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Numan Menenıencioğlunun bevanah 
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lmanyaya vereceğimiz ır~krrııyl lım 
~ il~an: ASIM US I 

~!lltlik ve alacağımız eşyalar 
l"'l "'«I 'e r:; .nıeınlel•ett., hııynt 
,"'i 1l'ttiııı 1l atları koruma f._j 

d!!\atn nrtırıyor. \.' rupa 
~ ll~lllıd f'ltlkçc bunu tnlıli 
ı;_ ~ ~Ilı; •r \·e eğer bıı lın rıı 
t"<llt~· seıı" süre<>eii olıırısa 
11 ıı.. 1 lllla · · . t -~i et r ıçınde umumı ha. 
~IJıarı u rnc elclf'ri lıllkfınıe· 

1.,.:·' ~ee lllkuını~·e:ri d:ıha ;rhtı-
t"!'\ e tir. · 
l.' ~Ok )\' • 
~lceti 1 lıcari fınyntta ihtl. 

tı ~iıı:~· Yani ikt ı adi Jıarıı 
~ ~~iti)~ b-.tz.ı ltinıselC'rin el· 
S:, f'del'ek leri fırı.atl:ırdnıı ı.,. 
~ ~t lerı 
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halk zararınıı bliyfü, 

lııı " 1 n "tmck i-.t ıncleri 
"t\I t -

•ı~lııı... e ~e "" .-.;iddet li t cıl-
'""t ·•ıar.a 'h 
,~t dem~ • ı ti) nç ,·ardır. Du. 

ı... birı1ı l•z: fal·nt muhtekir. 
~.t ıı1ı: bu tnrzılıı ~iddctli 
t -;ıat \ nıak ihtirncJ bir ta-
• t l~r· e llleslek sahiplerinin 
~~f'~~~~e kendilerini 'c aile. 
~ •lıııaı C<!ek surette maimi 

l~ li:td arın~ ıııencdc C'k lıir 
~ ::ır ~ 1mcmcsi de "art· 

llıtıt 
~iıı l!".ı.rl'f k b .. 

\.~1~ bıtk.,iııJc •
1
n
1
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0
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1
11 ura<) ıc ı ıa eclcını) ec egı 

~1tııı"td 11 t~J.r:ır eı1i.,.imi1.c 
t bir lak etıbPri odun mesele. 

İl. ~' 1'11tıı h_ın~ ·~nzrte si.ıt unlarını 
14iı4.J kt.ı <ıdıseılir. Geçen h:ızi
l)('1! r· ruto:ı satılan oıluııa 
IJli(.ı kın n,\ ınıla belcdiycrc 

~,ııı btı urus rınrJ,a itinr. edil
'~ "lir takanı tctkikut-.ız olıı

lcte ~a. indiriliyor. Narkın 
~U)o llırilf"lnc oılunrul:ıı· 
~3 :· Hu fiyatla oitun sa-

t~~tır k~ııı sİ.ı) liı~ orlar. Gnriıı 
·1 1 lr.ı • " O k zı gnLefc<'ı arkn. 

· Oııtuı Utıısu da fazla goriı. 
a cıı un değeri ~100 kuru-:

nı::ııııgı iıldi:ısmd:ı hula. 

lıtt 
~ 11.tı~a.ı: nl lan İ~inde 450 

\ııı 1ı n ()(lnnun soııbahnrılıı 
~ flt11.t ı4 a1.ırlıgı 3 nııarken daha 
'ıı lltğiıd· atılma ı nJdm ercce

~tııııa k.ır \C e~er oıluncıılnr 
b.:~ Otları. ilen narldn olluıı 

~1 'tı kı.ı~ bu fil ntın maliyeti 
~t llıes 

1 
arnılldığı t<'fki~c de

l ~t Ilı fj~. e 5<-'klini nlır. 
'-~ ı1ıuı::11~c odun üzerinde 

' \'lılj" 'J~ )npılncak bir rn::ıd. 
·' \' a ~ ıra tstnnbulan her 
~; ~:ııağ~n satan ~ üzlerce dü';; .• 
,'! •. ~a :anın rnc\'Cudunu göı

' ~luıla~n, .hatta hiitiııı st')ıir. 
~ ""~ıı bır iki <>ide topla • 

\.'..-llltu ~ 0ktur. 
jf,J l"lı ~ ltoı:n. 
'" , tıııı ısl onun tn~ in ettiği 

'~11~1at ek fiynttır. Bazı o
l (r. ~1111 da~ huc;u-;i ı;artlar altın. 
f (.~ !\lları a lll'U1a. ~etim1i-:- oln-
1,, 1 ~trıı1~1 <la narlttan a :ığı bir 

\ ~'lııstı lı butuııubllir. Bundaıı 
(, <\~~ il<; ıı adoma ııiı:in malı. 

~11 "ek::ıb ~ğı sat·~ onmn di~ e _ 
~· C!t mutlaka tesirini ic-

~ ata 1n . 
llıaıi cdıleıı naı·k umunıi 

:ııı~.et~nden haslla satı. 
1 \ bir d bar nuktnr kfır temin 

1 ~aı .. :~~<'ede olma1sa tnhii
latı111 1<1lllcri ımt.kii.ıılarıın, 
bıı nııatırlnr. Fnlmt nlı.; 

~~c·n ~ilde l,esilme'5inıl<'ıı 
..._:,. d • ctln11 ocluncular ol
l n '•i:ıl' ı tı._•l Ol) " ı ~ol :ırcl:ın daha 

\~;:111 11 
11

: akna~n ıne<'lmr im. 
"''tı k!!Sıl? ka ııirnsn~·n odun 

ııı11'1ıı111n ır. Oıluının ııi~ a!'ın<la 
\.:~ı tıı lı· <lota~ ı fiyatlar keıı
L~ L1~ hır kat daha yiiJ,•.eUr 

"le .. · 11.IJ.ın • ··-ı ~ 1111. 't ·• ırk ·~ ııı • ne ;.: l -
' ı1 hnı,İ\ :n tersine olarnk fena 

"'r1t ~t ' ·r . ~~~I trı ~11,. ,,e1ı_ı ır. Kao; \npa-
ı.._ ~i . ,ı •arılıpıs olıır. 
"'l \ • lıtiıc 
tıı :ttıı.11 lir nonnnl bir l•arl.ı 
lı.~~· '-arn ~•knrmnmal\, :ıt ıc.n. 

~lı ~"~e ~n ıla ~al rinıeşru kiır 
lliıı •alı,nıak demci tir 
~~ ıtıııı. k • 

'il.. !ıhı~<- tnitr U\\et kn)n:ıldıırı-
''llı '~~t~j 1 mu lafRa C<'plıesln. 

ta. li.tıtj 
1 

\" to•ıl:ınınası ka;ı 

S:~.(jll sıı .l'hlil;:c :ıamnıılıırındn 
tt-ı- ltk 

~ l\Qtı • :ır lo1uı o girenle-
~~ ~ı .. ,_ cı, 'ntn•ı ıı·, ıw tinılcıı 
~-' ~a:\ ıl~~lldir. Onun için 
l't -~.: 1 f(•ııtlnc b:ı "•lı i~
~ ~lllltın nıeııfnttinc olduğu 

~ "t 11111 Ua 'f' tınıumi) etle i~ a . 
(' ~~"IA bnıuanıclclcrindc nın

"-t d"r lr kar }ıfr.; ""İ aJma
~li<at CCel c:-rde dikkat edi 

da en ihhkar ımçluları 
tttııe!( \~lsb"tt'C ı1°ddetle lın

r 'azife olur. 

H ububat ihraç et.niyoruz 
Anl,arn, ] ,j (\'alut) - Hariciye 

V ckiılC'ti umumi katibi büyilk elçi 
Numan .Mencmencjoğlu Almanya 
ıle aktedilen tic'ari anlaşmalar 
hnkkmcia şu izahatı vcmıiııtir: 

Ticaret anl~maları Millet Mec -
isince kabul ve taS<l'k edildikt!"n 
r.onra neşredilmek usuldendir. Eu. 
nunla beraber Alman anla~masınm 
umumi hatları Uzednde ve bilhı?.S
tn merak e11ilen k·sımları haj.;kın. 

da m:ılumat verebilirim. Aktctti • 
fimiz vesikalar imza tarihi olan D 

1 

ılkteşrin gUnU meriyete girmiştir 
Hükfımet 3970 sayılı kanunun \'er. 

1 
dıği salahiyete miisteni,lı>n imza 
edilen anlaşmaları derhal meriyet 

1 mevkiinc koyacak bir hümkU ka -
bul ctmiı-Ur. Ve bövlc kanuni me. 
rns'mi gene tnbli seyr ni takip et
mek ve kati nıC'rivct Büylık Mıl
lct Mc>clis!nin toııdikindeıı i tiba . 
ren vukun gelmek üzere anlaı;nın
iarın tatbikine başlamıştır. 

SizC' imza edılen muknv lelerin 
ı bır şemn.smı yapa) ım: Evvelii. ha. 

kim iki prensipi söyliyec<'ğim, 
l - Milbarleleniıı fiili olması. 
2 - Turk ve Alrnan mallarının 

gerek nakdi kıymetlere gerek her 

Moskov:- ya 
Binlerce k lo bomba 

vaüd1rtldı 
--0--

Yüzlerce top 
Harko u dövüvor 
Halk Moskovadan 

hicrete başladı 
Ul'rllıı, 11> (A.A.) - Alman ordu

ları b:ı kumıındanlığının tebliti: 
Hususi bır teblil;- ıle de h.:dırllmıc; 

olduğu gibi Vlııznıa kesiminde çevril 
mlş olan d!lşman kuvv tıcrl uımııml. 
le ımhıı edilmiş bulunmnlttadır. 

Brlansk etr:ıfındalıl ceple de dUış
manın infisahı fasılasız cıevam etmek 
ted r. Bu ~eni muazzam meydan mu. 
haıebeslnın eslrlerı 500 bınl namı tır. 
Ve mlıt<'madlycn de artmalttndır. 

Doğu h:ırbinln başındnnbcrl nlın:ıcı 

Sovyet cslrlerlntn yeltflnu daha şlm 
did"n 3 milyonu ziyadeslle nşmışlır. 

Savaş tayy(lrel rl 14 ll 15 e bağla
yan teşrin gecesi Mosko\•adn. mUhlm 
n ltC'ri blrllkll'.'rc tanı ruz etmişlerdir. 

Harp iktı rlmı ilg lcyen tPslslcrde 
bir çok ~an ınlar çıkmı tır. Cebe!Ut 
tank açıklannda bir tn nız d('stro. 
y<'rl bir d ntzattı tar ııı tan tıatırıl-

nn tır. (D t·anıı Sa. 4 sü 2 el ) 

Nunıaıı .Mencmcncioğlıı 

iki mrmleket için hniz oldukları 
iktısa.di kıymellere mutemadi bir 
aendül ve tevazün daircslnde mil· 
hndele edilmesi. Bu iki esaslı nok. 
tn bütiin mukavelenin niı.zım rpen 
sipleri addolunabJllrler. 

İznh edeyim: l{Jiring usulUnde 

Rusyaya şimdi ifşa edil· 
miyen yardımda 

bulunuyor 
J.ondrn, IS (A.A.) - Rbyter ajan

sının p:ırl!mento muhabiri bildil 1. 

yor· ı 
Rus~ :ıya yapılan y rdım lınlnrı

nın düşmana fnydalı malum t veril. 
mest korku undan dolayı tf cdıl<'
mlycceğ!nı söyliyen M. Attıcc'tn.n 

(Dc-ı·amı Sa. 4 sii. 5 dr) ' 

fılrnki mübadclC'ler gene s-Oyliyc -
·egim veçhilc fiilidir. Fakat bu 
biltün bir devre mUbadelelerin'n 
Eonunda ve tasfiyesinde tahakkuk 
c:der. Türk Alman anla.şma.'\ında ise 
her iki taraf bugünkü şartların dn. 
ha pratik bir usulli istilzam ettiği · 
ne kanaat getirmiş, olduklarından 
malların 1,amıın ve mekan itibarile 
her an fiili olmasını kabul ederek 
hesapları TürkiyC'ye Alman malla. 
nnnı ithali ve Türkiyeden Türk 
malarının ihracı esasına istinat 
cıtürmişlerd1r. İkinci prcnsipı jzah 
etmek için mukavelenin esas mc-
kanizmasma gireceğim. 

Miibadelelerimiz evvela kıymet . 
leri yckün itibariyle birbirine te· 
kabul eden karşılıklı iki liste dahi. 
!inde ve saniyen muayyen kıymet -
teki Türok mallarının gene aynı kıy 
mette fakat kısmen gayrimuayyen 
olan Alman mallıuiyle karşıla§Dla. 
sı suretiyle serbest ticaret namını 
verdiğim bir usulde cereyan ede• 
cektir. 

Birinci 5ekli tesbit eden list~ • 
ler ihraç edilecek memleket !çitı 
ehemmiyeti birinci derecede olan 

(Devamı Sa. 4 sü . 1 de) 

Göbeis 
divor 

Harp kazanılmış 
fakat daha 
b itmemiştir .. 

O'a:ısı 4 üııciid'c) 

~--AiLE iÇiı DE--
/( onservecilik 

Bu hususta size f [ ydah 
matümat vereceğiz 

Aile bütçelerinde uısnrruf tC'mln eden teclbitler arasındtı koruıerve. 
cfük birinci d recede chemmtycU haiz bır iştir. Az masrafl:ı. nlsbeten 
rahat yaşayan vatıındaşlarm hayat tarzları tetkllt edlllrse bu hakikat 
pek açılı göıillür. 

Kon crvo dc'?lck sencıı!n her hangi bir mevsiminde ucuz ve bol o. 
lnrnlı elde edilen muhtelif gıda maddelerinin diğer znmı:ınıarda kullan
mak üzere muhafaza edilmesi demektir. MesclA yazın türlü meyvalnr, 
c bzC'lcrln tedariki ltolııydır. Kt!l gclin('c bunları yalnız ucuz da değil, 
pah:ılı fiyatın tedarik etmrk bile b:ızau mUmkUn olmaz, 1stnnbııl gibi 
sahil ch!rlerde bazı mevsimlerde bol balık tutulur. Bunlar kısa bir 
zamanda l lhlt'lk edilemez. Konscn· usum ile muhafaza edilmezse bey_ 
hude tekf olur. Fakııt bir zamıın sonra büyük fedakArlıkla blle o telef 
olan b lıl"lan bulmak ka.bilotmıız. ( l)f'vamı 4 iln~Ud<') 
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Blrk&o itine kadar sar.etemlzde oklıyae&tmız bu e9er, Bulgar mll
leUnln ahJUl ve .ecılye.l llr.ertnoo eh h\\~ WC Wl!tr n lnkıllıb· ) a pan 
lıılr nmaadır. 

BAYGANU, BAı,TAN SON A KADAR BUYUK 1BRtcT DERSLE. 

Rt VEREN B1R ESERDİR. HER OKUYUCU, BU ROMANI ZEVK, 

ALAKA VE MERAKLA TAKIP EDECEKTlR. 

} \ 'akm ın&&lyl, afk mecıeralaraı. tıayatı ve bütün ck'konı He Y&fl'
• taeak bU ron.n, N17UI A1UDe& ıar.fmclan hMJtlanm~tır, ı•& )Hm
! ıl& Yakıt 5ütunlan nda. oku~-a.caksmn;. 

KAFES ARKASI 1 
t 
l ~ ,.... ............. ., ...........•...................... , 

ŞEHiR TiYATROSUNA 
Hücum haksızdır 

Bu müessese ile iftihar etmemiz lazımdır 

Bir inkılap yaptık. Bir intikal 
devresi yaşıyoruz. Bir kültürden 
ötekine, ibir medeniyetten başkası. 
na geçerken bocalamamız tabiidir. 

Hal böyle iken yapılan işlere, 
sarfedilen gayretlere yıkıcı, öldü
rücü darbeler vurma.ğa. teşebbüs e
denlcr;miz var. Nitekim Şehir Ti. 
yatrosuna karşı yapılan hücumlar 
da bu nevidendi r. 

Ben burada Şehir Tiyatrosu r e
jisörünU müdafo.n edecek değilim. 
Aklımdan böyle bir şey geçmez. 
Ne de tiyatro tenkitleri yazan ga. 
zeteci veya. muharrirlerle ara.sın. 
daki kalem mücadelelerinden bah -
sedeeoğim. 

Malaıadım, '88.dece :iptidai ıbaEI 
hakikatleri hnbrlatmaktrr. 

Bugün koca memlekette tiyatro 
n.dını olmayı haklı göstcrecok an. 
ca.k iki sahneye sahibiz. 

Dlinyada hangi tiyatro tam ve 
mükemmeldir? Bizim tiyatromu -
zun da noksanları var. Bunların 

başında "hitnbet" geliyor. 
Lakin, bu illm nerede. hangi 

mektepte öğretiliyor? Yukarıda 
ooylcdim, intikal devresind~yiz. 
J<~kiden bir "t~vit., va.rdır. Onu 
kaldırdık. Yerine henilz bir şey 
getimıedik. 

İkinci nolı.san olarak aktör gös
te'riliyor. Bu noksan.da mutabrk de. 
ğilim ama, haydi kabul edelim. 
Ak tör nereden yetişir? Bir kon -
servatuvar 13.znn. Bu da yeni ya
nıldı. beklemek gerek. Faka.t kimse 
inkar edemez ki, şehir tiyntrosun. 
•fa vasattan yukarı olnn aktörle:
vardır. 

Üçüncü noksan olarak, komedi 

ıYAZAN: Fikret ADIL 
kısmında. tuluat yaptlma.cımdan şı. 
k.Ayet ediliyor. Bu da doğru, ben 
de bundan mü!;tek.iyirn, La.kin, sah
te ulemalıktan biı-an teceniit ede. 
rek ''Aristophaue" ve Comedie 
della arte'yi bir parça. olsun hatır
Jasa.k hatta Şekspir'in elimizde bu
gün bulunan metinlerinin muhte • 
lif aktörlerin il!velerfni -yani tu
!uaUa.rını- da ihtiva ettiğini dU
ııUnilrsek, bu dheti de hoş görebi. 
liriz. 

Ha.yır, hiç bir şeyi, zalim olarak, 
affctmiyelim buna da ı-nzryun. La
kin, neden sade Şehir Tiyn.trosunn 

(Dooamı Sa, 4 sı"i. 3 de) 

Bütün cephe 
boyunca 

1 Şiddetli muharebe
ler devam ediyor 

-<>---

Ruslar 
Moskovayı verme· 

yiz diyorlar 

1 
benim kö~em 

----------yazan: hakkı tarık us--..~ 

maaşlar üzerincıe bir ameliy 
sabit gelirlilerin geçim nıuvazcnelcrini muhafaza etmek bir devi 

meselesidir. yakından ve memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. kl hük(I 
metin bu meseleye el koyduğu tarih bu yolda ııeşrlya t görlllmcye başlama-
sından çok evvf"ldlr. bu takaddümde ne kadar basiret manası varsa mc 
selenln teltıkki tarzı da. o kadar teenni ifade eder. 

o basiret de, bu teenni de ycrinded~r. vcrttecck kararın sadece bir 
nıaaş ve Ucrct arttırmaktan ibaret olması, mUmkUndUr kl, bir meseleyi 
ortadan giderirken bqka bir meseleye kapı açmı,ş olun. te<:rUbe olunm\1§ 
tur: bu artırmalar hep yeni fiyat yUluıellşl rlnl harekete getirir \'e 
yüksellııter hep yeni arlmnalara tuzum ve ihtiyaç delilleri teşkil ed 
demek ihtiyacı tatmln tçln bambaşka. tedbirler almak gerektir. 

bununla beraber bazı ba§lnngıçlann, zarurt neticeleri olarak bazı ted 
birler beklenebilir. baremin azdan çoğa giden muayy~n bir maaıı derece . .ır·;ı~u .. "' 
&inde muayyen nisbetıerde bir zam, öyle zannediyoruz kl, hatıra gelebile 
dli§tinceler arasında bulunacaktır. §Upheslz bu da bir tedbirdir: işi kencJ 
haline bırakmanın çc.klircceği sancıları bir müddet dindirir. 

eğer büyUk millet meclisi önUmUzdekl toplantısında b!Sylc blr t db 
llzerlnde yUrUrsc gönUI JstC'r kl ilk karar şu maa§ ve Ucretlerdcn vergi a 
d!yle yüzde şu kadnr para kesmenin ılgası suretinde tccelll ede ... 

hükQmetln kendi memurlarına: "yeni blr kanuna kadar s!.ze ödeyec 
ğim aylık CiO değil 45 liradır demek ve bunu maa§Jarm emsalini bire 
ltalemde ve birer de:!alık takdir ile ifade etmek varken her ay her yerck 
ı:çsuz bucaksız Jıesaplamalar, kesmeler, saklamalar ve gen<' geri venn 
gibi ameliyeler ihdas etmek müdafnaaınd:ı alılın durduğu bir iş yapmak 
oluyor. bırakınız ki mües.ı;esclcrln hizmet mukabilinde ödedlkl rı Pllf& 
toptan bir vergiye tlbi tutmak suretııe onları bile bu ttlrlü heaap bordro 
gallelerinden kurtaracak basit b!r usule irca imlıAnı bulunabilir, 

bu yüzden yt1lardır israf edip durdutumuz enerjiye gerçekten ...,... 
ruın. çıkmaaı muht('mcı bir karardan mllflbet btr kazancımız hiç olm&llH 
bu elim zlynn bir nihayet vermek olur. 
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Günlerin Peşinden: 
;;..,;.;.-;~--~ ...... .:--------

ize 
ür 

HükUmetçe benzin hakkında 
alınan. tahdit! tedbirleri tstanbul
da taksileri azalttı; taksilerin a
zalmrun üzerine Arlanın tenteli 
faytonla.rı İstanbul tarafına. ge· 
çerek rıht:m boyunda diz5ldi. 
Ş mdi havalar Jmıa;. cevr:ldi.fi i· 
c n Ada faytonları yerine bu de. 
r eoki kupa nrabclarm mevdn. 
ı ~ıkaca~n;ı. şüphe vok. Böyle
' ' le eski atlı arabalar: modern 
n ı ·rıu nakliye vasıtalarının 
t krar yerjni almrya başlıyor ve 
1 stanbul hnlkı için de ctoıxıc>bil· 
den inip eski ambalnra. binmek 
moo'l:nırlyeti hasıl ohrror demek~ 
tir. 

Ne yapnl·m, piyasada kahve 
kalıp.ayınca arpa, yahut nGhut 
·çiyaruz. Otomobil bulnmavınca 

a eski ar;:.baya bineriz. Kovun. 
bulunmıyan yerde keçiye Abdur
rahman Çelebi der}ermi§. Yalnız 
işler burada kalacalt mı? Orası 
belli dciW. Çiinkü harbin henilz 
iıcüncu senesindeviz. Kimbilir, 
dördüncü senesinde daha. neler 
ereceğiz' Bu.gfü1 otomobi! 

den inip arabaya biniyoruz. "At· 
f4.n inip eşeğe blıımediğimize" 
.,akarak ha1imize şi.lkretmei•yiz. 

HASAN KUMÇAYI 

• 
ır nda 

Siyası ma Gmlar 
tabii~ e edildi 
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Spinoz'a diyor ki, ~rbiyenin 
gayesi başkası taraf mdan sevk 
ve idare edilen bir vücut demi. 
kendi kendini idare edebilc.n bir 
vücut y~rntmaktlr. Kant'da. se
ciyeyi buna yakın bir surette ta• 
ri.f ve ~vsif et.m(şti, Fakat, bu 
ne yazıldıitr kadar kolay, ne de 
arzu edildiği şekilde rE'alize edi
len bir ~nye de:!ildir. ! Insanlar
dnki mizae ve bünye farkları. u· 
zuvlarm muhtelif istidatları mu
hitin tesirleri dikkat nazarına 
almırsa, bir millet bünyesini teş
kil ve terki!;l eden elemanlarda 
seciye val).deti temine matuf ola· 
cak gayret"erin ne kadar bih·Uk 
~e yorucu olması icabettiği ken
diliğinden meydan~ ~rkar! Bu 
bahse bundan evvel de tem as et
mi3tik... Terbiyeden bcklenilen 
de insanlarda ideal bir seciye 
birliği yaratmak de!HI, çocuklal'
da ileride muayyen bir memleket 
idealine, insanlık prensipleıinc 
sadakatle ba.ğfanmayr temin e
debilecek, az çok stabilize olmuş 
bir eeciye vücuda getirmektir! .. 

Terbiyede Tıb'ın R-Olil 

biyed 0 

göriişlii . ' _...... ••••••••..• , YAZAN : ........... ,. ..... ,. ..• { 

J Prof. Mim. Kemal OKE J. 
yerme çocuğun dah .. az vo~urı
lukla ka\nvabikceği ve daha 
ı"Ok Reveceği ve yaş kaoiliyctine 
g-örc zeka ve idrakin ınkişalına 
daha müsait olan mevzular 'JX'k 
11a sec:ilcbilir! .. 

· ı.o.ıe•;ın c ' t 
~ntya, ı.> (,\,..\,) -;:ı('IC•'eı" 
Krsl Rorls AJınıırı 

1 
~ fı 

••••••••••••••••~•••••••,,.,....•••••••••••o••••••••••• • ?:aretinin iktısadi kl=~~tif\ 
ğ-unu goruyoruz. Bu müd3hn
leler, çocukJard:.ı. düşünme ka
biliyetlerini kmyor, hal.1.a i~i 
~eyleri .·apamrvacak kadar kor
kak vt: çekingen bir his 1ıyandı
rıyor ... Böyle çocuk. hfıdiselerle 
karşı karşıya gelince. korkak ve 
harici tesirlere muka.wmet ede· 
miyecek kadar benliğini kaybedi
yor. Artık kendi kendini id~re 
edemiyor, sürükleniyor.. Bugün 
cemiyet hayatında. ~Ö7.e çarpan 
riya ve tabasbus gibi ahlaki ve 
ı<;timai hafifliklerin hakik1 se
beplerini kl..."1llen de dünkü terbi· 
yenin şeklinde arıya.biliriz. Ha.
kıkaten, çocuklarda her türlü iyi 
ve fena h~reketlere mü<la.hale 
eden, büyükler yanında küçük
lere söze karışma hakkı vermi -
yen, çocukları, aile içinde bü -
yüklerin yanında o~:.ırmaktan me 
neden eski aile teı•biyesi şiddetli 
bir istibdat absalut:ısm•dan bas• 
ka bir şey değildir •.• 

~. baba. mürebbi otoritesi, 
çocuk üzerinde saygılı bir ibaskı 
olmalı ve hiç şüphesiz çocuklar
da aile ve mürebbi kontrolü ih· 
mal edilmemelidir. Fakat bu 
kontrol çocukta ruhi kabiliyet
lerinin iyi olanlanmn da inkişa• 
fına mani olabilecek bir müda
hale şeklinde olmamalıdır. 

Çocukta Hür Olma Fikri. 

nıektebııı m:ıkul bir disipliniyle 
tt.!min edilebilir. 

His Terbiycsı 

c;ocuğun hısk:ri il.zerinde iyı 
çalışılmalıdır. Çünkü, his te
f ekkı.irün bir motörü mesabesin
dedir. Onun içindir ki, çocuklar
da hisleri asilleştirmek. inceleş
tirmek her şeyden önce düşiinü. 
lceek bir iştir! His terbiyesi in. 
sanı ken<li sevki tabiisinin, fona 
temayüllerinin esaretinden kur• 
tarabilir. t.şte terbiye şahsın 
bazt taşkın hareke,ı1erini, hisleri
ni firene eder, lbazıJ.arım kuvvet
lendirir. Daha doğru.cıu terbiye 
şahrsta enstenk'in iyi vasıflarını 
~istenıatize ve stabilize eder. 

Te!lJi11edı' 1'ı.;//,iııi11 Rolii 
tor Clodiusıı kabul ~ urı ı=o 

Doktor CJodiıı~ bUS' J;tfr. 
P.erlin~ hareket edece ~ 

Çocukta <;alı.şnuya 1..evk \'._. ----
cazibe uyandırılmalı: bunun. in- -· ---- - ..>- l r 
sanın :ıer türlü :r.e\·k .e neşesını A J aTl t1 
tatmin Nkbileceğinc ikna edil M m 19, 
melidir. ~et• 

:-\euloir rest powon dr>mck ol es 1 fi. ere 1Şl4 
.,, 

duıhın•1 öğrenen ~ocuk havat' !'"i ıt~ 

~~r~elesinde 1
:laima muvaffak O· ce ııaozl)OI .,,,,,,,,, 

1 rcıde 'e mora 1 terbi \'f•si~O.~ 7 jiı:t'' 
!rnrnkter te:::ekkülündc telkin!r ~~--·ı.:ovn, t5 (ı\.ı.\.) 1 

bii~·ük bir roli.i vardır. TPlkin ı~ ~ .ı:tı)or: ırıtJ!D~ 
nımı bılir? Telkin, irı!'landa k!!.nd; Son gUnlerdc sovyct 1111ı~şı 
kendine realin~ olabilen bir iti· in<- geçen veslkaıardıın ııord~\ 
kııt v~ İJ'l"l'lll vücuda getirir. Tel ,,öre, Alm.ın ordusu J{ıZ 

1 
bıı411 rı 

kin, sana'tı ~ah ıs o olduıhına ve- sup harp eslrterlne ıcııt1 1)1111' 

ya oldu~undan baı>.ka olabilecelf; · t'r.ılr mucibince işl<encc .qe 
ne ikn:ı eden bir sanatt•r. Bu iti ~ 

Çocukta kendine itimat uyan. !etmektedir. barlar te1kin san~tı terbiyenin 
dırılması d:ı çok mühim bir j~.. en büyük tabii kaynaklarından M ad~ 

8 
... 

tir. :l\faalesef mekteplerimizde biridir.Terbiye çocukta istenil~n 1 I' 
buna pek az dikkat edildiğini tahavvülü varatabilmek için bır ı 
söyliyebilirim. Çocuğ~ verile - çok defa bu vasıtadan istifa<.k:? c •• C ,-
cek vazifeler daima kabiliydnin etmek mecburiyetini hisseder. o r 
dununda olmalıdır. ('..ocuğa ya- Bu sayede cocuk iyilik yapmtva e 
paımyacağı vazi.feleriFvermekk do- muktedir. fen~lık ya.pmıya gay- :->uslara ·,~~ 
nu inkisara uğratır: akat u • ri muktedir olducruna ima.1 eder. i, ~ 
retinin dununda verilen bir va- Çocuk kuvvetli bir iradeye sahi:;> 
zife:vi ba.şarabilmesi onu bilakis olduğunu ve moralman hür ve top 1 uyor 
t~ci eder. onda daima kendine kendine sahip bulunduihınu öğ-
itimat hissini doITTırur. Zamanla renmeli ve ö~etilmelidir!.. ~ıııııı- ~ 
inkişaf eden kabiliyeti sayesin- Çocuvun harek~ nda görülen Londra, 1c; (A.A·> - -p~ıl' 

Yeni lran phı ordu ve jandarma 
bqkumanda.nuğmdan kaldrtılmı§tır 

Tahran radyosu, eski şalım saltanat.. 
tan feragat ve !randan çıkışı hasebile 

En mühim rol ve söz sahibi ol
ması icabeden bünye üzerinde 
çalr§lllavı ist':Jzam edecek bir 
mevzu olduğuna göre bu işte tıb
dan vardrm beklemek lazımdır •. 
Çocuklarda bünye ve ırsiyet hu
susiyetlerinden doğan farkl.;::.rm 
gene bunlar üzerine yapılacak 
tesirlerle azaltılması icabetti<!ine 
göre en büyük salahiyetin he -
kimlere bırakılması kadar tabii 
bir şey ::e olamaz!, Bu böyle o
lunca bir ~ukU secive terbiye
sinde mürebbi ile hekimin bir
c;ok defa elele vererek çalışma· 
larrna iht'iyaç varoır. 

de yarın daha gil<~ vazifeleri yap- kusurlar i1..zeti nPfsi Y&.r:ı.lıvan salnt • Jean•ın RugyılY:ıeıı ~~ 
mak kudretini kazanır. Bu, 0 acı tenkitlerle değil, rifk ve mü- miteai rciııllğlııl knb01 .~• ı.ı!t ,JJ, 
kadar tedrici olmalıdır ki c;ocuk Jayimetle, muvafık bir telkinle çörçtı Ru$ milletinin y.-:ı~~ f'-

l~mai heyet içinde insanlar- ufak bir sa~ ntı ve zor!uk duy• ~ncak tashih ednebilir. t nuıııu 
da aörülen farkları sadece bir madan bu terakki hamlelerini ret ve mukavemc ~ 

allhazır vaziyeti içinde bu tedbirin 
m:ısınm ltızıımlu olduğunu bildir • 

ekted!r. tran ı:ahmm bu vazifeleri 
~desinde bulunduracağına dair olan 
~9'24 tarihli anayasa.nm bu babtakl 

dde!erı IAğvedilmlştir. Şa.hın emir. 

'"' Bı"z b"' .... mekteplerde bu te1ki· j\&lnl beya.n etmiştir. ......~t bünve farkiyle izah etmek doğru yapabilsin!.. ......... ~ tıtı""' nin menfi tezahürlerine sah it <• Başvekilin zevcesi ıs t .~ f 
değildir. Bınıda muhitin de teei• İlk mekteplerde henfiz hekim- luyoruz: Ç.Ocukta hocanın vcva rının riyasetinde yapılat'11erırıı~ f Bir çocuk terbiyesinde müreb

binin çok sabırlı ve tahammftllü 
olması 18.zım... Bunda zaafını 
gösteren bir mürebbi, bir aile 
çocuPı.ın ruhi havassı üzerinde 
beklenilmiyen fena inkişaflar, te
mayül1'!r yaratabilir. Çocuklar• 
da istikl8.l ve inisyativleri kır
mıya ~ışmak onlarda pasif bir 
inkiyat. daha kaba bir kelime ile 

nk· vardkır. Uzun ~~~ekr ~fençletmrle lerin bile güclükle k;ı.vrıvabildik- annenin arzusuna uvıı;un eelc;ı tnglliz milletinden iane .. eıııış 
arşt arşrva geum: ırsa 1 teri ilmi, ~.'-bi mevzular, ı:ıek her hareket terbivesiz sıfatf vli:- cömert davrnnmasrnı l:ı• /.., 

bana. veren hocalık hayatımda muğlak yazılmış tarihi derslar, tavsi feililiyor. Karnelerine de mıştır ki: .-sfl'~"' ~ 
aile telakkileri f a r k ı n d a. n rnk basitl..,..,tirilmelidir. Bugün· bu observasyon kaydedı"lerek ve- " ıııu Z 

amesiıe bUtUn siyası mahpuslar taıı.. 
iye edilmişler ve y:Uzde otuzdan yUzde 

ze varan blr nlsbet dnhU!nde blltUn 

d v uht l"f t' ı ··ro·· "C"' "'!i ''Bu te§ebbUstlmvn ..,11ıı 

B
ogan r.

1
1 e.

1
1 ıp erktego d.u:r1· kü şekliyle bu mevzular, ancak lilerine v;önderiliyor Bu çok yan- ilim ıstiyorum. Il:!laseıı ~';~eııı .11 f 

maa.glarma 

u gen~ er, aı eve me P. ısıp. zek:l ve akli kabiliveti oldukc;a hş bir terbiye ve telkin usulüdür. tcşebbUs otduğıınu zııw· "ıddt~ 
linin~en aldıkl3!J!11• yet~ış ~Ü? inkişaf etmiş ya.<;lardaki <:O• Bir çocuğa terbivesiz demek ve ÇUnkll bu suretle rıa11<1J1c:lttıt,-,.11 
yelerınde <;ok ıyı tebaruz ett~ n- cuklara bırakılmal!dır! Binaen- ış 0ııı " v· 
yorlardı ... Kaprisler, yalnızken· aleyh bu yaşlarda ibu 'inevzular (Devamı 4 ıtnciide) arzusu yerlnc getm ıı~,-e 

~-------..,-------.. eı:ı.a.r~t yaratır. Böyle vetişcn bir 
di hoşuna giden şeyi yal)l!nak ar- - Madam Çörçll ııunııırt ~ 
zusu, ruhi ve ahlaki temayülüne j 1 tır: ııo ~ 

VECiZELER 
çocuk. cc:ıniyet ha.v~~ m:?a onun, 
b'.lnun arzusuvla sürüklenen ka
raktersiz veya zayıf karakterli 
bir vUcut olur .• O artık memle-
keti için, icinde ya~adııb cemivet 
için P,Üveni!ebilcn bir vatanda~ 
olmak ka~terini kavbeder! •. 
ÇliLkü, cceukta daha ilk yaslar
da istiklal tcmavülleri ıtrr·lmca 
ileride hür olmak. esir olmamak 
fikri de söner .. O artırk riyakar 
ruhlu, benliğini k:ıybet.rniş ateş
siz bir insan, dah.a. doğrusu bir 
vücut olur ... 

göre h&reket etmek itiyadı:, hep ~e dememeli ? "lnşallab biz rusııı(ltl filli~ ,.. 

v:tktile cocuğa kendi kendine ıım--------~----. !.------------- geçlrdıklcrl tmtibanısr& 6, ;;af~ 
'i ıı.a&c !iL l':l'~l l'EK V AB~ 

mukavemet etmek, yani nefsine mayız. Fakat eğer b'Z 11 ıc ~ 
tahakküm edebilme itiyadmın ka Ulus'un Yankılar sUtunu dil davamızın hem zarit, hem kuvvetli lmtıhan kar§ısında ıt.ııtııC ,I 
zandınlmamış olmasmm netice.. kalelerinden biridlr. Son fıkrasında o da ay adıımmızr ele atmakta. Gelen önUmtl7.de pek gilzcl bir 

.Y. Etrafında bulunanlara hakaret 
edenlerin zararı kendilerinedir: 
tatlı b"r hatıra. brrakmamış olurlar. 

:t. Tiyatroda yalana karf:ı ağla
rr da komsunun ölünıüne ağlan. 

1 • • 1 
• Hiç olmazsa uyudukları ?..aman 

uhtekirlerlr. şerrinden eminiz: 

~
a bo .. 1ma uyanık olsalar ... 
* Münakaşa edenler:n durumu 

r şekilde olmaz; ilzam etmiş o-
n aı cenah dudur; yenilen clfet
ez gayz s:thibf olur. 
* Al>:r:M: ve emsalin ilerleyişine 

evin! Fa.kat haset tehlikesine ma.. 
ruz kalm:una.k ~ kerufuı de dalına 
~ .. lış! 

* Kndm güzel olunca üfetinı 
"1uhafazn edecek aklr da olmllh; a
lcı'lsız güzellik bUyUk musibettir! 

Çocuk Terbiyesinde Fena Sistem 

Böyle insanların yara'l1(1ı:ımda 
ana ve babanın. veva. mürebbi -
nin <;9Cuğun harekatına lüzum -
suz ve müfrit müdahalelerinin 
tesiri vardır Cocu1clarc'l~ bi'tü. 
inisvafivleri ·öldüren, fikri ve 
ahlaki iyi temayüllerin de inki· 
şafma mani olan sert •e yersiz 
müdahalelerin ço!~ zararlı oldu-

leridir. 
Bu, bize disiplinler ıJevkini 

~barüz ettiriyor. Fakat bu <;e• 
cukta :.ıür olmak fikir ve kabili
yetini söndürmiyen yumuşak, 
müşfik, nüv~yişkar bir d:siplin 
olın.a.lı ve k!ıt;yen saygılı. inki. 
vadı kıracak şekilde- olmamalı
drr!. 

Sert bir d!siplin, ancak korku 
ve ca'li bir inkiyat temin edebi· 
lir. Halbuki, böyle bir itaat yeri
ne sevgi, itimat. ve akıl ve id~ 
kin icaplarından doifan şuurlu 
bir inıdyat temin edilmesine c;a. 
hştlm.;;ı.sı en isabetli 'bir l'Crbi.'Y e 
şekli olması icabeder. 

Işte. mekteplerde ~ocuklarm 
kültürel inki!?afları ancak mü· ~ 
rebbilerin şahsi otoriteleri ve 1 

önergeleri okuyucularına sunuyor. 
Bunbra göz gezdlrdlk. Eski adlardan mart, nisan, mayıs, galiba ba· 

r.ar ayları oldutu için, herkese pek sevimli geliyor. İtiraz ötekilere. 

BiZ haziranla ağustona ilişmek fikrinde dcğlll.z; bunların bir kısmında 
biraz yakıcılık bulsak bUc yazdır, blr §tltO.yete hnk gönnUyonız. Eylfll ... 
onun da şu mazlum ruhu dıı.ha çok yaza yakınlık gösteriyor. 

LA.ltin ötekiler ... önce §U kAnunusn.nlyi değiştirmellylz ve "ilkay" de
mellyiZ. Şubat... Hoşa. gitmiyorsa {lldncny) d-.nebilir; wten ayları rakam 
ıa söylemeye alL5ıınlar için bunlar hiç yadırganmaz HususHe bu iki ııy 
eski bir Türk takvlm!nde de bu adlarla. o.nılır, 

(Teşrin) i atamıyoruz. Fakat blrinc:Slnc ne (birinci) yl, ne (ilk) 1 sırat o· 
laro.k koymak istemeyiz: Yalnızca (te~rln) yetil)lr. İklnc!s!ne son demek 
caizdi;, Hiç olmazsa (on _ lklncltc~rin ı ynnl ikinciteşrlnln onu demek iııtcdl-
ğimiz zaman (on ikinci.teşrin) karşı1ığr oımaz. 

İldncı \"cya sonkft.nun diye dilimize çevirdiğimiz ayın adı li\kay) o
lunca (birinclk(lnıın) veya (ilkktlnun) d:ı da bu sıfn~lara llızum kalmaz. 
KA.nun muhafaza edilmiş ve knrnluş ortasında da bir.ız ke!lrocslyle ~ zira 
Kltnun (mangal) demektir: - 1sınılmış olur. 

İşte bizln1 teklifimiz, bıışl-:a tUrıU dememcU. 

cağız ... 

Jef: 
F. ~ ... ef' ten .ı:ecrr:,!~ 

ıc~~ 
at; vucı.dun olur idr:;ıl< esıt. 

• il 
tntik::.t &yler o ku"''t.. tı' ll• 

d .. el 
Nlsbetı r'Jh !le bir 1• ııeS e· ~ 
Rut:u clsrr.'"lle berrı ~ 
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feıı 

söylediği s6zlerin tesirile Semra ı 1cı11 11,.1:~e11 

dinin havasından çekip sıyırdığını ~fl9\ıtı1 

ve bu gece iltifatlarını artırıp belkı d Jiişe11 
artık .tarnamen ele geçirdiği zehabırı~ (i)"." 
bu kadım sadece iğrenç buldu. Ah~~ ;11lt 
daıa göre erkek aşık olmalıdır. a~l<'rr r9 ~ı 
melidir, yalvarmlıdır ve kadın c;r~" dı b~ 
kıymetini tattrra tattrra lı'.'ıtufkarlıklı:ıl 0.:Iııll 
lunmalrdır. Kolay kadınlardan ası . .; ~~ele~ 
madı ve hele böyle kendi kendis!ın 8 htı1' 
güzellikleri her zaman aşağı, ucuz ve e , 
miyctsiz telakki etmiştir. dilı~te 

Ahmet Dündar Semra Hanrmefendiyi 
düşüniirken his ve fikrinin tamamen ateşten 
pir çenberle sanldığmı duyuyor ve bu çer
ıçeve içinde bütün zevkinin, hayatındaki rna· 
nCtDm, duyma, düşünme, anlama kabiliye· 
tinin top!amp birikip tekasüf etmiş bir hal· 
de Semra Ha:nnnefendiye uzandığını görü
lvor. 

Odasında bir kere yerinden kalktıktan 
onra bir daha oturmadı, saatine baktı, içe· 

rıki odaya geçerek büyük ayn,alı dolabr açtı, 
~yundu, e!!,ise değiştirdi ve temiz, kibar, 
ftk ve zarif bir akşam kıyafeti ile Semra Ha
nnne fendilerin evindeki davete gitmek üze· 
~e npmtımnmnı:la.n <"•ktı. 

Bcyo~lundan N!~antaşma gitmek üzere 
bind'~ otomobilde yavaş yavaş eski raha
bnı bıı1ror-1a ba~lam1ştı; kendi kendisine: 

- Ben ne gario ve bilhassa ne miina
sebetsiz adamım ... diye söylendi, durup du
rurk~n ortada qözle görülmüş, elle tutulmuş 
hi bir şey yokken, e1~f kısl•anc bir kadmm 
bir t!' l:ım esassız sözlerine kap;larak zavallı 
Semra l 1amm.-fendi için neler düşi.1ndüm ... 

e ke-nrl;'l1i n"" kac'~r yok yere üzdüm ou
ün •. Tul- f, tuhaf 1 

Böyl- öylcnerek Semra Hamrrefendi
!ıin an l"İT~::>nTmn Rf"nBÖTÜne doe:u}du. 

Mieafi Ipr rrel nc<'e baslamr3tı. Ahmet 
ündar s lc>na Piti""r'! bir ?amandır sık sık 

evde r;önne;;.e - lu>11 ~. ve hic de hoslanma· 
, .... ,,ı .. nıu":n bir ta'·nn sahte kibar, gö~teriş ,;,eraklt

' çıtkırıldım, kart züppeleri Semra Hanı-

mefendinin etrafında halka halinde ve yine 
her zamanki gibi birbirlerile zarafet ve gü
zel kadma brşı merbutiyet miisabakasma 
ginniş vaziyP.tte buldu; fakat bu sefer canr 
sıkılmadı: 

- Böyle giizel. muhteşem ve müstes
na bir ?-:adma kar<ıı elbette her erkek arzu du· 
ya11; bundan n,,. nkar, kadın onlara karşı ar
zu duymuyor ya ... 

Diye düş'indü; bu bütün bir gün bey· 
nini bir kurt f'ibi yiyen, oyc-n, delen iiziintü
den sonra artık bu ıztrraotan ku:ttılma~a ka
rar vermiş olduğtına r-öre kendi kendisine 
icat ettic;i bir teselli idi. 

Yemekte haşka kadrolar ve gi.izel ka • 
dm hır vardı. Semra Hanrmefendi ev sahip· 
!iği ediyor. misafirlerine ikramlarda bulu
nuyor, s,.,fı-anm neseı:ı;ne hf\kim oluyor, gü· 
Lüni:r.- e!i-len;fiyordu. H:i diğnmlara hususi 
bir: müsamnha vermisti: galiba b:raz &2

1aco 
k'Jnu~uluvor ve olur of•.,..,az şeyler, pek kli
c,:ük ni.:l{telere ..-e h:lfif bir tebessi.imc1en faz· 
lava fnkk' olmıyan ş<ıkala::a kahk.ah<.llarlu 
ai.iHoiivordu. 

Ahmet Ol.;nchr d'l ne~elj idi ve kendisi
ni bütün bir gi;n ölrliiren azabın yorgunlu· 
qunu ne!'le1ern•"'k dinlenmek suretile gider 
meğe t"ahı::ıvordu. 

Giindiiz ahbap salonunda palmiyenin 

arkabma saklanmış bir kanapenin üstünde 
Ahmet Dündarın dizinin dibine oturup Sem· 
ra Hc:ınımefendinin aleyhinde söylemedik 
söz bırakmamış olan kadın da Semra Hanr 
mefendinin en iyi dostlarından biri olarak bu 
geceki yemek davetinde ha.zır bulunuyor ve 
yine Ahmet Dündmm yanı ba~ınd;ı oturu-· 
yordu. Gen çhekim, sofrada hizmet ettiği, 
tabağına yemek. kadehine içki koymak irin 
itina gösterdiği bu kadının abam tuvaleti 
içinde omuzlan, göğsiiniin mühim bir kr!>mr 
ve hemen hemen biitün arkası çmlçıolak, 
bembeyaz. pudra ile ve latif bir kokuyla sa· 
rılı bir halde yam ba~ında duran vücuduna 
bir aralık dikkatle baktı. Bir gene kadın vii. 
cudu ki aülerken kar~ısmdaki erkeklerde bel
ki de cılO'!nhklar yap~ak iste'kleri uyandıra
cak şekilde hareketlerle şeki!den sekle giri· 
yor ve yuvarlak omuzların üstünde beyaz 
ense, be"'°·az boyun, ce11enin yumusak <"'.İzgi
leri ve nihL'vet di'kkati reken hususivetlerile 
pek;l; qÜzel deni1tı"'esi lazım r.elP.n bir vii-7-... 

Bir ~ok erkekler ve hele Ahmet Diin
dar ~ibi hu sırada aklı fikri baska bir kadmm 
maddi ve manevi nuh pizli!iklerini <"Özüp an· 
larr.ak cehdi ile meşgul ve bu zevkle kendin
den geçmiş olmıyan bi.itün erkekler pa)iba 
bu kadım ehemmiyetli surete cazibeli bula· 
caklardır. Ahmet Dündar, kendisini gi.indi.iz 

Yemekten sonra davetliler kefl r1' r.f 
rinden tabii bir surette kücük g~~ol~I~ 
rrlmış ve Raoılan salona açılan bitışık kttJııı' 
dağ!lmış oldular. l\tlusiki salonların~ab'J' ~o~ 
1arr meşgul ediyordu, kur.ıar zevkı 1 

ett'r 
k1mseleri yan odalara cekmisti; be7.J 

1
1'l"..; re· 

~ ·ıt e••' r.t Iılar da Semra Hanrmefendinin cı 11ıı.o1 
simleri, dışı, içi fevkalade kıymetli ,,e 1'01~ 
kitaplar, albi.imler, re8İm ve mecrnu~.ııJe 1 

siyonlariyle dolu kütüohanesinin ön'-1 "-~ 
şutB'J.. 

yakta şmayı bmayı daintmadan kart d ,..ı 
vakit geçiriyorlar ve sohbet edivorlar 

1'ô(ıtt1 
pısi vine aynı büyük salona arılnıa~tll ,,etıi' 
yemek salonunda sofra temizlenrrııs; ı.ile'' 
d • ] .. 1 ıC e• en tanzım o unmuş . ve en ı;ruze "oıft'1' 

meyvalar, ve ufak tPfek yemislrrle ~ıı: tJ.: 
rek bir ayak biifesi haline getirilrı 1ı;~!I ~ 
man zaman erkekler hanrmlann ko~hıb~~ 
rip onları burava getiriyorlar ve bır seri"~ 
viski veya bir kadeh şa.mranya alrp ıı §U". 

yek ve Cl'llerini 8erinJ,,.te??.k veni başts 
ra ~ı ~lemlerine dalıyoılatdr. )' 

(Devamı var 



, faya akın 
'4ıııerika 
nfaatıerı 

-~ rn: lMJ a ınJ l!iJ ~ lID lE ~ lk ~, tnJ o ı H au 
Fıyat murakabe komisyouu Bir ~advo şir~e~i P'':.:. ::~:.dl~~··~:: 
yeni azalarla takviye edildi !i~1!~y!~,M~~~~d~ti- ~~~7.:t:;;'.:!f~~f:.1!: 

a_zm 

Ticaret Vekilı Mümtaz Okınen 
ıle birlikte şchrimi?.c ~elen Vl'
kfılet fiyat murakabe müdüni, 
Vekilin emriyle birliklerde kuru
lacak müracaatı ve teşebbüs bü .. 
rolannın teşkili işiyle mC>?--gul ol
mu~ ve dun Anknraya dö'"lmfü•· 
tür. 

Bürolar faaliyete b~şlamış bu
lunmaktadırlar. 
Diğer taraftan. lc.tanbul fiyat 

murakabe komisyonunun <;alıc; • 
mnsı etrafında tr>tkikle .. yaplldı
ğını da y~zmıştık. Tetkiklerin 
mevzuu, komisyon azasının ne 
surcllle tayin edilecekleri ve fıza. 
nın istifa şeklidir. Tetkiklerin 
somında hazırlanacak raporlar 
Bnsvekf'Jet ile Ticaret Vekaleti: 
ne ar?.edilecektir. 

.Şimdiki halde fivat. murakabe 

Maarif Vekili 
Ankaraya döndü 

Bir muddcttenbcri şehrimizde 
bulunan maarif vekili Hasan Ali 
Yücel dün akşam Ankaraya dön
müştür. 

VC'kil dun sal-ah teknik okulu
na giderek alakadarlnria ~öriiş
müştür. ırnesscsenin idare. r.~n
s!yon ve diğer pavyonlarını geze. 
rek izahat almı~tır. Okula ibu yıl 
yazılmış olan t'Jlebelerlc de bir 
hasbihalde bulunmu!}tur. 

Tramvay tarifesi ver 
manyadaki bandajlaı 

meselesi 
Tramvav idaresi yeni kış ~· 

rifesinin tatbikatına dünden iti
baren bı<jlamıştır. 

Yeni tarifede mühim bir tadı
ıat yapılmamış, yalnız bazı mın
takalara son tramvay ilave edil
miştir. 

Saa1f 19 dan sonra tramvayla
rın bazı semtlere işlemiyeceği 
ha-beri doğru değildir. 

Köstence limanında bulunan 
00 bandajın 100 ün;i getirmek 

Uu-re tramvay idaresi ya.rın Ro
manvaya bir memur gönderecek
tir Bu bandajlar ~eldii!i tak.dır. 
de· mevcutarla birlikte 40 araba 
sefere konabilecektir. 

!\DA.KAi FmR 

En 1.)1 tyl Son 
.K. K. K . 

Buğ'dny: 27 24 20 
Arpa: 40 3 37 
üzUm: 234 170 117 

1'"'1tra ve zoka.t lt.ıriyıe mUkcllet o 
lan muhterem a1ıalıIL1Zl', mllletlmlzln 
en bnyat! ibtfyaçlal'mı karıııayan ve 
elde ettiği t.ebernıa kendi.siyle Kızı. 
lay ve Çoc-.ık Esirgeme Kurumlan 

rasmda pnyla~an 'l'Ur~ Hava Kuru. 
mwuı. her veçhlle yardımda bUlunma. 
lan lUzumu f'he-ır.mJyetıe arzo1unur. 

1/10/9 ... l ı .. tıuıbut ~JllrtllJI 

- Du:-un bakayım, dedi. Ben 
bu adamı galiba tanıyorum. Kcn 
disi ln..,.ilizdir. Bu adam bana 
bundan iki sene k1ldar evvel, es· 
ki' parr;ömen kMr..llanna basılı 
kıvmetli bir kolleksivon satmıs
tı · Falrnt o zaman kendi~ini bana 
Viıford değil, Smitoon diye ta· 
rutmıştı. 

- Şu halde o zaman için öylt• 
bir isim tnkırııır" .. Snttıı; f/CV· 
ler ne mahiyett'cydi. 

- Eski bir takım kanuni vt• 
sıkalnt· Fakat benim için bü
vtık kıv·~ ti vardı. Çünkü o kcıl-
1 ksiyon içinde. benim asll'n ln
~iliz olan ecdadıma taalluk e.d~n 
vesilrn.l?r bulunuyordu. Hensının 
içi11de Hayden ic:mi gcçivor<lu. 
Bilmem nnlatabilivor muyum ... 
c:;cnelerce evvel . .merik ya yt"'r· 
le'"Cn ilk Jfayden bir nni!izdi. 
1n,..·1teren111 Linkli1havı bölge
si~oen gelmiş bir tn~iliz ... 

Linklin5avr mi? .. Bu isinı k!lr
ı::ısmda birdenbire hassasivetım 
a"'t:ı Hal limanır<la ron defa itÖ
riile~ ve ornd~n Tiyu Holand':ı. 
geçmek ic:tiven arlamı hatırla
dım Niyu Holand. Linklinşavr 
bölge~inin k::ıpısı, adet'~ esi fi idi. 

- Evt't, ôcdim. Hakikaten en
teresan bir şeyler söyliivorsu
nuz. J .. inl:linşa'.\T'in hnn~i kıs
mından rritmiı:ı acaba? .• 

- Sednev ismi verilen bir \'C· 

rinden ... Sednev blr köydür 
Ben !bu köyü birkaç defa gör • 
dilin Avnıpaya her seyahatim· 
de bir kere oralarda. ~eZ('rim. 
Benim ceddim olan Mis~ Hay
den bu köyden gelmiş, Mahalle 

komisyonunun Uı\kviyesıne kanır 
,·erilmiş. ve komisyona yeni Uza.~ 
!ar seçilmiştir. Bunlar, sanayi 
erbabını temsilen milli sanayi 
birliği umumi katibi Hait Güler
\'Üz, ticaret• erbabını t •msilen it- ı 
halat ve ihracat birlikleri umu
mi katibi Mahmut, ticaret odası 
umumi katip vekili Avni baki 
k;:..lmak şartiyle odadan iki aza. 
yerli mallar pazarları müdiiril· 
dür. Fiynt murakabe bi.ıro u şefi 
Muhı:ıin Baç da daimi aza meya
nına ithal edilmiştir. Şimdiki 
komisvon arasında hic bir deği
şiklik yoktur 

Bö:};lelikle · lstıanbul fiv~t mu
rakabe komis 'onunun bütün ih
tiyaçlara Iavıkiyle cevap verebi· 
lecek kudrete getirildiC>i ümit e
dilmektedir. 

Arabacı Osmanın saati 
nasıl çalındı? 

k.ar su~undan adliyeye vcrilmiQ- Turklye~·J ycryüzunun cenneti yn. 
t 1 pan toprnk \(~rimlni, ikllm ciimert. 
ır. ddia olun.Buğuna göre, şir. llğini de yort i~in ~ilUb ha 1ınn çn_ 

ket, 16 kuruf?a satılması lazım ğırmı_ştır. Raskn memleketlerin 
gelen radyo kadran Iambalnrım 
100 kuruşa satmıştır. Tahkikı;ı,~ harbe ginn:diklerl halele, haş ,,.r. 
ikmal edilir edilmez Filips şirke- dnkları vcsi".m usulü, bizde )ok. A. 
ti mümessili nıahkemeve verile- dam b:ı.sına 200 grom ekmek <lüş
cektir. mii!or. l<"ınnlarda nar gibi somun. 

Bundan başka ICarakö.vde A- lar clağlaşıyor. t toolğin kaılar al 
lst<!dlğin kadar le, daf'ıt. ' 

ınerikan kundura mağazası da .,.. 
kundura üzerinde ihtikar yap- ~ gıda.lann hemen hep i bo 
makt~n adliyeye verilmiştir. kadar boldur. llatta bunlar nrru.m. 
Ayrıca 15 kasap, peynirci, ma- da fiyat Jiik'telisi bile pek gfızc 

karna ve şehriyeci ihtikar suçun bn.tına.r .. 
dan asliye ikinci ceza mahkeme- Mesela iki sene cwel de bu 
sine verilmişlerdir. me\' imde yine kı..-ırcı~'Til kilo onu 

_ ---<>-- 70-80 kuruşa nJıyorduk. Bugün 

Aile meselesinden kar· de daha pahalı dei:',oi.ldir. Fakat bü
tün ihtiyaı;larımıı. bunbrln ~mpruı. 

deşini yaraladı ma1~ Ütt"ki maddelerin fiyat.ı yüz-
Beykozd~ oturan Mehmet Yii- ılt' yüzden fazla yükseldi. 

?.er adında !birisi, dün kardeşi Geliri artmnakla, bu yiikseli~j 
Cemil Yüzer ile !bir aile mesele- kar. ılamak. imkiinsrLdır. Hatta ge. 
sinden dolayı ikavy;a e~tir. lirin arttınlı~ı, piyasanın lştihasmı 
Kavga sonunda Cemil Yüzer e-
line n~irdiö-i ekmek bı,.a<Tı ile kabartır. l"enl hilelere, ba ka dala .. 

,.,~ ... " .. \·erelere yol ~r. 
ağabeyisinin kolundan varala-

Eğer piynsnyı demir bir adalet 
pcnce i içine nlmnk kabil olursa, 
gelir artınlabilir; nJ lılq;ıların yüz. 
lcrl güler. Yok eğer ihtikfır yılanı 
ııarı;nl:ınmıyaca1tsn, o 7.aman ay
lıkçının imdaılma başka yollardan 
kosmak ~erekUr. 

l\lcscın, onlu, kendi mensupla • 
rıpa bir 1.nyin bedelini aynen erzak 
olarak 'eriyor. Onun te kiliıtı, böy
le bir işi b:l!_;armnğıı. ~ol açtı. ıra. 
lmt " h-il" lerln ellerimle böyle bir 
unb:ır te~l<ifrtı yoktur. Uclcdlye ko. 
operatirteri 'le bu kndnr bü'.\ii~., bir 
ihtiyacı kıı.rşıl::ı ~maz. Zate;. hc11 i 
hepsi ~aç tane? •. 

De' Jetin kolu uzundur. Dilerse, 
en umulmaz ~cnlen bir ıılmet a.r. 
tezlyenl fı lmtahilir. Tek tek hiç 
birimizin gü~ü yctmiyeeek işleri, o 
lmlal lılda hn!5nrır. O, muayyen ge. 
lirli sınıfın, 'ntnnıla bugün, en 
nııızt.arip yıj'.','lm foskll etmekte ol
duf;"Uno bili\or. Bu derde çare ara. 
dı~'lllı da bizler blliyoruz. 

Umerız, ki rok Unneden mcm. 
leketin bıı yarası da kapanacak, ,.o 
t7.brap bii) ümedcn, izleri kazı• 
caktır. 

HAKKI SOHA GEZGiN 
Yakup Ersoz adında kurnaz 

bir yankesici evvelki giln F..dir
nckapı - Sirkeci tramvavına bin
miş ve bir aralık inerken, yanın
daki arabacı Osmandan müsaa
de istemiş, kendisine sürtünerek 
çıkıp gitmiştir. 

nııştır. Yaralı Mehmet Nümune 
'h~tahanesine kaldtnlmış. suçlu 
Va!alanmıştır. 
Bır amelenin parmakla· 

rı koptu · 
'GONOEN GONE 1 

Biraz sonra yolculardan birisi, 
Osmana, ceketinin 'üç düı1"roesi· 
nin çözük olduğunu söylemiş, 
Osman 'bunu görünce altın zin
cirli, altın cep saatinin yerinde 
eller estiğini görmüşttür. 
.Bunun üzerine derhal yere at

lıvan Osman, Yakubu yakala
mı~. Yakup Jrendisini göriince: 

- Ha! .. <lem iştir. Bu c;aat 
sizin mi? Ben de ceketimin düğ
melerine ta kılan lbu saatin kimin 
olduğunu düsüniiyordum. Buyu• 
run: .. 

Osman, saatini almakla bera
ber, Yakubu bir polise teslim et
meyi de ihmal cbnemiş ve hırsız 
&Slive altıncı ceza mahkemesine 
vcıilmi3tir. 

Hrrsız mahkemede de, saa~n 
haberi olmadan ceketinin düğme 
sine ta'kıldığım iddia etmiş, fa
kat mahkemece tayin olunan iki 
kişilik pir ehlivukuf bunun dilğ
meye takılsa bile, yeleğe gcciril· 
ıniş. köst.ekten kuı tu1 -ft!Smın 
sureti katiyede mümk'lr ,la.mı: 
ıyacağmı !bildirmişlerdir. 

Ncticooe mah'.keme. müddeiu
mumi muavini K'emal özçqoonm 
da isteği ile cüre.~-\ar hırsızı 1 5 
ny: müddetle lhapis cciasma mah 
kOm etmiştir. 

Bir amelenin başına un 
çuvalları düştü 

Sirkeci rıhtımına !bağlı Ülgen 
vapurun.;\ un vüklemekte olan a
mele Sülevmanın üzerine sapan
dan kurtulan birkaç un çuvnlı 
dü.şmü~. amele ağır euretl'a ya· 
rolana.rak Beyoğlu hastahanesi· 
ne kaldrnlmıştır. 

Hasköyde Şark un değirme
ninde çalışan amele Recep Öz· 
kaya, dün çalıştığı makinenin 
kayışına elini .kaptırmış, parmak 
ları kopmuştur. Amele bay~ın 
bir halde Balıklı hastahanesine 
kaldınlmrştır. 

---<(>---
Altın fiyatı 

Altın fi\•atları düşmekte de -
vam et'mektedir. Evvelki r,iin 24 
JirQ 85 kurııc: olan bir Reşadiye 
altınının fiyatı dün 24 lira 80 ku· 
ru.stu. 

1 tc'llA HABERlER 
• Liman ReJsllğlne almacak yeni 

nıemurlıı.rm imtihanı dün yapılmıştır. 
Kazanruılann islmlcrl aynen Ul!.n eo 
dllecekUr. 

• l lılnbul tram ylarmda t&tbll: 
edilen tek bilet U11U1U muvartakıyeUI 
nctıcclcr vcr<ilğ'lnden aynı şeklin 

OskUdar tramvaylıırmdıı da tatbik 
e\illmesl ııususunda tetkiklere başlan
mış r. 

• Tıı:mtlcrin yeniden zam istedikle
ri y .• 1.zılm~tI. Belediye bu zammı ka
bul etmemlşUr. Bundan evvel yapı· 
lan ~ ~ 50 2am tııksllerln bUtUn 
& rarlAnnr karşılayacak vazlyetto 
'örW~tUr. 

• Muayyen hare.ket sıı.aUerlndo 

kalkmiyan otobOslcr hakkında aııı.. 

kadarlar tarafından zabıt tutulınu§· 

tur. Bunların ruhsatnameterl alına. 

caktrr. 
• Olobll.s1er bir t.c~rinisaniden iti· 

bııren kt§ tıırlfeslııln tatbllctne ba§lı. 
yacaltlardır. Bu tarifede ak§am saııt 
21 den oonrn otobUs i§lemlyccek, yal 
ruz ırlnemn, tiyatro dönUşU olan son 
aeferler ipka edDeceklir. 

BiR CASUS ÖLOÜRÜLOU 
Büvül. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

49 lngilizceden Çeviren: H. MONIR 
defter !erinde :ismini buldum. 

- Hakiko.ten enteresan... Fa
kat bu Smitson dediğiniz a<lam. 
o evrakı nerden bulmtL']? 

- Bilmem ki Bana bilhassa 
bu gibi şeylerle ·~c<:~ul olduğunu 
söylemişti. Bö ·le Antika evrak 
alıp satarmış. Zannedersem, bu 
gibi ~ylerin hakikatc:-ı mütehas-
ısıydı . Çünkü bu neviden dah~ 

bircok vesikalar toplamıs. hepsi 
ni tasnif etmiş, Amerika va gel· 
miş .• Aliıkndarlarını bulup sa~ ı
cakmış .. Ben, bittabi yalnız lmn
di ailemi alakadar edenlerı al· 
dırn . 

Her halde kendisine epey 
para verdiniz. 

- Evet .. Ne istediyse verelim. 
Zannedersem beş bin dolar ıste
ınişti . 

- Bu adam hakkında mnlu
matınız nedir? . 

- Maalesef esaslı bir ı>rv bil· 
miyorum. Fakat duru:ı bakalını 
Bir şey da.ha hatırıma geliyor. 
Bana. kendisinin Linklinşayr'lı 
olduğunu söylemisti. Ailece o
ralı imişler. Babasının meşhur 
bir antikacı ve arkeoloğ olduğu
nu da ilave etmişti. 

- Babasının soyadı Snıitson 
muymuş? 

- Vallahi bilmem Bana bu 
ısmi verdi ·· · 

- Benim tarif ettiğim eşki.lin 
bu :ıd~ma amamcn uyduüunu 
soyliiyorsunuz, öyle mi? 
-. Eyet.. Tamamen uyuyor .. 

Ya.~ı. ~ıy bilirim Jd sizin şüphe 
cttıgınız adam. 1>ana ibu vesikala
rı satan şalu!>tır 

- Size ook teşekküı· ederim 
efendim. Yalnız ibir sual dah~ 
soracağım. Bu ~nm Amerikada 
uzun boylu kalmak niyetinde ol· 
duğuna dair bir şev sövledi mi? 
Yoksa sa.dece o vesikaları sat 
mak üze~c mi gelmiş14i? 

- Bunun ee,•abJlı verebilece
ğimi 7.annetmiyorum. Bildiğim 
bir şey varı.a, ibana l:u vesilmt~rı 
satmad:ın e\•vel ve sonra ba"ka
Jariyle da buna benzer işler gör
dü. O zanıandanberi kendisiyle 
karşılaşmış değilim. 

Ke..'ldisini ffimdi ~örecek ol• 
sanız, der.h~I tanır mısınız? 

- Tabii ... Derhal tanırım. 
Bundan o.-ıra :\lister Haydene 

bir kere daha tcşckkUr ederek 
ayrıldım. 

KISIM xıx 

Yazıhaneye gelip Çaney ile g<>. 
rUştüm. lla'kiki Mi.ster Ha.yden 

Kaybolan eser e 
Redhavs'a da·r 

E VVELK1 gün "Realite" 
isimli kısmen ingilizce. 

kısmen fransızca inl'lşar eden 
mecmuanın ibir makalesi hak
kında. düşündüklerimize, te
mennilerimizi de ilave ederek 
bu sütunlarda bir fıkra yazmış.. 
tık. Türk • İngiliz killtür kay
naşmasıM esas olabilecek has
sas bir nokl'.:ıya temas ettiği
mizi çok iyi bıliyorduk. Nitc
k!m dünkü "Ak~am" refikimiz. 
bu mevzua dah~ uzun sütun
lar ayırarak, nynı temennileri 
tekrar etmek lüzumunu göster
miştir. 

Mesele, meşhur Türkofil İn
giliz dilcisi ~yms Rcdhavs ta
rafından bir vakitler tedvin e
dilip iki büyi.ık cilt hat:nac nes
rcdılmiş olan "Türk<'~den in J. 
lizceye" ve ''İngilizceden tUrk
~eyc" lugat ki~Jplanydı. Ceyms 
Hedhavs, bunl~rqın b:1~ka ay
nı vadide lbirçok '1iğer eserler 
da.ha vikuda getirmiş ve ibun-

• !arın türk<:e nüshalarını, bir ta
rihte Türkiyeye gôndermiş ve 

• bu eser mn~lesef kaybolmu13 ... 
tur. 

Kaybolan eserlerı aramak j .. 
çin hangi mecralardan hareke
te geQrnek ve hangi arşivlere 
bakmak 18.zııngeldii:i hususuy
la bir ı-.:ıraftan Qlfı.kadar ola
lım. Bunlar bir bakıma şimdiki 
halde me~ul ile uğraşmaktır. 
Fakat diğer taraftan maHlm o· 
lan lbir cihet var ki Redlı~vs'ın, 
kendi adım t_rusıyan ve mevcudu 

ne söylemişse, hepsini anlattım. 
Ça.ney ikendine mahsus bir neti. 
ce çıkamuşa te.nziyordu. 

- Kambervel, dedi. Sen bu 
adamın izini buldun demektir 
Buna kati yen emin olabilirsin? 

- re diyorsun? 
- Eveti.. Anlaşı!drğmn göre, 

Smitson adını da takınmış olnn 
bu adam Amerikada para eder 
Umidiyle biıı;ok eski vesikahm. 
aile secerele:rini yanma alarak 
Ameriknva gidiyor. Bu meyan
da.Jlnvdeni de görüyor. Bu vesi
kaları, hakiki yerlerinden teda
rik ettiğine şüphem yok runkü 
nasıl ve nerelerde toplandığını 
çok iyi bilirsin. Hukuk rnücıavir
lerinin, ~vukatların kolleksiyon· 
lan arasındadır. Ve arada bir 
kntaloğlarda ~örürüz Bunlar, 
satılığa cıkarılır. Sm·tsonun, 
Scdney hnvalisi ılc bir muna"e• 
beti olduğu dn muh 1i.kal tır Şu 
halde ornyn ~idıT) bırnz t..ı.hkika~ 
yapmak bizim icin faydalı o mn 
mı? Bilhassa Smitee>nun. Vılford 
olduğundan şüphe etti,!im· .. ,. 
re ... 

- Fakat az önce. v·ırordun, 
sın, amcasına katiplik etmiş a
dam olmad•ğına karnr vermiş 
değil mivdik. 

- Evet. evet .• MC'Sele gavet 
karışık ... Vilford dedi vimiz ndn· 
mm Harrogeyt'tcki ote1cl ... Ha\
den adiyle oturan a.dnm olmry~ 
bilir. l fı:kin Rmc;i. Londradaki 
San~ral otelinde ördüğü papa. 
sın. amca!'!ına. kfıtilik etmiş a· 
dam olduğundan kati yen emin ... 

(Devamı wr ). 

bulunamıyacak derecede az kal 
mış olan jki meşhur lfıgatidir. 
Bu lfıgatleri ihya etmek için 
hissettiğimiz lüzum bilhassa 
mübremdir ve doi:'TU.Sllnu söy
lemek 18.zımgelirse; Redhavs'ın 
iki lisa.m da karşılıklı olarak 
en ince noktalarına kadar iha
l'J eden lCıgatleri gıbi bir Jlıgat, 
dilimizde henüz tedvin edilme
miştir. Binaenaleyh. hangi ta. 
raftan gelirse gelsin, ciddi bir 
gayret, bu ikı dilin kültUr ha
zinesine nüfuz etmek ıçin en is· 
tifadeli kıloı.vuzu teşkıl edecek 
olan "Redhavs lii._gai.cri'' ni 
yeniden temsıle sarfcdilme'~le 
katiyen boşa g ~.11tr.ıiş olacak
tır. 

HiKMET MONIR 

iki hırsız yakalandı 
lbrahım ve Kadri adında iki 

arlmdaş, Yeşildirekte, Dikran· 
y.a.n hanında tacir Diyanıandiye 
gO.ya bir iş için konuşmıyn git
mişler ve tncırin duvardaki ce
ketinin cebınd~n 160 füasıru çal
mı~lardır. 

Bundan ba.cU<a, s·rkccıde Yako 
Levinin rnağaznsmda m~ ~ri 
gibi görl.ıncrek iki ömlek, Malı· 
mutpaşad:;ı, Topalyan hanından 
ÜG paket pamuk ipli~i ve nihayet 
Sirkecide, tsmail Hakkının dük• 
kanından iki ton t'mnrime kum.aş 
çalmışlar. ka('arken yakalanmış
lardır. Her iki ihırsız dün sabah 
~lİ~'cyc tevdi olunmufi}ardrr. 

lvırmı yıı evvelkı Yakıl 
16.10.921 

Selçuk Hatun lnas 
Sultanisinde 

Selçuk Hatun lnııs Sultanlsl pcr
ı:ıembc günU icra edilen bil" resmi kll
ıµı.d merasiminde ve yevmi mezk~rdn. 
muhtelif inn.s mektepleri mUdUro ve 
munlllmelerllc s:ılr mubaddcratı islO... 
mlycden mürekkep içtlmad klraat 
olunıın mevlidi nebeviden sonra bugün 
Çapadaki yeni binasında tedrl.sıı.tn 

mUb:ı§Cret edecektir. Mektebin geçen 
sene işgal ettiği Aksarnyda Sln~kl 

bııkknl(lakl binasının bir kısmının yr· 
ltılm:ı ı Uz rlne geçen ene sınıfı IptL 
d:ıl;>t.>nln kUşadı kabil olamrı.nmıtır 

Bu n mektebin hem ttı.ıı. hem ipti 
d ı ı ımlnrr kU nt edilmC>ktcdir. 

TA ... iUl L noıtSASJ. "IN 

H'i.10.011 FIY \Tl.AHl 

Açılıı. ~-e Kapa.ılııt 

1 Sterlin 5 20 
100 Doıar 187 
100 p :ı 12 84 
l 00 lırvcç Kr 30. '17 
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4 VAKl:r 

~un1an enemen-
cioğ unun beyanatı 

Aman 
teb 1i '"'i 

Şehir l ıyatrosuna 
hücum haksızdır 

(Bas ta,.afı l incide) 
mallara hasrcdılmi~tlr. Burada 
TUrklyeye ithal edilecek Alman 
mallarmda. devlet daireleri ve mU
essese~:ne rüçhan hakkı tanın • 
mıştır. 

(B<UJ tarafı 1 incide) 
( Ba.ş tarafı 1 incide) karşı? Neden her eksiğe karşr du-

lnglllZ tayyareleri dUn gece znyı! yulaeak gayz yalnız Şehir Tiyat • 
kuYVetlcrle Aımanyanın batı ve ce. rosu anılınca fı§knıyor? 
nubuna bir nkm yapmıtılardır. Atılan Geliniz mimarfye hUcum edelim. 
yangın "e ln!llllk bombnlanndan muh Şu lstruıbul denilen gUzel şehrin 
telif yerlerde hatlt hasarlar olmu9tur. I mnn~rnsmt, anlayanın .anlaı:nt~a -
G !nglllz tayynreat dilşUrUlmUııtUr. nın kubik dlyc islmlendırdlğı lı.nıı. 

Demek ki bu mUesscseerin işti
ra hakkı ön safta. bulunmakta. _,e 
onlardan ka'iacak kısımlar bu lls. 
tc da.lıilinde piyasaya. bırak.ılın.ak -
t:ıdrr. Serbest Uca.ret dediğ·m ikin. 
. ı t;ekilde ise devlet dairelerinin 
rUçhnn hakkı yoktur. Onlar da icap 
edenıe piyasa nlıc·sı gibi bu şe -
kildcki mUbadcleden istifade ede. 
bJcceklerdir. Böylece anlıyacağı -
nu vcçhile bu ikinci eckil piyasa. 
ya doğrudan doZruyn mUbadelo im. 

nerlln 15 (A 1\) - Alman ordula lar ne hale getirdi? Bunları, sana. 
rı ba .. k~manda~lığ.ınm husust tebliği : una hürmeti olan bir mimal' nasıl 
Brl~k ve Vlozma çl!te meyd:ın yapabilir? Neden yaptı? Kimse se

muhnrebesinln sonu yokla~maktadır. sini çrkarıyor mu? Hem de bu hu
BugUn Brlanskın ~ımnıind~kt cephe- susta elimizde nizamnameler ka .. 
do çember nltını:ı alır.mı, bulunan dllş nunlar varken. 
man kuvvetleri de Alm:ın kuv\•etler! l\Jimıırfyj bıral.ık, onun tedaisi ile 
tarafındtın ma~lClp ed\lmtıtır. apartıman sahıpleriı'e ~aldıralım. 

Alman kuvvetleri dtlşmnna kanlı /~em de haklı o~.:ı ralt. lçınde kallS-

l t dl 1 li 
r .fer bulunan bınalnrda oturuyo _ 

anını vermektedir. uıy a ver rm ~ r. H 1 ğuk 1.... kaJStri 
Brlanskm Ct"nubundakl ormanlık ruz. nva ar so , .v.Aın u -

Şimdi birnz evvel söylediğim 
luymetler arasındaki teadül ve te. 
vıızUn prcnsipine gelerek her iki 
usulde bunun nasıl tatbik edilecc· 
fini anlatayım. 

böl clerln ma""lCl edilmiş ve orada ferler ya~ı~mıyor. Çünkü kontu • 
g t- P ratlara, bıhnmez nereden alınan 

çcnbcr altına alınmı§ dUıımıı.n orduıa. al'hi ti kalö ·r le ı k 
\ d 

s a ye e, rı er r n anca 
rının bakiyelerinden temlzlenmes e. 1,. t ri '"nnid ,,,,,. 1 ğı 1 

Birinci ş~kildc umumi yekün 55 
milyon liradır ve li:ıtelerln ihtiva 
ott ğl mnddelcr sunlard·r: 

u eş nm e ,,. ...at aca yazı • 
vam cylemeltterllr. ' mış ~iz de, farkında ohnıynrak ve~ 

Bu muazzam yıırmıı ve çcv.rmc mu 1 b' k b l ncl ~ zd . yn aş ıı ev u am ·gını an mı-
bnrcbesıne ıştırıık etmiş olan Alman ı 1 (;:!• dl 1 ı· ·u.. 

zı:ı nmışsınız. ':ılını , ten< ı vesaı 
Jcıtalcırınm ı.tım ltUV\'Ctl başka hare. n·zle ısınmak istiyorsunuz, soba 

Harp malzemesi, demir ve çe. 
ilkler, makineler, nakil ve ce-r va
sıtalnn, bakır mamulleri, tıbbi ec· 
za, kağıt ve scllUloz, pnncar tohıı. 
mu. TUrk listesi ise aşağıda.ki mal 
hın ihtivn etmektedir: 

kıl.ta devam için §imdiden serbc3t ltal k _,, · t• T r.,.· kalö unn.- ıs ıyorsunuz, .&AJ.AID -
mııı bulunuyorlar. riferli binalarda soba borulan için 

Alman kuvvcucrl tıimdlye kadar ocak yoktur Ne yapacaksınız? Pa-
5GO bin esir almışlardır. SSS tank ve ranızla rczil

0 

olup hnstn olacaksı • 
4183 top yıı. tahrip edltmtıı veya ıgtı. ruz, Buna ses çıkaran vnr mı? 
no.m oıunmu~tur Bunu dn bırakalmı. Bir ay evvel 
HAUIWF ntn~ı ı~ DENZF.::\IEI~TE kilosu 60 kuruşa saWan ıhlamur, Maden ce\•herlerı ve madenler, 

zeytınyağı, tiftik ve sair keçi kıl· 
Iarı, pamuk, yağlı taneler, küabe, 
p.'.).lnmut ve sumak, palamut hula· 
sasr, afyon, deri, ltetcn, kendir ve 
döküntUlerl, pamuk ve ipek dö • 
kUntilsü, fasulye, bakln, nohut, da
n, kepek, paçavra, sut tozu, 

bugUn 150 kuruştur? Neden? Bi
Sovy ı hududu 11> (A.A.) - Tele • linmez. Belki de ıhlamur ağaçların 

GörUyorsunuz ki ithal edeceği • 
iniz Alman mall:ırını bizim iç:.tı o. 
lan lktrsndi kıymetle ihraç edece
ğiz, TUrk mallarının Almanya için 
olıı.n iktısadi kıymeti ıırasmda bu
gUnkU icaplara uygun bit tcndUl 
ve nıuvozcnc vardır. Fakat bu kn. 
d~rl:ı kalınuyor. Umumi yekünlar 
birbir'nle mUııavj olduğu gibi mu -
kavelen'n tatbi.ki mUddetlnce he -
men hemen her zaman hususi ye. 
kOnl::ırda birbirinin nynı olacak ve 
tllha bu listeye dahil muhtelif 
TU,.k emtiası n.romnda h:ç birisini 
fazla ihraç etmek imkanını bırak -
mıyacıı.k bir tnksim \'e tevzi usulU 
tnltip edilecektir. lkinci eeklc dahil 
mUbndclclerin umumi yckfinu 41 
milyon liradır. TUrk listesinin ihti
va ettiği mallar ounlard.ır: 

Baltk, tUtUıi, kitre, kuru ilzüm, 
incir ve hurda fındık, sair kuru 
yemi!:ılcr, kuşyemi, miyankökü ve 
hul!isası, yumurta, §:ırnp ve kan • 
yak. sUnger, b::ırt=ı.k, nnnson, mazı, 
muhtelif maddeler, h::ılt, sıgıılaya. -
ğt, neb:ıtt boyalar, lUleta§l, çö\•en, 
yıı3 ıneyvalar, btılmumu, postlar 
ve mutabık kalmcak sair madde -

mend!nl: 
Alınan cıalrlcrln U'adclerıne göre, 

Sovyct lmvvetıerlnin ma~lübiyctlnl 
ıntnı: eden kaU Ami11er Vlnzma ke
ılmlndekl Alman topçusu ile stuka 
tayyareleri olmuştur . 

Bu bölgede bulundurulan nz1m mlk 
t.ardt\ top mnessır bir bombardıman 
lmkAnını vermlg vo yUzlerce topun 
bazan cepheye u~ kilometreden drılla 
az mesa!edeld araziyi dövmesi ltlba.. 
rlle bu bombardımo.ıı daba korkunç 
olmUjtur. Alman topçusu ve stulta 
tayyareleri Brlnnsk kesimini dövmek 
tc ve bu b61gede Alınan birlikleri 
H rko! sanayi 5ebr!.ni gitgide daha 
fazla sıkıDtırmııl<ladır. Bu §ehrln va-

~10 KO\'A HALKI ldORETE 

BAŞLA Dl 

Stokbolm, 15 (A.A.) - Stdlllll: 
Dngenes Nybctorln blr lng\ltz ltay 

nağmda.n htıbcr aldığına göre, Ti
moçcnkoyn Rusya 1ç~r1crlndcn gelen 
takVlyo kıtaıarı vcrllnıl§llr. Bu kuv. 
votler iki kolordudan ınUtc,şcltkll o
lup Moakovanm on mil glmnU earkl. 
ı;Inde mcv'Zl nlmt§lardtr. 
M03kovnnın slv!l ahalisi iki gUndcn 

beri hicrete baıtamıştır. Ve scvklyat 
Uerl hatlara yeni kıtalar getiren kam 
yonlnr vasıta Uc yapılmaktadır • 

ler. de muhtelif cinsleri Uzerinde tak. 
Bnna mukabil alacağrınız Almnn sim ve tevz·i esnsı mahfuz bulun -

mallan gene iktısadi kJymetlerin • mn.k nnlaşmnnm hükümleri ikilim
de b'zimkilerle bir teadUl g5ste - sındndır ve lıu da ihrac:ıt bakım:n • 
ren mallar olacaktır. Serbest :rnü. dan o1an cndişelcriınizl izale ede -
b~delcde bunun nasıl temin edile. cek anasırı takviye etmektedir. 
ce~ini mernk ederseniz sClyliyeyim Türk ihraç mallarını biraz evvel si
ki bu 41 milyonun yansı bizim için ze saydım. Hububat yoktur ve Tür. 
birinci derecede ehemmiyeti ha.iz ki.ye hubumtt ihraç edeb.lecek v~ 
olan Alman mallarından yani dev- ziyette değildir. 
let daı~lerln.in rilchıın hakkını hn.- Ne 69 milyon liralık Alman ma
iz olııueu listede münderiç ve harp 1ı ne de o ktymetteki Tilrk malı bir 
malzemesi ile b:ıkır mamuld.tı hariç lhrnc senesi zarfında mlibadele e. 
-Oi:er Aman m:ı.lannd::ın terekküp dnemez. Sl.ıo Sôylediğim esas pren 
edecek. sıöc g8rc mtibndelcler fi:li olacak -

Burada. birinci derecede zikre §a. t1l" ve binennaleyh ithal ve ihraç 
yan oanlar demir, çelik, mak!.nc ve imkanları nıUteknbilcn göz önünde 
hurdavatçılık cinslerine dahil olan tutulmuştur. Bizim pfynsamız iki 
mallardır. Gen kalan yüzde 50 Tür tııevstmi göz önünde tutmağn mec 
kiyeye ithali memnu olmıyan alcl- burdı.rr ve bu suretle de ihrat; p1-
umum Aman mal::ınndan mUteşek. yasasının sıkrşnıasma ve bao takım 
ki olnc:ıKtır. gayri tabi ncUcclcr tevlit ctnıtsi • 

B izim iç n kuru ~emi~ler gibi ne 'mahal yoktur. Buna esasen de 
mnllnr ihracı bnkunmran çok c- imk"ın b1rtı.lnlmamıştlr. 
hemmiycUi ve mesala tütün ise bf· ~5 temmuz 1940 mukavelem dtı. 
~m kin cır m·)' otli olmakla be. ha ziyade devlet sipariı}lerinin tas
ra.bzr " t • 1 al nması Almanya için fiycsine mUtc:Ulik hususi bir anla!J 
de o de c-e miih.mdir. MUba.delc - madır. Almanya tarafından i.ftfaıı 
lcuı ya ln z rUchanlı lis teye inhi - taahhüt edilen devlet siparişleri 
sar c tm Gi ve bu m llnrın ıhraç ve piyasaya verilen plafonlardan 
cd:'meme"i iht:m:ıli iyi bir usu)lc önümüzdeki 15 tonteşrin tarihine 
önl ... nm· t r :-a nnede im. kadar sipariş venlecclt olan mal • 

Bu uı:ul de · k r : Muka\•elenin iar 194.0 mukavelesi hükümleri da· 
tUtWı tat ·• · esn •nda yani Tür. iresinde infaz edilecektir, O tarih· 
k ye balı n n iki ihracat mev - ten sonra plnfonlardan ) eni s'pa • 
;mine te •• U eden b·r buçuk se- rfs '\'erilmlyecektir. Şunu da ilave 

nelik bir r. ti et zarfında her za • edelim ki y~pılmış olan takas an. 
mnn bu servet ticaret hacmi niç- lnsmaıannm ahkfı.mına 'halel gel • 
hnnlı lis t e>d kt ınüb"ldcle hacminin memek'tedfr. Onlar da kendi çerçe· 
yUzdC' 75 indeıı r c:af;ı düşmiyecrk. veleri da..'tilinde tatbik ve tasfiye 
tiT. Demek ki A!mnniıı r kendileri edileceklerd'r. 
için b: inci .... erccc-d! ehemmiyeti Yeni tediye anlaşması esas iti . 
b fa 'll:ın Türk mallarını ihraç et. barile J938 anlafimasının hüklimle
m ı~ 'h 1 k na anca1t b'zim için .h - rinı 1ht·va etmektedir. Yeni husu. 
ra~ ba'.·rn n hn ehemmiyetli olan tiyeti o.ncalt tediye muvazenesin n 
bu m'll lrı :. • .Wc 75 de recesinde genişletilmiş olma~da münde -
sat'Yl nl:p Ttlrkiyeden ihraç c't.mck. miçUr. İki memlekette döviz mu 
le m '!c o' b ' c ct'!derdir . .ihraç Jccy rak:ıbe hilkUrnleri briki knlma'k v; 
fiy~ ti en Turkiycye ithale mit 1.er hangi bir surete sermaye nak. 
f.cva ·k<f oh ·ı na göre bu umumi 1 !ini tazammun e'tm:'lllek şnrtilc bir 
ccyir nh 'l~i bütün meknni7.ma~, ta.raftan diğer t arafa her turlU t c . 
h·rdcn ı •. t'ek ve her il:i tnraf a lr nt 'ki.ring yoluyla ;>np:labile
ıçin ~'1.l!li rarclımnn ,·eren bir mü c•kt' r 
bnd 1 tarzı t c:kıl eı"ec~~ti:- ~ı-nu =~==·============ 
oJ ''ive c!!C'rım ki !'a'tm nlma v~ 
' r " c tıvı keyfiyeti bu i!:inci u. 
ı ' 1c rie b r ,. yn bir kaç cinse cfa. 
1 f .;!· ı . b t ~östermek, vapıln· 

,..:ıuı .• k v~ •tn.:- 1 :ı Tlırk 1 stesinin 

V . :' l !' ' A 
ABONE 

OLUNUZ 

dan esen havn Avrupadan geliyor 
diyedir. 

Size bir de bnşka misal getire • 
yiın. 

Ge~enlerde tnrlh ve dil i~erlne 
dair yazdığı bir makalede bir de
likanlı bu cereyanı ihdııs eden en 
bUyUğümüze dil uzattı. Buna knç 
kahraman cevap verdi? 

Fakat Şehir Tiyatrosuna hücum 
edenlerin sayısı nz değildir, 

Hayır, insafsız olmıynlım ve bil. 
hassa yıkıcı olmrynlım. Tiyatromu
zun, mimarimizin, iktısadiyntn:nızın 
l:usursuz olmasını kim isteme:ıı? 
Kim arzu etmez ki her eeyin mü. 
kemmeline sahip olalım. Fakat bu
nun için yol, 6nUnc gelenin kalem 
ve kılıç çekmesi değildlr. Ertuğ. 
rul Muhslnle Celiılcddin Ezine a
rasında bir kalem müntı.kaşası ol • 
mue. Ola.bilir, Biti ötekini dava et
miş. Mahkeme var, iei halleder. 

Ertuğrul Muhsin haksızmış. O 
insan değil mi? Kendisine hUcum 
edenler daima haklı mı oldular, Blz 
blltUn tenkitlerimize "Efendim, 
Avrup::ı.da, fUB.n yerde bu iş böyle
dir,, diye başlıyoruz. Maalesef söy. 
liyeyim ki, bu eekilde Iii.f edenle
rimizin hemen ekserisi palavra at. 
maktadır. t~lzdc öylelerini tanı
nın l:i, on bee gllnlUk Avrupa sc. 
ynho.tiyle başımıza kırk yıllık Pa • 
risli o1o.mk döner, Eyfel kulesini 
kendisinin keşfettiğine kacjıı.r fddl
nalarda bulunur, Mkerliğl geld.ği 
ı:ırrada Almanyaya tlılcbe glder de 
altı ny sonra btijınnwı "dol .. d.or,, 
kesilerek döner. 

İçimizde öylelerini tanmm ki 
frans·7.ca bllmcdiğl halde "Aphro. 
tlite,, tercUmesinin mUdafli kesilir. 

Bu telmihleri bir tariz olmaktan 
ziyade bir fknz olsun diye ile. 
ti sürllyonım. Maksadnn, sanat a
damlarını veya sanat uğruna b'rer 
hayat feda ctmış olanları:, fimiya. 
ne tabirile, birbirlerini yemekten 
vazgcçmeğe davet etmektir. llıti • 
raslamnızı eser ~'D.rn.tmağa sarfc
delim. On yedi milYonluk nüfus 
içinde, memlekette bu vadide çalı
şan ı 700 kişi olduğunu zannetmi
yorum. Bunn mukabil &akatcı es
nafın sayısnım iki misli olUuğunu 
iddia edebilinn. 

Ertuğrul Mubs!n, evvelce Da • 
rlllbed:ı.yi ismi ile teşekkUl od.ip 
bugün yapılan aynı 1'esnli yardım
lara rağmen dağılan bir mücsse -
seyi tek bnşma. yılmak bilmez bir 
mesai neticesinde kurmuştur, ti _ 
yatro mefhumunn uygun ve Jli.yık 
bir hale getirmiştir. 
Ertuğrul .Muhsln, beşeri imkan 

nisbetinde elde ettlği bu net' ce -
)i, bize, halka ''c memlekete ve
riyor. ve. haksız bir hücuma uğ. 
radığı vakit asablleııiyor, biz <>nun 
daha mutedil olmasını istiyoruz. 
Bu hnkkımızdrr. Fakat neden onda 
fevkalbeşer bf.r meziyet arryoruz. 

Kuzguna ynvnısunun rengi hak
kında bir söz söylenebilir mi? 1s
tanbul Şc:h:r Tiyatrosunun ıreper. 
tunr1, elindeki vesait nisbctinde 
mükemmeliyc-•j daima örnek ola -
rak nndığır1·z Avrupnnm bir çok 
yerle rinde bile nndir olduğu mil ~ 
nakaşa kabul etmez bir haldknttir. 

Kayışmı ycniley~mediğ·mız için 
Ttlne1 "Seefrlerini tatll ettiğimizi, 
~uracikt.aki Romanyada kalmış 
tnı.mvny band:ıjlıırmnzı getirme • 
ye l ol bubm:ıdığımızı dii3ilnilyo -
nım da, Şehir Tıyatrosuna yap:ln.n 
niicumlan cidden haksız görUyo -
l'U""'l. 

ı~·rnz munsıf olal.ım. lnsnf dinUı 
yarıs dır derler. Fnknt muhakkak 
ki mcJcn iyctiıı ve lnsanlığm tnma-
mıdır. l;ikret , dil 

ingaterede 
Bombardımandan 

18.698 kişi öldü 
Londm, ltl (A,A.) - Milli emni

yet nnzırı, harbin ba§ladığındanberl 

gec;en haziran nyınn. kadar 1ngUtere 
Uzerlne yapılan dUşmıın hnva akınla 
rr netlces!ndo 18693 kişinin ölmtl' 
ve 20451 lti§inln hastanelerde tedavi 
altına aımmış olduklarını bUdirmlg. 
tir. 

Terb·vede gaye 
(Ba§ tarafı 2 ncide) 

bunu küçük vesilelerle tekrarla
m;ı.k onu dnha terbiyesiz yapar. 
Her gün birer suretle izzeti nefsi 
yaralanr.n ~ocuk belki ilk zaman. 
larında isyan eder, fakat yavaş 
yavaş bu fena kelimeye karşı a
lışkanlık gös~crmiye başlar. Da
ha to .. hiyesiz, hocac;ma karşı da· 
ha saygısız ve scvE:isiz olur. Hal
buki, çocuğu takdir veya muıa. 
yemetle tenkit, telkinin en kuv
vetli ve muvaffakıyetli şek}.jdir!, 

Terbiyede Sıhhi Durum 

Çocuğun harekatını bUnyesin
deki, yani y~ra 1ıl ı:-mdnki fena
lığa. atfetmek de büyük bir ha· 
tadır. Çocuğa, zckô. ve a:dmrn 
henüz inkişaf etmediği bir yaş
ta. harckat'lndaki mUnasebetsiz. 
liğin sevki tabiisinde..'ci hususi -
yetle mUna.sebeti olduı'{u zannını 
vermek onlara nefsini ıslfth et -
mek arzusunu kırar ve onu yese 
sevkedcr, Bu henüz ~·~pmadığı 
f enahkl:ın da yapmıya teııvik de
mektir! Halbuki. telkin, §nhsm 
~ahsiyetini değistircbilir. Fena 
huyları tashih eder. Bunun için 
dir ki, buna Orthol*di mar&b" 
da denilebilir. Moral terbiyesin
de uyuşturucu (Hypno~·cıue) i· 
18.çlarla yapılan hipnotik tel. 
kin usulleri de vardır. Bu bizce 
tatbik kabiliyeti olmıyan hatta 
~k tehlikeli bir telkin usulUdür. 
Tavsiye edilemez!.. Bu usulün 
tatbikinden fayda Umit edilse 
bile bu mfirebbinin değil, milte
hassıs bir hekimin salahiyeti da· 
biline girer! .•• 

Telkinin tıer'biye usullerinde 
şahsın ruhi ve fikri teltamülün
de mutena bir mevkii vardır. 
Telkinin bu yüksek rolünü teba· 
rüz ettiren misaller pek ~ok· 
tur: 

Fiziki Terbiye 

İrade terbiyesind~ fiziki terbi
yenin de rolü vardır. İrade ener. 
jisl ancak sıhhatle münıkündilr. 
Şu halde sıhhat, mo~ enerjinin 
esaslr şartlanndan bindir. 

Eflatun diyor ki: 

"Geometr'nin ~irmcdiği yere 
hiç bir şey giremez. Hıfzıss·h:ı 
kanunlarının ~innediği, sıhhntı'n 
olmadığı yerde de bir şe~- olmaz, 
yapılamaz.'• 

Bossuet diyor ki: 
''Ruh canlandırdığı vUcuduıı 

hakimidir. Vilcut haran ve zavıf 
olursa, ruh uzun müddet kn\.a
maz! •• Binaenaleyh fiziki bir e-
nerji yaratabilmek için sıhhatt.:ı 
olmak 18.znn... Bunsuz. bUtUn 
~ayretler meflQç, semeresiz o
lur,, 

F....ski m~hur Bir Maksime 
göre: 

Mens sana'in Corporegano ~o/ 
cuğun tikrl ve ahlaki kabilivet
lerinin inkişafında sıhhaU'l rolü 
olduğu inkar kabul etrr.A~en bir 
hakikattir. Sıhha~ olmıyan 
bünyeler Uzerindc ~erbiyenin is
tenilen tahavvülü temin etmesi. 
ne imkan yok' .. ur! 

Bir mürebbinin vazifesi sade· 
ce zekanın aydınlatılmasından, 
hislerin inkişafından, iradenin 
enerjik bir hale getirilmesinden 
ibaret değildir. tnkiıpf eden 
ruhi kabiliyetlerine bir de isti
kame~ vermek 18zmıdır. Çocuğa 
tahakh'llkuna ça11$lca~ bir ideal 
~österilmesi de hocanın, müreb
binin mühim vazifelerinden biri· 
dir. 

Bu telkin altrnda ~ocuğıın ru· 
hu asil düşünü§lcre, alicenap 
du~lara, merd.a.ne hareketlere. 
fazilctkar temayüllere 3.!:ılmış o. 
lur. 

''Dünyada herkes kendi bUnye
sine göre hareket eder'' formu. 
lü, biyoloji ba"kmımdan doğru 
olduıfunu kabul etmekle beraber 
pedagoji bakımından kabule ,şa. 
yan görülemez. Cemiyet iGinde 
bir şahıst~ göze carpan karakter 
moral ve sosyal kara'lcter ~rbiyc 
ve mtlhitin tesirinden doi{ma bir 
'halettir ki, bu. bir QOcuinın bil
ha<>~a ilk yaşlarda ve :ilk tahsil 
sıralarında, ruhi faktöı leri Uze. 
rinde ne kw ~r büviik 'bir hrı~~n
sivet ve zevkle çalışılması icabt!t 
tiğini tevit eden bir <!örüniistf ,.• 

Prof . • \/im Kemal Ôl:l 

- ~1nJl 16 • :ıo • "' 

Sovyet ' Büyük 
tebHni · ~ ingiliı t~si 

~ gerı1' 
Moskova, 16 ( A.A.'J 
Sovyet gece yansı tıabliğt: 
14 ik~rin günü kuvvetlerimiz 

bUtün cephe boyunca diŞnanla 
carpışmııılardır. l\luharebeler bil 
h~sa Viazma, Briansk ve Knli· 
nin istikametlerinde çok şiddetli 
olmuştur. Şiddetli muharebeler. 
den sonra. kıtalarımız Mariupolu 
tahltye etmh;Ierdir. 

Moskova. 15 (A.A,) ReutCr: 
Kmlordunun organı olan, "l{ızıl 

Yıldız" gazetesi, Kalinin §ehri ö
nUndc son derecede ş"ddetli mu. 
harcbeler cel'eynn etti3ini ve düş. 
manın flerlemek için korkunç dar
beler indirdiğini yazmak,tndır. AI. 
manlar tanklar ve zırhlı otomobil. 
ler kuilnnmakladırl:ır. J{ız•lordu 
kuvvetli bir mukavı:>m t ı;öster . 
mekte ve bir çok tCtli kesimlerde 
Alman taarruzlarını durdurmağa 
muvaffak olmaktadır. tndlrilen pa
raşütcUler imha edilmişlerdir. 

Bir kaç dilıımnn müfrezesi sov. 
yet 1.qtihklimlarna ginneğe muvaf 
fak olmuştur. 

• * • 
1'Ios.ko\"8, J5 (A.A.) 
Sovyet hUkClmctl sözcUsU Lozovskl 

dUn aşağıdaki beyanatt'l bulunmulJ • 
tur: 
"Almanların Moskovnyı hlçbtr za 

man nlamıyacakınrını blllyoruz. Al· 
man ileri hareketi hergUn biraz dabn 
yavaı:ılamaktadır. llct geçen gün dUş. 
mnnn pahalıya mal olmaltt.ndır. 

Almanlar havn UstUnlUğllnU ltazan. 
mnmışlnrdır. Sovyet tnyyarolerı bU 
yUk bir rol oJ·nıyorlar. Dikkate değer 
bir hAdlsc paz.ırtes1 nkgamı nc:redllen 
Sovyet tebllğ!ndo blldlrlldlğl gibi ynı 
nız bir gUnde 122 Alman tayyareslnln 
imha edilmiş olmamdır. 
Kadınlan, çocukları vo ihtiyarlan 

Moskovadan bir gUçlUğe rasUamadon 
tahliye edebilmekte olmaklığımız mU. 
nakale yollanmlZm kelllmedlğlne de. 
llldlr,., 

Göbels diyor ki : 
Berlin. 15 ( A.A.) 
Alman propaganda namı G5-

bcls, nasyonal sosyalist partisi 
mümessilleri önünde söylediği 
bir nutukta bilhassa demiştir ki: 

"Artık hie bir o.blukn bizi aç 
btrakamaz. Ham maddeler sa.ha• 
sında düşman1anmıza olan üs
tünlüğümüz bugün her zaman
dan ziyade belirmi~l'ir. Dilşman 
kendi zararına olar~k yavaş ya. 
vaş anlamıştır ki, Almanvava 
ne askerlikte ne de iktısatta ta· 
arruz edilt!mez Alman askeri· 
nin kahram~nlığı sayesinde Sov
yetler birliğinin elinde artık as
ker! sahada bir rol ovnıyabilecek 
kadar silahları kalmamıştır. He
nüz mevcut olan Sovyet taaITUZ· 
!arının bir müddet daha boş ye. 
r.e ümi~.5iz bir mu.1<:~vemet e:ös
termeleri muhtemeldir. Sovye~ 
ler birliğine k~t yanılan ~.arp 
kazanılmış, fakat dahf-. bitme. 
mıştir. Bugün Al~ milleti $1· 
na emin bulumr..-ôr ki. doğudan 
~en tehliY arttk ke.t'i olarak 
ortadan '.ı-.ldınlmıstır:' 

ingiltere 
(Baş tarafı 1 incith) 

!rad ettiği nutuk bugUnkQ çarpmba 
günU akşamı mebuslar taratmda:ıı 

memnuniyetle karşılnnmnktndrr. 
Mebuslar hllkQmetln SovyeUer Dlr 

Uğtne azam! 'yardım yapmak tlzere 
lmkCuı nlsbctlnde ça1ıştığrna kanidir. 
lcr. Ve bu nutuk M. Çörçllln Sovyct
ıcr Birliğine yardım bn'Jt ındaki be. 
yanatını aynca takviye de etmekte
dir. 
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Hediyeli buhnacamızı kazananlar 
-- IJaş tarafı <liinkü savına -
111 - Tahsin Şencan Anınvutköy 

okulunda, 148 - Nabi Çevik Erbaa 
tUtUnncU gabrl Çevik oğlu. Htı 

Vedat Utan Kızıltopralt Z<ıburbey so
kak no, 4, lM ~ İzmir Karantlno 142 
inci sokak no. lö, 151 - Ali Kareııer 
J{ııpnlıc;;arşı ka\' llnr sokak no. 44, 
152 - ŞUkrlye Çakıcı Şehremini Ha. 

~~1'Ufan sagu 
: !e çeviren: Fethi Nuri 

~~I\ ~eti hnkkında içinde eşya olarak §işclerlc dolu 
t;ı..~ nlfi~alt vardı. rıı.flar, taktir clhaı.ını havi büyük 
~.;~t:şt ikı bU~1ik ve blr ma..'>8 vardı. MIU!nntn UsUlnde 
'lıtİııi. ~/ Ve Orada otu- sUzgeÇler, tecrübe borularr ve sa. 
~, ~nyotıer bilgi- irc glb1 d;ğer ~ya da bulunuyor. 

dl,llt kıa.ıltı.UtaJeasile se- du. Vatkins'ln arkasındaki :ıf;çt · 
..,ııı ..... ar .,; · .... , "A 1 " · r l'iııiıı ara ~gara :ı.ç.uu. mnn _:Al alı!~.! ... diye inUyordu. 
~bul SUıdn druma - Bır degı§iklik mi gözünüze 

4e P§ı unurdu. Hemen çıı rptı, matmazel! 
bir t Pek yakın bir 

~I>. bi~ba~~a dururdu. 
fil~· İÇiıı dugmesine ba
.~le de çelik yay -
~~t"t bri ve diğer ba%ı 

-0 "."lllJı tl ulunuyordu. 
· ~I uvarL-ınndıı vlt. 
ll( ~~ IÇinde de han 

t>,ıı~ bıı atalar, burgular 
""-"'.;§Yanın UstUnde 

~....' ~ ılrYdı, Bu levha. 
!o<"'lltttıa ırtbi llctıerle in

ba\Jı Pek çok c'nnyct 
~i l'tlda nıatümat ve. 

"taylf . 
ı:ııı ~a hır kadına gör-

;:._e a:ı dııı_, Pek kapalı bir 
~"ll ita~ söyliyordu. 
~ctı Pıcı~ n Va1.kins'iıı 
%ı ~l~ufunu söylc
~et v tun bu serveti 
~e feıı e SelfuneU için 
:_daıı ~ık Yapmış olan 
~ 0rkması ve u. 

bıı ~iğini de ilave 

h,,~Ylefi 

~~llıd ' C\'den çalmarı 
a Ya»+·- Una llııla t•wgJ m . 

t ~a lı:.lrruş ve kadın , 
,~, apıcrnm gözle 
. ~Cin 1

• Knpıcı. şimdi 
~le~ 'Vermek üzere 

ı l'tllı ll.<l·nı n serçesi. 
~la Ve_: ceğlni ala • 

lııJ aıSöyleyivermi§ti 
aa.Ylernı a~'ll kızmış ve 
~ Ycrek oradan u-

~ ı.~:ee Şerlok Holme 
"'<l.liydi • 
~ 8aYllırdı. Ha-

~ bl Cl'Sek onun vak 
1 ~\ı'c r dilkkAn sahibi 

'oııraıaetınemiz icn.p 
ti\:, lış \re b lı bliyük bir 

1Ja b u suretle Ser
~i~ lfiYesl olmuştu. 

» .. ~ a bir evin mer. 
"<ltta bt arıya çıkıyordu 

r Sigorta acen-
Sı ~:tat-et etme-k ni

da11 ata vardığı za. 
~ ı.ttt1 <;abUk ve hafif a. 

ıt bh. AYJıı daktka.d:-ı 
~~t ba~ırtı gelııtlşti. 
~l ~ğıgerıye döndil ve 
.~ \ot koştu. Birinci 

tt~/Uvarlak ylliUnü 
'>ıı-1.it e~ olan genç bir 
~· 

t trıi oldu, matmn· 

- ı-;vet. Gizli düsturları hnvi o. 
lnn dosya a.çılmıg. 

- Son defa bu oda.da ollluğunuz 
zaman böyle değil miydi ! 

- Hayır. Çelik çekmeccnln 
ıçlndeydi. Buraya bakrııız. Çekme. 
ce açılmış, 

- Her halde bir taklit anahtar
~ olacak. Bu şi§cnin iıçlnde ne 
vıu"? 

Vntkins geniş bir surıilılyl eline 
aldı. Bunun içinde nz miktarda 
kristal gibi berrak bir mayi var • 
dı. Tıpru'll yanında dunıyorôu. 

AıJÇJ kız beğtrtyordu : 
- Dikkat ediniz, rica ederim. 
Vatk\ns şlşeyt ihtiyatla yine ye-

rine koydu. Blnız eğilerek tlzerin. 
delti ~·azıyı okudu : 

"Tufan suyu, 13, Bu ne demek, 
matmazel? .. 

- Müthiş bir zehirdir. Prnfe.sör 
OVel''kon bir senedenberi bunun ü
z?rlne çalışıyor. Rica ederlıh, şi~e. 
nın yanma öyle yanaşmayınız! Bu
nun bir miligramı bir ökiizü öldür. 
meğe kifidir. 

Vatkins kaı:larım çatmrştı. 

- Oturalım! dedi. 

Hafiye bir dakika kadaı sustu 
ve bqpannaldamu birbirinin ctra. 
fında çevirdi. Sonra yıldmm gibi 
seri ve kıl g1bl ke~kin nfifuı naza. 
nnı itade edercesine: 

- Ne düşllndüğilmü size eöyle· 
yc.y:im dedi. Burada mel'un bir su
ikast vardır •• Her halde bir grupun 
n.dainı olacak olan bir C88U8 bura. 
ya girmiştir. Belki .. Onun maksa
dı profesör <Nerkon'un gizli düs
turlannı elde etmekti. Bundan 
başka bir tufan suyu 13 den bir 
nümnne almıştır. İsminiz ne, mat. 
ınazel ! 

A§Çı kız bir bJçkırık içinde ce· 
rnp verdi: 

- Anni Eriksen. 
- Cesaretinizi mtiha.fauı edi • 

niz, matmazel Eriksen! Ben bu 
hırsızı yakalayacak, ve a.'.}lrdığı şey. 
!eri elinden alacağen. Bu ma:kSat 
için bana ya.:rdmmuz lamndxr. So
racağım suallere soğukkanlılı:kla 
ve doğru bir cevap veriniz! Son 
gfinlerdo bir adam, gôze çarpacak 
derecede $İZe kur yaptı mı? 

Kız bapyla "Evet,, dedi. Ya.ı>ak. 
lan gözyl4jla.rile dolm~tu. \:t:r. ~iiruY<ırsunuz ya bu 

~ ~ıı ' - Niels<m namında bir nılamı 
~~~iten benim de tanıdım. Balıkçılar balosunda idik. 
11.r' • llrtıda nu otu. llkbahardı. Bu n.dam salona gir. 

1~ &.ıı~ miı.ıti. Beni gördü ve dnnsa davet 
tıı.lii Profesör Ovcr. etti. O gece benimle yirmi altı 
"~ defa dansetti, S: onun Yanında ôtu· - İyi hesap tutın~ bizim is·· 
h' ~ mize ÇQk yardım edecektir, mat. 
~~ l'ctottlenenıin yanm. ına.zel Eriksen. Bu ada:mm mesleği 
'~tli ~ oturu~<orum. nedir? Kimyager. değil mi? 

Ul'tlda bulunu. - Tabii o öyle söyler. Bu ya.. 
iti a · landır. Hiç yanınızda bir balık tut-

Y'le ~:.. 00. tu mu? 
l?ı • napmm y-

tt ~hcnuntyeti var A~ı kız g5zyaşlan ile dolu bnşı-
. Pror ~ nı salladı ve hayır dedi. 
~ -~C8ör Oveı-kon se. - GörôilnUZ mü? Bu herif be. 
~~ Pal'istedir hem.ebat klmya.gel"d.ir, bundan c-
~ ~ <>nun a.ıu:abası min olunuz. Şimdi i.Yice bir düşO. 

, ~ lllt~ nilnüz. Ta.lll§trğmız gllndenbel'i e:•u g'fb~~n aşçısrynn. Nielsen hi.Ç bir deia profesörün 
~tı?ıt. 6;,.1:.,_htavalandır _ esrarı ile nlô.kadar olduh'Una d:ıir 
lı. ~-- şimdi ... o bir §ey 8C>ylcmedl mi? 

b,. lti... Belki bir - Evet, söyledi. 
l llılhtıt..n. - fJimdi anlaşıldı. Ne öğren. 
\..°' ~ "undfuo, bir gö. mek L'Jtedi? 
~~ ~~ - Profesörün takma dişlerini 
-..~~· rica ede - hangi di§çlde yaptırdığım öğ"ren • 

\.,'"lltn g· mele istcmi,ti. 

iBkelem knrgısında No. 90, ll2 - Fik 
ret Dcvrl.merl Galata ömerab!t hıı· 

nında şark dcğirmenlcrl T. A. S. mc 
murlanndan, US - Cevat Bedel{ 
Kum kapı Kadlrga talebe yurdu, l 14 
- Saim GUndOz ııercan SUhavcr 
sokak 12; 115 Nevzat Yarkın Kıı 
bata§ erkek lisest f.E; 116 - Lc)ld 
Suner Bostancı Bağdııt cad. No. 438 
117 - Fikret Kumuımı İstanbul Şch 
remini Sn ray meydanı cııci1csl r. ı 
118 - K. H. Üni\'ersite iktısnt fa)(UJ 

tesi l04P, ll9 - Kabir YakJI Bolu 
Karamanlı mahnlles~ Fcrıt Tutll.y cad 
dest 83, 120 - AbdUlkndlr Avşar 

S . C. mahkemesinde kAtip Kadıkl.ly 

Btmm KtlÇC'K OEP JlfK.AYI~ 
K1TAR1 KAZA'NANLAU 

121 Maclt özbey askeri tıbb ;;G 
okıılu 26!l, 122 - AJımet özcoşar 
Hayrabolu husus\ muhasebe odacısı, 

123 - Zlyn O'stUn Pa§abalıçe bcynz 
erguvan caddesi 14, 124 • • Hilmi Bel 
oğlu Kadıköy Buğday eaddes\ 214, 
125 - Hikmet GarUr Paşabıı.hÇ!'.' Klb
lcnumo bU)1ik köıık 22, 126 - Adalet 
PiyerloU ca~esi (,.'ukurmektcp l\O. 42 
127 - Tilrkl'uı Ünsal Çapa kız mual
lim mektebi 8 Uncu sınıf. 128 - Ca· 
vide Hayriye lisesi 8 Uncl\ smıf, 121! 
- Kemal Ullcll GcnçtUrk caddesi 16 
130 - Orhan Bayolan Yüksek tica
ret mektebi birinci sınıf, 181 - Emin 
Akkoç Çivici soltak no. 43 mısımpa
§n, 132 - Ahmet Onsay Yedikule 
lmrnbor 48, 183 - Selim uıuçay Kn
dıköy Yeldeğirmenı Karakolhnnc cnö 
desi 71, 134 - Turgut :Kıırtnl Valdc 
çeşmcşl Bakkal Blltıl soka'k, 135 -
A.Z!z Topkapı Ölçal 6 ses bt. 136 -
Adnan TUzemen Kadıkl:iy Cevlzllk 
Loş ıııokak 7, 137 - Jnn Çağlı Fın
dıklı Mebusan caddesi 84, ıss - A. 
Atcan Çcmberlita§ BOlbUl sokak no. 
14, 189 - ŞUkrU Genlik Rami cuma 
mtılınllesl Ycşllçmar sokak no. 6, 
140 - Hakkı •raıay P. T. T. memur
larından, Hl - Yılmaz Bngtn Bn· 
kırköy ortn okut no. 245, 142 - Ah
met Sayın Yedek okulunda, 143 -
Sabahattin GQçlU Vefa lisesi 6 Ed, 
144 - GanUl Çintan tnönU kız lisesi 
metamatık öğretmeni kızı, 145 - Em 
ccd öz Kasımpll§& caddc:ıl no. 29, 
146 - Lcon Sirkeci S direkllhan no. 
8, 147 - Yavuz ErgU Alman tlc:ıret 

S POR ._,_. _______________________ _ 

P azar günü yapılacak 
maçlar 

F14tbol Ajanlığından: 
FENER Sf ADI: 

Saat 9,30 da Topkapı • Alem
dar. Hakem Şekip, Sabahattin, 
Halit. Saat 11,30 da Rami - Da
vutpaşa, Hakem: Nejat. Nih3.t, 
l\lüeyyet. Saat 13.30 da Beykoz 
- Vefa. Hakem Eşref, Reşa~. :Nu
rettin. Saat 15,30 da Fenerbah· 
çe - lstanbulsPor. Hakem Nec
det, H. Galip, Mustafa. 
ŞEREF 3TADI: 

Saat 11.30 da Süleymaniy~ -
Altıntuğ. Hakem: Sami, Bahat
tin, Muzaffer. Saat 13.30 da Be· 
yoğlu - T.;ı.ksim Hakem: Feridun 
Scl~mi. Bült•ncİ. Saat 15.30 da 
Beşık.1a..: . <;a 1 tneoarav Hakem· 
~azi. Adı.an. Tarık. • • · 

cıcvllya camii sokak no. o. 153 
Sadık Kay usuz KUc;;Ukpazar Hacı. 

kadın caddesi s. S. no. 64, 154 -
GUic:lm Erkont teq;rat Sl'M'lsi memu. 
ru Tevfik kızı lstnnbuı, 155 Salih 
Tanrrö~er JflsUltÇI Antalya. 156 -
ltccal Baykal Heybellada Kemerci 
kayn,ıgı soltak no. 21, l57 Yusuf 
Aldoğnn B yoğlu mcşruUyeı. caddesi 
Knyrl aparlıman, 15 -- Sırrı Teıı:ln 

ÜskUdar lhsanıye E;nınpaşa sokak 
ncı. l, 159 ... Enver Kontcr Beşiktaş 
Yenimahalle 01 ta emin sokak no. S 
160 BUknd GUrel Çnğaloğlu eıltek 
orta okulu 3-D no. 253, 161 - Han
dan İlltan Rumclihil!arı Baltacı cad
desi no, M, 162 Ekr~'tl. AkgUder 
Şehremini KlıçUk saray meydanı cad 
d si no. 35, 163 - Fethiye Kuzu üs 
klıaar Sultaniye sen·illk caddesi no. 
, 164 - Fahri Vefa ııscs! 10 uncu 

sınıf nlmanc:ı şubesinde, 165 - lbsan 
Dlvnnyoluncla. ltomlsyoncu Numan oğ 
lu, 166 - Gıınl Kumbur Hukuk fakUI 
tesl ikinci sınıf, 167 - Muzaffer Yer 
sel Topkapı mnltepeslnde veteriner 
teğmen, lGS - Ömer Nazmi İstnnbul 
belediyesi kadastro dairesinde kadns 
lro memuru. 

(sonu \•ar) 

16.10.1941 

7.33 Hafif program, 7.45 Ajruıs, 

8.00 Hnflf program, 8.80 EYin 6!lntl, 
12.83 Fasıl §arkıları (Kadml11rı, 12.45 
Ajans, ıs.oo Fasıl §Srkıları, 13.ao 
karı§ık program, 18.03 Radyo caz OT· 

kest.rası, 18.30 tnccsıız faslı, 19.00 Ko 
nu§ma (Dertleşme saati), J9.15 Rad· 
yo 'caz orkcstraSJ, 19.SO Ajans. 19.45 
S-Orbest 10 dakike, 19.55 DUnyıı §nr· 
kılan, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 
Y~nı şarkılar, 21.00 Zlraat t kvfml, 
21.10 MUzik: Peşrev, Beste ve seınaı .. 
ıer, 21.SO KODUi'mtı. (Şiir sıı.:ıtJ), 21.45 
Radyo senfoni orkestrıısı, 22.SO Ajans 
22.45 Dans mUZlği. 

Perşembe Cuma 
16 Lteşrin 171.teşrin 

Ramıu.nn: 24 Ramazan 2!1 
UIZIT: 16t Hrr.ır: 164 

VaklUcr Vtı&'lt1 Ez:!:ıl Vııs.'ltl Ezani 
GOneşi• 

dotu~ 

Öğle 

G 11 12 S9 G IS 12 4S 

12 00 6 80 1% 00 6 81 
tklntll 15 05 9 S5 15 04 g 85 
Akşnnı 17 SO 12 00 17 28 I:3 00 

'l'ut ı 

tms:ik 

19 02 1 81 19 01 1 81 
4 S3 11 02 4 84 11 05 

SAHİBi : ASIM US 
Basıldığı yer : V AKIT r.:fatbaası 

Umuınl neşriyatı idare eden 
Refik Ah.met Scvenr:il. 
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Hata işlediğimi ser. bana öğrettjn. Aea.ba çok geç mi? .. 
Tl'krar l:ocamın Yanma dönmekte f(eG kaldmı mı dersin?"' 

Kalbim lurıldığ1. ve ş1mdiye kadar dii.pedüz aptalltk 
ettiğimi anladığım için katıla katıl~ ağhyaral:. 1rfac bü
tün hayat'Imı. her seyi, her ş yi anlnttqll.,. 

Ben bir zamanlar aşkı, güzellik, şen k:ı.hkaha.la.r ve 
yıldızlı gecelerle bezenen <:abucak lurıhr bir .. 'il'Y ~-1.nmıF-
hm. Halbuki ne kadar yanılmışım. . 

Hatırhyn:bildif,ı:n. hatırlamak istediğim acı, ıztırap 
değil. zafor neşesi· iı:ıkence değil, sevginin, f..1km tfı ken
disiydi ... 

~ o~dıı:dı. Pek ehem. - Ne dediniz? 
'\ ~r bıtl-çtiıt~ anlaşılan bir - Nilsen'in ön dişleri yok. B:r 
~ lrbaı en sonra bir U bi b r ba • • ı ~ l'a " bahrıeden bü... g n r a ına Iıg1 kuyruguy B 

Evet, bütiin iştediğim sevgiden kurulmuş bi:r yuvay
dı. 1steeiğim sa.dece maddi servet, gözleri kam~ıran pa· 
radan kurulmuş bir 1,enginlik değil, ahlak, cesare~. sevgi 
?.Cnginti~i ve bu sc\'ginin en büyük hazinesi olan çocuktu. 
Hakiki aşk da buvdu .. A~k çabucak kınlan bir şey değil, 
bilftkis dünvada en kuvvetli. en mühkem şeydi. 

~ y llrdılar. Odanrn • ( DetJ<lm1 6 nctila) 

· ~ ~t 4[)1N . FAYOALI MALUMAT , va ~ 

\ g ıstemiyen lezzetli yemekler 
r~ •t~ 
\il ~ 11 : Kırmizı domates la.J _ 
•' ~f ~~l'lp - Doma· zetl!i olur. 

"''rı.a':_~lttı aca:ıc, ~kirdek• lK1Nct TERTİP - Domates 
• :"il~ f r, Bir iki vaş bütünc.e olarak alınacak. ıskal'Q. 

~ I' ~~~t bıcakla ·ke- ilStUnde kebap edilecektir. Son-
ı ~ doın a uarçalana- ra sahana di.Zilerek ortaları düz-
1>; ~rıdaiıa::;ten bir par- günce yarılacak, tuz. maydanoz 
~~ı'b ,~r.ca; alma· .,,uecektir, 

ll;~~&meft 1ratılt Bwıwı ~cif alaN-k Yenil· 
~ rr~~ aeytU., t> diji Qe;malQmdur. 

l"'>€ da.ta çok lez.. 

Sabah güneşi lris ile bebeğini uyur buldu. Ben a~ 
kendimde g~rip bir his duyuyordum. Sanki · çol. mühim 
bir is ba~armışlarrn huzuru vnrdı bende ... 

Sedrik ile Nel1..nm koea.SI bcmheyaz \'e ıztıraptan 
gerilmiş yüzleri ile çıkageldiltleri zaman bir tuhaf oldum. 
Sedrik beni kucaklayıp oudaklarmı saçlanm.:ı. değdirerek: 

- Seni btisbiitün kaybettığimi sanmıştım. diye hSll
dadı • 

Saatler g~ip de 'benden bir haber çıkmayınca. fırtı· 
naya rağmen ikişer, ikişer beni aramrya çıkmışlardı. Şe
fa.ğa doğru fırtına dınip de, kar hafifleyince, Sedrik, ku· 
liibenin baca.sındnn ıovnla kı:vnla tü~ dumanı görmüş· 
tü .•. 

:Tellatnn koca::um doktora gönderdim. Sedrik'e de be
beği gösterdim. O sn-ada lris uyandı. Scdriğe gülümsedi, 

5 
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Bu tecrulıeL ... ın •. udat tnı~a
lini t~ipten ibaretti. Mihridnt 
kendisini zehircmi'l: teşebbüsü 
ne giriseeeklerin iımidini evvel · 
den kırmak için vücudunu ol
dukça kuvvetli zehirlere k:u. ı 
yavaş yavaş alıştırmıştı. Bi1. 
de kendi ayarında bo!,sör bula. 
madığı zaman antrenman olsun 
diye göğsüne yumruk indiren 
bokı:örler gibi kendi kuvvetimi· 
zi kendimizde tecrübe ettik ve 
cihana ne .kadar kuvvetli oldu 
ğumuzu bir· kere daha isbc1t 
P.ttik,. 

Zuüeldin yüz binleı ce kişi ta
ı :ıfmdan dinlenen bu sözleri Ju
dinin, Mimin kulağına kadar git 
mişti. Zuifeldhı sesi:ıd: ~arip bır 
eda vardı. 

Söz söylerk~n bir .::ilmle üze • 
rinde ıki de~;ı kekelemiş, yalan 
öylerken durak'anıış. :.füır:da

tm ismim '3Öylerker, t"r!'!c'!'lüt ct
ırrlşti, 

Radyo teknisyenleri yazıhane· 
sindeki tesirntı söküp götürdük
cri zaman Zuifeld yazıhanesinde; 
yalnız kaldı ve pencere önüne 
giderek şehri §Öyle bir gözden 
gec:irdi. Muazzam Budha mües· 
sesesinin gölgesi tepenin etekle
rine kadar düşüyor, müstahdem 
ve işçiler nkın halinde c:ıkıvor
lardı, 

Fakat müessesenin kendisi gi
bi muazzam gölgesi ne Cinciyı 
kabul etmiyen beyaz koll~je, ne 
de Zuifeldin son gününden sonra 
gideceği mezarlığn kadar uzana
mıyordu. Zuifeld dalın. <;<>k ev
vellerden mezarlıkta kikük bir 
yer satın almış ve bu yerin en 
dipte fakirlerin köşesinde olma
sı için ısrar etmişti. Bu köşede 
Budhanm gölgesi hi<; bir zaman 
il7.erine düşmiyecckti. Hatta i~i 
garanti için binanın üzerine da
ha yirrrıi kat ilave etseler gölge 
gene mezarının üzerine kadar 
gelmiy~kti. Teodor Zuifcld bu
nu cctveUer, pergerler vasıtasiy
le ölçtürmüş, mühendislere hesa
bım yaptırmıştı, Her m~vsime, 
günün her saatine gilneşin her 
v~ziyetine göre vnpttrdığı hesap 
lar neticesinde gölg-enin asla me
zarı üzerine !!elmiyeceğıne kani 
olarak gönlü rahat etmiş ve va
siyetnamesinde mezarının yanın
da baş'm bir mezar i<;in boş yer 
brrakılmasmı istemişti. Bu yeri 
kimin i<:in istiyordu? Kızknrdeşi 
için mi? Kendisi de bilmiyordu. 
(',ok uuk bir mazide ebedi yol
culuğunda suurunu dn elinden 
tutmuş olmnkla büruk bir zevk 
duyacağy muhakkaktı. Solll"R 
mezarının üzerine isim yazılrna
masmı. tas konmamao:::ım. heyke
linin dikilmemesini ve ır.eznnnm 
üzerine bir miktar bu<rday ser .. 
pilmesini istem1ı::t Bunun i~in 
de: 

" 1cuırımd" ku !ar elsin be
ni bulsun .. Ben bunu istiyorum" 
diyordu .. Ve biihası:a. iı::aret et
tiği bir nokta da, neôat!arrn ka-

::.>abı olı:ı..'l bahçn·anlarm mezarı 
üzerindeki otlara \•eya çiceklere 
katiyen dokunmam~aıı idi 
"Bırakın nebatlar kendi a'benk 

~iz, fakat zeki intizamsızhklan i· 
<:;inde büyüsünler, birbirlerine 
g-irsinler, t<Jbiat mademki böyle 
v:ıratmrntır. Bunun her halde 
bir sebebi vardır . ."' diyordu. 

Ne kadar mesuttu, sersemler 
mezarına balnnadan geçecekler
di ... Ne büyük şeref! Yahut da 
bilenler mezarın pek b::ıkım~rz 
pek çirkih, pek kaba olduğun~ 
söyliyeceklerdi, Tn.biatte ~irkin, 
kaba ve aptal görünüşlü hiç '1ir 
şey yoktur. Böli!klerin §C!"li, 
yaprakların üzerindeki damar -
lar, böceklerin emsalsiz renkl ri, 
ku~l~mn ötüşü ahenksizlik diye 
bir kelimenin mevcudiyetini red
dederler.. Bunlann hi~ bh-iııdc 
zevk.sizlik yoktur. 

Teodor Zuifeld d1yordu ki! 
- Herhan~i bir devirde moda 

olan bir stili kırılan dalgaların 
hatlariyle. rüzgann tozlarla y p
tığı işlemelerle kıyas et.. ın..~. 
!arın siya..c;et ve i<;tiınaiy tıy
:e böceklerin yapıcı ve tcşkilaf.cı 
dehnlanm ölçUye vur, o zrunnn 
görlirsün .. Sanki Allah ınsan da 
dahil olmak üzere her şeyi ta• 
marn yarattıktan sonra insana: 
"Çirkin şeylen sen yapacaksın" 
demiştir .. 

Ve Zuüeld bu düşün<ıelerle ha
reket ettiği için daha sa~hğmda 
emri vermiş: 

- Ben, mezarıniin üzerine bfr 
ahide yapılmasını değil, bir vah
şi orman yetiştirilmesini istiyo-
rum •• : 
Demişti. 
Birkaç günlük bir zam~ zar. 

f1nda bütün enerjisini toplaınm, 
venide:n bu idealsiz ve dini takat 
zayıf memleketin kralr, patronu 
olmuştu. 

Nazarları bir kere daha peılbe 
villa.sının üzerinde durdu. Cinci· 
nin büyük dostlarının topln.ndr
ğı Janseniyüs caddesi~ baı-tı, 
tepenin ürerindeki kiliseyi ve sn 
içtiği çeşmeyi tanıdı. Bu kilise 
daha ziyade çeşmesi için rağbet 
görüyor ve kilisenin zn.ngocu el·. 
ser günler kutuda mumlnrm be
delini ka.rşılryan pek cüz'i bir pa
ra, bir şiling, yanm şiling hatta 
bazan ibeş fening buluyordu. 

Bir gün znngoc; kutuda } lnız. 
ca bir tek fening !bulunca fena 
hnlde müteessir oldu ve gidi'P 
vnziyeti kilisenin ihtiyar papası
na. açtı. Papas olgun bir adanı
dı, ?.angocu dinledıkten ronra o. 
na: şllhikayeyi anl~ttı: 

- Hazreti Süleyman lbir ziya. 
fet esnasında milletinin hediye
lerini kabul edivormuş, Tabii lb 
hediyeler hep altm, pırlanta. ve 
elmastan ibaret kıymetli eşya • 
larmış. O Sll'8.da bir karmoanm 
bir çekirt:"e bacağını ı;tüçlükle ff -

rükledi~ini ::;örmüşler ve sor
muşlar: 

(Devamı -var 
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l ri ... ·loğrulara!r yatakta oturdu. Örtüleri ayağiyle 

itti 
- Dokt'.:ıru Gağır~ak bir canlı kul da yok .. Bu hava

da kim çıkarsa delidir .. dedi. 

Dişlerimi gıcırdattım: 
- Ben giderim lris, dedim. Git'mcliyiın de.. Sana 

ı.1uhakkaK bir doktor 18.ztm .•. 

Kadın bird n inledi: 

- Beni burnd:ı çocuklarla yalnız mı bırakacaksın? .• 
Ya ~.ocam da geç lialll'Sa .. Yok Vera, gitmene razı dcğı
Iim. VaUahi donar"m Vera. Allah göstermesin .. Belki dr 
c,lü~üıı •.. 

Madam lıis. durmadan bır n~ağl bir yukarı dolaşıp 
dunıyordu. Bağırrı;ak, çağırmak, etrafımı parçalamak is
tiyordum. Allahur. ne berc~t şeydi bu .• insanın elinin a1-
lm1a bir doktor olmnsına ruğynen, hic bir c:e) yapamıyor
du. Benim bu ha..:ta kadITT!l ne yardımım dokunabilirdi.. 
Ya kocasına ne dc111eliydi ? .. O da gidece!• zaman mı bul 
muştu? Vaktin dvlırı~·na da bir hafta vardı Kndıncağn 
muhakkak fıri.'ma.drın ürktüğü, Frank;'ye ü~ldi4,öü içh1 
böyle olm uslu. 

\fadam iris b1rden ciurdu v acıdan •en ik1 büklüm 

oldu ... 
- 1ı ıs, lris, diye haykırdım Sana nasıl yardrm ede

v im. Gidi.> dol.toru çağırayım •. BÖyle acı çekmene taham
mül edemiyorum. B;\k. fırtma da dinmişe ~mı:iyor. 

Vera dinle 
Rii?.gar ~luyo~ ... uluyordu. Crpcrdim .. 

Korkuyordum. ~ havada dı an ~rka.nıazdr.n. amma. 
bu, ~di ı:örm 1• az..ı:bma katlandığm1 manzaraya da ta
hammülün1 yoktu. 

Kadın, oturC.u. ı..ıı r" ... b:rbirıne g('nc>tliyerc1 RC'"' •u: 
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(Baş tarafı 5 ırıcide) 

~arpmıo, bUtlln ön dişlerini kay. 
betmiş, bana öyle söyledi. 

~aım ............. llm ... M:Dlilm .. mı .. 
T rktye Camhariyetl ' ZiRAA T BANKASI 

K.W'UlUS tarihi: 1888. - ::ietmaycsı; 100.000,000 Türk Wran 
5ube ve Ajans adedi: 265. -

Zaral oı tıcari 'ın ntt11 banko muamtltlm. 
.•ara btriktlren.ıe~ ııuoo Ura Uaamlye nrt101. Vatlcins bir kaç dakika uyuşmuş 

gzbi süküt etti. Nilıayct mli.stehzi 
bir tebesslimlc söze bnşlııdı: 

- Ne kadar da bayağı bir ya. 
la.ncı :imiş. Her mütehassıs bilir 
ki bir balina balığı kuyruğuyla çar 
parsa insan yalnız dişlcrı.nı değil, 
kafasını da kay.heder. Sonra, Niel
sen, profesörlin takma dişleıi ol -
duğunu nereden biliyordu? 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA fit~ 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE. t:JU TON AG llLARINIZI ı.JERH AL ı<t:Sf" 

- Onları gürem. Üç hafta ev. 
veJ. Dişler ibir su bardağının için
deydi. Banyo odasında. 

. te•iıı 
lcahmda günde 3 k~se alınabilir. Her verde oullu kutuları ısrarın ıs 

Vatkins kulaklatını dlkmL5tl. 
- Yani Nielsen'n üç hafta. C\'· 

\'el burada mı olduğunu söylemek 
istiyOlSunuz? 

- Evet, o üç hafta evvel bura. 
da. idi, iki hafta evvel ele. bir haf
la evvel de ... ve ... ve .. O zaten her 
ll&Zllr buraya geliyor. Buradan 
dans etmeğe gidiyoruz. 

- O hnlde, dlin de hurada idi, 
demek. 

.ıılraat Ba.nk&.smda ırumba.ra.IJ v9 Cbbantıt taaarruı ae·• .. •·-"~ıı eıı • 
Ilı() UnAll tıuJUDıı.nJ&r9 lelledt 4 defa ~Pktlecell kur'a 0f q&ğtda)C 

plJ..na c&re Uu&miye d&ğrtıla~ıılttrr. 

' ~H !.O(lfJ llnılık 4,000 tin 10<\ '4tecJ 110 lll'llh• 5,000 Ur-

1 • MI • &.000 • ll' ıt • UOC 

t • !:>O l,000 • 1111 • ~· • UOt 
tO IOl 4.00CI • 

OIKK.Al: Hesapl&nnd&kl paraJar blr 1e11e lçtnde 00 llra4&0 t.~a_. 

1\lşmlyenlere tkramJyı çıktığl takdirdt ~ 20 tazlutylt nrtl~k•ı 
Kt<~ -· 1 J Mart. 1 J Hıızlran 1.1 to:yıoı U BlrtnclkA.tıım t&'1hl,. 

rinde yapllrr 

....... mt!! ............ El ............ lil ..... .. 

Beşikta§ Bulh icra memurluğundan : 

940. sın 
Bir alacağ'ın temini için haciz nltı

.nıı. alınan kahvelerde kullanılır san. 
dalyc ve mermerli masalar 17.10.941 
tarlhlne tesadüf eden cuma gUnU B.t· 

:ıt dokuzdan on bire knrtar ııçık art. 
tırma suretıle Galatada (Btiyllk Ba· 1 

lıklı) BUyUk Millet hanında paraya 
<;.evrilecektir. 
Satış l'lırasında mahcuz e~ya mu. 

bammen kıymeti yUzdc 76 ini bulma
dığı takdirde 20.10.9U tarihine tesa. 
düf eden pazartesi günU yine aynı 

1yerde ve saatte ikinci arttırması ya. 
pılacaktır. 

Vergiler müşterisine ait olmak Uze 
re alıcıların orada bulundurulacak 
memuruna müracaatları ll:ln olunur. 

(37571) 

"V K "8~ akıt,, itabevınuı 1 rı 
neşriyatından bazıl8, 

~ 
ti"rkP- kt'n<U ıayıuwı )'l'ş.u - HlkAyeıer - tSf,Klff ur"' ~ 

Sll~J (( ~ 
· :ııı ~evi yorum - H.omaıı - tS IJUllA!lol tSUl~ÇAl\ ; 

'!O Uecstf. <,ıızctenl lk - sı ı·~Wl AL'l'UG -
:Oil!C'liı<• "leb'U"liD 11'7'1 :.tU:ı - HAKK) l 'AJ\11\ US /,?' ; 
Uçllncti ~uUan Jleh11JNll11 :sııruı.•1 UUğııııo - tflL.\11 el-" 

11
, ; 

h.c.ıuıı kerıdinP 1000 kelime Ue cf:'retıo.I - fl'ranıuzca ıdt:I ; 
l{enaı tıt>ndlnı 1000 kelime i t~ llğttttcJ - Almanca ıdt•ll' ; 
ıu~oı:ı: ı.rn!lınt' ı 000 kelime e ll~rctll"J - loglJtz.ıc ı.Jt.'11> 
.\"f•Prı lianıu& - ~.Ilı.AH \'f1L' KIP 
Hn'.\·a- m• tıo - ~man 

Kız başıyla i~aret edebiliyordu. 
- Şi:mdi vaziyet aşU<ar. Bu a. 

dam her halde meş'um bir casus. 
tur. O sizin it imadmızı kazanmak 
istedi. Rahatça profesörün evini 
bir yokladı. Her şeyden evvel tak
lit aruıhtarlar tedarik clmi!i olma. 
lr. Son gece içeriye girdi ve bu es
rarengiz Tufan Suyu 13 ün sırıına 
viikıf aldu. Sonı a gürültüyü duya. 
rak kaçtı. Kaçarken kapıyı nçık bı. 
raktı. Biz şimdi medeniyetin teh
likede olduğu bir \'aziyet karşısın
da b11lunuyoruz. demektir. Bu n_ 
dam bir damlası bir öküı.li öldüren 
bu zehirle ... 

KAYIPLAR 

l<'erlköy nüfus memurluğundan al -
dığım nUfus kl'lğıdımı zayi ettim. Ye· 
nislnl rılacaı'tımdan eskisinin hUkmU 

,Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 11-10-1941 vaıW 
Vııtkins sö:r.ünli buruda kesmeğc 

mecbur olmu.5tu. Hemen kapı ~ıl
mış ve sn.kallı bir adam içeriye gir
ıni§U. Bu adamın elinde bir süt şi. 
§eıtl ve kolunun altında da bir yı
ğın ekmek vardı. Bunları masanın 
üstüne Ctoydu. Vat.ıdns'e bakma
dan aşçıya döndü: 

- lyi ki buradasınız, Anni. Sc. 
yalıatimi vaktin-den evvel bitir
dim. Bu gece erkence geldim. Ba
vulum daha yoldadır. Sabahn J,a • 
dar çalıştım. Şim<li dışarrdan -biraz 
kahvaltı getirdim. Kapıyı kapama
sını unuttum. Kor~tunuz, det;"il mi? 

- l~vct profesör. 
- Ehemmiyeti yok. Şimdi mut-

fağa. gidiniz. Kahve için ocağa su 
koyunuz. 
Kız odadan cıknrken sakallı adam 

\·atkins'e döndü: 
Annl'nin ~eni nişanlısı mısınız? 
Va.tkins dimdik bir tavırla e. 

;{ildi: 
- Benim adım Vatkinsdir. Hu

susi polis hafiyesi. Açık kapı mc. 
selesini tahkik irin geldim. 

- Demek ki öyle. Bir içki tak. 
dim edebilir miyim? 

Profesör masanın üstunc iki 
bardak koydu. Geniş şişedeki ma
yiden bu bardakları ağızlarına ka
dar doldurmuştu. Bunlardan biri. 
•ini dudaklarına yaruıştıımak uze
reyken Vatkins onu bileğinden ya. 
kaladı ve : 

- Kendinize geliniz. profesör. 
dedi, ict.iğiniz şey tufan suyudur, 
tanınmış zehirlerin en kuvvetlisi. 

Profesör omuzlarım silkti. 
- Burada kUçUk bir yanlışlık 

var. Mesele bambaşkadır. Anni'nin 

yoktur. 
r•erlköy nvukıı.t Mnyos Kuyu sokak 

1'o. 25: Mahmut o!\"lu Halim Kurtoğlu 
<37568) 

• lllo • 

T. C. Ziraat Drınl<0sı İstanbul §U· 

besinde bulunan 24516 sayılı ta1::ırruf 
hesabım için istimal etmekte olduğum 
mUhUrllmU zayi ettim, Yenisini yaptı_ 
racağımdan eskisinin hUkmU kalma· 
dığınt blldlrirlm. 

Mustafn Gllndoğdu 
(3it:i64) 

İstanbul dörd!lncll icra memurıu. 

ğundan: 910 • 2."~ 

Bir borçtan dolayı mııhcuz olup pa
raya çevrilmesine karar verilen 300 
lira kıymetinde ıs kalemden ibaret 
kane.pe ve koltuk takım vcsalr hane 
eşyası açık arttırma suretlle 17.10.0U 
cuma günU saat 9 da Beyoğlunda 

Mektep sokak 18 No, lu npartıman 

2 No. lu dairesinde paraya çevrile_ 
cckUr. Teklif olunan bedel muh:ım

men kıymetin!n yüzde 75 ini bulmadı
ğı surette 20,10.041 saıı gtlnU aynı 

saatte ve yerde ikinci arttırma sure· 
\ile sa tılacnğı ilfın olunur. 

(37561) 

iı."rklnrına tahammül edemiyordum. 
Blltün içkilerim.i içiyorlar. Bunun 
için likör §işelerlnin üstüne ilıi.ç is. 
mi yazıyorum. Bu ~edeki ilaç ha
lis viskidir. Sıhhatin.ize! 

Profesör bardağı bal)olttı. 
Polis hafiyesi Vatkins hafif bir 

tıtreme içinde odadnn çıktı. 
Çeviren: Fethi Nuri 

AŞKIN I\1UC!ZES1 

- Vera. dedi. Şimdiye kadar iki çocuk d.:>ğurdum. 
Ne yapılmak icabckı, biliyorum. ~enin de elinden neler 
gelebilir. Bunu <l.1 l::iliyonım. Eğer gönlün isterse ... 

Öyle sanıyorum, bu teklifi t•akip eden bir dakika bana 
bir sene kadar uzur p,eldi. Artık tak~tim keı:ilmişti. O an
da ölümü tercih ec'!ebilirdim .. 

Birden utandım. Kendi aczimden, biçarc-liğimden 
utandım. Ani bir kararla başımı kaldırdım . Bu dakikada 
bana muhtnç olan. benden bi~ok şeyler rekliyen cesur 
k~dının ?..ayıf vücuciunu kucakhyarak: 

- Söyle lrıs, dedım . .Ne yapacaksam goster ... dedim. 
Fısıldarken, dudakları titriyordu: 

- Ya sen buıada olmasaydın Vera .. YaralJ!>im. ana 
bin şükür Bin ı:ıül.ür! .. 

Şcfakl'dll cvvclkı. o müthis sa~tler benim icin kor
kunç tbir kfıbu~la n.u<.'iı.e dolu zafer anlan oldıı .' 

Dışarıda rüzg-fıı keskin cığhklar kopararak uludu ... 
Burada,i c:eride ice oir kadın cehennem azaplal'iyle yanrlı, 
yandı .. 

Doğum ne ko: ktınç, o nisbcttc ne güzel bir ffY ! ... 

lris'in tırnakhırı. avı..clarımı kanattı. Loho-:ı yatak· 
ta sinirleri gcrilmı., bir halde, kımıldamaksızın \'atarken, 
birden sağa sola donerek kı\ r-dnıyor, iki buklün1 oluyor, 
\'C adeta İn nlığındrn ~ıkıyordu . 

- Bağırmam~ lıyım .. <,,'ocuklar },orkacak!. derken, 
gene kendini tutnn.ıyor. müthiş. f::ıkat' kısık bir foryat ko· 
parıyor ve sız'anıyordu. 

- Kocam nedeıı gelmedi .. Alı ne yapavım: . Elimde 
değil .. Kendimi tuuımıyorum . Neden gelmedi kocam .. 
Ooof .. Ooof .. Dayan.;ı.mıyorum .. Daya .. na .. mıyoruın ... 

lriı:'in yeni cıgi1ğı, GOcukla11 uyandrrdı. Onh,rı avut. 
lum: 

\ 

AKTtF 
Kaaaı 

Altru: san Kiloc-ra.m 
B&nluıot • 

72.601.628 

Ufaklık . . . . 
OabUdeld Mohabtrler ı 

l'llrk LlJ'LIJ 

Harlçt.ekJ Mubablrl• : 

• 
o 

• • 

Altm: San Kllo~m 9.415,708 
A.Jtma tahTW ltabn Mrbeat dO
rlz.ltr . 

oıger dönzıer n oorçıu Klh1nı 

baklyelen
1 

Har.ine tab'rilten ı 
Deruhte edilen eTH"k ı aakd!ye 
ıc&rfılı&ı 
Kaaunua 6 • 8 maddalertne wYt'l· 

kan Eiula• tara.tmd&n Ylld 

r.edlyaı • • 
S-edıaı (.,'GsdaaJ. 

ııcaı1 Senedat • 

&abam n tabnl&a etlııdalu: 

Oeruhte edilen tTralu nakdi· 

1ell1D kar,Uıtı eall&n:ı •• 
t&bY11At 1Ubaı1 kıymeUt 

6erlıen Eahata " Tıth•n&t ı 

ı\Y&11!11"r ı 

• .t. ltm •• dö'Ytz llurtne a•ana , 
ralınlAt ııserm. an.u . 
liAZineye lc1M •ad a•ana 
Aıı. r.lneye l•M No. kanuna cöre 
açılan altın lı:ar~tlıklı a•aıu 

Hlnedarllll • 
Muhtelit • • • • • 

Lira 

102.12U17,77 
9,53{_644,-

494.023,62 1121152.8~~.39 

460.561,66 160,561.GG 

13.243.946,15 

-.--

49.167.452.0S 62.711.308,28 

lN-l. 7 48.563, 

21.764.266,- 136,954 2!.li,-

. 
27 5.927 .94 7,39 275.927.047,39 

45.322.681,03 
.. 311.443,46 53.ti34.125,S9 

4.ll99,33 
5. 7i2.641, 78 

-.-
167.500.000,- 173.277.641,11 

4,500.000,-
11.562.0!56,12 

YekQ.ıı 831.210.912,29 

1 Temmu1 1!!38 tarlhlr.den itibaren. 

AŞKIN MUClZE..'11 ~5 

Uyuyunm: çocuklarım .. Bakınız anneniz hastn . 
amma. siz yaramıJzlık <>derseniz iyileşmez .. dc<lim. 

~aatler rnrdı ki ben aı tık kendimden geçmiştim. Ve
ra. değildim . Hastanın \'f'r<liği emirleri hiç düşünmeden 
bir ırı!ı.kine gibi yerir.c getiriyordum. Kendi kendime kuv
\'et veriyor: 

- Aman Vera dikkat, sakın bayılma .. İki can saı1a 
bakıyoı·. Haydi bır gavret daha'. .. Sabrın sonu ~elfunct •. 
diyordum. 

1\lüthiş ıztırap, sinir yoran bekleme anları son~ crmi
yecckmiş gibi siıı·dU. Nihayet şefak söktü, aynı zamanda 
da ince bir viyaklama duyuldu .•. 

O zaman ikincı bir mocizenin, doğum mucizesi kadar 
ha~yet yaratan bir mucizenin vücuda geldiğini gördüm. 

İris'in bebeği doğunca. ıztırapla çekilvniş. kaskatı ol
ınuş vücudu birder: boş.aldı. ve kadın derin bir rahatlıkla 
ı:ı.rka Ü!".':i yat.ağma uzandı. Kollarını uzatarak ancak işi· 
tcbilecc~im bir sesle: 

- Çocuğumu verir misin? .. diye fısıldadı. . 
Bebeği onun kucağına verdim, ve ı:;özkrirne inanamı

:ı.-arak İrisin yüzün\i serrcttim. 5'lrarrmş. çökmüş yüzün
de vördl:ğüm tatlılık ve sevgi, bu iına kadar gördüğüm 
5eylerin en güzeliydı. 

Boğazıma bir yumru tıkandı. Demek ki kadmlar <lo
ğuı ıınca. böyle oluyorlardı. 

Bir ona. bir do kQllanndaki. yamrı yunını, kil<~ücük 
in::ıanhk nümııncsiıı~ baktım. Tarif cdemiycoc~im bir his 
bı.itiin v~rl!ğımı k,ıpiadı. Demek ki kadınlar, sırf bu saa
ıl ~,., ·...; ·m ,1. ı- : _ - ··' 1 · ~· ·· ,,. .. q;M bu ıztırapla-
ra katl:ınıyorlardı Bu ne büyük bir ferağatı.ıı. 

Diz üstü dü~erek: 
- Ah lri , d"dım. O kadar yanlış yolu sapm1.c:;ım ki .• 

PAS1F. 
Serma•• 
lbtı1at ak.,.s , 

A.d! Ye teYk&lAde • 

Hu.suaıl • 
• 
• 

• 
• 

• 
• • 

rdınt\ldeld 8anJaıottar 1 
Deruhte edilen enaıu aakdfyı 

Kanunun S - ı IDci maddelerine 
terllka.D Haztnı taratmcıan nkl 
ı.ed.lyat • 
Deruhte ed11u nra.ııc o&.lı:c%1yt 

oe..ldy ... 

Karflhğı tamamea aıtm 3lara.lr 
JAveten teda'ril.lı ra:ı:edilen 

tteeakoot mulıab!ll Ul•eteıı teda. 
•a&ed. 

Hazineye yap:· .. ., aı •.,., ta~rlıklı 

na.na mukabl\t 11~2 No.b kanun 
mucib1not UA•etoa tod&•W• •&· 
ı.e<Wen 

HEVDDATı 
,.. ..... , Uraa: 

~tm: 8afJ Klloeram 

. .... . . 
~ 

8'7'7,1Ml 

s~ No. u.ınuıa c-Ore B&zuaeye 
açıla.ıı aYan.e mukabW tndt oıu
aa.ıı altmıar: 

7.822.019,lt 
6.000.000,-

11')8.748.563.-

21.764.266. 

136.084.297 

17.ooo.ooo. 

2ı:;o.ooo.ooo. 

99 000 000. 

71.045.606, ı 

1.233. 782,0 

78.124 ı67 .lı -;an KJloCT&Jı" G5.5ll,U3t. 

rum raa1tııttuo : ------
AJtma talırill ltatıO ~ . -,-
Dlter dOYizler •• alaca.kb Kll· 
rtııı beJdyeı.rt • • 27.235,320,fi 

MUhteW • • • e 6 A A A 

YekQD 

İskonto ha~dl ~ 4 Altın Uurlne avans ~ a 

Devlet Oemiryollar1 ve Limanları 
Umum idaresi ilanları ._ ___________ .,...-- 1'0~ 

)fuhammcn bcdel1 180.000 lira. olan 20.000 adet !tayın /.# 
3.11.041 pazartesi gtlnll saat 15.30 dn kapalı zarf usulU ne 

b
. 1 

re ınasındn satm ıılınacnklır. ııi 

Hu işe girmek isliyenlerlıı 10.250 liralık muvakkat tcti!80 ı 
nun tayin ctllğ: vesikaları ve tekllflerinl aynı gUn saat 11· 1,t' 
misyon re!Rllğinc vermeleri ıllzrmdır. Şartnameler parast21 ~fll 
da malzeme dairesinden, Hnydnrpa§a~a tesellUm ve se,·k ş 
gıtılacnktır. 

~ ~ * tt 
Aşağıda cins, mlkdan, muhammen bed!.'l ve muvakk81 

malzeme açık okslltme usulU ile alınacaktır . ..'J(ıl 
Eksiltme 31.10 041 cuma gUnU saat 11 de Sirkecide 9 ı, 

da A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. . . 1~ İstckliler!n muvakkat teminat ve d iğer kanuni ve~ 
aynı gUn ve saatle komisyona mUrncaatıarı l!zundır. S ceJ 
olarnk komisyondan verilm"klt"dir. 

Cin!il 

Fnyans 

" kenarlık 

mikdarı 

.Adet 

16000 : 
5000 : 

.)luhanımen 

ooııcı 

Lira 

2520 

... 81.'iEE ........ ~ 

VAK 1 T matbaB5! 
·JI Kitap kısmııtı· qenı 

1 
tanzim edip açmıŞ11 

Kitap, mecmua, gtızete 
T ... b·1 ,. ... a 1 er ""mınn ,.. .. '71T1 

bas~'' 
ah'' 


