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KUPONLARIMJ7 
31 A~ustostan ltib:ırc:'l toplanacak 
ıruponlarm her 60 adedine mukob! 
v A K 1 ·r ok•J.)'llCJlt<tı fi CTOP 
lL\:VE~l .. scrlslnden 01.UI~Z ı:Et~ 
rnmenmın tamamı \•erJ.cektlr. 

Cr\.ıp 

14 

24 
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:!9asarrl.if bonoları 50 
~arad . ·ı . o a ç ka d enıze aı Fener yangını elektrı k y n 1 rı 1 

emniyet " 
ledbirlerinden kontagından çıkmış Harp sanayiimiz inkişaf edecek 
-<!\zan, ASIM us Valinin gazetemize y··k k .. h d. t k ·k k •ıı 

~tj SoC<!relnn eden harp h:ı. b t . u se mu en IS ve e nı o u~ ar ı 
~ ~eıı~~~~~:.·~rd\n~:;!~'fn~ evana.ı Maarif Vekaletine devredildi 
~=·~~.~::~~~~~":~~ Felakete uğrıyanlara bi~er ~ylık yiye- Büvük Millet Meclisi ., 
~rk1Uc~~e~~~ ~fC:~etn,u~fı:~ cek ve mesken bedeh dagıtdacak b• t t•ı tt• 

O\ nfilik neticesi Olarak 1 r ay a 1 e 1 
~ tııu ına._.,, bu 'azlyctin mad. 
• alilllı bir delilidir. 
tıırk· e )Ok ki hıı.rp harici 
ltı11d

1Yenin lmrnsulım llo 
e olan BuJrrarist:ının ka· 

'l'as "' ıncıa emniyet sartla; 

f
dan ınühlm bir fnrk ,:ır. 
ark 

ı.. 1'u Jlle\cut olmasına 
~lilte ~kiye karnsulnrındn hiç 
~ ııı·· Ulunm:ıllıf,'lnı iddia et· 

lte llln'kün dcbriltlir. Nasıl ki 
~'ltt alınan bir lmra.r üze· 

tı Ul)eni:t.lOllarınm po:.1n 
"' g g nd~zlcrj htırekei et. 
tfıı.ı~lerı mümkün olduğu 

\; 11\llJ~· 0.~u limanlarda bek" 
'- aııs':11u .. tatbik etmektedir. 
~aa rnu ahede ,.e tecrübe 

ı.. }e 'ardım ki ~'11.Z mev· 
' ''ll<.ı • )ı_l'tııd tan, temmuz ,.e ağus. 
"'blcıı.ı· a liarntlcnlz nbbeten 
l te 11~ gibi ~iindüzleri tle 
"'l<a •Sbetıe uzun olduğu i· 
~tın tathlldndeki zorluk· 
~ \e bi ediuni<; olsa bile son. 
~!lı~11 Uıa.-.sa kıs aylarında 

l>erıı )oktur. Onun i~in 
t(iiı '-Yolları idaresi bugün 
~den usulü önllmlizdeki 

ı..."a~ değistinnek zarure· 
ı..'"'4 , ktır, l'ani Kanıdenl . "'t- ~Urlar, posta ,·azifesi 
' ' \e • 'ıun edeceklerse kıtı» 
~~ g;ııc~ck bir tıı.'kdlr sata· 
~ el llduıleri olduf;'ll lındsr 

\ti ~ol almak mecburile. 
'-' g k~ardır 'c eğer va· 

'tıtlitceı, gUndüzlii cyir ,.c 
\ ~ b tehlikeli olacağı iü.ü· \. 'l~:n~ rnüsnade ed lruiyc. 
"1>etı l\aradeniz postalımnı 
\~t . .; ~uı {'tmck liiz:m gc· 

~t lcı atta bundtın daha i le· 
~t11ı; ~la ol. ıt şöyfo denile. 

~"ttıer~a:ıa cereyan eden harıl 
~~ ~ n bundan sonraki in· 
1t.~ Tü,•.;: yenin ha ıı ha · 

\., b ~ olmnsma rni:'lll ~ n -
\ ~E!llııyollar.nın Karadeniz 
t~t!ı:u~.esnıeıı: neticesine ka • 

~lll'jYet hükumeti her ne 
• ~ 0~ursa. olı.un sulh i~incle 

\...~ \f!g~i bir hn.yııl içimle ol· 
, .. , rtı Ugünd<'n yarına bir 

" Uıe artıı kn.larnk milli mii· 
l u l~lleırıda knlıı.bi'ccej;,..fml 

i' ~I~ ~ nl 'ı*' için De' lct De· 
, lt1rı~ırı bllha a Karndeniz 
,ı il 11 bir @n dunıb leceği· 
J-' 1"ı!bıe!( "e ona ı:;öre icap 

~ lfı~~!~ti imdid n hazırla • 
. tırı1c1 • 
il ~lld atlan i"k hatıra L~clen 
~t ~. tır:. Öniimüzdeki 50nba· 

Ilı b·t ~ıbi m~,·sim miilüha.· 
lta larara bıraknrnl• Sam. 
(b ıon ve Trabzoııla llopa 

C,,qmı Sa. 4 sıı. 1 de) 

K IZJlay t.Jratından Fent·r kaz.a ;rAlCk'lt•rlnc yardnu yapılıyor 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi 1 yakından meşgul oluyoruz. Ken· 
Kırdar yanında bcledive reis mu. 1 dilerinin istirahat1arı temin edil. 
avini Lütfi Aksoy 0 1du;'{u halde • miştir. Kızılay bugünden itiba· 
Fener yangın yerine gitmişler ve ren Erzincan felaketzedelerine 
felıiketzelerin vaziyeti ile meşgul yapılan yardım gibi harikzedele
olmuşl~rdır, re bir aylık yiyecek ve bir ~yhk 

Vali Lütfi Kırdar bu msele et· 
rafında kendisiyle görüşen bir 
muharririmize şunları söylemiş
tir: 

mesken bedeli tevzi edecektir. 
Bu hususta ica.beden hazırlıklar 
yapılmıştır. Diğer taraftan yan· 
gm tahkikatına da devam edil. 
mektedir '' j 

"- 1iarikzcdelcrin vazivetiyle (Deva1r.ı En. J, Btl. 1 de) 

Alman tebliği 
Düşman 

kanlı zaqlafa 
... 

ugrıgor 

Aransburg 
zapteaildi 

---0--

Bir kruvazör batı-
rıldı, bir çok kruva

zör bombalandı 
Bcrlln, 22 (A.A.) - Alman ordU

ları Ba,şkumandanlığr-ıc• tebliği: 

Klycl"ın garkmdakl mır.takada mü.. 
teaddit gruplara paı·çaııınmı§ veya 
gayet ufak bir sahada sıkıştınlmış 

olan dUşmıın kuvvetıerlııln imhasına 

devam olunmuştur. DUnkU fcvkalA.de 
tebliğle bildirılen esi:- ve ganimet ra. 

(Daı·amı Sa. 4 sü. 1! de ) 

Paoanın 
Sulh 

teklifi 
Ruzveltin 
mümessili 
Romadan ayrıldı 
l~onc?ra, 22 ( A ,A.) - M. Tay • 

lor ile kardinal Maglion'un vekili 
4\1onscnyör Montini arasındaki 
görüşme, mihver tarafından reis 

( Devamı Sa .4 sil . 3 de) 

~········ ········· 
Şehir konserleri 
~"" 

m üna sebetile 
~ 

KONSERVATUVAR iCRA 
HEYETi AZALARILE 

BUGüNKü 
(kanije muhasarası) dolayısile 
& eserlerimiz 1 :.~~~~~~~~~r~~: 

portaj serisin i yarın
dan itibaren V AKIT 

sütunlarında Güzide mütefekkirimiz ibrahim 
Alaaddin Gövsa' nın ınütaleaları 

1~eırıa.ı•tn . ;~u.ıjc Muhasa.. 
ııı~ tlrtJıp bastırıldı. Escr'.n 
~ ~buıı.t.mız nam hakıkl bir 
~ r~ııı.çı srymı.kta ittifak 

it. " YUkr ı:ı•rçok yerlerden 
t~~ll.!esc, gerek E:~erl hazırlı • 

l'ilen bırçol< mektuplarda 
~ ,~ır nçmış ve Ntımılt K<'-

1 bir cscrl.ı1' herkesin o. 
~,~e.r;~an vermı!J olduğu için 
~1~ Usu tebrtk etmektedir. 

llrasmda crta olı:uldan e \i te~ış tCemıl) adlı Bur. 
\ lı.ııııarı ya.z:yor: 

I~ 
~ltı Tnnk Cıı'un, yt>nl ncs. 
et1ıı;1 bU~ Uk dı•ğcrll kitabın 

<Devamı St<. 2 sü. 4 de , . 

• 

l brahim Alôetfüı 

bulacaksınız 

Bu ankette 
Tanburi Diirri.i, kanuni 
Artaki Can, santuri Ziya 
Santur, udi Ahmet Nuri 
Canaydın, Siyne kemani 
Nuri Duyguer, neyzen 
Şevki Sevgin, kemençeci 
Kemal Niyazi Seyhun, ke
mani Sadi bılay, okuyucu 
Necmi Rıza- Ahıskan, Ce
mal KB.mi KÖni, Hüseyin 
Dola§, Eyyübi AH Rızanı'n 

fikirleri. 
ANKETi YAPAN: 

Ha.an Bedreıtin OLGEN 

Anl:a.ra. 22 (A,A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Şemsettin 
Günaltay·ın başkanhğında top
lanmı§tn·. 

Celsenin açılmasını mtiteakıp 
Doktor Refik Saydam söz alarak 
galen evrak arasında bulun~n ve 
encümenler tarafından tetkik c. 
di erek heyeti urnumiyy svkolu· 
nan kanun lfıyihalarından bazıla· 
rmm ruznamye alınarak müza. 
kcrasini istemi~tir. 

Başvekilin bu talebi t;\svip e· 
dilmiş ve böylece ruznameye alı· 
nan maddelerden yüksek mühen. 
di okulu ile teknik okulunun 

Beri in 
\"Al~I n,.;~, f i R fR K.\ Y~ 1\KTA.S 1 

RlLDlRlLlYOR : 

Bulgarislanın 
Boğazlardan 

gemi -geçirece,ği 
"\falandır 
Berlln, 2ı (A.A.) - Yarı resmt 

bir kaynaktan blldlrll1yor: 
SovyeUerin Bul~ri.stana kar§J 

yaptıkları mUtemadl ~3nt.aj teııeb 
bllsleri milnasebetile aiyaal Alman 

1 
mahfillerinde, bu memıekct etratm., 
daki lnglllz propaga1t<la.ııma işaret 

ohınmakt.sdır. 

BUtUn bunlıır, kaba tir yalandan 
ibarettir. TUrldye Uıcrine yUrUye -
ceğine dair Bu!garistar.a atfedilen 
niyetler gibl Bulgarıstanın boğaz 

Jardan gemiler geçirmek için ttaı. 
ya !le bir f(lyler sapıı:ak istediği 

iddialan da yalandır. 
Buradaki mUtalea. euJur ki, İngil. 

terenin Türkiyede tesir yapmakta 
mcn!natlcıi vareır. Eğ< r Ankaradıı. 
ki İngiliz bUyUk el-:;ll!ğ! bu hususta 
TUrklycyc sualler &0rırıu11 ve TUrk 
hUkQmcti de bcğazlann muhaflZl 
olduğunu ve muhafızı kalmak az -
minde bulunduğunu açıkça söylemiş 
ise, Alman hariciye r ... uıreti ancak 
şunu kaydedebilir ki, İngiliz radyo_ 
sunun telmihleri ooı:~ı de Almanyayı 
istihdaf ctın!yor. Aımonyaya at!e • 
dilmek ıstcntlen niyetleri tnglllzıe -
r!n besleyip bcsleml'lllklerl suali ha. 
tıra gelmektedir. 

Kiyef 
harabe 
halinde 

~rlln, 2ı (A.A.) - Askeri kay • 
naklardan :t.ılldlrlldiğine göre, Alman 
kıtaları, Kiycte girdikleri zaman, 
kc:ndllcrlnl oolşcvlklcıic kaçmasından 
veyahut lmhe. cdilme11lnc!cn evvel, yap 
tıklıı.rı tasavvur ecUlmeı. crerecede bU
yUk tahribat knrşısında. bulmuşlar • 
dır. Şehir ve Civar köyler halkını hiç 
dUşUnmcdcn, bolşevikler, bnlka elzem 
bUtUn yiyecek lhtlyatlannı ya bcra • 
berlerliidc götUrmUşlcr veyahut yak -
ml§lardır. Elektrik aantrıı.lle.nnı ve 
su yo• .arım da işlemez bao hale getir. 
mlşlcrdir. Her tarafl.I\ ııtılmt;ı demir • 
yolları ve koprülcr enka2.1 gözUkmek
tedir. Halk, bu suretle zaruri ihtiyaç 
maddelerinden camamiyle mahrum 
bırakılmıştır. 

Alman askerleri, bllhe-<ıSa l.stihkfim 
birlikleri, Alman kıtalarmm ilerleme. 

(Devarm 80 .l ri. 3 del 

~laarif Vekaletine devrine ait 
mazbatat1ın müzakeresinde muh. 
telif hatipler söz almışlardır. 

~tilli müdafaa encümeni rei.si 
General Kazım Sevüktekin mev· 
zuu müzakere kanun lii.yihasmın 
yüksek fen mektepler inin açıl · 

m.:ı.larına bir b~langıç olarak te. 
la.kki ettiğini işaretle bu mck· 
teplerin harp sanayii için temin 
edeceği faydalan kaydeylemi~ 
ve bu kanunu teklif eylediğindeı. 
do1ayı hükumete teşekkürlrini i 
fad etmiştir. 

Ha'i!ln Ali Yılc.el 

~ .............................................. . 
Prof.MimKemal Ök e'nin 

ilk yazısı yarın : 

i LM i N TERAKKiSiND EN NE 
·BEKLiYORDUK, NE GÖRDÜK? 

Geçen hafta okuyucula. 
rımıza müjdeledi ğimiz Pro. 
fesör Mim Kenıal Oke'nin 
her birini büyük bir zevk 
ve is\ifade ile okuyacağı. 

.nız yazılarına yarınki sa. 
yımızdan itibaren başlıyo. 
ruz • 

"iLMIN TERAKKiSiNDEN 
NE BEKLIYORDKU, 
NE GORDOK ? ... ,, 
Yarın bu f evkaiade nefis 
yazıyı mutlaka okuyunuz. 

Darülacezede sünnet düğünü 
Yazan : YEKTA RAGIP ONEt' 

1 
(Yo;.ısı 2 incıd , 

Dltfil.ı~: 



z 3ir sandal akin
tıya kapıldı 

içindekiler güçbela 
kurtuldu 

n S!Z. "basız 54 çoc ~un muruvve
Mahmut oğlu Mustafa ve Ra. 

şit oğlu Mu~tafo adında iki ar
kadaş. evvelki ~ün sarhoş bir 
h~lde, KadıkövUnden bir sanda
la binerek denize açılmışlardır. 
Sandal Kız.kulesinin 200 - 3C!> 
metre kadar ileri3ine geldiği za. 
man suların cereyanına knp1lınış 
ve ik Mustafanın bütün gayret· 
lcrinc ra~n Hayırsızada isti
kaır.etine doğru s!ir'a.tle ilcrlemi· 
ye başlamışlardır. 

d~ ... f~assesenin acaza er· .. ~ u ı.1r 

ptı.ı nı ..,e gld.!rlc:. "~Unnct olma" 
uk ıc;lri ne lud:lr hcyccıınlı, ynn 

rku He d.:ılu sevınçU bir gUn isc bu 
U gl:irmck de bllltln ıııın ve b:ıba. 

mn aynı derecede brytcan duyduk. 
~ bır glln.!Ur. Hele 1:QCUk 5yle se. 

nl, dokuzunu goçtl "~ aile hcntız 
masraf ve ~"tıJ.ğını tamam. 

amadıysa çocuğwı sılnnct.Slz kala • 
ğı korku ile birçok g:ccclerln uy • 
uz g ~~ oıur. Faknı bUtUn bu 
r p ı gQn er ~eı:eT, aııe ııo kadar 

:ocuğuna oe\ b rl, 

takke, t:>!r- terHk bulur, bultijjtU -
ar, çocuğun m:si ıwc..h kAiıilla§ıP 
tın ç rru: l'!'ıl ~lııc!I(;t b~ aırada 
le • aımn • runeliyc:.i" icra edilll'. 

Bu acne d bl.rçoz ycrıerde sUnnet 
Wıleıi oldu. KUçUT.lerlt birlikte 

alan, babalan akl.ıbalan sevindi, 
endı~. 

Artık mevıtm kapan~ı sanınnyınuı 

ıehrin dşııda ha.yuta yeni gi. 
r e ömt;rlcrlnlıı aonunda bulu • 
rın barındıkları bir mUeueaede 
M çocuk eUruıet ea!ldl. Bu dU.. 

in şehrin herhangi blı acmuııı rıe 
raıc1ııniırdr, ne blr alle~o heyecan . 
;nti- Bu dUl!'Un, ancnlt bca altı ame 
rveı solmk ba§larm:ı. Ji;lğ'ıtlar içinde 
k&vralar arn.sında brrnkılan 54 ço.. 

a hey can ve ı&1 ırap verdi. Bu 
Jğılnlln çocuitlı:ı.rdn bıraktığı maddi 
hrap gcçıcidlr. Fakat mancvt at. 
ıp b r halde bUyUkttır öyle ya! Bu 
çocuğun i yo.;ında sUJ;ııct Olurken 

.çmı ok§ıyan ne anaları v rdu, ne: 
lbeları .. onlar on blnJ rcc çocuğU 

ıruıet etmiş Topknpıl. Eıllmıetçt lbiş 

lrtanın cl.nden geçU.cr ve .conra ha.i 
b&kıcıl:ınn kollan ar~mdn yatak. 

0efrika nwnarasu 80 

Yekta Ragıp Önen 
• 

Nihayet saat 13 de OO:şinci şu. 
beye şu haber verilıniştir: 

- İçinde iki kişi bulunan bir 
sandal Hayırsıza.daya doğru a· 
kıntıya kapılmış gidiyor. 

B.?şinci şube bu ihbar üzerine 
1230 numar~h polis memuru Ke
mal Ardayı, k:lavuzluktan alınan 
süra'tli bir motöre bindirmiş ve 
suların nkıntısına kapılan san.. 
dalı takibe yollamıştır. 

Motör son sür'atle sandalr ta· 
kibe bç.şlanuş, nihayet Hayırsız. 
ada •a yakın bir yerde uzaktan 
bir sandal görülmuştür. 

ıanna yııtmldılnr. Motör son bir hamle ile sanda· 
YIUUl.klannı 0'1;5ıyaııısr olmadı de.. la vakla.şmı. , içinde bulunan ve 

a'1L Nitekim nıUes3esc rr.~dllrU mus.. heyecandan bitap bir halde olan 
tahdemleri, hııırtabnkıcı.ı.: ve yürU 1 ka7:;:.zedc iki Mustafayı motöre 
m-0ye mdcall oıan ııcet:" :)Ataklan ba.. I alarak limana getirmiştir. 
aına gidip, geçmiş ol.But: dcdllerı .. , 
Hepınne l>f'yaz entari g1:·ülrlldl. Tak.. 

ke giydirildi. Yaşlarm.ı garc ellerine ı V EC iZ ELER 1 
oyuncaklar vcrlld~. Yatmldıklan ge • 
nl§ salon ba§tıınbap. rcruclJ kt\l:ıtlar • fAZAn· M. (lEMll PF.ti l' ı\.Jl!;lı 

la, balon ve fenerlerle, C:uvarlar ha • ı 
lılıırla aUıılendl. 1nc"lS3.2. takımı, h • • Hıızirundnn bıızısmm fnsid ve 
ta.nbulun mc§hur hokkıunzı Yorgan. müteccrois eda ve nazarları kav. 
c:.ıoğlu ile çıral!ı .ccıAI Gbkkaya gcU. ı gayx nlevlendlrir. 
rlldl. Şehir mUzika.sı vakıt vakıt te. • Gururlan münkes?r olmasa 
rennUmsaz oldu. Ve bu suretle anasız mahrumlara fokrll zaruret, çok tc· 
ve ba~ız yııvrularm maddi va mn.. sir etmezdi. 
ncvt ıztıte.pıarınm ~uwlınasına çıı. • Me guliyct fazilete sevkcder; 
tışıldı. ~"tSiilikten cruıı sıkılanlar b!r kav. 
Doğruyu &ôylcmek lf\z:mgclirse Dı:ı.. ga çıksa da seyretsek diyerek ka 

rWzcezc mUdUril Kdz.ım Z8fir'i t brik tilden fena olan fitn~i arzu eder 
ederim. Alt\yt;B1.z ve s~asizco tortip ler. 
ett!Cl bu dtiltUnde nılm• senin ihU. • Zenginlerden kmknnç olanlar, 
ınamı saye:ı:nde ölllmden kurtulntU§ kıskanmıyan fa.kirlerden utanmalı 
ı:ocukln:m d!lğt1nUnU nolt83nsız yo.ptı. dırlar. 
Öyle ya! •• Umumt bJr .stlnnct dUğU - ============= 
Dllnde buhınaıı. .-ıtıcnc:.:lcr nokiı.ıuui.a 1 tcad ( 1) 'J\tımtıralan gbzlcrlnln fcrl 
t.emln e ı ını.şt.ı. bile kaç~ olıın 00 00 lık runclcr:l 

DUn 6ğledro 
0

'Bonr8.. .D"ari.M~s o kadar n şeye boıtıyor ld- Bir tan~ 
cltlim. Ek.ııerlyeUe gilntşl: havalar el önUnde oturan çocu~wı numaranın 
da aceze knclm ve erkekleri bahçede ~n heyec:ınlı yerinde ayağa kalkması 
gllneşlcrken görUrdU..'?1, c.Un tek tllk Uzerine kend1nl tutaıruıoı: dn. cllnckkJ 
!ı:ıdCmelerden ba§ka klma;e ı::örlllmU lopl'smı çoeuğun ~11.!ına dUrtU. 
yorciu. verdi : 

Hemen 'hcrke:ı sünnet dUğUnllDUn - Otur yumurc:ık Lnkayım, dedi. 
yapıldığı pavyona dolmU§lu. Pavyo • Otur!.. 
nun aat salonunılıı. ÇOC"Jlaar yatıyor, Baz, hokkabnz geç vnkte kad&r 
nynkta mnvt önlilkl.ı kUçUk kızlar vam etU. anılan c;ocukıar uykuya 
dolaşıyordu. Kal'§ı salon ıse ya§h ka. dalm'lelıırdı. Ben a;r:-ıldnn. 
dm ve rkc? ıerle dolu~·· lçerden az Bu kimeestz çoc.u.:lal'h zenginleri -
t.1.knnmm nağtneJa tefıyor. Kapıda mızın, bayırsovcr insuturm §CtknW 
duran mUstıı?ıdem:er'n masmdan içe ellcrile götUrUp bezı hediye vcrec k • 
n girdim. ıratara otııntıU§ snc an ı rtni ümit ederim. Hcpal de mcmlo. 
kmnlı ihtiyar 'kadın.at, çlan dipten kdo bir na.ti uzuv <'.ııcak bu yavrul!ı.. 
tıraş edJml§ lhtiya: erkekler, onlen.. nı verilecek bir hediye onların ııcııo.. 

ne 8-0 yll§ı.-ıC!ıı ÇOCWilar oturmu§ s:ı.z nnı dlndırecck, hıı.yntn girişte mane. 
dlnllyorlıu' ... Gözü görmlyenler bUe v1 bir teşci olac..ltbr. 
7f!Z almışl .. Kulaktarmı:ı pasını gide. Çocuklarını ıaokağa atıp dn. bugUn 
riyorlar. Ynlnu: bu dtıC"Jııdo rııkı, bl.. le\(ldlğl suçun meydan çıkmaaı kor • 
nı, knhvo, c1gnra yok! Hatttl. sazın kwıllo mU ~ cm:ye [rld\p çocuğunu 

ahengini bozacak seJ b .e yok! .. Ta.. görcmlycn .ına.lnrm mrvcut bulun • 
knn .tıuııldo.n fc:ııın. .,eql)'or. Eakl, ye,, duğuno. knnllın. Bek! bu kadının da 
ui §arkılan 81ro.lıyor, ctrtı.fn ne d3. gilndercccğl hc .. ı) olaca k. bclkl bu 
Artıyor. Ço~ yerlnl JmpUrmak end:. hediye kendi çocutun~ tıisseslno dU. 
aeslle yemeğe blJe gitmemiş! .. Hele §CCekUr. Ne çare kadere boyun eğ. 
hokluıb:ızın ııklıW-.-nlıklan \'e son mektcn bqka ne yrpılnt> .irl' 

r 
Musikinin veıdiği zevk nasıl geniş, fo.. 

at müphem ımaruılı bir hasretin içimizde 
;yanması şeklinde ifade edilebilirse hoşa 
iden, sevilen, ihtirasla istenilen kadmm ko 
ııımaemdruı olman lezzet de buna benzer. 
Uımet Dündar, günün tenha bir saatinde 
tel salonunun yan loş bir köıesinde yu

1 
Edebi 

Roman öM 
len bir alev gibi, V esta mabedinin asırlara 
rağmen sönmiyen ve gece gündüz, sabah 
akşam genç bakireler tarafından tazelenip 
uyandınlan ve devam ettirilen ilahi atC§İ 
gibi görüyor. 

utak kanapenin verdiği rehnvet içinde gö 
tüıup Semru hanımefendinin sözlerini bir 
lımesini bile anlamadan derin bir zevkle 
nlerken bunu düıündü. Semra hanıme
•ndinin konuşması genç adama böyle en 
in. hududu bılinmez derecede geniş, fakat 
srct gibi, nrzu gibi insanm içini yakan, 
ten ve mahiyeti tayin edilemiyen bir mu 

ki te~iri yapıyordu ve işte Semra hanıme
ndi Ahmr.t Dündnnn hoşlandığı, eevdiği, 
tmısla istediği ve şahsiyetiPin ucu bucağı 
ulunmıyan denizinde kaybolmaktan büyük 
r zevk duyacağı kadının ta kendisiydi. 

Ahmet Diindar bütün hayatınca kendi 
nde olmıyan ve ele geçirilmesi imkansız 
bi görülen büyük ıeylerin hayali ile yaşa 

Semra hanımefendi bunlann hepsini nef. 
nde toplrun~. Ahmet Dündann kal'§ısma 
~tün c i~ilmesi güç, imkansız, güzel ve bü 
lk P11lerin mümessili gibi çıkıyor. Ahmet 
ıundar, senelerin biriktirdiği binbir arzusu 
n. vücucfa etirdiği mabed içinde Semrli 
ınım foncliyi kıvnla büküle yanıp yük8e 

Ahmet Dündar bu ateşin etrafında 
dönüp dolaşıp nihayet içine düşer ve eriyip 
kaybolursa onu haklı görmeli. 

Çelikpa)as otelinin holünde tenha bir 
saatte, yarı ikaranlık bir köşede yumuşak 
bir kanepenin verdiği rehavet içinde ve 
Semra hanımefendinin dizinin dibinde ba 
layan bu yeni haleti ruhiye Ahmet Dündar 
için eski ve maruf tabiriyle bir ateşten göm 
leği giymek gibi bir şeydi. Kadın, tesirinin 
siddetinden haberdar ve memnun neşeleni· 
yor, bülbüll~iyor, şakır gibi konu uyor; hir 
aral.k gen~ adamın elinden tutup kaldırıyor 
ve arkasından sürükliyerek dışarıya çıkan 
yor: 

- Son iki t.Fblomu yapmak için çalı tı 
ğım yerleri si e göstereyim. 

Diyor, otelin önünde bckliyen zarif, şık, 
· p;tlzal ve gösterişli otomobfle atlıyorlar: 

emra hanımefendi arabayi kendisi kullan
dığı için oför yerindedir, Ahmet Dündar da 

•arı 

k81etinin dii iınti
hakkında bir . tavzihi 

.- _ ____/ 

us 8 
irana büyükd~~ 
vetler sevke ıf Ankara, ff ( A •• 4..) - Maari.t 

Vekilliğinden tebliğ olunmuştur: 
3656 ve 3659 :;ayılı kanunlarm 

3 üncü maddeleri hilkümlarine 
göre yapılan dil imtihan!an için 
vekilliğimize vaki olan müraca· 
atların usulüne uygun olarak ya· 
pılma.smı temin maksadiyle şu 
noktaların tavzihine lüzum gö. 
rülrnilştUr: 

ı - Yabancı dil imtihanına 
girmek istiyenler i~in mensup 
bulunduk'arz vekalet veya mü· 
csseselerin 7ALt sicillerini tutan 
dairelerince tanzim olunacak ta
lepnamelerin; icra vekilleri he. 
yetinin 10 - 10 • 1940 tarih ve 
2,114517 sayılı kararnamesine 
bağlı örneğe tamamen uygun ol. 
ması lazımdır. 

2 - lmtlhana girmek lstiyen· 
!erin hukuki vaziyct'erinin bu 
imtihana girmiye mlisait bulu· 
nup bulunmadığını tetkik ve ta. 
yin edecek makam. mensup bu· 
lunduldarı daire veya müessese· 
lerdir. Maarif vekilliği sadece 
isteklilerin imtihanlarını usulü.. 
ne tevfikan yapmak ve neti cele· 
ri namzetlerin mens;ıp oldukla· 
rı ma:k'1.llla bi!dirmekle mükellef. 
tir. 

3 - Yani~ veya. eksik tanzim 
olunan talepnameler, uc:ulüne tev 
fikan hazırlanmalan içn nit ol· 
dukJarş maka.mlaı·a inde nlunul', 
bu yür.den gecikecek müıac~~
lar dikkate alınmaz. 

4 - Talepnamelerin mayıs 
devresi imtihanlan için 1 l1A 30 
nisan arasında ve ikinciteşrin 
devresi imtihanlan için de 1 ua 
31 birinclteşrin arasında vekilli. 
ğ'imize gönderilmek üzere posta· 
ya verilmiş olması 18%ımdır. Bu 
tarihler dışında yapılacak münı· 
caatlar muameleye konulmaz. 

5 - Doğru tanzim edilerek 
vaktinde gönderilmiş 0 1.an talep. 
namelerin maarif vekilliğince ka· 
bul edilmiş olduğu hakkında v~ 
killiğimizden aynca tebligat ya. 
pılmaz. ilgili nıunzetlere, imtihan 
lara almacak1arı hususu mensup 
bulundukları müesseseler tara· 
f mdan, yukarıda bahsedilen icra 
vekilleri heyeti kararnamesinde 
tesbit olunan şekle tevfikan bil· 
dirilir. 

6 - lmtihanlann yap:lacağt 
larih'er, vaktinde, radyo ile ve 
gazatelerle bildirilecektir. 

T ahranôtrafı~a 
Bir çok r ·· ıe paraşütçıı 

indi ı<""" 
L9nlra, %% (A.A.) - f?ll 

maUk muhabiri yaziY~· c;ııı-JtJ 
Alm&nla.nlı myetdo 98 tıe' ~ 

yada bUyük muvattakf>eeıı l)'I 
ettikleri tddilllnrma ra~ııı.ısıı 
lOmat alan maha!il esk· i 61 
ıarı ı::ı. bilin den au yeı:ıilC1 cP 
lle teıtıkkl etmektPcUr· aı~S' ~",,J 

( Kanije muhasarası ) dolayısile 

Geçen halta en fazla ıll çl!~ 
vııklası İran Şehlnş&hf rıd" ~ uf 
bMlaesldir. ausıarın .n ı.ı~ ~ 1 

rlne tovdl edilen arazi tıı•' ,,_< ._ 
için bUytlk mikye.StB JO ıtıJSI .., 
mi§ olmaları manlri!U'dll'·

69
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havallde fazla mUtt.ard." ,.şrdJf_',o./' 
lan ve zırhtı otoınoblUCf•" p•rff" ..ti 
ran etra.tma Ruslar blrÇO ~' 
ler indlrml:tl~l"dlr. :RUS~.ssP ~I 
tam nıakinelqml§, i)'l ı.te ~ 
bir p!Anl hareket etııır pe ı1' (J 1 
ltlbo.rile burada kcndı.e~cı ıJ•~ 
met edllemlyecck bir JtC. aD .;e ~ 
mekte ve bu tUbaJl ~~tl).,9 
me bakımından hfçbır ;. < Bab ıurah l ıncıtıe ı 

uu.ı.ıije Mul.ı~rn ı ıun kıynıULi beni 
bu tı.rlan karalamııyrı mecbur cttL 
Türk gooçllğinln NAmıl: Kcnıiüe olan 
&e\ı;lsl bu kitapla bin kat clalı.a art. 
nuştır wyeblllrlz.. BMU bir orta okul 
m~unıı bulwımamla beraber ben bu 
escrhı bU,rill~ kıymetin: takdir etmek. 
le sayın U!ıtada teıJekl lırlcrlml un,. 
maktruı kendlml ulnrnı~orum. JIAmlı 

\C Muhsln Bey1erlıı TUrk(le ıarlhl 

hhnll koro eserinde bile gayet mah
dut bir çerçeve içinde 1'u muha.snrn,. 
d:\lı lmhscCllUyor; faknt altında ''NL 
mık Ken l'lıı Kllnl}a eserinin okun. 
ma;;nr tavııı,c ediyor. ll'n rl ol<lmya ... 
bfllrdik 'l 01.mı:ık da naınJ anlayabl. 
Urdllt'!' 

tııto Hnkı.., Tnnk Uıı tılzc bu terci). 
me lşlle bu fmı:ıtı d· '\'i·nnb (lluyor.{' 

COzlde mütefekkir İt-rahim AlAet. 
tin Gövsa, tAblc y Uad ı mcktubunJ• 
da eseri takdir etmekte lx>raber, hart 
v dil !nkıUl.pları dolayısilo maziye 
knnşan eserlerin ıu~um.ıularmı yeni 
nesillere verebilmek içlr, dU~UndUkle • 
rinl de bildiriyor. Değerli m usumuz 
mUtaleaıarı bir ı>UyUk ~avanm anah.. 
tan olduğu lçln mcktubını muhatabı 

bu krsımlarmı Türk mUnevvcrlc'rlne 
tevdi etmeyi blr vazife bilmektedir. 
Sayın lbmhlm AlO.ettın diyor ltl: 
"Halkta ve ııskcrdo vatan duyı;u 

sunu takviye lçln ytızılmlf olan Ka
nlje mUdafaa.sınrn bu ınaetıe türkç~ 
lcştlrllmesl gayet yc'".lndc bir bulur ... 
tur ve N mık KemA.1 merhumun do. 
m:,.ksndına uygundu . kuı•aatyıdeyim 
eski esederlmlz erasmd halka tamim 
ihtıyacmı duyduğumuz Kıl.Aplnn tama 
mlylo bu şekilde baalr.mayı en sallm 
w !Azım bir iş ısnymaktn. tıımamlylf' 
.tılzinlc beraberim. 

Bu eserle verdiğlnU. llrnck. Knnlje 
mUdafanaı gibi halka. gcr.çllğe ve as
kere doğrud:ın doğ" uyc telkln yapa.. 
cak ınabiJettcki escrleı için aynen 
taklld edilmeye ıtıyıkt.ır vr sizln kul. 
l3lldığınız dUın ve ynzdığmız bA.'lye. 

lerin do v~ane, salA.blyettanuıo ol
duğunda elbette Jllpbe edilemez. 

Harf ve dil lnkılApları dolayıeUe 

maziye karıpn fbyle böyle bin acne. 
ilk kUlUpbanemlzi mt.ınkUn olduğu 

kadar !Uy nakieddlAlmek için beJl 
ba§lıca uç ,ekil dU,tınl.ıyorum: 

1 - Fuzuli Dlvnnmo.'U\ ·(Makber) 
ve (Rübabı Şikeste) gibi nl..r;bctcn 
ycnl olpıamakla. bort\bur dlllcrl artık 
klBil1en veya tamameıı anlll§llnınz 

bir hate gelen cdebt C9tJ".:.erlm!.z yeni 
harflerle ba.llttnldiklan zaman met.in. 
ıer aynen muhafaza elllmcltle bera .. 
bcr, kelime ve tab1r!cr!n birer birer 
izb..bınJ ve gerhlni, beylt.lt-rln bugUnkU 
dile tercilmllerinl bO.,iy o1Brak bu. 
ıundurm&k zaruridir. Bu hA§iyeler 
bazı defa metinıcrdeıı de fazla olab\. 

.J~eıtndcn sayfalano -a<ıl tarnflarma 
riıettnleri, sağ .taraftarına da hA§1yc • 
ım dcr~tm t1Bba koıay ve rahat 
ta.kip edilmelerini mllmkun kılar. 

2 - Na.ıa.& tarilıl gibi Vak'anüvis 
tıırlhlorimlzi, yirmi a.mız Çelebi gibi 
scfarctname sahiplerinin eaerlerlni vo 
Evliya Çelebiyi tekrar bastığımız za. 
man yine sayfanın btr tarafına me. 
tlnler:l aynen dcrcetmelı. karııılarma 

da bugllnkll dlle çcvnırmr:, adapte .-... 
dllml§ ıektllertni koymalıdır. Bu gibi 
tarihlerde §31ııa ve mcLlleket islml<'
rine b:ız: tal'iht tablrlcn dahi bAşiye 
olarak aynca izah icııa> eder. 

3 - Kanıje müdatt.aı!ı kabilinden 
tcrblyevt telkin vasıtası olabllecck 
eserlerde eski metlnlcrml tekrar et
mlyerek sizin ortaya kcyduğunuz u.. 
sullc ruh ve maksadını muhafaza ,,ar .. 
'Ulc bugünkU dile çe\1rmck hayırlı 

olur. 
Muhtelıf çe§nldekı ~rlcrl.ıı mahl

yet \'C kablllyetıerinc gere yeni tabı. 
lnnnda bu ..ıç tarr.dıı.n b'rl ihtlyur e .. 
dUmezse mazı kutupr.anemizin yeni 
harflerle basıımaıarınd.l hiçbir ta~ da 

d rl f· ~ .. ~ 
smda bulunmamP.ktB 

1 \'\eti~~ 
Sovyet ve 1nglliZ kU ıı:ı:ıel~ 

rlblrlerlle trti bs. .. to.!1" e 
J:t 

bl R~ada ve KafknıfYll 
U eklaler tevlit edeCektlr~ ~ 

Ruslar, Kremençu·: ti ıııdl 
etmekte ve :;{iye! ıtenıtsf O·~ 
rcbclcrtn dav::ı.m etıneJtte bJl.-. 
~ylemektedlrıcr. Buntı!I pe1' ~ 
bUtUn Rus tebliğler\ ~ 
muhlaanrdır. ı..en..ngrtl~ntınl' 
tazyikin nisbel.Qn h:J1

·" 

dagörOlm~ 

•t 111ılll~~0t Eski saha aı 0j}J) 
hükumete de"re ~ 

r-'* 
Tahran, 12 (A.A.) -

bl!dlrtyor: 'it g-•~ rl ' 
E.cıkl ıahıı aft :nenıoıl re 

ıtlt • 
kut malların devrine ıc~ 
yannamc parltımentod 0 ~ 
Eski ph zamanıntııı z:.191 

ziyan~ 

Ruzvelt 
Vaşingtorı9 

d .. dü on )"~ 
Haycl _ Park, f~ ( 4·~,111' 1 • 

Ruzvcıt hafta tatıtırıı \T!Y'4 f. 

sinde geçirdikten ~~1et ~ 
ton'n dönmuştü~.. atıl 

1 
e 

kongre liderlerını, ~ır.dC~ ıw 
meclisiy'e ayan ıne~;r ar~>~Af
cümenleri ezalarını ıı.r.S _;ıı 
layacak olun konf:[edil~- ~ 
beyaz sarayda n er111c '~ 
Konfernnsda ödünç v ıa b~, 
ralnma programının gg5 ıı1 ~·· 
Uıhc:is edilrr.iş olan 5, .... ·tlC 

tasavvur edilemez. • su,.. 
tbrantnı \ıtıl.'tttıı r.övSA dolarlık kredilcnJ? .... ~uılt p 

bulUnU temine müı.-"·· ..,,,,j 
mUzakere edilecektir~ 

şağılara doğru karışıp kaybolan ko)"U f\ 

eftı 

rengin inceliklerini seyrettiler. d t t4' 

yambaşmda. Paletler. muşambaların gerildi" 
ği çerçeveler, boya kutulan otomobilin için 
de ... Çek.e yolundan §ehrc doğru ilerleyip 
ana cadde~, kalabalığı, sık ve karışık bina. 
lan geçiyorlar, tekrar §ehirden çıkrp Ulu 
dağ yamaçlorına doğru yol alıyorlar; vıraJ 
ları dönüp kıvnlclrkça görülen ve aşağıda 
kalan Bursa, camileriyle, minareleriyle, tür· 
beleriyle, kubbeleriyle, kavak ağaçlariyle 
güzel. güze], güzel. .. 

Semra hanımefendinin bir :uı~8.n :g::ı1:ı 
mamlaınağa ça1ı§tıeı tablolardan bırı çe; 
lann pek sıklaştığı bir yerde bir çobt)fl ··ıJt' 
mesini canlandırıyor. Issız, yabancı S~cre 
den uzak. ormanın sonsuz sükunu ve tl bıl 
de saklı oldukları bilinmiyen kuşl~'tecli~ 
essizliğe pırıl pırıl noktalar halinde ~!lbit ,, 

leri cıvıltılaı içinde i~li, hasta, dertlı çtc 

henkle kendi kendisine akan bir çobstl 
mesi. glı 

Ahmet Dündar, tabiatın bu miıste;.0[ # ı 
zcllikteki tenha kösesini pek beğendı • lııf'ldı 
Semrn hanımefendinin bu köşeyi ca;J11ı.ıg" 
ran ve artık tamamen meydana çd b" 
başlaml§ olan tablosunu daha ziya e 
ğendi. 

Yükseldikçe içine girdikleri orman, yo 
lun iki yanında sıralanıp derinleşerek koyu 
gölgeleri iki tarafta uzayan ağaçlar, bibnez 
tükenmez ufuklara doğru, dağın tepelerine 
doğru, gökyüzüne dogru kıvnla büküle u 
zayan ses iz ve kimse iz yollar güzel. 

Ahmet Dündar zannediyor ki yefyüzün
de belli bir yere doğru değil de, Semra ha 
nunef en dinin şiirli havasına kapılıp gökyü" 
züne doğru, esiri ve semavi bir aleme doğ
ru gidiyor ve yükseldikçe kendisinde bir 
hafiflik his3ediyor. 

Zaman z:.anwı otomobl1i durdurup m. 
diler, tabiatm büyük güzeJliğiyle sanlaralc 
ve susarak ayakta birbirlerine Yc4cl8!tp ön· 
~ genişleym, ~t ~ tralı.Nm w. a-

Jabiat gittikçe güzelliği artan tatlı f\~ 
camerlik içinde kaybolur gibi kararır v~tc ' 
§8m ilerlerken aynı yollardan geçip bıltd'.I 
döndüler. Profesör Ali Ceylan lstatl tfldo 
olduğu için Semra hanımefendi :maS

85 ,.OıJ· 
yalnızdı, Ahmet Dündar buraya otu f 

K 1_ .... b" ı·k yedil~ , 
onuşa .. onuşa yemegı ır ı te . bıf 

orkeauanm salona yaydığı nağrrıelf sh~ 
likte dinlediler ve yemekten sonra • e 
1erini içer içmez mehtapta asfalt yolda çıf 
kirgeye kadar yürümek üzere oteldefl 
tılar. 

~-·· ,,,r$) 
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1 
~0.11.mak Kasapların zam teklifi Orta ted~i~at m~e~- 1 
~.~~=:~'.""" tek.,.. kab I d · f d. seselerının teftışı 
b; ~ l<irn; \'C neye imuımah· u e 1. m e 1 Bu seneki netice nasıl? 
l~ hı nıUJcte inanıımbdır E 
t.~~~~~~~fa~r~ı b~af~~~ t satışları daha sıkı surette rif~~~:~ :r~~~~nd;a~!~~ 
• ~ ~ ol k teftişler sonunda elde edilen ne. 
~1nıIUe~· tıı.nınııyanlar ontrol edilecek ticc!cr vekalet tarafından aliı.ka· 
ctıııİleUnar. lla7.an milleU in. darlara bildirilmiştir. 

f'.; ~'aııJa in ara bozucu un· •. Fiyat. murakabe komisyonu, yat ka.bul etmi.ştir, Yani müs- Gçen ders yılı esnasında 27 li· 
\r'1111 ~ f r ınilJetc lnanm:ızlar dun, valı muavini Ahmet Kmı· t.OOlik, isteciiği vakit kayıkta hu se, öğrelmcn okulu .3 kız ensti. 
~ ~l Yabancı • milletleri~ ğın reisliği albnda toplanmıştır cins kömürün kilosunu 6 kuruşa tüsii. 6 erkek sanat okulu, bir 
ı..... icat c Ynnan, yabancı S•ül· Dünkü toplantrda. komisyon, bir alabilecektir in§~t usta okulu. 3 akşam sanat 
~irı.ı a \e lmlb müstcmle· çok işlerle meş~l olmuş, birçok Diğer t&raftan komisyon, et okulu birer defa, beş lise ikişer 

~ ~ı~ ~l:ın insanlar kendi ll!üra~tlan dinlemiş, fakat hiç satL,lannı daha sıkr kontrole ka- de.fa, bir lise üç defa, 56 orta 
\ lllllJıa nnnınıızıar. Onlara bır karara varmamıştır. Komis. rar vermiştir. Bu maksatla mez. okul lbirer defa. 9 orta okul iki· 

l!iiıın.ı l'Ye! bir dunyn \anlır. yonun dün meşgul olduğu mese· bahay.ı da kontrol memurları şer defa teftiş edilmişlerdir. 
' llıu ın •cindeki milletler leler arasında kömür ve et işi de gönderilecektir. Böylelikle ka· Teftiş neticesinde dört lisede 

'\ tı, ~l1:rı1 ~ tı:-. üstünleri, vardır. Komisyon, bundan evvel- saplık hayvan müfredatı ile gün- temizlik ve intizam pek Jyi, 13 
~ ıı1-- · C?i san tk- 1 ki bir içtimamda Bulgar kömü· delik kesim mlktan kontrol erli· lise, 4 öğretmen okulu, 44 orta 
1"- ...q i"- ' a ·ar an, run·· un·· .,...u·· t hl.k •~-' d ı ol{u}da ,·,,;, u··ç lı"sc, ikı· o··grew tm"'n .~ llıatt 'Ulrecilcri ,.anlır. .L.' s e ı vu cw.In an ka. ebilecektir. ., . " 
ıı ıı V\?11beri bizde bir yıkta ır.übayawıı için yedi ku~ ~misyon, ka.s..,pların zam tek. okulu ve 7 orta okulda orta, bir 

, Jı:ı er \'nrdır. nn mi.iner nark koymuştu. Dünkü i~imad:ı 
1 

Hflerini kabul etmemişti!' öğretmen ve 6 cı ta kulda fena, 
ı t~ UhaJJel bir A\Tup:ı ~a yerli kömür icin altr kuruş fi· · bir kız enstitüsünde ~k iyi, bir 

le l c!ıuı '"'Ur eder. Ve bu mu· erkek sanat, bir yapı usta, iki 
&bi J J_a fcinde o bir "a.<;a Münakalat Vekili llaarı·f Müdüru·· ak~ı sanat okuhmda iyi, bir 
.''r ~ ıc"nıle ya ~r l\lulı:ıy: IJI k1z enstitüsünde, bir kız sanat 

~r, ııel' ~.linYnsımn i~nııı lıer bugünlel"dP. gelecek okuluyla, üç erkek eanat okulun 
. O"a tl.!Stiln kıymet ona .,6. Ankaradan don·· dü" da orta. bir erk~ sanat okulun. 

j " ,... Milnııko.lfıt Vekili Cevdet Keriıu d f ··rillm· • • •• '~' <ııı enı.-"'-k. onclaıı oJ. ı ed a ena go Uştür. TcmızlıK , ~·..:: ne ayının bugünlerde şehrimize b k d ull ta d.,, .. nkı~ıalc, muııa .. 'Yct a ımm an ok arge~en seneyi' 
ı." ~ ~·,,a: ııu 1c d ... geleceği haber almnuştır. ı Orta okullara yardımcı nazaran muntazamdır 
~ t 11 ıı b n n rosu dıc;ın· Vekil, şchl'imizde kala.t.ağl müd Bnzı okull;\rcia deır.:rba.. ve 

l - ·b i!ha sa Jrnmlini 'kü· det zarfmda vekfiletc bağlı mUe~r " ... 1 k · 
14

t. ıı ~ :. 
1 
u cin lns:ıııın "'o"ze ogretmen a ınmıyaca de~ levazımının iyi muhafaza e· 

~ .. "' seseJerde tetkikler yapac0t1r. d"I d" w· ı 1 ı· k d .. Jetidir ı eme ıgı an a§I mış. a a a ar· 
~ 

1 
'al.ta trnsı Ankaraya p;iden İstanbul :O.Iaa. lar ikaz edilmiştir. 

ı\~ l:o e: 117.nrnı~ ., rif müdiirü Tevfik Kut dUn şeh· Öğretmen devam işleri de iki 
tlct?llPalıJar bunu gürseler Altın fi)·atı ri.mize dönmüştür. Kendisiylegö· lise pek iyi, 20 lise ve öğretmen 
1 

1.. ,, DU rüşen bir muhanirimize $JU ita. okulunda, 32 orta okuld_!l ı"yı·, ı"kı· 
,
14 

n bir Reşadiye altnımn:ı kıy. h 
r· Ct~ıflanır. meti 35 lira 55 kuruş, kUlçe altı- atı vermiştir: lisa ve 15 ortada orta, yalnız bir 

~ bozuk bir kaldırım nm lblr gram~ ise 354 kuruştu. ··- fyk tedrisat ve orta teıdri· ortaokulda fenn olduğu görülmüş 
\\l'tı sat kadroları Yıaarif Vekaleti .tür. Bu öğretmenlerden 577 gi· 
ill', 1ın1ı bun-. ne duro • b"" ilk . 1 • tarafından •~sdı"k edildı' Buna nin sicilinin durumları iyi oldumı 

.. ... ı Diye rn.< uy ın.c;an yet '<' :nedemvct CM> ,.,-

ta dairesini 'Ucuda ~eth-irler. • göre; halen hiç bir mektepte kaydedilmiş ve kendilerine te· 
.11 b1;0,r~, millet ayıbı. eksi. Bozan bir 1<t>1imenL" :1-<>rlanara~ münhal i,ğretmenlik kalmamış· şekkür olunmuştur. 
1 =lı:ı.tı.ı~ J,ııra.sulır. Bunla· bn~ka kf.'limelertn ~·c\rin~ kuJJnnıJ· tır. Kadrolar tamam olduğu için Devamsızlıt:ı itiyat haline ge. 

' i<ltı,1 larını. mulı:ırrlrlerinl dığı vakidir. !\lescli "milliyekllik,, bundan lilOnra Istanbul mekteple. ti.ıkml i~ olan öğretmenlerin girme· 
i ıı~etfni, memurlnrım sa! mefhumunu dün)-anm btilbı, ha!. rine ne lise mezunları ve ne de dı · erı ders saati miktarı 72,39~ 

ı. ~r hnr d • " ka ııı ti ri 1 ıı·· vu. "'k~ tahsil talebeleri yardımcı mesken tedrisat okulunda 14047 
"' ..._ llunı:ır !~ c - .~cnclierc_:e m e e n ~ r gı milna.<1ma olduğu kaydedilmiştir. 

11 
tip . nşngım> Jı 1,. nlnn insanlar ,-ardır. muallim olarak ahnmıyacaktır. TaJ . 

~llıı )':l r:<17Jcri muhnyycl .h. Bu rn.man da "in'Wli bir ~mi· :mısascn üniversitede açılan ehli· rnımc göre. okullarda tale-
laı-a ır da olan insnnlıırdır yet,. tao;anur edilemez. Fakat, yet imtihanında kazananlardan be dev~mı, devam işlerinin kon. 

._ lı:ı i, bı~!e millet yaJnrz örf. miisa'\i haklı ınllletk>rden mürek • srra bekliyenler bulunmaktadır, trol ve takibi iki lisede pek iyi, 
'~lllct <l tnr.ıcsj .aznn olnıı:rnn kep bir dUnya pı-.kiila t.......a\'\'llr Yeni bir milnhal vukuunda bun· 13 lise, 5 ıöğretmen okulu, 34 or 
~ {'~ll e '°dldil'. A~'lıı 7.un;an· edilebilir. Esıısen millet., :ııosyal )arın tayinleri yapılacaktır. ta okulda iyi, 5 lise, 8 orta okul· 

''etlct-Qh111ynn, i~tll.b:ıle ye. bir lıünyo olarak bir ret&litedir. da orta. ibir lise, 3 rtn okulda fo. 
~ !( bı; l·cn: hamlelerle ı:r na rea.llteli lnrmaıc, p~alo.mak, Bu sene şehrimime yeniden na, bir kız enstitüsilndc çok iyi, 

~
tııı :,,

1 
c:ınlrlık da <le;•ildir. yokctmek mlimkiin değildir. Onun mektep a.çı!mamıştrr, Yalnız iki kız enstitüsünde orta derece· 

, ~ .... ıı ı. "' Taksim lise~ine orta kısım ı·ı~vc de oldugu~ g··ru··•m"' tU ' •ie hl ı;u ndıunlar bedbin· "empcryaliane., bir mn.sko yapıl • tı o U§ r. 
t ı r I ı ı edilmiş, mektep binası müsait ol. 
'ıı>ıllan.tr)a n o aba. ne de bir mnmasr laumıllJ'. Milletleri atla· madığı için Şişlideki 43 üncU ilk 
·.~~t l"i~ı· d yarak, bir insaniyet camlasr 'il" okul binası orta okula Gdvrilerck 
~ )"aı...._ ın ~n ltuat Paşa, cuıla getirmek bir o~plden daha l" 

~ lıtı ı;;ıcı clçılcrden lıirine: ileri giılemcz. • ıseye bağlanmıştır. 
Koruda bir hırsız 

uyurken yakRlandı 
~lıtıi, l>:U-atorhıJ; ne daya. Millet dili Ue ,-e kiiltüril ile blr Okullarm yeni der.> !<lali tes· 

ııı11: l'llcnı:e <lışan<lın, ne f· h:ıkikat olduktan oıonra, i.Mani. bit edilmiştir. Okullar ~a~hla· 
btı:ıı·''raıc ln ~ahstıJ;ımız tını· yet camiasına bu yoldnn gitmek rr 8.30 da dtrSe ba{i;ıyacaklar ''e 

• 1 u. ı,;lıunıyoruz.,, d:ıhn. mü. .. bet olur. Sosyal hareket· akşam ~6 da bitir.aeeklerdir. Çif. 
~ l'n 

5 
P:ı.rat<ırlui:ru lçinılen lcr için, lnkrli'iplar n harpler ı· te tedrisat yapanlar da 8,15 de 

Muhiddin adında bir ~erscri 
son znmanl~da Ortaköy semtin. 
deki evlere dadanmış ve bura· 
lardn. ibir hayli hırsızlık yaptık· 
tan sonra dün Ortaköy koru.sun· 
da uyurken yakayı c1e vermiştir. 

~'"etli nınrnz ".l\JJI. tin mllletc inanm:ık gert•Kttr. veya 8,30 da başhyaca!dardır. 
~ ~ el k,, tı. Bedbin man· Milletin tarihi her zaman hamle. 
' ataı.ı:' 1t>t ıulamlnrııun el - lcr iı:Ln blr hn7lnedir. Medeniyet· . llk, orta tedrisat müessoocle· 

1 
i~ııtl( lios ~nı h:ığl~.\'onlu. nu ten, hamle kudretinden, tıii)iik ıı:· rine girmek Ü7'Crc mül'acaat eden 

t..llı ı.~lş ~etenin halntmtlan lcr yapma idrakinden mahrum bir okullara bu yıl yalnız 1943 do· 

1 lcmen adliyeye sevkc<lilerek 
üçüncü :::,ulh eza mahkemcsind~ 
sorguya çekiln Muhiddin kendi. 
sine isnnt olunan hırsızlıkl"-rdan 
ancak bir kJSmmr kabul etmiş, 
Ortaköv Şifa yurdundan dn. ya· 
tak çaI'§nflnrı çaldığını söyle
miştir. 

~-~·"l~atın er1tcsı hoclgfunlı.i;"ll, millet tasan·ur l'denll"r karata· ğumlular kabul edilecek, yer ol. 
~' 11tı1ıtı_ 

1 
zıı!erinc scYkediyor. nnı, memlcketlerlnl yaban<'r mı7. • sun, olmasın 1935 doğumlular :ı· 

~~l'tt:da ı:inııır ld inkiraz :1.ıı· rakl:ım takmaya. hazırlananlar de. ,lınrqıyaca.klardır. 
vı · :tiiı nıntırudml< ki uil ti· mektir. Okullann km! \'e difteri yü· 
~~{'~~~:ll'r~. yJyııfetler mi'k • Biz. milletimize inanıyoruı. zünden geç açrlacağ'ı hnkkında 
tt cıİ<ı in c 3 uksclir yapılan neşriyat doğru değil. Hırsız, sorgusunu müteakıp 

tevkif olunmuştur. ~ ııi ı111iılanınamn.k, o"nıın kahi. SADRI ERTEM dir.'' 
l ~ t~<l.tı ~ etmek h:ı.stnllğı ~.n· 
~ ı~· ııoJi~. n~rr ynbancı fi. Nereye mi gidiyor? Acaba ha
) t t'"· niann ına ası ha· kikaten Niyu Holand'a mı gitti. 

• tq~h'dc ., MalU.m ya, orası da İngiltere top· 
ıı ~l'1ıi, nı- llurnyet ' 'e Jtilat., rağıdır ve Hal limanının karşı 

t.ahj,. illete in:ınmnmanm yabı.s1dır. Orad~n ~ark sahilinin 
itııı q~ et ' -v· "" 

il t<ı 'e luırnle sahibi birçok yerierine trenle gidebilir. 
.it ~lic--e ~~ı'lır edememenin Netice itibariyle, aradığımız q · 

ıı eı.e • dam hakkında son defa Hal şeh. 
t ıı <'l filin Seııeforfnde mllleti rinde :mnJCunat alınmış ve son ko. 

ll\ı' ı:üler t · · t ~ · d ı· h 'ata e csunı cbncyı nu.~ ugu rnsan ~ ote ın amalı 
ıı ~c ~4lın1ıcr\erlik ı;ibi ı:;iıs • olmuş. Son sözü. "karşı yakaya 
\1

1 
n lıep bu zihni. gUnde kaç vapur i6liyor ve han· 

~1\f.'tııaı· gi saatlerde? .. " Bundan sonrası 
~ ~ ~ t<ı:, 3u rnalaıJe1eri bu b<.ı· bilinmiyor ... Acab:ı. vapura ibinip 

!llJ~u • •kate JUyıktır. o, karşı ynknya geçmiş ntl? Yok!'a 
t?l:ı.b11ec?'~· nıodern bir cemi· geçmemiş mi? 
111 lstıı ~1mc knni değildi. KISIM XlV 

~ 1 forau nI elde cdecdlnc Müfettiş Jolvan, getirdiği ka· 
~"1: in~ Tnın bir bcdbendi. ğıtları yanına alarak gitti. Ça. 
U~ ~ıJ hlak için millcUen ney, öğrendiğimiz. yeni malilma· 

~ı. 1 ır. Onu bUtun rn ıf. tı bir kere zihninden geçiriyor. 
1 ~ hıan~ tnnr~n!' gcl"f.'ht"r, Bir netice almıya uğraşıyordu. 
~ ılu113 Jnn ı!.ırıcl zUm"e Elleri arkasınd3, oda içinde biı· 

~ı~; 1taln':ı' tnnd1"ılığı için bi; aşağı bir yukarı dolaşmaktaydı, 
.,&~~1i(ri 1 •ır.dır. Dünya ,ntnn· Sonra rrirdenbire durdu. Sandal · 
~li'tı~· t-uy~kı lunn.nic;tııııdıı ' 'c yasına oturdu ve bana dönerek : 
• ~l'ı 01 Imparııtıorlu'klarm - Kambervel, dedi, Sen şu 
~lııı an bir fll.ir cercyanr Hal mıntakasır.: iyice !bilir mi· 

ıı:la 'atand - sin? i et, . aşlıgı nihayet - Evet. dedim. Birkaç sene 
ı "· ı'nı.<!aınrası ile hüliisıı c evvel ya.z tatilimi orada ge<;ir. 
q. ~n at "mlllet,, insaniyet miştim. 
· l!ıı, ."'-. ılcJı olan bir Şev de· - Hal ile Niyu Holand arasın· 

t <tt "' l"i • ~ · • ' ru ınsnniyct <>nmlnıo.ı dnki vapur meselesi nedir? Şunu 
t aı.a 1•lanndn'1 mürekkep· bana anlatır mısın? 

~. '<>hl t bul"llda "nıllletn de. Tekrar haritaya döndüm \'C 

1;11 'arlı&., İ)i tnıımınlr izaha başladım: 
\ ıl!t, <lJı - Şurada Hal ... Yahut York· 

rııJ{'al ,· fıldr, hi • tarih, hn.· şayr sahil •.. Karşısında da Niyu 

1atı "<.ı e d<'\ l<.'t hirllğlne sa. Holand denen ufak mevkü görü· 
'" h rb~ı tfr \"arhktrr. nu yorsunuz ki, Finklin.,ayr sahili 

ırlerini twıınmlaya· üzerindedir. Hal ile, Niyu Ho. 

.. .. .. . ' 
~L~k. ~y~~~ :b.t~ v~ ~~~sl~k ~~~nıu 1 

36 İngilizceden Çeviren: H. MUNIR -
land arasmd~ küçük vapur ser- Her hal~e pasaportu da hazırdı 
visi vardır. Bu vapurlarla her Fakat benim öğrenmek istediğim 
gün birçok nlıali bir yakadan ö şey şudur: Hal sehrindeki otel
~ki yakaya ~ider. gelir... Niçin den çıkarken hamala "Niyu Ho· 
mi? Eğer haritaya lbakars~ lbu: lıı.nd'a_ ~n.ç vapur vardır?" diye 
nun cevabını bulursun. Grımshı sordugu zaman, hakikaten oraya 
a.dında.ki meşhur limana g!dece~ mı gitmek i~tiyc:xlu? Yok~. şa. 
en kısa yol burasıdır. Grımsbı. şırtmak için mi böyle bir flual .. or 
nin niçin meşhur olduğunu bi~- du? Çünkü malfun ya, kendisinin 
UJbi sormazsın. Qürikü b~ 1ı takip cdi!diğini veya edileceğini 
m:ından Avnıpanın muhtelıf şe· pckfıla !biliyordu Yalnız şurası 
birlerine kolaylıkla gidilir. Fakat muhakkak ki, h~ adam so~k 
gene h~·itayn bakacak 'olursan, kanlı biridir. Otomobilini bıra
o sahilde bir diğer mE>.shur li.man kıp alakayı uyandıracak bir va· 
daha ge>be çarpar: Jmingan lıma. ziyetc geldiği halde, Hal şehrin. 
m ... Bu limandan da Avrupa sc- de epey zaman kalabilmis ... Doğ. 
ferleri pek sıktır. rusu herkesin ya.pamıyacağı bir 

- Şu halde bu aC'.:ım Haldan ış ... Hem de otomobili bmıl;tığı 
vapurla karşı yakada. kain Niyu yerden aşağı yukarı birkac: ki· 
Holand mevkii~ ~~erek oradan lometrc ötRde iböylc yirmi dört 
trenle, ya 3rı:msbı, yahut on Sa.at kalabilmek mühim bir cüret 
Jming:ızn limanın~ ka.çm1ştır. HU eseri~ir. Bundar. da, gelişi gü. 
ıasa o arak, hPr uç hmandan da zel lbır adamla knrşıla.smad1ğımı. 
doğrudan ~opuya Avrupam!ı zı hesap etmeliyiz. Bu adam istis 
Holanda, Belçıka, ~-ahut Skandı· nai ibir haydut ... Eğer tahminle· 
navya ~mleketlerıne kaçmış ol. rimiz doğrıı ise, Harrosreyt' de 
mll.Sl ihtimal dahilin<ıcdir. Ne "BUyUk otel" de Sirus P. Hay. 
der sin? den adiyle oturan adam, i\1ister 

- Evet .. ~n de o kanaatte- Esmoru öldüren adamdır. KC?.a 
yün. Adamın üzerinde bir hayli Hal. muhtelif eşya satın alan ve 
para bulunduğuN1o göre. hiç za.h· Niru Hol~nd'a gitmek te.<:ebbU 
met etmeden istediği yerden sı. sünde bulunan adam da, aynı so· 
Vll!JUlJU olması pek muhtemeldir. ğukkanlı acıkgöz heriftir, Ben, 

1-Vilft 

Girip !lflaffqe: 

Yangın f el~keti 
ı-·ene.rdeki büyük yaııgmm, yurda aıçtıp yarayı, dün görd · 

l>ııtrikhanenin yerlnd~, mavimtıraJ.; bir duıua.n bulutu kAlmı tı. Ateıt 
tepeye doı;ru trnnannu~, arka.cwnda hten, hara.beden t.orkwıı; bir • 
bnııkımş. 

! ~aha. dün bu kafesler a.daıemd&n yavru '-e&lerin c" lltılan 1aşa. 
"tntdı t;ulann ~DeŞttek aktığı bu dar, )O!'; solml<larda ı;oouklar o 
nardı. 

Yrllanlır, her gW. g~tiğim yolu taannadmı. Ya.nı;ın ela öl1B111rıı·ı• 1 

i;ibi ~kli bozuror, hatlan snıyw. ' 
llortuınları, 1'1ak yıl&nlar gibi yollarda ~il'& Mra yatmnı~b.r. \'e 

~·er fı.,kJyeler gibi fr;kıran bu hoıtumlar, büi. ~- 7.aten ~-u 
!arda henüz Jmgm taşlar altıııdalıd direklere, bodnıml:ın d~ldn 
ateş yığınlanna 1>0 l'ffkılıyor. Mn'9'0bakn ~ gözleri krpkır1 
mıu itfaiye erleriyle 1'aışl~tmı. Belli, ki :zanlhlar, bütün ı ge<'e a 
t~le boğuşmuşlar. Sa ~rpintJlert altmda ayan yem!~ler 'e yıldız) ..:.'~·.~ •. }'",:' 
"'linöp gün ~ıdıktan M>Ura da dlnlaıerek bir dakika buaaııııaıı~mııD!lıllll"JıU 

Kapı i~lerinde teıi..,tı bdmlara rutlaci.m. Btitiin Fener mnhlt!ftpftı&ı;ln 
nngm kokusu '~ y&llgXD koı"-lylı& lc:aplı. 

ı:ena, in!!.alla acı ~yler luııı&rr1atan bu koku ieind~ yü"ı nı"lllY•tı 
ne 7.()r! ... 

&ereket. J.c:' lctin eli, yuıı::m .. ıralmiiaden daha ko\ rntll. Felaket 
uğrayanlan itıfap selılmet keaanu ~elonM. 

Evsiz. bark'>JZ kalanlara harmaeak yer gÖAt.emıL'- F.Jurıek 'e yt 
~·ccek dağıtmı,. KtŞ aiamJa. bi?Jle bq alh yüz kişi~ i çırıl ~ıple.k so 
knğa. döken fr.J&ket, bu Jıimm.rle, öf4Nriicli uğur.ıııaz.l~u ka)bdt. 
:\fol yerim• gell:-. c_anm yong:tııN ~'11!!1$ da. (',AD • ai kaldık~ o yon 
ı:ayı tekrar k:mınır. Dtin\'!\da tNifİfil kabil olmıyan ,·alnız öhimcUir 
<;ok süÇ(Ur, en fena zamft~da, en k&m ıJ&ftW.r i~ ~-c en berbat lıl 
rırtma altrnda kop&n bu yugns fellk~ bizi Jatrde' ccnueleri7 
knf'5ıl&.'}tırmsdı. At'mm höyük olıı~ rla bana katlanalıflirb:. tik 1.ebl 
,ı:;e~tikteıi <;(lnra, her a.ile, )ine J.Ncff JS'"Mmı lnırM.ıak ,.e bu )"eni ya 
nıl:ır m("ftllt·lı.cte: mifti ~fkat• MYlet f~ ia&Dmaktan dOılrıw IUlllll 
kO\"\ etli ıla~·~lulıa ... ~~İT. ('~f~ te<>rtlbe, lıanu gMf.enll. 

HAK.Ki SOHA GEZGiN 

l._G_o_· _N_D_E_N ___ <r-;_o_· _N_F_I 

HAYAT ve insanlar d(.ğiş· 
tiği gibi Ramazan da bir 

bakıma değişti. Fakat. ruhuna, 
mahiyetine hiç bir halel gelme
di. Mera.sim cihetinden, aynen 
tatbik ediliyor. ~e~s:ınur top· 
ları; gene ims!'ık ve iftar topla. 
n ... Gene teravih \'e gene bay· 
ram ilanı, .. Ramaza."tn içtimai 
nn'aneler bakımından bazt de
ğişikliklere uğradığını görUyo· 
ruz ki. bunu, dünkU ''Son Dati. 
ka" gazetesinin kuvvetli ''Dir 
Muharrir" i (,'Ok iyi t.arir edi
yordu: Rama1.an namına, eski-
1cn heves edilen ve aşağı yuka· 

Bir gar•on arkadatını 
yaraladı 

Beyoğlunda. Sakısağa.cında, 
Faik adında birisinin lokanta. 
sında çaıışan Hasan, aynı tokan· 
tada çalışan Ahnıct Zengine, p&t• 
ronun yemeğini götürlmesini ei,y 
!emiş. Ahmet bu işi Hasa.nın 
yapması laumgcldiğini söyleyin. 
ce, aralarında k~vga başlamıştır. 
Kavga esnasında Hasan, yanm· 
da bulundurduğu kocaman bir 
sustalıyı çıkarmış ve arkadaşı 
Ahmet Zengnin sa~ kaşına ~ 
lamıştır. 

Kanlar içinde yere yuvarlanan 
Ahmet, güç halle bulunan biı
ta.ksiye konularak Beyoğlu bu. 
tah~nesine ka.!dırılmış, suçlu ya.~ 
kalanmıştır. Yaralının" srhhi va
ziyeti ağırdır. 

onun açıkgözlUlüğüne o kadar i. 
nanıyorum ki makas \'e traş ma. 
kinesini alınası bile, ikinci bir 
blöftür. Zabıtayı ŞR§lrtmak ic;in· 
dir. Fakat sen b~ka bir f!JY dU· 
~ünü}"Or gibisin? · 

Çaney harita.ya gözlerini dik. 
miş, düşünüyordu: 

- Azizim, dedi. Beni m~ul 
ed':!n b!r diğer cihet de, Linklin· 
şa.ynn zirai kısımlarıdır. Ora· 
lan nasıldır? Sessiz, kiiçUk bir 
takım köylerden ibaret mi? 

- Evet, evet.,. Küçük. ~iz 
bir takım e, ki köylere tesadüf 
cdersi:ı. 
Hari~ tizerinde birkaç küçük 

t:jehri göstererek: 
- Ya bu küçük ~hirler? Da· 

ha doğrusu kasabalar .•. Oralar. 
da hayat nasıldır? 

- Köylerde olduğu gib ... Her
kes kbndi işiyle me~idilr. İçe· 
risine ayak bastığın za.'Ylan kC!l· 
dini başka asırda yaAıyor sanır. 
sın? .. 

Çaney enikonu dü'}iinceliyd:: 
- Ben, dedi. O kadar derin 

malfunatlı bir ada.m değilim am
ma, bu Linklinsa}T mıntakasma, 
Amerikalıların pek düşklin olduk 
!arını işitirim. Orada tarihi bir 
takım hadiselerin izlerivle alf:ka· 
dar olurlar ... Öyle değiİ mi? 

- Evet. evet... Bilhassa 'W3os· 
ton mıntaka.qmda, .. Bundan baş. 
kabir taktm köy'cr vardır ki, gö
rünüşte sade, sessiz şeylerdir; 
fakat hakikatte İngiliz • Ameri· 
kan tarihinde mevkileri vardır 
Fakat sen !bunları niçin soruyor: 
sun? ( Dooamı t-.ar) 

rı feıhrimizin nıua-. ven bir mllllUH 
takuında tek&ııü( eden " 
gazintileri'', bi}ha~ t 
edilmiyor. 

Yani .Ramazanla her3ber nıu.-ı ... 
lı:van, eski Şehzadebaş: gezinti 
!eri kalmadı. Esasen eski Şeh 
zadoba.,ından eser kalmadı Bi 
:hayli :zaman evvel "Ki.bar° v 
tait" olmuş Şclızadebaşı. adi 
şimdi birkaç kahve, birkaç kü 
çük kolacı dükk!ru, terzi, '§eker 
ci ,.e ma.hallebici dükMru g" 
rillüyor ... Ramazan geldi mi, 
mmtaka hmcahmç insanlar do 
la.r ve - ne yalan :söylemeli 
türlü kepazeliklere de sah 
olurdu. RamUAn namına cina 
yet ~enir mi? İşte bu ihıiöi 
onun acıkh bir misaliydi!.. Bi 
nevi içtimai an'ane halini alm.~t1111N~ı] 
'•'Ramazan gezintileri'' nin Ra,_..,."._ 
mar.an mefhumundan ayrı 
olmasına sevinmek lazımdır 
Ji'akiki inanç nıhu, e5Q6e!l bü 
tün fazlahklaroan sıyrıl 
kendini billur ~ibi ortaya k 
yan saf bir heyecan olmak i 
~er. ArJadrğımıza göre · 
d~an doğnıya kendisiyle 
lılkalr ~örünen bid'atıarı · 
hoş görmüyor . .Ncroe kaldı 
mazan şerefine Şehzade~ır~~J4ı 
çmdik atıp keyif etmek ... 

HiKMET MONJ 
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* Ank&raya glden •ilfıyet ziraa 
mUdUrU Tabaln §clırimlLC dönmUşt 
Ankarada yapılr.n korıo<rrt'<l-: memle 
kctil' ziral vaziyeti g6rU§Ulmtl§, to 
huın tevzi l§lnc ehernml:ret vertlm 
rlraııtln lnklp!ı için tedbirler alm 
ması kararla~lmlmı§tır ,.,...,.,..,.,,_., 

~ Cumartesi gUnn §Cnrlmlzo ge 
1ktıs:ıt \'ekili Sırrı Dl!.y, buradaki te 
~iki-rint bitirerek Ankarr.ya d<Snm 
tüf', 

• Biikre§ elçlmız Hamaulle.h Suph 
dUn be?~yeyo gelerek "'ali LO 
Kmi&n ziyaret ctmlştiı 

* Riyasetıcumhu.. u•rum kl ı '""""•••-• 
l<cmal Gedelcç dUn bdN. ,yeye gel r 
belediye reis muavin! Rlfot Yı>n 

..ılyaret etml§tlr. 

lvırm: yı · evve:kı 

Ayvansaraydaki vafti 
t&§I 

Ayvanııarayda bir etı.mll ~ri! &\"l 

sund11 buluna.n pek caıd zamand~ 

kalma 1r·att!Z ta11mın mlizeye naklin( 
ba§lannuetır. Bundan lıabcrdlr ol 
Rum patrlkh&ncsi bir bek-ı temellül 
iddia ederek nftiz ~ILm palr 
neye terki için Dahllfye Nc.zaretl n 
dinde teşcbbUıalta bulunmuştur. 



%3 EYT.tiI~ rnır 

faaliyeti on Papaörn· sulh te~nrı TASA 
(Baa tarafı 1 inddeJ 

Ruzve1t'in mümessiline bir tıkım 

Ar.' ara, 22 (l7a7:ıt) - Menıte
m ·n nmJ1taç olduğu endüst_ 

, n.a.n~ r tının miilı im bir kıs· 
. ; vurdum zdrl i~tibsaı ve i· 
1 etme·, luzuma ertra.fmda geç

se .... ::riıı tccı übcs ne ve L 
r ::le bulundufumuz hal ve ş:ı.rt· 

a m bu tecr .. ~cl.'.!ri t::ı.tnn tama
~~ teyit cd"ci mahiyette bu
-a ·n:ı. dnyan,l:ır~k yurdu. 

muzun endüstri fnaliyetini pek 
yakın tir zamnnda bu gfnkünün 
on misline ~ıkarrnak ve en<lüstri 
havatmın memleketimizde tees· 
süsii ile bcrnber bunun işletme ve 
idame'3i ic;in lazım~clen teknik c· 
,cıranlrırı c!n ber-.b~r ~;etiştinnek 
zaruri oMuğu neticesine varıl. 
mıştır. 

projeler verilmiş olduğu farazi. (Ba8 frır;ıf• 1 i'U:ide) 
yesini t:ıkviye ed'?t' ~örünmekte.. Feridun Fikri (Bingöl) milli 
dir. O derecede ki M. Taylor'un müdafaa encümeni reisinin mu. 
Ameriltaya döndüğü zaman, M. talealarma iştirak eylemekte ol
Ruzvelt' e kendisine ifıia edilmiş duğunu söyliyerek bazı temenni
olan projelerin anahatlannı gös. lrdc bulunmuştur. 

.z, n o 1 r · n yağlaruun 

termesi mümkündür. Fa.kat bila.. Nevzat Ay;.s {Bursa), cumhu. 
kis Lizbon tarikiyle Romadan riyet devrinde hükllır.etin ve ma
gelmiş olan diplomatik kurriye. arif vekaletinin teknık tedri:mtı 
ler, papanın daha §İmdiden Ame- üzerinde yaptığı teşebbüslerden 
rikan devlet reisinden Amerika. bahseylemiş ve yüksek mühen
mn mihvercilerin modasına uy. dis mektebinin maarif vekfıleti. 
ı;..ın her tür'ü sulh planlarını ne devredilmsinin bu yolda atıl· 
derpiş etmekten imtina eylemek. mı3 çt'>k mühim ve müessir bir 
te olduğunu öğrendiğini ve cere. hatve teşkil eylediğini kaydet· 
van etmekte olan müz<tkerenin m.iştir. 
münhasıran işgal alt!ndaki mem. MÜSTAKİL GRUP RElSlNlN 
lemetlerde Hrristiyanlı,ı; ve Rus SÖZLERİ 

letmek icin genişletmek iztırarm. 
dayız, Kanun lfıyıhalanndan bi· 
ri bu genişlemeyi ihtiva eder. 
Kanun lnyihalanndan ikincisi, 
bu gen~lemenin isti!zam ettiği 
kadrolan içine alır. Bunun büt
çe kanunu ile ve devlet memur • 
ları maaşlarının tevhit ve teadü· 
lüne dair ohı.n kanunlarla ala
kalı olan kısımları vardır. U. 
çüncü kanun, yüksek mühendis 
oku unun ve teknik okulunun 
maarif vekfıletine devrini, dör
düncü kanun d;. bu yapılmış o
lan genişlemenin istilzam ettiği 
parayı ihtiva eder. 

Huzurunuza gelmiş olan bu 
dört kanundur. Şimdi müzake. 
re edilen yüksek mühendis ve 
teknik okullarının maarif veka· 
letinc devri kanun layihasıdır. 
Memleketimize çok dcaerli fen 
adamları yetiştirmiş o1an yük
sek mühendis okulunun ve tek. 
nik okulunun maarif vekaletine 
devri meselesi teknik ve mesleki 
öZt'etimi bir bütün ol~rak rnuta
lea. eden hill:Qmti bu bütünü bir 
c!e vermesi ve maarif vekületi
njn vac:ifeleri arazında görmsin. 
dedir. Nitekim tevhidi tedrisat 
kanununun Türkiycdeki bütün 
müessesatı ilmiye va terbiyeviye 
maarif vekaletinin idaresinde
dir. Suretiyle vekilimize verdiği 
vı:ı.zif enin bugün size, bir kanun 
layihası 5eklinde sunuluyor. 

• yv ı mezhebini himaye etmek mesele. Müstakil grup reisi Ali Rana 
sinden ba~tmekte bulunduğu. Tarhan da demiştir ki: 

e fiyatları 
Ankara, ~2 ( A.A) - Ticaret 

1 c ~.Jeti J~;ı t~ 1J!i ,;. cdilmi~tir: 
l - H~l0n memleketin m::ı.yi 
:ıhruknt ihtivacmın hemen ka. 
, n L' cnd~run de~Jarır.'.i ... n 

in c:li.~e-..:ı ve nakil ücrctl...ri· 
e ~I Vt'rgi ve rctimlerin art· 
ırılmış bu'unması dolayı:.iyle 
azy1P.1, behzin ve motorinin a. 
mi fiyatları 29 rnyılı koordi· 

yon kararına dayan·lnrak ye· 
den te bit edilmiş ve 23 eylül 

041 k\rihirıden itibaren tatbik 
1 vldine korun~tur. 
2 - lskend~run depo esas fi. 

a.tl:ırı şunlardır: 
Ga.z y2ğm:n çift biiyilk tcne

~esi 711,08 kuruş, B::nzinin cift 
uyük tenekesi 931,69 kuruş. 

to. inin çift bUyük tenekesi 
07,G4 kuruş, Gnz yagırun dö!t· 
e kilosu 20 31 kuruş, B~nzinin 
·mc kilosu 32,7!) kurus. Mo. 

or:nin dölrme h'ilosu 13.19 kuruş 
1az yağının dökme litre3i 16, 
5 kuruş, Benzinin dökme litro
ı 2~.94 kuruş. 
3 - Bu e~as fiyatlru-a nazaran 
:ık3ra. lstnnbul ve lzmir için 

e !t cdi'en müstehli re az;ı.mi 
t fıyatları ljun!nrdır: 
An!.!arada gaz yaf{ımn r,~ t bil· 

'U'c tcne!·ezi !>10 ı~urus. Benznin 
ft büyillı: tcne!:eri 1125 kuru,'J. 
fot':lrinin cift büyük te.-ıekesi 
4.5 kuruş, Gnz yağ run dökme 
i!o:u 27,95 kuruş, Gaz yağının 
l:me litresi 22,!JO kuruş, Ben. 

i 
0

:1 d:l!·me litresi 30,00 kuru.ı;. 

K&ra enize ai cmn~yet 
tarlil:rıer · nrlen 

tnrr., tamf, 1 irır1r1P1 
• "tn ;ı motôr:u 'ıı.sıtn'nrla. mn-

:\1 • a mar.l olan engelleri or • 
J.ıı'clmnnr." ~·ısm:!k, sıynı 

..ıı1 ıı JıcnJz Ifa ncl"nu posta. 
:-ı •B'~mcklcykcn ilıtly:ıç bulu· 
n ycılcrde mısır stok.lan ynp· 
~. 
Zir.ı. b"M1 m"non obn Kr1ra. 

e iz •:ıl .!~·nın gıtfa lbtiyrcl:ı.n 
ksc ivet 'c h:ıriı:t•n mts r o!nrt.:c 
el'r. D nJ. mün:l~•~lrHı J:es'Uii"ii 
'n lJur br.1aki Iı::.llu beslemek 
1c r,üçle~ir. 
Al ·mnun yctlc k"yd .. "'cylr.ı lti 

"m unun Terme \'c Çı-rş'.tmb:ı 
·:·ct'cr!nt'le bu s"ne mrstr m:ı.hsu· 
g~ se:ıeyc nl ":ı•ı .... ('>k iyi 

"u!!u idn rn:ı.' f"'cbnltinılc Mo 
"r t:orJul; ~esi'miyccc1rlir. Ynpr 

l• fı1, h·riı,:tc:ı mısır 1 t yen 
erlerin flıUy:ı.r.hn ucrcccı:ı'ni 

mi ür:ıtle t"yin cdC'.rcl: her 
ıtad:ı.n i"t:f:uleyl b:ı mmtn1·n. 
s~n'kiyat l npab!Imekten lha· 

ttlr. 

ft t . 
-~ı~ ( 

da 

:Asını US 

fBM tarafı 1 ınd:1e1 
M ev. iki <:3mi, bir mescit ve 

• r pntrikh~r.c l ıi de kı:zn "n 
r.:ı.r;.!<: 47G \tt"nd:!mn:zı f;O· 

k orbsında b•ra.l~an :ya.n1m 
1lise.5i ctrafmd~ mi:" cl.:ehımu· 
lım~e yapılan ta1ıldl;:ı.ta chem-

'vetl<> d .. vam o'umncl.t:ıdır. 
C:ı.mıde devler ~rr~Il'da k:ı.ln. 

ya."lan lhtiynr mü:zzinin cc
dir.in bakiyei ç karrlm1ş ve ...... 
.uı;~ur. 

D .. n tnhld :-ıtı i •.,re ed~n mi.id· 
:.ımumi muavini Tahsin O'mr 

~!ediye rnühc "is!eriyle birlikte 
e rrar \·aka mnlınllinc gitmi!] ve 
eni bir keş!! ynpm r.tır. Kcrif 
ıanda k .... t'i olar k te~ bit edil. 
ğine l!'Ör~ yr.r.!l'mm Patrikh:ıne
n ve Jcontak eden c! '•!rik :vü· 
dco eı'•t~ :ı ter.!:: it c -:·m. rr. 

7...an tmn 2,ın:ın 'k:nıLe Yok. 
r. T:hlclk:rta dcvnm cdılmcl•tc-

Evvclemlrd~ l"ı.lrild1anenin 
7-Uk olan ele lr k tesi~tımn 

•~:wı .... , n &layı b•ı b: .lr zrımruı~a.11 
rl tnmır «illmedi0 i de araştı 

Motorinin dökme kilosu 21,90 
kuruş, 

1star.buldn: Gaz yağının c:ift 
bUvük tenekesi 005 kuruş. '&ın· 
zinin çift büyük tenekesi 1130 
kuruş, l\Iotorinin çift büyült te· 
n~kczi 710 kuru3. Gaz yağının 
di.>lımc kilosu 27.SO kuruş, Gaz 
r•ğının dolını.e litresi 22,80 ku· 
ruş, B.?nzinin dökme litresi 31,10 
kuruş, Motorinin dökme kilosu 
20.60 kuruş. 

lzmirde: Gaz yağının çift bü· 
yük t nekesi U05 kuru.~. &nzi· 
nin çift büyük tenekesi 1125 ku. 
ru~. Motorinin Gift büyük tene· 
kesi 695 kuruş. Gaz yağının dök· 
m~ kilosu 27.80 kuruş, Gaz ya. 
ğınm dökme litr~si 22,80 kuruş, 
B~nzinin dö!ı:me litresi 31,10 ku· 
ru.c;, Motor.inin dökme kilosu 20, 
25 kuruş, 
4 - Diğer yerlerde gazya;?r. ben
zin ve motorinin aza.mi Eatış fi. 
yat, arı yukarıda zikrediler. depo 
esas fiyatlarına istihlak mahalli· 
ne k~ar hakiki nakil ve teslim 
masrafiariylc mahalli nısumun, 
şirlrnt bayilerine verilen karın 
ve bulunan y::?rlerde p~rakende 
satıcı is!mntosunun ilii.vesi sure· 
tiyle ta1in ve tesbit o'unur. 

5 - Bu suretle, şirketlerin 
bavi tc:;kilütı bulun1urduklan 
şahirler için tesbit edilmiş olan 
resmi satış fiyatlan mahallin en 
büyiik mülkiye memurlarına tel. 
le b:i~rilm~tir. 

Anın 
teb ıiği 

(Baa tarah ı incide} 
knmtıı.n daha finıdld<n yıck çok nrt .. 
mı6tır. Bun fan t:ı.şko fll;mıın kurtul. 
nınk lç1n ya~tığl matf. .. 'lcdlt \lmltslz 
tcı,ıebbUslerdc ağır ve kı.nlI 2aylatn 
Uğrnlılm~trr. 

Diğer bl: fevkııHlde tebliğde de 
blldirild'~l llzere ôsei r.<'!:ısırun roer • 
lcczl olan Ar:ınsburm ıızıır.ıl ve !l1.lratıı 
b~ hareket :ıeUce,s(.nc!e ıı:ınmıfttt • .A
danın d~man kuvvcUHlııln baki • 
yesin den temlzlenmes. t.c men hemen 
bıttnlşUr. Alman hara l:uvıretleri dUn 
Sovyet gcmtıerlne taarruzlarda bu • 
lunmuı.ıtur. 

Knrndcnlzde bfr kr.t\•azZSr, iki mulı.. 
rlp, bir t:ı.yy re .bf! gcın.S: \•e ceman 
25 bin tonı!rıtolult 9 llUı.ret vapuru 
b:ıtınlmı~ır. 

Diğer fül harp gcmtaııc ikl bUytık 
Ucret gemıs1 nte,e vcri:mlştır. 

Kronst:ı.dın gnrhlr.dll açıkta, "İlk 

teann thtlllll" .c:ı.:hal:P ~emlslle lılrin.. 
d sınıf Wr:Jr knıvu6r;tı:e ikir.tt bom 
b:ı !.salr.t etml~tlr. Dı~·:r bir knıva .. 
z6rc "b dBrt bomb:l ısal.e-tl oımu~Ul'. 
B:•'ld'Ul b:ı l·:ı U-; mur:r.p, bir mayn 
~c:ntsı ve lr tort"::crl tam isabet • 
~erle b:u::ıra :uğra tnıt~tır. 

Yine dl!Cr b1r fe-k:l1Me tebliğde 

bildirilmiş "lduğu g!N, c.'lcnlznlblnr 
Atlnntılcte ikl düşmnr. gtml kafilesi 
le m!lnf"rlt ~elen b1r ı;. mtye to.:ı.rruz 
ctm~lcrdlr. Çetin mtıh;.:cbe1crc ıı.pr 

l UklU ıs vapur b:ıtı.-mt!lnrdir. B:.m • 
l:ırd:ın döı·Ja p~trol g::n:'sldlr. B:ıtır:. 
lnn ı;cmil~rln mecmu totı~U.t~ S2.500 
ı'l..1r. 

nu bildirmektedir. Efendim, bu layihadan ve bu. 
Şu halde esas mesele, Vati. gün müzakeresine k~rar verilen 

kan'ın halihazırda şu kanaati diğer iki Iayihadan anine lıyor 
elde etmiş olduğudu-: Reis Ruz, ki, hükumet teknik ö~rretim i3ini 
vc't, ne ~hsan kendisinin ne de ehemmiyetle eline almıştır. Muh 
umumiyetle Amcrikada hiç kim.. telif şekil ve derecelerde tel~nik 
~enin Hitlerizm ile bir uzlaşma tahsil erbabının azlığından dola· 
esasına müstenit eulh mlizakere. YI yurdumuzda çok ve derin bos· 
terini teshil edemiyeceği mutalfi... luJdar vardır. Mevcut müesse. 
asındadır. Bilhassa böyle bir ha. seleri ıslah ve tevsi etmek, mev
reketin Hitlerizm tarafından a. cut olmıyanlannı kurmnk sure
çılan cidalin bir devlet olmak tiyle hlikumet bu boşlukları dol. 
hasebiyle Rusya aleyhine değil durmak istiyor, bunun iktısr.di 
belki bolşcvik fikri aleyhine mü- büyük lüzumu ve yurdun müda· 
tevcccih olduğunu zımnen kabul f~sı işine büyük faydası malO· 
etmek suretiyle Rusların kuvvei munuzdur. Köy enstitü'erini 
m~eviyelerini haleldar edebile.. kurmak ve teknik öğretimi bugü. 
ceği şu sırada. nün ihtiyaclarını kar~ılıyacak 

Taylor hyetin sarfetmekte ol. seviyeye çıkarmak teşebbüsünü 
duğu gayretin Hit'erizm ile her almakla hükfımteimiz maarifi· 
türlü uzlaşmayı reddeden M. mizin en esaslı iki müessesesinin 
Ruzvelt'in beyanatiyle mütera· temelini atmıya bugünkü şerait 
fik olması dikkate şayan görül. içinde muvaffak olmuş bulunu· 
mek icabeder. yor. Bu bir hillifunet için ve ma. 

Reis Ruzvelt'in söyledikleri arü ve!tili için hakikaten büyüle 
her yerde ve herkes tarafında:ı bir şereftir. Grupumuz namına 
tekrar edilmektedir. bunu tebarüz ettirmek için söz 
Londrad~ ta1ımin dilmekte olı aldım ve esas layihayı da bir an 

du~na göre bu şayial:ı.r §U su. evvel getirmelerini rica etmek is.. 
retle tekevvün etmi~tir: terim. 

Papa., ttslya kral hanedanının M.AARtF VEKfL!NtN 
talebini is'af ederek M Ruz. BEYANATI 
velt'in mümessilinden Amerika Arkadaşlarımın burada konu. 
devlet reisjnin muharipler için şul~n ve mevzuubahis edilen söz· 
uzlnı:;ma esas~ istinaden muha. leri hakkında dU.5ünüyordum ki, 
samatın tatiline müta:allik proj~ bu kanunların hepsi bittikten 
lehinde şahsi nüfuzunu kul~ sonra mütalealarımı söyliyeyim 
ma.sını rica suretinde vaki o!~ ve yüksek heyetinize maruzatta 
bir teşebbilsü ne suretle k&rvıla. bulunay:m. Fakat görüyorum ki 
y.ı.cnğını istimzaç etmiştir. a.rkada.~lı:ı.rm suali gibi dah<ı ön<f 

B b" · bur'1.da konuşmuş olan arkadaş-
u adıse, M. Taylarda şu larmıın müta'eaları beni daha 

intibaı uyandınnr~ır: ltnlya 
kr:ıt hanedamm. harbin teves!Ü· evvel söz söylemiye sevketti. 
· d k k • Bugün huzurunuza . takdim e .. 
un en .orkma tacır; tahin di- dilmiş olan layihalar, geçen gün, 
geriyle kral, Viktor Emma.nuel, muvakkat encümenin kurulması· 
Amerikan·n açıkça bq.rbe girme. na istirham i"in kürsüye geldi-
si takdirinde ltalyanm Alman :ıc 
boyunduruğuna girmekten kur. ğim zaman arzettiğim gibi e23.S. 
tulması ihtimallerinin büsbütün 1ı ve büyük bir programın mhak· 
orta.dan kalkacağt mUtaliasmda.. kuku için hazırlanma mahiyetin
dır. de olan kanun layihalarrdır. Na~ 

Halbuki Amerik~ raayor.ı. sıl ki l>iz Türkiyede i'k öi:Tetim 
davasını halletmek için ve yüzde 

rıun v~ Amerikan gazetelerinin 

Yüksek mühendis okulumu~ 
da bir terbiye ve tedris müesse. 
sesidir, teknik okulla beraber o 
halde m~rif vekiline idarC'si 
kanuni bir icaptır. Emin Sazak 
ar!rn.daşunın buyurduğu gibi, 
muvakkat encümende de aynı 
endişeyi izhar etmişlerdir, ben· 
d:miz de dilim döndüğü kadar 
kendilerine ceY3.P vermiştim. 
Ytiksek mühendis okulunun bü
tün şubeleri na.fia vckfı.letini a1a.. 
kadar etmez. 
Mcscıa maden eubesi: Maden 

ısubesi M. T. A. enstitU!U iktısat 
vekaletine bağlı olduğundan orayı 
nlfı.kn.d&r eder. O holde buyurdu1': 
4ırı prensipten 6(>yle olac:ıkhr: 
Tıp fakültesi sıhhiyeyi o.lfı.kndar 
ediyor. Sıhhiyeye vermeli, yilksek 
mWıendis mad'en k:smr, iktr.ımt 
vckıiletini o.liikadnr eder, onı.ya. 
vermeli. 

Hukuk, adliyeyi alakndnr eder 
oraya vermeli. Y~k mühendis 
okulunda. Tayyar kısmmı aç
t.Jğmıız zaman ya genel kurmay 
veya milli mUda.fruıya roptetmeli, 
veyahut tayyare cemiyetine b:ı.ğ • 
lamalı. O zrunıın Maarif Vekaleti 
nerede l:nlır bilmem. Biruıcna.leyh, 
prensip olarak nuı.dcni bir cemiyet 
ve bir devlette biltlln terbiye ve 
tedris mliesscseleri bir elde top· 
hınmalıclır. Bu elin de adı Ustun· 
de Maarif Vckülcti olması ıa.zmı. 
dır. 

Huzvelt aleyhindeki ~idetli hü. yüz halletmek için tesbit ettiği· 
1 

~ miz pr<1gram ve o programı ta.- Ar'k:ı.d:ışlar, soruyorlar, ziraat 
LUm arına rnğmen gerek Roma.. hakkuk ettirecek kanun gene cnst'tülerinl ne zruna.n a.lac.3ksr 
da ve gerek Vişide Vaşington'la böyle hazırlayıcı layih~larla hu. nız? NitekJn bir sene evvel b:ınn 
münaeeba.tm tamamiyle inkitaa zurunuza getirmiştir. Bugün de sordular: Mühendis yüksek oku· 
uğramasının önüne gec;llmesi vaziyetimiz ayıudır. Bu prog· tunu ne z:ıman alııcnks·ruz, bugiln 
§iddet!e arzu edilmektedir. MaQ. ram alakalı vek3.letlerce tetkik on::ı. cevap veriyoruz: Zamanı gel. 
mnfih Viktor Emrnanuel'in pro- edil kt d" t k'k t k diği vakit. Bugün 0 suale cevap 
J·eıcn·, 1'ster bı"r ı"htı·ır.aıı·n ı·st" .. At. me e ır ve et ı a ya. m-

"6 ~- b•tecekt· · a· ı ·ı t 1·1 b verdiğimiz gibi, zim::ı.t cnstltUlerl 
ruanyanın tamnrniyle İtalua,_··a ~ ıı ır, şun ı ı i as a ;: n. . 

:ı • lindedir. Kat'ileştikten sonra. iç n de size cevap vereceğ'm. 
,·aziyet etmrsinin önüne g~me!< prensipleri ve metodları tcsi::it Burada milli mUdafan encümeni 
arzusundan mülhem olsa dahi, edil · ld - . . 1 1. reisimiz, müstakil grup reisimiz 
Ber'ı·nin bunlann nazan "ıtı'bara 1 mış 0 ugu ıçın kanun ın ıne 

1 b·ı ""'kt· v t 'Feridun Fikri, Rns~ Kaplan, Ncv 
Glınmaian ihtimali haktndaki ge e 1 e~ ır. e umuyorum ~-

rinisani devresinde huzurunuza znt Ayas ve diğer nrkadaşlnrımr 
temen:ıisiyle tamamiyle mütera.. sunulabilecektir. Bu h~zırlığı wı ~Uküı:ıc\ "C: ~~~ b:r e~z'U .o· 
fik bulunmaktad:r. Hatta bu yapabilmek i~in evvela maarü l:ı.n Mnarıf '\i ek~illigın: 'ilk ~gretı:,n 
proielerin doğrudan dQğruya vekfileti teşkilatı içeriı:ıinde bize <h':asında oldub'll gibı tclrnık lig. 
Berlinin ilhamı eseri olmnsı çok teknik ve mesleki uzuv olmak ü· ı retım davasında dıı. muvaffakıyet 
muhtemeldir. *~* zere verilmiş teşkilatı genişlet. temenni etmc.leryni bu iııle mu· 

R mek icabediyor. Bizim teşkilat "~ ol~n benım ve arka~lan 
oma, 22 (A.A.) - Ruz. kanunumuza bakıldığı zaman mın mmdıye kadar ~ıştıklarmdan 

veltin papalrk nez.dJmleki teknik öğretim teşkiliitı b'r mü· dört b~ş m' li fnzla çalı.~amrz te· 
~ahıi mümasili Myron Tay. dürü umumi, bir muavin, bir mennisı ~anasına nlryonım, (Bra. 
lor bu sabah •aal 8;30 ila Ro. mümeyyiz, iki kiıtip ile idare o- vo .~sı;:ıJ . 

d h L • • lunur Açılttır zahir ve balıirdir ~ ure 'ıınc"n gelen bir anlayış· 
ma an areRet etmtıtır. Mu. 1 k. :ı. • 1 d a' b" t .. ı,·ı·tı tır. ı:ru,·affak olm:ık i"in bütün · • T" R d L l . 1, uu <a ar ar !r e.~ı a n, ,. • 
avını ıttman oma a Ra • • hatta bugünkü teımik '\e mes!e. ga)Tetimizi ~arfedece~·z. (AlJnh 
mı.§lır • ki öğretim müesscs2lerini \'C ne murn~~k e!5ın. seslerı) · 

de bu mcs'eler üstünde dil.sünüp 11~ 0~~et1:,:1 ıç~~ (da·ıa) · de~im, 

l·stan· ulda zel 1 tedbirler c.lmak mümkiindür o· tckn'lc Ö"'rewn ıçın (d:ıva) diyo· ze C nun i~n merkez te.r-ltilfıt-ıurzı' bu rum, Hn~tfü:ıten bunlar Türk mil . 

latanbul~ 22 ( A.A.) 
l'-andilli rasathaneıinden bil 
cliıümi~tir: 

Bugün g~ce yarıgzm 41 da. 
kika 4 saniye f!eçe mnkz m. 
tü rasathaneden 1;0 kilomet 
re mesafede bir hareketiarz 
kaydedilmiştir. 

(Ba.3 tarafı ı. inddeJ 

esaslı davaya haınlamak \'e hal- lctin'11 ha'asr dnve.larıdrr. Türk 
milleti milli ~efimin söylediği gi· 
bi gerek 'UDluıni tel'biye mesele· 
s!n1e ve gerek ihLlsas ve meslek 
davnsmd:ı. dnhna karşısında ~endi. 
s'ne ö~et.:ci blr insan bulunaeak 
tır. 

Mosl<.ova 
Konferansı 
Toplanıyor 

Londr:ı., 22 {A.A.) - Röytcr: 
'Mosltovn radyosu, Mowlto;·n l:onfe. 

ransma ~irtı.k edecek olruı İn:;'.l.z ı.•c 
Amerika. mUmcss!.ılcrlrun oraya var .. 
dıklarmı baber vcrme'ldeıHr. 

Ve bu, bir hocn lbulacakbr. Biz 
bir taraftan köy enstitülerimiz1e 
Türk mlllet~in köyün1ie ve şeh· 
rinde ne kadar evlatlt varsa ken· 
a· 1ne bu hocayı göndermek az. 
minde ve kararındayız. 

Bu kanun Jliylhası, iki Ran:ı. 

lo .aı.·n, 2% ( '\.A.) - Sovyet .1stıb. SU>e ve ~aşcslne ynrayur; eoka1dnrdan 
b:ırat bJro .. ~un 21."l2 qlUl şce yr .. ' \'e ycillnra~ b'Jtlln :ı!lnmr.lnn ve ika • 
rrBI teb1 "'l: r.:unnyıı ihar.ajla:nı: :kaı~mmr;ı:ırdır. 

ıl{ıa1:ırnnız 21 ryl \l ı;:nntı tılltün E:ı suretle 3~ lkD:ları, muhıırip blr. 
cqı.1ır. ıtıoyu:ı:a ıJilpr.tın.ıa mu?mrcbr- filt'lcn yakından ıtnktp webflm11'ktedlr. 
ye dcva"ll ebl! Ur. Faltnt bo1ş-:ıvllcl=r, tnhr~ı :ıhırsllc halk 

GC111crcc nrcn ınnuGıır.c :mtıharc'OO. tn.n on b!nic.--ec ~ lınyntmı l!II za.. 

lYunaro: Kralı 
Londrada 

l.rlındra, 2Z lA.A.) - Krnı, Yunnn 

Tarhanın lıuyurdu{bı gibi, ibir mu 
kaddimedir. Bir ba51nngıçl"r. Esas 
lrc.nunu billibrre huzurunuza geU
rece;;iz, Bu ba~langıç kanun rn.yi· 
h":;ındıı.. her i~ snhlb1nin karşmma 

Iuıı.lı Jo::ju karşılamak Czcrc Easton mıı..ra.ngozluk öğrenmek istiyorsa 
garına gitmiştir. mnran<;c.r. ö;:'Tetici, demirc1ik öğ • 

lerdcn ~ı:ıra ıtalarımı:: Ku·efl tA'lll'. li::ı b!r tarza& tclil!keye lkoym r • 

1 ILO 
diyormıı. 

Bu da.valnra laı.nun olarak: hu -
zurunuza getirmiş bulunuyoruz. 
Bendeniz yüksek heyetinize izaha 
şimdiden, kanunla.n mllzakere et · 
mezden evvel gösterdlğigJz alaka. 
dan dolıı.yt, minnetlerimi söyle· 
mek isterim. Bu, benim için §e" 
refli ve bah Uyarlık verici bir vn. 
zifedlr. Onu ifa etmek için bura· 
ya gelmiş bulunuyorum. 

Bu izahattan sonra maddeler 
okunmuş ve kanun reye konula· 
rak kabul edilmiştir. 

Devlet memurları ~lıklnrmm 
tevhit ve te:ı.dülil kanununn bağlı 
kadro cetvellerinde değieiklik yn • 
pılmnsı v~ 1041 yılı muvazcnei u· 
mumiye kanununa ibağlı b::ı.zI cet· 
vellerin tadiline ait kanun Jayi.. 
hası ile Maarif Vektıleti merkez 
teşkilat ve ''nZifeleti bnkkmdaki 
kanunun birinci madde~in deği.s· 
tirilmesine art luınun l!ıyihalnn 
Erzurum ve E~ncan belediyele· 
rinc 3.300.000 liralık ikrazda bulu. 
nulm:ısma, Ilıca iskele ve pala.· 
mutluk hattmm satın almmnsmn 
bu hattın işletilmesine ait knnun 
layihnlan mtlza.kerc ve kabul edil" 
miştir, 

l'EI\'İ TASARRUF BONOLAIU 
Tasarruf bonoları çıkanlmnsma 

dair kanuna ilkkanun Jayihnsmm 
mUznkercsinc geçilirken, .kürsüye 
gelen Maliye Vekili Funt .Ağrnlı 
a~ağıdakj. be~tta buluDJlluş. 
tur: 
Arkad~ıar, 

Yilksck tasvlb!nl.zo nrzoıunıı.n bu 
kanun lflyihasr_ runortf:smnn Gand.ığt 
taratuıdnn lı:Wncnb. kc!aleU aıtmo. 
çıknrılınruıına. bundıı.p Oç buçuk ~ 
kadar cVYel salo.hiyct v ı~ oldutru.. 
nuz 25 mllyvn llralıl: ~nrruf bonO$U 

haddinin W milyon Uı yn. iblfi.ğma 

dairdir. 
.Memleketimizde ilk defa. olArnk 

tecrUbc cdllmi§ QJ.tın 1'U bonolara gö
terilen rağbet, gerek u.u:an ve gerek 
yck!Uı iUbarllc bU Un tahminlerin 
fevkinde olmU§tur. Bonolar .bnmlatı -
~ mllll mUdıı.fu l!.Uy6çlarma t&h. 
sls cdilmiD olması, bu muvaffakıy•Uıı. 
en mUhim o.mut olınUJtur. ŞUpho yok 
lti. elde edilen bu neUc memleketin 
iktıııııdl vıızlyeUndckl 1r.ı.işafınl, ..... 
tıındn lıı.rm nıllll mlldafan i§lerindekl 
!cdnktl.rlık hüılerl v ... ha:lkımızm CUm 
huriyct mnliyeslne olan illb:m gö.s • 
tcrmck 1Ubıırile o~ noktaehuı ehem • 
miyeti haizdir. 

Kabul buyurdu(tunuz kanUllla bu 
mesut neticeyi görmek fU'ııatını veren 
yüksek mecUsln ~bet!! kararıru bu 
vesile ile ııükranln. yfı.dctmcği ve l>ll. 
tün vatanuasıaro twzurunuıda. te • 
§CkkUr etm:lt ben1m IÇ!n vaz,1!cdlr • 
Bilho.ss:ı. bu fedııkAılik ve itilnadm 
her bnkımd:ın tnmamllo yemnd ol • 
duğunu hllktlmct naı:ım olarak hu. 
zurunuzda bir kere c1ıüı .teyit ve t«:~ 
ro.r cderiın. 
Diğer tarn!tan wsrrul sahiplerine 

çok 1yl ve ihraç ı:ıartıuına. göre çok 
mll.snlt bir pl,fısiruuı t min eden bu 
bonolıınn 1em!n ettiği uıaddl taU!a. 
deye de lşı!ret yc.rind oıur. Bu lU • 
barla ycııiden 2.G :ır.lJyo.n liralık bono 
çılumlınıı.sı luıkkmd\kl luuıı.m ıayl • 
hasmın kab'JlU gHsterileQ rağbet ~ 
itimnda muubelo V-3 buııun Ukran 
borcunu i!a mahiyet.indedir: 

Meclis, maliye vcktllnln bU !zaha 
tmd:ln sonra ko.numı mQstaccllyet 
knydllo mtlz:3kere vı:ı .kabul eyle~ • 
tır. 

:BUyUk Mlllct Mecıırı gene bugUn • 
kil topl.ıntısmda. TUrklyt1 ile .A.ımmı.. 
ya nrasmd:ı.ld tlcaı1 mUbadelelere ail 
husus1 anl:l.§ır.nnnı "C" ı..ıstes1nde de.. 
ği§1k1l.k yap!lmasma, 'l'Crkiye • bvic
re arasındaki ticaret ve tediye ruıla!J
mnsmm iki ay uznttı:xıasma, Tilrklyc 
• Macarlstaıı nrruımda. tıc:u1 anla, • 
ma ve merbutunun tasdikine, V:ık.Jl... 
l:ır umum mtıdllrIU~.n:Dn 'Osklldıır • 
Kndık6y halk trnm"ny~ıı.n ııtrketln .. 
deki hls.!!cslııln !sto.nbul :bclcdiyeslne 
dovrine alt kanun Uyl'1nlaruu kq.bul 
ne Hasan 'Saka. ve Hllml Uran tam. 
f.mdan ve:ilen blr trutı'!l: Uzerlııe lk1Il. 
clte~rlnln b!.rlnci ~il topla.run:ı.k ıtl. 
zere lçtlmaına nihayet vcrmı:Ur. 

YARIN AKŞAM 1 
ELEK 'te 

Vnutuım~ Sıırı~ Yılclız 

CAMiLLA HORN 
ve meşbur !IACA.n mopmıl.Sl 

PAUL JAVOR 

l\Iükcınmcl bir ın:cvnı •• 
Unrlku!füle bir temo;;lJ.d 

.. 
~ktadır. ye elmlşıerdlr. dır. 

DUk \•e Dtıı;cs nl5 Xc:r;t. Bııy Çörçll, renmek iFtiyoma demircil~ öğr0• 
Bay Eden ve hUkômct cci:fulmd:ın d • tfoi, C"!' ... ! fötlaa.c:ı yr.pmak istiyor 
ha ıtıaııkalıın tlıı 1stilı:bıılec hsz:r bu • !l On!l li"."re,.'ci bir hoea, ·et'şmiş 
lunuywıo.reı. Yuna.n lfral:, halk tarzı.. b'.T adam 'bulup gün:iermck dava. 
fmdnn allnst'lnmıştı.. eındnyız. Onun için· bunlara dava uz IJNRQLA"tJ!LU 



& 
I~ ~ ~ 

'• 
~gük muharrir 
~~ 
~~: FERiDE ôZPAYı 
~ttirt en 0~ •• m. edi · ---- -

~e- b~ cfalar yazı. c.vgıfanmla.,, 
~~dıc d u,,."'4 • ı --sız. memnun olacağım. Derin 

, ~elınilel mükü. İmza yerine valancı bir isim 
ftl.....~ İ:u a~. hudutlar koydu ve uşağı Ahmedin oğlu 
'd;"''lliı Ze:Jikıere ka- namına yazıp mektubu mecmu. 

eJl.der talililer - aya. yolladı. Ahmede de oğluna 
~~ ait bir mektup gelirse açmadan 

\' eôhrct, p h kendisine getirmesini tenbih oj. 
't~ kuıaktan ~ ~r ti. Zavallı yazıcının uğrayacağı 

~llııla r Y~ğı ~~~ 13!ikı~~gı düşünüyor ve ıçin ~ 
. Ufacık bı· il guluyordu. 
l"i r m - ., ., 

~~ ~ 11 bile haftalar- " 
~~eı dc\'U almak la- Aradan bir hafta geçti. Uıyc-
~ ~ bir hikılycsi i. mut edibin evinde büyük bir 
\' ~~'>c~yı b;?' av mü. 5ğle ziyafett vardı. Mnsa hem 
~!'t!cek k'ldar . :c.mmlyct, hem keyfiyetçe çok 

-ı..~lı ~ • !'l""İ'11~i. !P "''1 ~ vreliven vfr. 
:"4y0...;"'Şhur. edibin ca- mi kisinin içinde 2 nazır, dört 

1!~111;."u. BmJcrce li - r . v mcm. 
r"" •ı -. leketin en asil ve z~rif hanım-.,.,'1 ., .. ~h"r "sinde 

"ki 'h f fendileri göz alı}'ordu. 
t ıı karı .., t~lık ver , Heosi de bu eşsiz ndamın ha-
~ arı !Jtı:rıyor "~'e. 'dki hayrnmydılu. 
hııtlı'l~v~rdu. Böyle Eski bir Fransız şarabını faz-
Yı oku~,, .. nı..,ttayin ln içtikleri için yemek hilyük 

't• C:.ttı t 1 U~a. hay. bir neşe ile n""'İyor, ÜS-

~', "ı'ltır!v1"' bö,, ı-,~" 
ıt.. n· tadın her sözü b fi y fi k 
'" 1 yukan~h 1lkışlara muhatap ol11yordu. 

~o.-
!' bir gı Çok arzu e. 
" ı 

0 
gencim. Bu Iıi

~ ::1:'ı.dıf!ıru z1n
....... ~~ ~t"e. 

• hfivflk 
muharririn UŞ3ğı ef c.ndisine sa. 
ımtmı k rcnl~li bir zarf getirdi. 

Kudretli adam güliimsedi. nu 
""iinlerdenberi beld"dii{i zarftı. 
:Misafi lerine susmalarını rica 
ederek ayağa. kalktı, Kısaca haf 
"''lık Prızetcnin ınuhrı.rririnc v:ın 
tığı şakayı ve şimdi ondan 'ge
'"'n ce -rıh• kendilerine oJmvaca
~tnı söyledi. 

Salon alkı~tnn inlivordu. Bu 
kadar harikulade ince bir bu. 
(;ış pnrak b1iu}p <'"'Siz bir bastan 
çıkabilirdi. Ve bu sesli hayran. 
'ık dakikalarca devam etti. Mi

•f'r! r"\ 1'cvcı-&nı bir:lz dunı -
luncn dahi muharrir zarfı vırt. 

• ' mektubu yüksek :;esle c. 
'cudtı: 

(Oğlum, 
r h.,ct .... h~~a teknik 

ve lfade hnta.Iariyle dolu. Bun
lar o kadar çok \'C büyi.ik ki 
'füze! me"fe imkan bulamadık. 
Tabii böyle Lir sa~ma. tulumunu 
'lcsredemeviz, 5elamla.r. > 

Muhte§em yemek salonunda
:i derin f;ersizlih arasında bir 
fı.n~rtı i~tildi. D~~i ~uhn:rır. 
\ z 1 l:ıpkırmızı. rrozlerı tos.o • 
:. rlak olduğu hrıldc, boylu br>-
~ " n" <>rıın r'•'ıı!\ vuv·•rlnıı

-4!'"+. 

"~ 'r' T. *Ş BANKASI 
~, ~ Qrru# hesapları 1941 ikramive ,,lanı 
~k ' Şubat. 2 Mayıs, J Agwstoa. 1 lJWıdte,rm 

tarth1ertnde y:ıptlır 

"'41 ıkramlyelerı ""• ----.... ı il • ttlO . -ıooo- • 
- _, 1600.- • s& • 100 . -~ . 
• - 3000.- • ~ • 00 . - tOOQ.- . 

2000.- • !00 20 . - eooo.-

Ramazan fıkraf2rı: 

Kinı memnun? 
Bektaşi, ramazanda ahbapla. 23-9-941 

rından birinin evine iftara gid~r. 7.3
3 

naru 
tftard~n sonra keyifler çatılıp 
sohbet edilirken ev sahibi der ki: 

ı l.IA[, ::;erbest 10 

dakika 
.9.LG i'aaıl azı 

l0.Il5 Radyo 
gnzetesı 

~O.tG Sakaofon 
soloıan 

- Babacan! •• Nasıl, ramazan 

program 
7.4!5 .A.ja.u 
8.00 Senfonik dan memnun musun? 

- Eyvall~h azizim! Pek mem- ml1.ı.1k 
nunum. Siz nasılsınız? S.30 Em saati 

- Ooo., Memnunum da laf 12·33 Türkçe 
mı? .. Mübareği o kadar severim plAklar 1.00 Zlrn'lt tak.. 

ki, keski senede bir kere gelece· t 2·15 Ajana 
ğine iki kere gelse... 3.00 Türkçe 

T1m1 
ı.ıo Oda musi -

kW Bektaşi güler ve: plaklar 

- lnanmam •. der. ·3 8° Kanflk ı.~ 100 .ene ön 
ce auı1 ya. 
şıyorduk 

H.~ KlA&lk Türk 

mUz!ğl 

- Neden? prognm 
- Neden ol~"tk, siz ramazan lS.O:. S&lon or. 

çıksın diye <lött gözle bekler. çı· kestraaı 
kar çıkmaz da bayramlar, şcnlık· LO.OI' Kanfık 
ler, tebrikler yaparsınız. Bir a. şarkılar 
dam, sevdiği gidince bayram et· ı9.3e Ajana 

2.MI Ajana 
l2.415 Cuband 

mez, matem eder. Bak, hiç bizim -----------
ba nam ettiğimizi gördün mü?. 
Biz, ikisini de hoş !."Örenlerdeni:ı.. 

Şadisahnege 
avdet ediyor 
Senelerdcnberı sahneden ayn_ 

lan ve yokluğu doldunıla.mıyan 
sanatkfır Ş3<li bu d~fa gene sah
nemize avdet edeceğini memnu
niytle haber aldık. Darülbean
yiın tesisi zamanında, Hissei şa· 
yin, Dört cahnr, Bır çiçek iki bö
cek, ARk uyumaz ve nihayet se
kinci eserlerini her sanatkara 
na ·ip olmıyan muv~fakıyetle 
t{)msil eden Şadi, bu defa Halk 
Opcreti'nin kıymetli e'emanlariy· 
le teşriki mesai ederek provala. 
ra başlamL5t1r. Tiy;üromuz için 
ço:c büyük bir kazanç olan bu 
hadiseyi büyük bir se\11içle kar 
ş·lar, Şadi ve Halk Operetinin 
~natkarların:ı hayırlı olsun de
rız. 

Pide yapılmıyor 
Hugun Ramazanın biridir. Bir 

haftada.nbeıi devam eden Rama· 
zan hazırlıkları sonuna ermi9tir. 
Bu sene un vaziyeti dolayısiyle 
fırınlarda pide yapılmıyacaktır. 

Dördüncü kattC\n düşen 
çocuk öldü 

ilhan adında 6 yaşı.ı<la bir ço 
cuk evvelki gün, Fatihte. otur. 
duk'a:-ı Ta..cı.han•n dördüncü ka_ 
tından a§:.ı.ğt duşmüş. muhtelif 
yerlerinden ağır sureUe yar.ola
narak Haseki hastahanesine kal· 
dınlmıştı. 

Çocuk öün sabah hastalı· nede 
ölmüş, cesedini muavene eden 
adliye doktoru defnine ruhsat 
Vi'ımiştir. 

ihtikardan tevkif 
edilt•n1er 

-

Salı /çarşamba 
23 EyJuJ 21 ,.·yh11 

Ra1D8&&1l: 1 , Raıına~.-: ~ 
Hr:rır: 141 lfızır: lt% 

\. 11.K.1~ \ .-tı au&Al \ ...... '"'. 
Ollne;u 

ö.4S 11.U 15.49 11.45 
ti• . "" 

Ö~ıı 12.06 8.00 12.0& G.01 
lk!ndl J5~1 9.25 115.29 9.26 
Alqıan1 L".06 12.')0 18.M 1:?.00 
Yatsı 19.39 1,31 19.37 J.31 
lm.!Ak .. 09 10.02 4.10 10.0S 

J(ansını ölümle 
etiniş! 

tehdit 

.Mecidiye köyünde 34 numara.. 
dn oturan Celtı.ı Ayışık adında 

biri1'!i, evvelki gün karısı Belkıs 
ile kı.'<kançlık yüzünden kavgaya 
tutuşmuş ve kavga sonunda ka· 
nsmı dfü•dükten başka kendisine 
bıçak da çekmiş. kendisini ölüm. 
le tehdit etmiştir. 

Kadının feryadına yetişenler 
tnra:fından yakalanan Celal Ay
ışık, dün, adlirye \·erilmi§ ve 
ddrduncü sorgu hakimliğ'ince 
tevkif olunmuştur. 

Mesut bir nikah 
Akhivtnn tanmmış ailelerin· 

dPn avuknt Çnllt İsmail Hakkmm 
oğlu bay Rabri Çallı ile bayan 
Sükranın evlenme akdi Akhisar 
halkevi s:ılonlnrtndıı tarafeynin 
akraba ve dostlarmm huzuri!P
yapılmıstır. Genç evlileri t e-br'k 
eder, saadetler dileri7., 

1 
l 

100 
100 
100 

f"'T,\1';JU'I, 801("'\"'J:"lı"l!' 

~·! 11 !HL flyl\ tları 

~tcrlln 6.2:.Z 
Tıolar ı :.!9.1'>275 
Pczeta 12.89 
İsveç Kr 30.i5 

t ..;u \M \'F. TAıt\.·tı.AT 
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MUC iZcLER 00 TORU 
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Jizel posta, telgraf nazırını ça. 
ğırarak çıplaklığı teşvik için 
posta pullannın üzerine şu şe -
kilde bir vccfae bastırılmasım 
emretmişti: "Allah seni güzel \'-O 
inca yaratmıştır; clbise1crini 
dlktirdiğln terzi seni cirkinleş 
tirmektedir '' 

Bu propaganda şekli herkesi 
eğlendirmiş ve tiırlü türlü tefsir • 
!ere yol açmıştı. Artık tabintin 
bahşetmiş olduğu bu güzellikleri 
seyretmek için her pazar, gölün 
kenarında binlerce küçük kahve· 
ye yüz binlerce halk toplanıyor 
\'C ellerindeki muazzam dür· 
binlerle Allahm yarattığı bu na. 
dir hilkatleıi sc~diyorlardı. 

lş büyümüştü ... 

mak için her gün .saat üç ile be 
arasında Zuifelde telefon ediyoı 
du. 

- Bütün aksiyonları satmak 
doğru olur mu' 

Teodor Zuifeld: 
- Bllmiyorum .•• 
Diye cevap veriyordu. Pits 

burgda bulunan Piyer Sen Sil. 
ven de he.men her gün Zuife\de 
te'efonla: 

- Ne y.ı.palım? 
Diye soruyor, Tcodor Zuifeld, 

ona da aynı şekilde: 
- Bilmi~orum .•. Bilmi) orum. 
Diye cevap veriyordu. Zuifcldc 

faydalı tavsiyelerde lbulunalbile -
cek bir tek kiRi \'ardı. o da Judi 
ıdi .. Fakat ]udi nerednydı? 

. . . . . . . . . Budha mlıessesesi aksiyonları· 
nın her biri dört yüz dolara ka
dar çıktı 

Grandüşesin Cinciye hedıye 
etmiş olduğu Cinciarel yuvasın=ı. 
qekildiktcn sonra yumurtlamış 

F:ikat gÜnÜn bi~~ .tılgiıiz ve ve yumurtladıktan SOIU"G yumw 
::>Amerikan borsalarında Budha lalarının üzerine oturarak yavru 
müesse~esi aksiyonları birdenbL çıkarm·stı. Fakat yavrutar çık
re itibardan düştü ve birkaç da· tıktan bir ıki saat sonra ana kuş 
kika içinde kıymetleri dört yüz yavrularını yuva.d.ı:ı.n atmak su.. 
dolardan 190 dolara kadar indi. ıdiyle öldürmüştü. 
Tehlike açıktan açığa görülüyor- - Aman, Cinci, bu felaketi ha-
du, Piyasa dakikadan dakikay.ı her almasın.. · 
düşüyor ve durdurmak için hiç Diye Teodor Zuifeld emir ver-
kimse müdahale etmiyordu. Esa- di. Fakat Cincinin mürebbiyesi: 
sen birkaç gün CV\-"el Jon Tenedy - Matmazel.faciayı biliyor •. 
ismindeki bir gazetecinin yazdığı dedi. Çünkü yavruları o ibuldu. 
bir makale do!ayısiyle 'J)iyac;a sar Çocuğa, ya .. TUlann yuvadan 
sılmıya başlamıştı. Bu muharrir kendi kendilerine düşmüş olduk· 
Pitsbrug·da çıkan bir ga?.eteye ları söylendi. 
ya?..dığı mQ.kalesinde günün kral. Cinci sordu: 
Janr.dan bahsetmiş ve petrol kra, - Peki Q.Jnma. niçin dişnü.~? 
Iı Deterding'in, kundura kralI Mürebbiye dalgınlık1a şöyle 
Batanın yanında Teodor Zuif eld ce\'ap verdi: 
de blöf kralı olarak gösterilmiş- -- Annc.lcri düşürmüş .. 
ti, Bazı Amerikan birlikleri Zui- 1ki üç gün üstüste Cınci hep 
feldin bu muazzam işini yıkmak, tt.ynı .suali sordu: 
iç!n ara1a.rmda birleşmişler ve - lyi amma, anneleri niçin 
miiheyyic hakikatler itiraf et- yavrularını yuvadan düşürmüş?. 
mek. türlü dalavereleri meydana Genç mürebbiye bu sualin ce. 
koymak suretiyle müthiş bir mü- \-abıru bulamıyordu. Bir gün de 
cade!eye b~laınışlardı. t Cinci birdenbire şu suali sordu: 

Zuifeld müessesesinin dalave- _ Peki, annem, benim annem 
relerine nit fotoğraflar ve mu· · niçin gelmiyor? Xit~in gelmediğı
harrir Jon 'i'enedy'nin mak~lesi t'i 'babam biliyor mu? 
hemen hemen dünyanın blitliıı 

gazeteleri tarn.fındnn n~rolun.. Cinci'nin. 'bib;ı.$1 • 0 • gtl~ • )(lat 
muştu. . dörtte şirketin meclisi idare içti 

Zuücld, en emin arkada~ı Pi-, . maında lbulunaca1<tı. Villasından 
yer Sen Silvcni doğruca Pitsbur· ı müesseseye kadar yürüyerek 
ga gönderdi. Avuirnt'anna, ga: ı gitti. Bir yol ağzında yo'unn d 
yetle ~cniş kredi açtı ve azamı · 
ku\''\'~tle miicııdeleye girİ$tn.elcri t' \'atn edip etmemek içın tereddut 

- - etti. Bir tanıdığına selam ver. 
ni ~mretti. Fak~t Pansilvanya ' mekten kurtulmak icin 'bütün bir 
mah knıeleri, hakimleri. gazetele- 1.. sakarı baştan başa dolaştı. 
rin n~riyatınn ehemmiyet vertii- Birkac gündenberi bütün kuv· 
ler ve Budha ~syctcsini yi!z bin vcti kesilmişti, En ufak lbiı gü
dolar tazminata ve masrafa mah rültü sinirlerini J:ozuyor, kendi 
kum ettiler. smi çileden çıkarıyordu. Faka' 

Budha müessesesi aksiyonlar gene bir an geliyor, kendine hfı. 
l 25 dolara kadar düştü. kim olu)or, bu kadar düşünme-E:üçükpaz.2.rda hurdaC'lık ya· 

pan Mehmet demir ihtikanndan. 
~11'.'rcanda Tarakçılarda tuhafi. 
yeri Avadis ile Çarşıkapıdn 7 
numaradn kunduracı Arşak Yal· 
d-z ihlikarınd~n do1a)ı. dün as
liye ikinci ceza mahkemesince 
sor~ı:larını müteakın evkif olun· 
mu~lardır. 

lkrıımlycıl %6 938 19.65 

Budh~nın bu .şekilde mahvol • sine sebep olan vaziyetin, ehem· 
mak tehliktsine marl!z bu1unma- miyetsiz, hatta hiç olduğunu go· 
sınclan müteessir olan, daha doğ rüyor. melankolisi dağılıyor w 
nısu menfaati tehlikeye ~İren mesut bır imkfin:n tahaklrul~u ih. 
Grandüşes gilnün her saatinde timali kendine Yeniden itimat · 

1 Nevyorkt:ı Havas ajansı muha- ne:-ji ve nikbinlik veriyordu. 
birinin verdiJ?i rakamları~ piya 

- -----------· say1 takip edivc· ve akıl dam5-

72 

ntarak: 
- Miisaadc ederseniz ... diye soze başladı. 
Fakat hanımefendi. onun ne -ıyliycceğini eV\·eiden 

anladı. 
- Sizi bana izahat venr.ek18 rahat.sız etmek iste -

ınem madam, dedi. Fakat i~te sizden 'bu izahatı iste!!le
ğe .hakkı olan ıbirl geliyor. İşinizi onunla hallodiniz. 

Tam bu esn:ı.<la kUçük odaya açılan kapı arkasına 
kadar ilildi. Om.da değirmenci Lucas duruyordu. B~n
dan avağına kadar, karporasyon salonuna girmek üzere 
olan, eldiven?eri, kılıcı ve ropasilc bir zaptiye müdürü gib 
giyinmişti. 

xxxıı 

lNA~AK DAGLARI KfMIT..DATIR 

Don Eugeniv'in konuşmasını taklit ederek söz soyli. 
yen, bu yeni gelen adam, üç köşeli şapk~ını ~ıkararak: 

- ''Hepinizin akşamları, hayırlı olsun •. " dedi. 
Bunu söy!cr :&bylcmez, dört tarafına reveranslar ya· 

pn yapa salona girdi. Hanımefenrlinin elini öpmiye gitti. 
Ordakilcrin hepsi s~ırmıştı. Dc~rmcnci Lukasm zapti
ye müdürüne ben?.e)"işi şayanı hayretti. Himıetc;iler, bat· 
ta Scnc.r Juan Lorez bir kahkaha tufanının önüne geçe
me<liler •.. 

Bu yeni hakaret karşısında Don Eugeniv efsanevi 
bir yılan gibi bakan ~özleriyle değirmenci Lukasın üzeri· 
ne atıldı 

F'1rkat Mistress Fraskita onun yolunu kesti. Bu ~ibi 
işlerde tecrübesi olan eli~•le zaptiye müdürünü bir kenara 
itti. Lord cenaptan ikinci bir defa daha tepe taklak gel
miye ve netioede rezil olmıya. ma.ni olmak için bir mırıltı 
çıkarmakla bu iti.lige ita.at etti. Hakikaten bu kadın, i\:ıu 
ihtiyar adama Mkim olmak için yaratılmıştı . 

Karşısında karısını gören değirmenci Lq.kas ölil gibı 
~arardı. Fakat kendini tuttu. Ellerini belki patl<ır korku 

fDcunmı 11a1) 
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.• - V.~~"' ı.ı ErLilL lfHl 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TIZMA 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BOTUN AG,llLARINIZI OERHAL t<ESEti 

Kanije 
Muhasarası 

namık kemal'in 
yenlleetlrilen Mt'ri 

ha7.ır1ayan: bakl;ı tank \l!t 

ka.dm, erkt'k, küçllk büyük hı•r 

türk i~ln tekrar t<'krnr okuna<'ak 
bir ldta.b . . 

fi.atı 80 kuru~ 

lwr kltab<--1da bulunur. 

_.. ..................... ... 
nırlllye çumaar•yetı Si 

ZiRAAT BANKA roıs' 
l\.w uı u~ tanhı. ı 888. - ::5erma yesı. ı uo .ouo.Wlı 

~ube ve Aıans adedi: 265. /,ri. 
Zsra"i ve tıcari •,n rıtm han':n mıuımt~,.,. 

Pan olrlktıtt;nlcn ~00 l1ra tkralJÜY' 

lcahmda giinde 3 kaşe alınabilir. Her verde puJlu kutulan ısrarla. isteyiniz 1 
tevzi yeri \"AKn kJtabe\'i 

---· 
istanbul Defterdarlığından : 

un l\IUl{ellcfin ndı ısı 

No, ve soyadı 
1 Gülbcnt Garlpoğ u Müstamel 

elbiseci 
2 Kirkor Kancıyan Kuyumcu 

3 Sami !şlcr 
'4 Refet 

5 Ali Genç 

M&.rnngoz 
1.'öble yapıcısı 

Yorgancı 

6 Mehmet Ati :tzbllcn 'IE'rllkçl 

7 Faruk Polator Kuyumcu 

8 Araken Baysal Haffaf 

9 Kemalettin Çarkçı Tamirci 
PUbny 

10 
l1 Nezihe Uysal 
12 Said Yiidız 
ıa Said Yıldız 
u Rıza Belli 
.15 Mehmet Özkan 
16 Vasıt Hmçal 
lT Yakup Özdemlr 
l8 Feyzi Artaç 
19 CelAl Ceyltuı 
20 Osman Demirci 
21 Snbrl Yavaş 
22 Mustafa 

Pansiyoncu 
Kahveci 
Kahveci 
Kunduracı 

Terlikçi 
Fototmfçı 

KurıduraCl 

Kundurncı 

MnnaT 
Sobacı 

Kunduracı 

Kunduracı 

23 Hızır oğlu Kemal Pr.nsiyoncu 
24: Ali Güray Bisiklet tamiri 
25 Abdi oğlu Turhaıı Kahveci 

Tın ay 
26 ., 
rT Mehmet. Yolgt>.çcn Kunduracı 
28 Mehmet YUltsclen H:ımduracı 

29 Mehmet Oğlu 
Ahmet 

30 
31 

.. .. 
Lokantacı .. 

• 
32 ,, .. •• 
33 HUscylıı Bnykılday Kunduracı 

M " 
35 FcYJ'i Artaç Kunduracı 

36 Haslp Alak Bakkal 

37 MUrşldc Azize Matbaacı 

ı:DıtESt 

Çargı Bodrum han soka!• No. 5 

Çarşı Arabacıoğlu sokııl~ No. 14 

Çaroı KUrl<çiller No. :::<· 
Çarşı Hatip F.mln ha .. 16/l 

Çarşı Hatip Emin lı!IP No. 2 

Çarşı Kazazlar orta tıolrak No. 6$. iO 

Çıirşı Sıraodalar Ne>. " 

Çarşı Kalpakçılar No. 116 

Camcıall Ordu caddesı No. 126 

Camcıatl Ordu caddes! No. 126 
Kemalpaşa Gençtürıı: No. 23/3 
Camcınll Vezneciler No 51 
Camcınll Veznecllcı N(ı. 51 

1 

' 1 

Baye7Jt Okçular cnddeH No. 61 
Beyazıt Yolgeçen han No. 12 
K<!malpaşa Şehzade ıcıs No. 
Bayezit Yolgeçen han 2b No. 
Bayezit KUçUk ~lgeçczı han No. 4 

Bayezit Makasçılar l~ No. 
Camcıali Ordu cadde~ 120 No. 
Bayezit Sarnıçlı han 15 No. 
Bayezit BUyUk Çatalhıııı 27 No. 
Emlnbcy '.lavşantaşı ı No. 
Kalenderhane Şehzade c&mii içi iO/l 
Camcıall mahallesi Vezneciler 49 No 

Camcıali mahallesi Vezneciler :n ~o 
Bayezit Yolgeçen Mehmet daireıı 10 
Bayezit Yolgeçen :ı:m Mehmet dal.. 
resi 10 No. 
Bayezit Çadırcılar ll.~i No. 

.. .. .. 
, . .. 

12 
13 
79 

Bayezit Çalalhan 25 No. 

,, " 
Bayezit KilçUk Yoıgeç<'n ban 4 No. 

Kalendcrhanc Kovacılar 100 No. 

Eınlnbcy Reşit Bt>y sokağı 7 No. 

Fevkalldo Senet>! Millaba:t.at 
llatrabı Kaanç Buhrftn Zam ~ 

50.00 9.84 1.07 2.4.6 9H 
32.SO 
45.00 9.38 
20.84 

10.{l" 
45.00 4.77 
15.91 
36.00 5.47 
26.18 
45.oo 0.10 

36.00 3.82 
8.4S 

1.88 

21~ 

.9r; 

1.29 

ı.::ı 

.i6 

2i0.00 42.94 8.5P 
95.43 
45.00 .83 .27 

45.00 1.45 .w 
288.00 48.33 9.67 
Al.00 1.48 .:SO 
81.00 .93 ,19 
30.00 2,27 :ırı 

27.00 ı.5i .7) 
150.00 2G 32 5.2ıl 

36.00 7 22 1.44 
72.00 (! 31 1.:16 
54.00 .'i.44 l .2(1 

42.00 12 05 2., 1 
30.00 2.17 .4B 
27.00 5.44 l.IH 

600.00 72.00 15 fC 
45.00 11.25 2.25 
81.00 13 91 2. 78 

81.00 13.91 ~.;,'\ 

21.00 1.19 .S>t 
27.00 3.55 .71 

86.00 4.44 .'39 

24.00 !?.00 .119 
156.00 ]9.23 3."15 

45.00 5.55 1,11 
63.00 1.61 .82 
63.00 lS.90 3 i8 
72.00 19.83 3,117 

180.00 12.08 2.42 

75.00 33.75 

4.69 

2.73 2~8 

1.19 ... 04 

3.2• 1.65 

1.67 1.46 

.95 .8S 

l0.73 G.34 

.21 .18 

.36 .31 
12.08 9.61 

.37 

.23 
.41 

.89 .77 
6.28 5.73 
1.80 1.157 
1.70 
1.50 

3.01 2.62 
.54 .47 

2.'l 
6.95 

.98 
87.40 

9U 

940 
941 

9H 

9(0 Vaki itirazı üzerine itiraz lH) .. 

misyo!lunun 5.6.9~ t tarlh ve 52 
sayılı knrarilc tamamlle terklıı 

edilm1,ur. 
941 

9(1 

941 

9tl 
94-0 
941 
941 
938 
94-0 
940 
940 
941 
941 
940 
94-0 
940 
P3~ Resen takdir kararil• 
941 
9U 

6.9~ 941 
2.09 9U 
1.77 .91 9U 

1.11 941 

.7. .6' 941 
4.81 U8 9U 
1.39 1.21 ~1 

.29 94-0 
3,(() 940 

4.96 941 Mükellefin itirazı Qzerıne ter.. 

kiki itiraz komi.!oyc.nunun 8/(/ 
9U tarih ve 64P03 No. lı kara. 
rile tarh olunan verr! aynen tas.. 
dik edilmiştir. 

3.02 940 MUkellefin itirar. Uzerlne 245 
liralık iradı gavrt safinin 180 11.. 
raya indirilmek auretile tetkiki 
itiraz komi.ııyJnu:tlAD 28111/940 
tarih ve 62592 Ne. lı kararile 
tadil edilmi~tir. 

938 M:Ukell<?fln itirazı U'-erlne tetkL 
ki itir:ız komlsy,,nunun H/2/ 
941 tarih ve 631!82 No. lı karıı.. 

rile 240 liralık matrıUı 75 liraya 
tadil edilml§tir 

Bayezit Maliye Şubesi mükelleflerinden yuknrıd:ı adr ve !§1, ticaret ndresl yazılı şahıslnr terki ticarette yeni adreslerini bildirm.,rr.i§ '\"e tebel. 
lüğt saUblyeUI bir kimsc:>yl göstermemiş ve yapılRıı Ma-;:.ırmada da ı_ Pnamamış olduklanııılan hizalarında gösterilen yıllara l\ıt kazanç, buh. 
ran Vf! fovknl!de zamlara ait ihbarnamclerlıı bizut tcolit"ı mümkün 01amamıştır. 3692 No. lı kanunun 10 uncu rnaddes.:ııe ~evfikan tf'bllğ yerine 
g<.çmek Uzere iltı.n olunur. (84115) 

70 üç. KOŞEJ...1 ŞAPKA 

Beni mi hapse atarsır.? Beni ha? Şen.in zaptivo 
müdürünü? 

l lanımefer.di sahte de~rmencinin sesini bOğa.n ha· 
ı::in ve enerjik rbir Ees)e c~vap verdi: 

- Şehrin zaptiye müdürü, kanunun mümPSSili, kra· 
im vekili daire inin asil mesn,isinden mütevel'id yorgun. 
tuğunu dinlendirmek ve vatandaşlarının hay~tlarmı, 
§Creflerini, ailenin kudsiyetini, kad nl:mn namusunu mü
dafaa etmekten füaret olan ertesi günkü işine devam t:• 

öeb:lmek için evine zamanında döner. Onların sayesinde, 
bir zaptiye müdürü gibi giyinip bQ..<:ka er:keklcrc ait olan 
yatak odalarına ~irrn bulunmaz, istirahatin müdafaasız 
saatlerinde kadınların faziletleri tehlikeye düşmez, on
ların masum uykuları suiistimal edilmez. 

Z~p!iye müdürü, kelimeleri d~akl~rilc diş etlerinin 
ara~mdan ıslık ~alnr gibi çıkararak: 

- l\Jercedcs nelerden b<t;ısediyorsun. Evime!~ eğer 
bôylc bir şey vuku bulduysa o halde sen kötü, fa.sid ve 
sefih bir mahlCıktan başka bir şey değilsin. 

Hanımefendi gözlerini etrafta dur<ın 1arm üzcriM 
çevirerek nefretle gürledi: 

-· Bu !herif kiminle konuşuyor. Bu deli kimdir? Btı 
sarhr-ş serseri kim oluyor? Şimdi, üzerindeki bu köylü 
elbi~lerine ~nen onun değirmenci Lucas gibi namuslu 
bir değirmenci olduğuna bile inanamıyorum. 

Orada şaşkın bir halde duran belediye reisine döne. 
rek: 

- Söylediklerime inanınız Scnor Juan Lopcr! diy~ 
sözüne aevam etti. Kocam yani bu şehrin zaptiye müdü
rü evine ıki saat evvel geldi. Başında üç kö.se'i şapkası 
üzerinde kırm1zı mantosu, belinde hu elbiseleıe Jayık ol~n 
luiıcı vardı. Elinde de müdürlük sopası mevcuttu. Şurada 
~ni dinleyen hizmetçiler ve 7.aptiye memurları kalktılar, 
onun kap:dnn girdiğini, merdivnden çıktığını ve salondan 
geçtiğini görerek s liım verdiler. Bütün kapı'arı k~~· 
<!'!ktaP 801'.l:~ siz bura~·.ıı ~linCAye kadar ev. ibaqka kill'\ia 
~~ °"9 ~t mi~~ -..rin! 
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Bu fevkalade sahneye iştiriı..k eden ve salonun teaPI· 
mna toplanmış olan muhafızlar, hizmetçler, sütnineler 
hep beraber: 

- Doğru! Tcı.mamiyle doğru! diye cevap verdiler. 
Zaptive müdüıii. asabiyetten :;ı.,....°'zı köpiirerek: 
- Hepiniz defolun, diye gürledi. Sansar! Sansar! 

Bana hürmE:t etmec:ini bilmiyen bu mel'un mah"i'ıklarm 
hepsini hapse tık! Hep·ini hapse tık! Bütün bütün bura. 
dakilcrini darağacına ~k. 

Sansar meyd~rıda yoktu. Dono Mercedes sesinin 
tonunu cieğirıtirerck ve kocasına bakmağa tenezzül ede
rek: 

- .Nihayet beyefendi! d!~·e devam etti. Kocam oldu· 
~ • .muzu ve sizin Don Eugenio de Zuniga Poncc de Leon 
ol<iuğunuzu farzcdelim. 

- Fnrzc<lelim ne demek, ta kendisiyim. 
- Farzedelim ki ben zaptiye müdürünün clbi<elerini 

giyerek gelen bir adamı yanlışl-kla yatak od'1.Sına ald1~ı 
icin biraz azarlanacak bir kndm olayım. 
~ ihtiyar adam e1Jerini yanlarına vurdu. Ve kılıcı ye· 

rine değirmencinin kuşağını bulduğu için müşkül nı.zi. 
yette kaldı: 

- Rezil. çapkın! diyo bağırdı. 
Değirmucinin karısı mantillasınm bir ucile gözle

rindeki kıskançlık yaşlarını eaklamak için yüzünü örttü. 
Dona Mercedes tarif edilmez bir sükunetle söz.lcrir:c 

de\·am etti: 
- Haydi nasıl isterseniz Ö}'lc kabul edeliı.1. Fakat 

eimdi söy'eyiniz bQ.na, lord cenapları, şikayet etmeğe 
ı.asıl hakkını": olur? Kendinizi bir müddeiumumi yerine 
koyup beni itham e<iebilir misiniz? Bir hiı.kim gibi bana 
ceza verebilir misiniz? Aca.ha tesadüfen bir dini ibadetten, 
bir .~inah ~ıkartmaktan, yoksa bir ayini dinlemekten mi 
gc:liyc..-sunuz? Bu kıyafetle ve bu kadınla nereden geli• 
yorsun uz? Gecenin yarı mı nerede geçirdiniz? 

Mi~tresn FrW.ita !bir y~la fırlatılmış gibi ayağa 
kalkarak ,,.e kendini mağrıtııane kan ile kocanın ara.sına 

. et ~ .,.,.,,, - -
Arılat B&nıtumcıa cumbaraJJ ... O:ıtıanm t&SIU'fUS tir;'~ 
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natı 137 lira 69 kuruştur. Keşlf '\"C oartnnınc zabıt ve 01ua t ıt IJ 
u stl' kaleminde g.;rUiebilir. !hale 25-9--0U perşembe gUn vc,-

EncUmendc ynpılacaklır. TaUplcrin ilk teminat •rıakb·tJ: t .-
. ebil''" Fen lglerl MildUrJüğUnc müracaatla alacakları rennı v-ııol 

alt Ticaret Odası vcslkalarile ihale günü muııy~'cn saatte 
bulunmaları. (8367) 

Beşik ta~ Tapu Sicilli 
. f}. ' B~iktaşta Kılıcali mahallesinin As:ırlye caddesırıc~ ,....,,-

sayılı evvelce askeri rilştıycsi ha.len ntimune mck':."bl b!ll 

kanunun birine! maddesine tevfikan husust ld:ıre namı~ . .
senedinin ita"ı belediye ı:.esap i§h;rı ınüdUriyetlnln ı.S.940 

tezkere.sile tal"P edilen mezk~r mektep binasının tapuıı:ı ~ -
bulunamadığırdsn senetsiz tasarrufnt.tı kıyasen tapUi8 _ ... lll 

tat'~.ge:en mezk~r mektep binası hakkında snzctcnln ıltı.n ~ .. 
gUnUne ınüsadit olacak g11n mahallen tahkikatı ıcro kılınıı~~ 
tep binası hakkında tasarruf iddiaeınrln bulunanlar rneırcu .-

'"'el ,.-ve~aikl tasarrufiyelerllc birlikte tahkıkat gününden e ,P_' _,,,,,. 
Defterhane bl.-ınsınd'.l Beıılktag tapu sicilli muhafızlığına Aft ,- , 
tahkikat gUnti de mahalUne gidecek memura mUracnntıarı U 

Yeni N e~rivat : 

lslam. Türk 
A ·1sikl op<:disi 

19 uncu sayısı mül}ım tl'tkiltle· 
ri muhtevi olarnk inti.r:ar etmişt r. 
Tıp aletleri hakkında Müslüm:ın 
lar·n keş!fleri: <"ro"csör doktor 
Siiheyil ve Nuri Fehmi), Ali U· 
ean, tevhit i 1iM, mantık, felsef(' 
t'l.-a;avvuf ba'·nrl .. nn ~an: (prof<""Ör 
f .. m~ı• Ha'·kı !7.m rli) u ıı'ü toa· 
dicıtp ali: (n.,.ornc;ö .. l{l\nı=ı lf ras), 
Ali Pacıa zamanrnda z••lıur ~ .. ,, 
sivasi 'lleSelelerdPkj roll"r T<ı.nzi. 
mattan malto::ıt. ıslahat fermnn· 
lnr 11•n ir\ilzil Yeni ~rnn,,ı.ırn 

sivn<-i cemivetın; teFkil edf'n Na· 
mık Kem'll ..,.e zi,·a P .. '= lrırın T'ln. 
z"mutçı t>ac:aJ nm•zı itham ett"P.: 
!'Fas noktalar. Ali pa~an·n m"m· 
!eketP so!ttuf,u vahancı niznrn t 
\"C milcssesatm husule gf'tir(l"<Yi 
lct;mıı.i te.,.flbzlin (F'ı:ref E-lip), 
l<11ilm • Türk nrıcıiklon--diein;n J"l"S 

eği ve racıyonalizm. Ha7.reti !ıra. 
nrn ve H•7.ırm b"lvatı hnltkı.,da 

(!)rofE>sör 1smniJ Hr>kkı 1zmirl ). 
Allınordu ~cvletine nit fenler: 
B:ığdat. Abbas Azvnvi Bed"r mu. 
harebesinde ok (Tahir Olgun), 
eski düğünlerde Türk nnhliv:ınla 
ra (~lir): ~lehmet Akif. 
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