurd- arada, talebelikten, veyahut ayni ımıfta bulunmaktan bcqka veaileler oldu-
~ ,1 aı:ıuıan va'nnı yama- farından birini meydana getfrmlılerdi.. ğu takdirde wkubulvrdu •• 
~ ~ defı1, tahantıt Mustafa henOzı Akdenizln bClfka ..ttlrlerlnl g6rmemlatl.. Bununla • • • f}Q • -.rı.rindıe YBl&Jal' beraber, onla"n hlnterland bakımından lzmlr kadar imtfymlı olobllecelr Mustafa yatı11z talebeden olan Pohfrf, mektepten ziyade dııarıda ter ( b lerlni tasavvur erlemiyordu.. Hem gerçekten hayat burada daha cm:lp, ıtrııuttı •• Fahir, Mustafanın vellılnln bulundulu Gaztepede bir yalıda oturu· 
L-ın ton zeyt•ın daha yaıcmağa değer olmalıydlkl, rumca lconuıanCar, Attnaya, ltatyanca yordu •• Babası yOltsek bir gGmrOk memuru idi •• Muıtafanın veliıile arala· 
_ konuıanlar, Napolıye, frn11zc konuınalar da Marailyaya gltmfyorlar •• N• rtnda dostluğa yakın komıu münasebetleri vardı .• Bu münasebetler dolo-

1 
• sifdon nesile, burada ohırmaiı tercih ediyorlardı •• Çünkü Türklerden bar yısiyle Mb91afa da ~hirin evine gelir giderdi .• Yarı mektep, tarı mahal'• "'k pıyasaya ka, burada her millet serbeste• kendi hayatını ycqıyabillyordu •. Bunlar bi,. arkadaılığı, ona Fahir il• beraber ailesini de, kendisinde hatıralar btraka 

VI ~.. 

1 
birinden amek alarak, birbirini tamamlayarak lzmire mahsus bir hayat cok kadar tanıtmııtı •• 

"I 1 mıyormuş ' Hnfonlıl vikvde getfrmlılerdl .. Muayyen bir dinin, birmilletin. bir otorite· Fahir, ailesini ortanca cocu6u idi •• Kendisinden bir iki yaı bOyOk bir 
iL • nin nizamına tabi olmay\ln ve yolnız yoıamak arzusunun kapri•ıerine uyan aolwı ile, bir iki yaı küçük bir ıtııkardeıl vardı •• Anası güzel ve cak ıüs!C 
~)ete ~re d•rt kı·ıı· bıı senfoni, lnsam Hrae111 ve sorhoı edecek kadar sihirli ve t'ünbOılO idi. bir kadındı.. lsranbulun mlırüf anelerinden birine mensup old.,ğu saylenie 
-~ •" u Onu11 mort:n g.bl bayıltıcı zevkler veren tesiri alhnda bir h~I TDrfc seıveta yordu •• Babc.lı Macid bey de ıık giyinen, ecnebiler ile onların dilinde lr.o· 
4h,.. .. , PiJ&aaya hakim! !erinin Türk cılel~rlnln eriyip, gittiği de vtıkldi. bmlrde buna ait hlkay.ie• nuıan cok ahbap olan vealafıranga yaıayan bir zattı. iyi d6ıeli. dayalı ~ 
~,.._ ?! hayl' coktu . Parasını lzmlrde yiylp bitirmeli, huvardalığın, efeliğe yakın lerine, erkek ahçılarının colııtığı ıwutfaklarına, Prostelalı Rum kızı hizm.t-
~-- 'en ~mit bölgelerin- bir ,eki' "di .• Efe, nasıl dağa cıkmakla, efelikte son mertebe; lrazanırso, cilorine bakılınca, Macft beyin maaıının, ve lradnın hayli yübek ofduğu an. 
-~ mabsuJUnden 20 Aydının, Tirenin, Salihlio11n, Alaıehirln hovarda, beği, ağası do lımirde laıılıyordu .• Fahir bile, sınıfta, belki en iyi giyinen, en cok kırovatı olan, 

'-a ~~ajı stoku bulun- bütün var:nı yogunu Mcrikaların, Julyetalann, Rebekalann, Janetlerfn, ler- en cok ayakkcabt deiiftiren bir talebe idi .. 
~ "-ıta tır. talann sıcak koyunlarında erltmelcl• son mertebeye vasıl olurdu. Fahirir. ablası \.eyla ile ltızkardeıi Nec1ôya gelince, ailenin ıefahı, mon· 

CL.~ •e ~ Plyuaya çıkartıl. MOılümanlor, hirlstlyanlar ile beraber yaşadıkları yerltrde, hayat den vaziyeti. ve istikbolınden eminliği onlarda daha ziyçıde g6:ıe carp. 
~' l'U )attarın her gUn bi- mücadelesinde, naı~ bazularına güvenmiılerıe, 6tekiler de bıı de~ yordu .. Uzun boylu, kumral ıaclı, beyaz tenli - zaten bütOn aile efradı be. 
.)f;~'... llu beitilmesJ l)ek1en- kadar kadınlarına day.:Mmıılardı .. Türk MOılOman, icadını kopatmıı o'• yaz tenli :di .• güzel bir kız olan Leylô artık mektep cağını bl:irmiı, evde, 
~ tö :Vaflamı Uç tUcc.ar'a malda, lraçınmak istediği fenalıOın içine daha :ıı:iyde düımOıtü. ÇaOn"ü Türk k11metini IMk~i)'Ol'du •• Faicat bu bekleylJ, herhangi orta hall! bir aile kızının 

il, ~it ~ •it olduğu iddia genci için, kdın esr('lrlı bir J•Y olmuı, ve onu arzu ettiği daldı.adan ltlba beideyi1i gibi mahzun ve hatta endlıen, ve zamanın akııını cok ağırlaıtı• 
ltr ı9's On, to~tan zeytin. ren. hayalinin fantezilori de bu ınevzu Oıerinde harekete geçerek kadın. ran bir bekl9Vlf de§lldi •• O, bekleme günlerini i tilcbal hesabına geçirerek, 
~ıştır. hayatın bir muamması hnl!l'e sokmuıtu .. Birçok hallerde TOrk cençlerl bu hayatınt! müvokkat bir al'G veren kızların sabırlı ve düıünceli hayatını yasa. 

111!.. Jraaaı muammayı, i'lc olarak Marikalar, Saralar, Agavfnler, ve Öjerı'ler ile hal. yordu .. o, belki kısmet denllen ıeyl blle dütOnmeden, tallinin, muhitinin 
. ....._ ~ annda müetab !etmek vaziyetinde lrolırtardı .. lıt• o azaman Türk bazusu, icadın sihrt korıı. kendine temir. ettiil imkanlardan azami derecede istifade ederek yarın· 

&ndı§ı tmbubat sında VeYl•r, ve mücadele Hirlstfyanın lehine neticelenirdi .. Müslüman oı. dan ziyade bugüne ehemmıyet veriyordu •• 
mayon unsurlorın ve ecnebHerin dlger bir kudret ile Türklerin •'ferinden ~ G ..a. ki ı rı 

~ .. "1Ustft'"--ı"li ve-...ı.. 
1 

d ki 
1 1 

k la k 
1 

b Ü 
1 

• !heldi, göründ0t10 yerde er .. e er n naza arı üzerinde toplanırdı. 
.. Q.IUI ~ ama ı arını. on ar n an rı, ız arı, te ess m en ve cilveleri f•e alırlardı. ç x d x 

t 
"'--"-ı,.de oldu.ıı... yüzde • .ır. ı 

1 
k k d da arıaf. onun Ostünde, vüc&.:dünü kapotmava evil, ıekillerinl '1caho iyi b.. 

.... "U 5u :11 zmır n or onun a, gazinoların , ICafeıantanlarında dolc:ıar:Jk, olup bi· ıı ı bu ı llili.:"11 tı bu a- 110nuna t 1 et k bu h k'k 1 1 k 1 • kôf • "d" Hy rtmeğe YQra:fCJft bl,..-, olmuftU.. mm lda ngill:ı kız ntekteoine devam 
~ J... en erı ı;eyr me a ı at an ama çın aı ı ı.. atı ıO:.leyen, ı•n· 'fltl~ teslim ed~ktlr lendlren. yıpratan, ve nıhoyet eriten herıey oralarda idi .. Müsf~man kadır.• etmlı olr!uğu için, Beyoğlu muhitine, ve ecnebi tanına oz (Ok oltJbadı . 
~ ·-Yet. mtllhaka.t ka- lan evlerine kopanmıı, lıavaaızlıktan bunalırfarken, hlristlyan kadınlan, en Bu alıtkantığı lzınlrdekl muhitte dafıa ziyocic artnııı, ve bu svıetfe twado 
S~bn glkldererek mah jyi IOvcrletlerile Kordonda piyasa ediyorlar, etrafa nete sacıyotlardı .. 11.Zı. kerdiılne kOcük bir ,ahret temin e-/l~m:ıti.. Zftten aileye, serbest oile de-

loplattınımasıru bil lüman erkekler de, kimi mahalle lcahvelerlnde, pinekliyor, kimisi de Ko.- itiyordu .. Ley16, bir de serbest oiloni•ı ı0tbe1t lu&ı linvarı11ı. al""fhr. 

don gazinolarınc:ta, icadın hasretini t .. kln tein lckl lclyordu •• Hırfstlyanlar. 

Mısırda dev
riye faaliyeti 

lag111s tanareıerı 
B1111uı,a 

llombaladılar 
KalU.re, il (A.A.) - Ortap.rk tn. 

siMa mQfterek tıebUli: 
a2'l .,w .... dılftiJie ~

lerlmla dıaftlll etm.iftk. Db kara 
Jaıvvet,lerimlsıe ait o&U'ak 'Nri1eoM 
bloblr b&ber 7oıktur. ~ ılıt.b&a aa.. 
tlbM:lekl hava~ m•Ddm llılçtlde 
cııbDup& da Aml'uttaıa ~ 11-
deıı yol u.tDDdUi dbpı-. taptl&rtıı 
m\lhlmma.ı ~ tıqan o 
taarruz edUmlftlr. 11.17 qltıı pc.
&i Amiri& p:kmD'da bir d8fm&D U\ı'a 
il llUtQrQldQIO Sibl dt1D. pce de ka. 
naı oevrem Uet;GDcle ıı.,u. bir B&)'llJr ı 
111 ~llr. Bu !ıareUtler ır
rumda bir 1IQ&k lra,Jbettjk. 

BrealiY )MUla7m 

ar.lav ~ icln memleke
timime Ni" m0n !PL"lılt Mu e
d.ilmıİIUr· Mllmemilliie Almanya
dlllı:i Tnıılc ..._ om. eakt gen ı 
aehetıeri Zeki To1-Y lletiri~ 
Ur. 

Bir ~lan kola lmddı 
Beyamtta ko9ka eacldelUde llQpGr 

pcl Mn"'da ot1INll 10 )'qlumdl 
Oema1 ..,. ...,.. t.&flrlılın uabadaı 

dtlfllllt, kola 1mddJtmcWı haatue 
kaldınlmqtır. 

~ı eneıkı Yakıt 1 
• .ll7lel na 

Azerbaycan bülcGmetine 
mahaua evraki nakdiye 
lıtanbulda tabolunuyor 
Aarbaycan bllkametı ~ Aae • 

baycan bllkt\meU dabJl1nde tedaYGl et
mek üzere evrakmakdlye tabına bqlt 
ndml)tır. Bu evrakmakdlye aynt .,. 
zlmkiler lntumda ve bizim evrakı 
nakdiyemlae beruıemekt•dlr • 

- MLI (Jarwam• .... 
::ı.. 

J:71Ql: 19 111,)'JeJ:. 

~ 
~ Ram&aa: 18 R===mn: 19 
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(Baş ta.nı.fı 2 ncide) ı medtr. ı 58 - eneti fünunln bcrnbcr 
ıc ve hlclv )Olun!L.<ı keskin nllktl'll şl- S8 - halli rUştU akır, zavallı avcı çıllmaya başlayan mi'rs:ı.d mecmu. 
irlerıle tanılan \"e buglln oerrabp3;)ı\ adlı bir blltA)e kltnbllc ~Ob:lt 189J asının G ııgustos 1891 ayı~lllll.! 

bııstahaneslndD teda\jJe olan bu zntın d:ı bnıım hayatına ad..'111 veren \'e t!l• Ç.ordüğiirnüı. bahriye nıckteb"nderı 
~ zıl:Jn 1886 <!A gll7'Cte ~e oıecmnnlııı:- llm hayatında çok emeği geçen bir t'• ibra..'ıbn :ıt{;ti' lmznh yazı bugiln 
d:ı. ı;örWmeğe b;ııılıyor. mekll ordu rUknUdUr. de deniz lis"sinin ta.'im kn<lro-

20 - sUleyronn fail< emre. bacı lb· 89 - mchmet azmi veı.lrı bugün , sıındn. değerli bir ~·eri ,.e bir ~ok 1 
rahim efendinin d.'lrılttallm maktebln. arn:ı\"utluktn oturan bir vatnuda,ı- eserleri olan ibmhim n~l•i tnmk'ın 8 o- N ı G · R tı• ı 

tnıebe iken çıkarılmış (asArı ede- mıı; iri, mtlU.lyeden ı;ı!•nr ı;ıl•maz 11,p ılır. 1 aş 1 ş ez e r 1 p o m a 
tiye) de bu ı.mznyı görüy:ınız. ' mıırt nı mel<tcp talebesine tarih boc:ısı ta- 59 - istanbul mcbmm alj kii.mi ı 7 7 7 7 
1887. yln olunmuş ve murııd beğln mlza.:ı r~•l üz bi~ ilk şiirini (ebus efn 7,a- ı 

2L - tercUm:ln baklyltat gazetesinin gn:r.ctesllc neşriyatı ~ıınında mekteu de ali Kiimİ) imzasile \'e min.~t 
nhmcıt mlt;hııttıın sonra nhlbf meh kUtüphııneınlze tarih ı.ıtaplıırı ''ermts mernıun mm 27 ağustos 18!)1 nii.;. 
met nil:r.het ortnncıı bize t>ugUn de en tir. Bu tnrlb kltnplannctan birinin hıv•ile \ermiştir. 

Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı erhal l{es 
t ue nUkte erle dolu m.'lnnımeler \Cr• 21 t;fıhat 1890 ıla b:ısıldıpnı tesb!t ... 6{) - ahnıet cevdet öğretmen-
mektedlr. gene (as!\rıedebl)e) de o. dilonız. o~ln; ifüt 31 il<indl•iınnn 18~2 de 

1CAB1 N DA G UN D E3 KAŞE AL t NA 8 1 Lt R 

nun ilme dair bir )a:U ı var ld, o uı• 40 - klrkor ldimUrciyan: l5~ bir çıkmrc; bir mantılt ri alesl olma\t 
mıın dnrtlttlillmln l;lrlnti sıntfındıi. ta- ldıtUpbııne dolusu tntb1 o. rl;:'I azlyo Uıcro bir ~ol< ders \'e cdebl,y~t e- - ---
l •bc idi. 1 eseri verml;'!I olan 7.!ıt. ilk eseri olan scrleriııin üstüne hot·ıı.:mde nhmet ~-·--------

22 - dokt-0r otlluü kAmil tıp Cdtblw I fenni mCS!lhlll IU'll.7.1 ''e topoğrafya CCH1et imı.nsım lto~nll \"C bu~lln 
1 

liugunkÜ radv_O ' 
l<ıtmm.ın bu tanınmış slınaSl, basına, adlı kitnP 21 "fılıat 1890 da çıl<mıştır. bf'y~erbr~·inıleki evinde rntağın. 
ııuınzara me ruua ınm 18 m:ırt ıss: J 41 - flıı.·~l emin ınnhmuı l•emru c1nn çıkanuyıın !<jl;sli bir öğretme. 7,30 Program ve mem!ekct saat a. ı 
ıle ~ıkıuı sa)ıııındnkl ınıın otizme ys. üstadımızın ilk .}az.ısı t;ıırik gazctcııl- n"m'zdi'r. ' yarı. 7.32 Vücudumuzu çalı9tıralıııı 1 
zısjle do~du. nin '1 ııObat 1891> say15ındadır. ~e:-ln 61 - bir tnrib Ü'>tndı olarak 7.40 Aj:ını haberleri. 7,5S. S.30 Scııf<. 

28 _ bü .}ıD rahmi gür pın:ır il,.;o gU:r.ldclcrlne ebedi onıUr \"ererek nılllı bil<liğ!.:n.lz cfdalecl<lin tcl•iner <le nlk parçalar. 12.80 program ve nıemı~ 
tadımız_ it ndi ı du)masm •tik yazı irfanı yükselten eııerlrrtniu ilk tınrll 16 mart 1892 de tercümanı h~ki- ı ket saat ayan. 12,35 kan§lk proı;rarr 1 
ıııı 25 t mmuz 1887 de ut:şretmiı!tlr, orada çıkan ömr-1 beşer 'ıaşlıklı yaz;. kattc nctiderilmi5 bir manzumesi- 12,45 ıı.janıı hnbcrlcrL 13.00. 13.öO ŞJL ı 

24 - atatürke nıekterıe tarih b;ıo olmnıı oluyor. le biz~ ilk jiibilc kndromuzıı. en kı ve tUrkUler.. 18.00 Program ve 
rolı ,1 ynpoıııs \"e ge~en de\·rede millet 42 - bursada mlr'at-Ur•nll>At adi. ~cııç b:r .;ima. o'nro.!• 11;im1c'kte-1 memleltet ııaat ayarı. 18,03 radyo en. 
m'..'<!llsfnde bulnnmuş olnn mehmet tc~ le b dm., "le ıür~çcye,nrabçayn, fıırs ! dir. lon orkestrası. 18.45 Fa.ııı! heyeti. 19 
fik bilgenin tik )nzısını S blrlncl teş- caya ciddi bir vuı.-uruıı manzum deli'• 1\ADROYA ALINA?tlAYA..'\'LAJ! I 30 memleket 8a&t ayan Ye ujana ha. 
rin 1887 tnrihll bir mecmuada alnıyow !erini veren bu kitabın bnıımı tarihi bu a.ltmış bir tnncye katıln<'nl< 

1 
~rlerl. 19.45 Halkevlerl Folklor saa. 

nır.. bu mceı:ıua buraıı.da çıktın nuu. 4 mart 1890 dır. bu e r a7.lık meb• bazı isimler dtlha tesbjt etmiştik: 1 U. 20.15 radyo gazete.si. :.?0.45 mUztk 
ferdir. teplerı öğret.menleri arnsında bulun-:ın llbdüliziz mecdi, doktor lıtls~şin , 21.00 konu,ma. 21,15 mUz k. 21.30 kıı. I 

25 - (Vakit) de her gilıı taze t.n• ı ı tcpan hllrni gurdlkye.odır. sunt ya.lı;ın, hayreddin nedim ••. ne nuııma. 21,45 klii..sfk tUrk mUzlği. 22.SO 
ze vcclv:I ıinl okudnğumuz mehmc• 48 - 17 mart 1890 cb (tercUınıını l nzıl< ki', bunlar benim nnı.c;tırmıı. memleket ıınıı.t ayarı. Ajana haberler! 
eemU pek yahşi, esc.rlerl :muallim nar! hakikat) da tık~ bir tercemo ile lnrnnın de\"run ettiği srrnda clUn. ve borsalar. 22.45. 22.50 Yannkj pr.:>. 
nln kcndl moomwısında tnvslyo edil· ond:ın sonra n~rcdflc-n yıutlqrn bnkn· ~·n~'n ~özlerini yumup aramızdan gram ve kapanış. 
ml!J olsn zAthr. 7 m&rt 1887 de çıktın rak baba.n ailesinden bıı.sao rıamllıta eıynldıbr. ---------------

(zerre) ııdlı kitabı lrnndlstnlndlr. bu kadroda bir yer ayırıyonıı. saffeti ziyanm hemşiresi bebirc RAŞiD RIZA TIY ATROSU 
26 - abmct ı.lyn ııenouın. 7 ntsan '4 - riza tevflk, 4 h.ızlr&n 1800 zjya ha.runı (ahvali ilem) adlı bir 

1887 de 0 Umu el tcrnkld mecmU1\8mıı nlllifer mcomuasmda olruduj;'11muz tercüme ronıanile bu kaclronun 
l azı yıızmayn b:ışlaynn ve abmet moı manzumenin ilk matW eseri olduğu• ikinci kadın siması olacakken ken. 
imlerle uzun bir gıızctcclllk lınyı:ıtı 1 ıaa bükmecllyor01:. memlekete dönmek di'sinin hayatına dair bir haber a

beçlrcn zAt. Şimdi baknidiyilnde otu. te ııel{iblyetll oldufuna göre kadro- lıımayıı:ıımız bu adı kadro dışında 
ruyor. muzcn adını ımıhııfnzn ~ hırahıyor. 

21 - &evl•et gavsı Ü1'.. dönmez, F.. 40 - et1ki maarif nazırı ruın bey. mebus ve zirai eserler muharri-
lr dnnlş bt>y merhumun oalr ve muııl- oğlu fnlırettln, fahrettln ~ amlda. ri fnik ImltnkJnraıı, farsca kamus 
kl,.lnas oğlu, 14 mart 1888 de llk §lir nlrt. 1 hıı.dran 1800 da n re ~· nıohBrriri yusuf ziya tıtil<O.n, ope 
mecmuasını DC8retmlş bulunuyordu. mııJ bir terceme roman ne glrdlit'l rııtör oornll pn~ gibi :zatların. cJa 

28 - mehmet enlsl adlı b)r dcnb: neşir hııyntmda bir de mecmua ÇI• eUi yıl IW'\'el neşredilmİ5 eserleri 
tiabayı, şlmdl belld, nladc_ &ODralan karmıştır. olduğunu öğrcndı1<; bunln.n mat. 
tı\TU[>ıı. h'ltımt.ı, Umlde doğ."U, pompe- 46 - Mm!ln faiE giln doğdu, ferah bu nüs?ıaln.nn fotoğroflarile hwsik 
inin son gllnlerf glUI eserler DC3ret- et dde demekle t1UUJ1mtştlr. Bu etmeyi usul n]drj:;rmırz Ve edimt
ml" olıın bo zflt vnvel layt şebab Bdlı doygoJu şair burada ıuncnamm e- do '\'eyn kıbnsta çıfuln gazeteleri 
kltn:ımı mn.rt 1888 <le n~retınlııtlr. seri nilüfer mecımıaıımcla ıs mayu elde cdemcdib-imiz için i!!imleri 

.9 - nol•tA mccmuasınm H mart 1890 da basılmı:J bir teretı.me!ile b8o- ve mwııd serif l\li gfbi i'lk yn.zıla-
18'18 s..'lyt ında melrtebt hnknk~ mi"9 tayan neşir blzmett ufak bir ara De nnrn intişarından sonra. neşir için 
v.un l,.ıruf cem.-ıl ıı:ıu.ah yan, btr çok bölOnmllş, ftlkat bip eksltmemtııttr. kakmi elinden bll'akm~ olanmn 
glSnlıl !illrlcrl :1azıın :l,.5Ut cemal dU- 1 ('7 - t!M)yban mebuso emekli gene. da listenin dışndn bırakıyormn. 
menin t'llrkt ceınnl molla dcmlş ol!lmn rat n.nct eldeniz .• Mırkcaln deter" btr A8D • TARlll 
onu h!lrlmler ve avukatlar da daha 'sker ve ldLmU bfr hıs:m olıu'ak sev- ilk yansı 50 yıı önce neŞl'edl-
~nbuk mn~'tl.Cnklardır. dlğt nad paşanm size genç o:ıirllğlnl lenlcrin t-Mbitind.e ıs rnnrt 1800 

SO - sallb salm unar muharrlrltk- tanıtac:\ğım. nilüfer mt:<'.ınuıuımm, tarihini e53S aldım. bu tarihle 
te hemen ııhmet 1lımın Ustnc!m:uzla ya. ı9 birln<-1 teşrin 1800 ııayısmd!lkl jübile topbntısmm tarihi amsm
!jıtt:r. 16 temmuz 1888 tarlhll mecmu- m:m'Z'.ume kendfslnlndlr-. da çrımu, müddette eğer iilc yaa. 
aı muallim de 63.lm adlı bir mektup ı 48 - maliye velttU fwıd Bğralmm lan r.ıL.""ttl~ ola.n ~ha.lan varım 
tophıınede defterdar yoku~ dol..-un da umumi hizmetlere ol1\ka8mın tc- onl:an jübilcnıizhı geleoek de~ 
duğundan da anl:ışılır kl, mIW kütUpıo mcıı 18 lkinct kAnun 1891 de dalı& ço- si almak tnbihlir. 
hanemize blr çok eserler vermt5 olan 1 cukkoıı, nC§redllmlş bir tercftmo ltltn!ı '.fÖRI~ GELECEK AY 
bu em.ekli kalem ııahlblnln ilk lxı.ını. ııc atılmış otuyor. törenimiz geleeek ay ~de ft 

D11i yazılcınndıııı blrldlr. 49 - lstıuıbulun gayretll ve gen~ ünivcnJitenln lronferaıı.1 salonun-
81 - 18 mart 1889 da ncoro unıın mebusu :ı:lya Jmra mUnıel, tcrdımam da ob.cak ve bura.da, ba zatlarm 

takvimi behar ve onu takip eden te lıaldkattn 16 Udncı kfl.nun 1891 eayll ctrııfı bütün bnsm mensupları, Jlim 
5erler 0 \-akit mUlklyenln son smdın- sın da çıkan bir yazı ile mlltrnklp lııı• , c fildr nliminden (la'f'ellilerle !'la

trnd:ı taleoo o1nn ahmct mnclt tanı- 1 sın hmnetlerfn!n kapısını aç.m~tır.. nim~ olduğu hRlde jübileleri ya-
tından ı;.ık.Brılını:Jtn'. Uzun mllddet da. 50 _ mehmet emin yurdnkuL. pılaooktn'. 
hllllenin bll)Uk hh:metlcrtnc roğln • subat 1891 de !,;"ikan fnzikt \'e a
ruııı nhmet m:ı.elt ı;ören yakın m- ~ 00.lı <151~ manzum edebi
mnnlnrn kad:ır bAkfrolyett mllllyede ynt.ımıza türkl~ mnrnı -eoknn mil. 
yazmakta idi. li külliyatmm b:ı.şlangıCJ 113yryo-

s2 - vcled lr.budak, veledi 9"\eb!- raz. 

BlR RİCA 

UAL.lDE PIŞK.U\I beraber 

fter ıak~ saaı (21,110) da 

BEŞTE GELE."l 

IKAİi
1

~°1:'ARJ 1 
Gelenbcvi Orta Okulunııan aldığt:n 

938 - 39 mezuniyet diplomıımr kay. 
betum. HUkmU yoktur, (•1208). 
/-- ,. .. tsmaD. 

, ôr,çağlay&n. 

.• * ... 
Tl'b Faktılteırtnden 8. 11. M-0 tarı.. 

ı hinde al~ olduğum bnvlyet varaka. 
mı kaybetUm yenlslnl çıknracıı.ğım. 

~an esklaintn h11kmU yoktur. 
No: 8G68 A. Sami Yurttatan. 

• * • 
Sahibi olduğum 396<t sayılı çttt 
~ araba.mm pllAltasmı z&,yi ettim 
HOkmll yoktur. (41209). 

.K.&llım~a Hacı Hlls~· mabıilles1 

Kanlcard~ler aokıığı 86 numroda 
Mehmet oğlu idris 

Kocaeli su.Ih Hukuk ~klmllğ"lıı

dm: 

&U/'81 

İz.mit Gölc11k kazası deniz fabrika,. 
am.da. Osman SUJeymanın UskUdar 
Valide caml.sl.nde Osmıı.npaşa sokak 7 
numarada Osman oğlu Ruhı namı dl. 
geri Şakir ŞUkrU aleyhine ikame eyk. 1 

dlği kati nafaka davaıımdan dolayı 

namına çıkarılan davetiyede göateri. 
len adresi davaıı terkederek semt! 

Resmi dairelerin ilan ~şleri 
da 

Tebliğ 

!)imdiye kadar r<'smi dairelerin Wınln rınrn nrşrlnP 11 

eden 1n<'rkr.:r.I btıuılmld::ı Erzurum Hanmd:ıkJ (Türk ııs.ar.ı ~ 
Resmi JIAb t lcr1 BUrosu Limited Şirketi) tıısnyc hııllndt'dlr· 

Ticaret kıınunl!Zlun 282 ncs madde.!l muciblnce ınfL; 
ta.<svihlne iktıran etml~ bir §UrekA kararı olmadığından ıı:
Hammtal.l Şirketin muamclO.ta deva.mı kabil değildir. .Bu 
~lA.lllıU"mızın doğrudan dog-ruya 

i tanbal 
Kaya 

ı ara ca esin 
anı akl 

.. 

Türk Basın Birliği ve ortakla~ 
Resmi ilanlar Kollektif Şirketine 

gönc!erllmcslnl rica ederiz. Şimdiye lta.d:ır F.:rzarnm 
Şlrltetc gffnderllt-n ll~larm da Şirketimize tevdi edjlmeslDLll 

meslnl tavsiye eyleri&. 

Nafıa Vek" en: 
Eksllt!DCYf konulan a: 

ut~ 1. - Su !§1.E.ri on altrnet fUbe mlldUrlllğU ~gest içinde b 
ya ovasının t.ulanması lı;tn yapuacıı.k kana! ve lrr.al~tı ıım.aıye "') _. 

1'ahmtn edileL keşit bOOelt fiyat vahldı Uz<'rlnden (762 S2v 
kuruııt11:-. ""-

2. - Ek!.iltme 15.10.942 tarihine nuıtlayıı.n per§embe ~o>' 
de Ankarıı:!a Su lflcrl R.ı;tsliği binası fçlnde toplanan su elt5 • 

yon•ı od'lım.ıJ;s Kapalı zart uı>.ılUe yapılacaktır. 

3,- lııt_eki.Cer ekstıtme §artnameııl, mukavele projesi. bS~ ~ 
ıerı genel ~nrlnAmcsi, umumı su lgleri fennt ı:artnamesı Ue buÇo ";,I 
şartnameıerl n projele~ı {88) Ura {12) kuıı.ış karşılığında gtı 
llt'fııdcn &la \ıılirler. efil 

4, - Ekı!Htmeye girebilmek lçln lstek!llerln (S• 248) Ur!l
1 

6f' 
ruşlulc mUV"Jklmt temlno.t vermesi ve ekıılltmenln yapılacaı!J ~ 'İ 
Uç gUn evvel Ur dilekçe ile Nafia vokl!.l1!tlne mUracııat edere!< ~rtf 
sus olmak Uzerc l"esika ıı.lmıı.ları ve bu veıikıı.yt gösterme1erl 

Bu mUdrtct içinde VC3lka ıstcg-lnık bulunmayanlar ekııUtıne)'C' ,.ıt 
5. - lst~kıilcrin tek\lf mektuplarını iklnC:I maddede yazıl• 

saııt önteainc kadar su işleri rel.sllğtnc makbuz kargılığuıd• 
lA::ımdır. ctS1 

Postadıı ea)!mez. ( 1 
nhı buraada çıkan nilüfer mecmuası. 51 - hUseyin cnJ1it ya.1çm: 14 
nm 17 mart 1889 da bnsıb bir puıo yn§tllda ynrnıı 17 ~ba.t 1891 de 
linden füıce id:ı.rcs de bulunduğu kon nesre ~bıdığı bUyük nadide l'O• 

yn gazotcslnd bir bııoka yau.ııı çık- ınanı ile üsttulm elli yıldnnberi 
mı,, mı Y 1 ollek iyonu elde edcmedl/;1• kalcmi'ni elinden bırakmnıruş ol

MTJetb'ğim esaslara. göre ha Gtı. 
teye ilave edmıcek bn15ka bir işim 
laı.~ nndTl'! btl' de bu törende 
basın Alemine en son ginn;, 'bir 
ismı t.emsn edel'elı: bütün yeniloe. 
rin duy~lannı söyleyebilecek bir 
gcooe sm verecei:"İmiz ~in yazı
m htı yazının n~rindeın evvel 
çıkm~ olanbnb\n en genÇ kız ,·eyıı. 
erkcğm ııdmı vıe adresini bulmak 
ihtiyn.cmd8YIZ. !'Jimd1 bunlan ha.. 
J?a. bf&linnck suretile bu :ııoygı 
\ıı.z:İfcmizi yn.pma!tta bize yardım 
etmmerin-1 biltün arlm~lamndan. 
ve btitiln okuyoculn.nmda.n rlca e-

meçhule glltiğl davetiye mearuba.t.m. 
dan anl&§ılmaklıı. Hukuk u.suıu kanu. 
nunun (141) tncl maddesi mucibince'• 1 
11!.nen tebllğat iCr&ııma ka.rar nrlldl - j 
ğinden duruitllanın muallak bulundu. ------------------------

ml:r. ıçln bunu trsblt mUmküD olmadı. cluğmıu nnlıyoroz. 
83 - doktor celAI ınııbt,ar özdenln 52 - musiki Ustn.tlarmdan hfi. 

hekimlik üzerindeki eee.rlerln:i lriUyor- zmı uz, %'7 şubat 1891 tarihli ter
snnu:ı:; folcnt sonrnlan tıbbi muluı.rrlr ı cilmıun lmlrilı:attc bir mmı!ki bah
llğ'indc bulunduğu mUrilvvet ve terdi ~i lmrcıı.Jaynn yazısı ile bizim jü
ınaru halrıyıtııt gauıtelerlno daha pnw bilcmizde btılaıınca.ktlJ'. 
rlstc talebe iken mub:ıb'rllk yaptıj;'Dlı 58 - tevfflı §.mir kOOftltlaz: 26 
d:ı bu defa öğrendtk. 10 mnyts 1889 mart 1891 de mirsad mecmuasını 
da çıkan mürüvvet gazetesinde azk çıltanY()rlar. lıilruye1er, şiirler ••• 
doktonm ilk Y1\Z1 mı buln)Oru:t. n.bdUUınmlt iil:ı.resinin verdirdiği 

84 - aU fallı U tilnldm..ıı .. galatas:ı tevbe ohn!ısaydı belki bugün !le 
rıı.) dakl jlm1Ul8tik hocalığı ile nıemlo-1 kn}ooıi elinde ohıbilecekti. 
ı .... te a.vnıpa sporunu tanıtan bu !!'.Atın 54 - mustafR lıaynıHah diker, 
muh::ı.rt1rllğlnl ve avrupn mecmwılnn t"!b fnl:ülteslnOOld lriirsüsünden 
na olan spor muh:ıblrllğln. ben de bir 

1 

ı:;eçcnlerde büylik millet mecli i 
tcıııadlif etıerl olarak öğreııdlm. Her hürsüsilne geı:en ili:m arumn; ilk 
halde 23 temmuz 1889 da bıı8ılmış °" ynzısmı 23 nis:ın 18!)1 tarihli re· 
ııuı "jlmn:ıstlk yııhut rtyar.atırı l>edenl- ı imU ~bede olmyonız. 
:le,, adlı ldtabmı bir çokbn hatırlıya.. 55 - bttyii'ic miJlet merJisinde 

cnklardu. • ı muğla m.ebusn hnlil menteşe, i:r.-
35 - 18 blrlne.J kfuınn 1889 dn sa. mir idadisinde fuıt:ı.rlı ba. fd ziyıt

babdn çıkan blr mekt;up milli l~t 

1 

~~ be~nı:fö:'lmic; hir imtihan vaz:. 
Uzerhıde nhmet mlthnt <'fendi ile blı- fesinin :! mayıs 1891 rnnöli himtet 
mUnnk sa kn.pm ~tı ~n.7.etes=.nde neşri ile bM:m Jaulro-

bu met..-tubda gördllğtbııttz m. h. mD"m ıtfriyor. 
h:ırflıırl. mflll mlioııdele de,-rtnde ıstnn I 56 - I1fttrm stilcynınn tnndoğ
bullulnrm adını pel{ çok du)"'Cltığıı ve 

1 

flU. iz:mirin ba..c;rn ''e tnUm haya
hlmıctlnf pok .}alnnda.ıı bildi .:ı h:ım!- tıodnlı:i hizm:?tlcrine hizmet ~ze
de aittir. (soy ndı hasan eıııı). tMini.n 2 mayıs 1891 ssyrsmdn ~e-

SG - M blrlncl Jdlnun 1889 da sth. 1 ne Ü);bt hll.11t zi'ya~ be~endiril. 
hat gııoz:rıtcst .e nkkft.d:m btr m~"tup mi..c; imtfhazı \'t\rlfe5'nin neşri b !'i

ı;öndc.rer<'IC eflıht lınllnden şlkAyct ~ Jnn!!Tı: olmn.c:tur. 
drn nbdill!".nnl ı.enı ~,.rdıo ın, p · S'1 - mrıstnf:ı. narınıi ald n. •. es. 
ve m.~ul\br<b bnz.'\81 eksik olnn. k=şchir temyiz reisli~inclen emek-
01!§ bir ır.attır. liye çrlmıı5 bu 7.Rt. mfiiniilncldd'tm 

!'7 - korBk edcbtynpnnt tanı.- ujb1 ttliflerinden çok evvel, scre7.-
nuş si ı o mıın ııeıınyl crdem:;lll:ı ; c1en bursn<lft <'rli:>n nfüifn mccmn. 
ıllt yu.ııımı Zi blmcl k(lnun 1889 t:ulh ~smn ~erdll!I ~i"rlcrden hiri
U nldüb memnur..sında buluyonır.. bu, , n!n CJA mtıyt."4 1891 de ba.sılmasnc 

• :ft!7.I alemjm!T,e doğmuş oluyorclu. 

ğu 7/10/942 Çarşamba gl\nU aaat 10 , 
da mahkemede hazır bulundurulması 
ua.n olunur. H1212J 

SAHiBi ı ASIM US 

Baııldığı yerı VAKiT MATBAASI 

cliyonım. , haJda tarik m'; 

Umumi Neşriyatı idare eden 

Relik Ahmet Seve11gil ------------
~ıet 

, 
Demiry Uarı •e Limanları l,~tme 

Umum İdat-CJİ i)jnları 
! 

Muhomm<'?l bedeli 6000 (altı bin) lira olan ıw lemı w.r•ıt' mlk'at>ı 

muhtelit eb•atta Me§C azmanı (8. Birinci teşrin. 1942) Pcr,eınbc gün[ 
ı.aat <J5,45ı eın l'C§ ltırkbefte Haydarpn.,ada Gar bjnam dahU!!ıdckl Ko 
mlayon ta.rafında."\ kapan zart wrullle satm alnıacaktır. 

Bu fşe glrmek Leteycnlerin 4W (dört yUz elli) liralık muv .. kk&t temL 
nat. kanunun tayin ettiği vesikalarla teklffierlnl mubtevı znrf!Arm; ayni 
gün ıınat (U.45) on döıt kırkbeşe kadar Komisyon Relsll~n,. Yermelen 
ıwmdır. 

Bu işe alt prtne.mc&er Komisyondan P'-nt.ırız olarak dağttı.:.maktadır. 
(l024S) 

.inhisarlar U. Müd.~rl~ti!._~d'!.~t'.~, J 1 
Pszarbl'm 

Malm dnllf MJkdan Gbl\ Saati 
Kısa saplı yuvarlak tırÇa No. ıs 1200 adet 2.10.94% t...-uma 10 1 
Badana frrçMI 300 .. .. ,. 10,10 
ı - 'NbmunelCt'I mueibtnce yukarda clns ve mlkdıı.n yru:ılt iki kalem 1 

mıı.Izeıne mllteahhlt nam ve hesabına olmak llzere pazarlıkla .ııatm e.1'-
nacaktır. 

2 - Pazın-'...tk ~a ye.zıh gtb\ ve saatlerde Kaba.tart& Levazım 
gubeslndekı Merktz Alrm Koml.ııyonunda yapılacaktır. 

3 - NllmuneJer her gün 1'ğledcn 11onra s6zQ geçen şubede 6Örllleb~. 
4 - lsteiı::tı1ıırln p~rhk için tayin olunan gUn ve eas llerd~ tekl\t ed"'

ceklert flat; ftzennClen % lıl teminat parasjyle birlikte mezkdr komlsyona 
mllracast\8r'- ~l 
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