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'- Rusyanın itimadını mı 

kaybetmeli? 
'- Bu itimat uğrunda 

küçük milletleri mi 
feda etmeli? 

8tokbolm, 19 (A.A.) - D.N.B. 
l>agema Nybcter gnzctslnirı, Lon • 
~ rnuhablri bildiriyor: 

Karşılıklı davaıaıın itk celsesA yapıldı 

Hamlet piyesinin ıehir tiyatrosu sahnesine konulmasından sonra yapı-
lan tenkitlerden doğan hakaret davalarına bugün başlanmıştır. ' 

Hatırlardadır ki (Hamlet) şehir tiyatrosunun dram kısmında oynanmaya 
baılandıktan sonra Celalettin Ezine Tasviri Efkar gazetesinde (Şekspirin oğlu 
Hamlet şehir tiyatrosunda katlolunmuşt ur) bn!}hklı bir tenkit yazısı yazmış. reji. 
sör Ertuğrul Muhsin de, onbeş günde bir neşrolunan ve tiyatroda satılan (Türk 
tiyatrosu) mecmuasında CelaleUin Ezine ye bir cevap vermişti. 

Ertuanıı Muhslnin verdiği ccvıı. • 
bın. hakaretAmlz olduğunu gören 
Cel!lcttin Ezine, Ertuanıı Muhsin 
n.lcyhlne bir hakaret dnvnsı 11.çmııı _ 
tı. 

Bu davanın açılmıuıından '!'ıonra 

bllttln tiya.t:ro mllneklddleri ve mem 
lekcti.mlzln en tanınmıt'J muharrlrle • 
rl tıkir!çrlnl söylediler. Bu arada 
gene Tasviri E!kAr gazetesinde P<". 
yami S:ıfa bu mevzu etrafında blr 
yazı yazarak tJyıı.tromuzun mutlak 
111nettc ıSiah edilmcdnl istemi§ ve 
Ertuğnil Muhsin hakkındtı. fiklTlerl 
Di söylem~. 

Peyami &fnnm bu yazısını da Er. 
tuğrul Muhsin çok ağır görmll§ ve 
Peyıı.ml Sa.ta aleyıün<ı bir hakaret 
davası açmt,<tlı. 

Bundan ~ka Ertuğrul Muhsin de 
Celtılettin Ezine aleyhine mukabll 
bir hakaret davası açllll§tı. 

Bu davalara bugün öğleden sonra 
saat 2 de bıl§Lana.cağı, gazetelerle 
UAn edildiğinden bUtUn tiyatro me. 
rıı.klılan ve Unlverslte talebeler. 
muhakeme saatinden çok evvel adli
ye blnllBUUl yığılmışlardır. 

Fakat muhakemenin cereyan ede. 
ccği birinci asliye Ceza mahkemesi 
nl.n salonu çolt küçük olduğundan an 
cak gazeteciler ve muhakeme ile s 
in.kadar olanlar ealona. alxnmışınr. 
diğer meraklılar muhıı.kemenm ne • 
tices!ni öğrenmek için koridorda bek 
lemlşlcrdlr. 

Toplantıda Vali de bulundu 
Parti Genel Sekreteri Fikri Tüzer ve Maarif Vekili Ha
san Ali Yücel bu sabah Ankaradan §ehrimize gelmişlerdir 

ingiliz Genel 
Kurmay 
baş Kanı 

Vazifeden 
çekıliı101 

--o--

Mareşat unvanile 
yakında 

Bombay 
vaiısi olacak· 

--<>
Yetine tayin edilen 

general: 
Sir Alen Bruk 

ı.onara, 19 (A.A.) - Jlöytcr: 
1mpnrıı.torluk genelkurmay ~a

.ıı general Slr John Dll, llkkAnun 
da vazifesinden çekilecek ve yerine 
l'nnvııtan kuvvetleri başkumandanı 

general Slr Alen Bnık gelecektir. 

60 mçı ya.§Inıı girerken vazlfcsinl 
terokden general Dile Fledmarepı 
unvanı verilmektedir. Bugün Bom
bny valisi bulunan Slr Roger Lum

Bay Fikri Tüzer ve Maarif V ek·. 
li Üniveraite talebe yurdu ihtiyn • 
cını tetkik etmek üzere saat 15 de 
yan:larında vali ''e belediye rei'"İ 
Lut.fi Kırdn.r olduğu halde üniver
siteye gitmişler ve rektöriin de i . 
tim:kile bir toplan1l yap.nrşlardır. 

Topla.nt.rya üniversite talebesi -
nin yurt ihtiyacı ctrafmda rektö -
riln tetkikleri etrafında hıı:m-laııan 
raporu okunmuş, ihsai malilmat n. 
lmmıştır. Bilahare yurt ibina.sı ol • 
ma.k üzere te.sblt edilen üniversite 
talim taburu etrafındaki binalar 
ve pavyonlar gezilmiştir. 

Yarın yine aynı mevzu üzerinde 
görii§ülerek talebe yurdu meselesi 
kati surette hıtlledilecektir. 

Almanlar 
büyük 

kay plar 
vererek 

Moskova 
onunae 
RusLarz 

iraz d ha 
ger letti 

leyln valilikte çalışma devresi sona Lon~ 19 (A.A.) - Rusyndakı 

erince, Bombay valiliğini mareşal j aakcrt vaziyet hakltmd:ı cepheden a. 
Dil üzerine alacaktır. iman son haberlere göre, Alm:ınlar, 

tmpnratorluk genelkurmay ikinci Moskova bölgesin.de, bUyUk feci:ı. • 

b4kanı general Slr Hcnry Povnaı kdrlıklnr paha.sına Ruslan hafif suret 
lıaııkıı. bir lşe tayin olunıı.cak ve f:S te geıilctmcğe muvaffıı.k olmuşlar • 
yaşuıdıı. bulunan tllmgcneral Nye im , dır ve §lmdi köy etra.fmdıı. kanh bir 
pnratorluk genelkurmay ikinci b:ı.ş. muharebe yapılmaktadır. 

lyı haber alan mıı.hfilıerdo söylen• 
11ıtbıc g!Sre, geçen he.ftn. zıı.rfmda 
ao.,yeuer birliği elçi.si Maylski, 1n • 
ttıb: hariciye nazırı Edeni lkJ dda 

Afrodit davalarında.ki izdihamı na.. 
zarı itibara. alan mUddeluınum1llk 
intizamı temin etmek lÇln, adliye ile 
yeni postaneyi blrleştlren kapılan 

ltapatt.ınnı,, ve merdiven başlarım da 
polls kordonıen lle tutturmuştu. 

BUGONKO 
MAHKEMEDE 

HAKİM 
HEYETİ VE 

DAVACILAR 

DllF"'" Dcvnnıı 2 inci sayfııdn - ı:>evn.mı 2 inci &al'1Bd!ı 
~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 

~l>aret ederek. harp iltı.n etmesini 
'-tediğtnı bir kere da.tuı. söylemlıtlr. 

1-veı;:u gazeteci, diyor ki: 
ı..lzıgıuz resml mah!Weri bUtUn bu 
"'il lıcnllz munl!Akta bulunduğunu 

~lUyorlar, Bununla beraber Londra 
llttl§ahtuerlnln bUyUk bir kıımu, tn. 
CUtercnin FtnUUıdayn harp lltı.n et • 
llıeaını. muhtemel görmektedirler. 
~Yle bir harp UAnı için ileri sUrU • 
lttı ba§Iıca. sebeb, SovycUer birliği _ 
llirı ltlmntmzlığını ortadan kaldır • 
lııak ve Moskova hUkiUnetinln arzu -
~ karşı cemllekAr davranmak iL!. 

dlr. 

Gazetecilere de muhakemeyi rahat 
ça takıp edebilmeleri 1!:1n numaralı 

kartlar verilmişti. 
Samiln arasmd..'1 meınlekeUmizin 

tanınmış bir çok snnatk4rlan bulu 
_... Devamı 2 lnd sayfada 

Yarıaallasl şer 
Halka dağılmak üzere t>ı~er taraftan dUnya. cfkArı umu

t:ııırcainln :tngtıtere ta.ra.fından Fln • 
1lııdlyayıı. vaki olacak böyle bir K k ' l k l 
~eti:ıu:~~:e:u~w:ın!~: agJna am l ara 
1'tıtl'I fedaya ııazır olduğuna del!l •• d •ı ~ 
ltıakkı etme.sinden çekinilmcktcdlr. gon erı l or 

l>agens Nyhet.cr, Londra.nın bu 

Japonyadan 
gelen 

Haıp ses erz 
V~gtoıı 19 (A.ı\ ,) - Salı gUnll 

Japon parıtuncntosund..'\ ziraat nar. 
n Şimndnnın harbe! bcyıı.nntı Vıı. • 
şlngtonda ancak §8.§kınhk kelimesile 
vnaıflan.:Jırıla.cak bir ıı.ksUlfunel uye.n 
dınnl§tır. Şlmn<lıı bu beyanatını.Hı 
birleşik dl'vletlcrl bugUnkü Avrupn 
anlR§tnazlığına aebcb olmnkın iUıam 
etmııı ve blrle;ıilt devletlere ltarşı Ja 
ponynyı hemen harbe girmcğe tcş _ 
Vik etmiştir. Şimadanın bu beyana 
tından evvel general Tojo ve amiral 
Togo da gene harcı nutuklar söy1c • 
mlŞlcrdlr. Va1lngtondakl intiba, biz· 
zat Japon hUkQmeUn!n Kurusuyu 
\"8Zlfclendlrdlğl işin muvaffak olmn
masmı nrzu ettiği merkezindedir. 'takl n1ha1 kararı hakkında he· ı 

llflı bir tahmin yUrtltUlcmiycccğinl Ekmek mescl<ısl bUooiln tamamen fiyatın n.rtırıhnası, u.n1a.rm yerine 

~ınckt.cdir. halledilmiş ve fırınla.rm önünde sarfo!ması için her fırmdn bir me. •·-------------. 
izdiham ka.lmm3.J6İır. mur bulundunılması bu S.Ikmtıyı. 

Polonyanın 
Alman olan 
umumi val ;s~ 

Bu ınemleketı n 
Almanyadan 

ayrllaınıvacağını 
sövlüyor 

W: l'ıızı ı :! ıııı·i sayfada 

Birka~ gilndenberi şehrimizde izale etmiş ve halle teskin olmuş. ' 
hissedilen darlığı gerek halk ve tur. 
gerek frrıncıla.r ya.ratmışlıı..rdı. Bu 1 Belediyenin aldığı tedbirler yeni 
yilzden yeni bir sıkıntı vukiıbu.lına bir sı:krntrya mahal vcmılyecck ve 
ınası için belediye şehirdeki _;ıüfusu halk boş yere endiŞeye dUşmtye . 
teshlt etmek için fişler dağıtacak 

1 

cekti.r. 
tır. , _____________ _ 

Bu fişler yarm kaymakamlrklara Basm mensuplar m davet 
gönderilecektir. l 

Bazı kimseler fişleri vesika :zar. Türk .B:ısın lfüliği 1stanbul l\lm· 
netmektedlrler. Bunlar SIIf şehir takao;ı Reisliğinden: 
halkım tesbit ve muaYYen semtle. j Mmtakamız n.dma, Türk Basın 
rin veya mahallelerin civarların • Birliği Ummni k-0ngrcsine i.: tir.lk 

1 dnki fırmda.n clmıek alması içindir. eden mırra.lıhnslarm kongre ııet:cc. 

(:ilı!11nlaır 
Kuübü 
Aşk, heyecan 

ve macera 
romanı 

Yazan. 

SKENDER F. SERTELL t 
·------------~ ... ,.,.:, 
BİR 1I<t GtJNE KADAl\ 

EN tiON OAKIKA'da 

Zira bazıları end4ıeye düşerek 2-3 leri hakkında verecekleri ıruılfımatı 
kişilik ailesi için 10 ekmek blrde:ı dinlemek üzere Birlik a.rkad!IJ]ları
almışlard.tr, Fakat belediyenin a:. mlZID. 22.11.1941 cumartesi günü 
d!ğı tedbirlerden şehre pazar gün- saat 14 de Eminönü Hnlkevinc gel- I 
leri fazla un verilmesi, normsi sarJ meleri rica olunur. ._ ____ o_k..ıu~iııı·:ı.ca_k_-;_ın.ızııiı. ___ _. 

[Qününfilanosı] 
Vesi aaa ork 
yalım ·ve kaçmıya ım · 

\ 'azan: Bir Muharrir 

1 ~'l'İlll.ı\Ki aı.altm:ı.k kin, lıü · 
kürnetin ta\'siyclerl. basının - bu istihlak tempoc;u içinde • uzun 

telkinleri \ 'o halkın ısuuru kfıfl gel. !>Ürcceğine inanmak tam bir gnflct 
miyor. Hele Türkiye gibi milli a. olur. };ğer istihlukiıı tem1>0sunu 
nnnrfori nı"SMnda sıkı 1ıir tnsnrruf tleği5tlrmez <le sn.rfiyatınuzJ nzaH. 
Hiy:ulı olmıyan memleketlerde, b- mazsak yakın bir gelecekte bizinı 
rofın iinilne geçecek fert lrndesini ıle o;ılnntıya düsC!Ceğlmlze . üplıt 
lıare'ket~ ~etimıekten suur adz edilmesin. 
l•ahyor. Anup:ınm en eli ., 1kı İ~lıal ~·e istih al ID:'\llarımızla i 
memleketlerinde bile hal bö~·le ol. • iUılaklmiz :uıısmıla hır mm•azenc 
duğıı ·~in, oralarda. btihlalrin ele\_ ı · unnanı;n ~Ü roh-tan gelip çat<. 
Jet irndcsile sınırlııntlırılmruıı liizını mı~tır. iki sabah gazetesi, pek 
gelmi;.tir Bütün krtad:ı l'iirkirc· haklı ola.rnk, ,·esikn u ulünü müıfa. 
<fen b;,.-.k~ \'esika usuli.i~e ba<; ,.;.r fan etti. Bizim de bu sütunda fiyat 
ıııı:van ~emleket kalnmclı. ~ ül<Seliı:;lcriııe \'C ilı."1ıs.-uli sefer~r-

Gcr<'i .\nuııamn ~imdilik bolhıl, liğe dair ~'UZ<lıklarmuzı hatırlamak 
hinde tek balıtlyar memlekı•ti liıtfunda bulunan okuyucularımu 
'.l'üı'ldyedir. Harbin başınclanbcrl istlhlUld tahdide ne kndar tnnıfhı 
ı.ırhsuıı, harbe gfnni" veya gim1cr oldu,i:;'UlllUZU bilirler. 
mi~. i~;!;ul etlilmi~ , ·eyn edilmemi-. \' e"İlil\ usulünün sebep olaca··• 
m e m 1 k e t 1 r 1 ıı h e ı• " i yolsuzhı'klıınlan dob'11cak mnhdııt 
zaruri i h ti y 1\ c; ma.ddelcri. zi.ra.nlar, \esiknsızhğm nın.hzurlnı ı 
nln sah. mı 'esika~·a bağlndıl\lnrı ~anında hl~ kalır. Bu yolsuzlukla, 
halde biz buna lüzum ;:ömıemistll,. rın ünUne geçmek snnıldıb'I lmclnr 
I~akat bize bolluk gibi görlinen. se, da :1.0r bir şey dc[.>ildir. Kontrolü \e 
Jıeın izafi, lıcm de mu\'akkııttır. i. ccz.nlnn iıldetlendirmek ldifi ge • 
zafidlr, çünkü h:ırbln başmdanberi lir, J~h·crir ki adli kanunlarmııı 
bir90k ithal ve istihsal maddeleri iktls:ıdi lmnunlnrla n.tba~• berabcı 
mMn a7.alılı&•ma, fiyatlarının nrt.t ı. ;;-itsin. Bu mu\'ıızilik eşyanın tahin. 
ğma "üphc yoktur. Türkiyedel,i tine uygun olduğu i~n güç sandı. 
bolluk, Avrupadaki müthiş lntlığn ğımız Şeyin pek kola~· olclnğuno 
ni bctledir. Hakikatte, memleketJ. ortaya 'coyncnl•tır. Vesikadan korli 
ml:ulc de hir!;:ok ihtlyat mnddeJerl mıyalmı ,.c kaçmrvnlım. Biz oruı 
günden gUne aıatmaktailrr bunun ~itmczsrlt, ılalı:ı fero şari.bl' için,.. 
için bizi bugün "'eYinrliren bolluğun ılc, er g-~ o bize gelecektir! · 



,e - t!:S ~N OAlrtKA - 19 SO?lo"TEŞRtN 1!)1] ÇARŞA'N'BA 

13ic, lki KOlta : 

VATAN UGRU l 
G4rbü Anndoloda çok t:ı.ıımmış ka&aba.lanımzdan blrl! Şeker fab,. 

ı·lkalanuın IDleJneğe açılmacsmd:ı.n sonm bllhıı. :ı. ıl:ı.nc:ır tlcaretlle 3öi1'
reı 11.J.Ara.k hnlkı zcng\nleıııeğo başln.mrş, h:ı.ttii. ı ı:terlndcı 1.11nırtnlll>lc t~. 

ferrM etmlıt olanlar ruullr değlt 
Dff;)·lo btr lmsa.bayı bir ya.hancı sırntile, JUM;ıl t.ı:L.il.lyill cıbbllln;L. 

niz'! Hlç Jeğllae nl\Ju.5U nl"TII rıtlh'}'n ta. cfan, fıtlc~t ticareti krt diğer 
bir I•.~ daha tmn.iz, bnllu tar.ıfınd:ın d !ın b:ı.lnmh, soı~.tlmln 

dalı:ı. fyl ••• 

Ne mUnMCbot '! tatuyond.a.n itiba.rcn ltasaba)n. aiım a.ttı:;-uıız ıl!r. 
klka nyııltlıınnrz.ı öyle blr b:Llçık kaJ'Bıl.a.r ki bütün lı.ı~ mn;urtı, en ııtrır • 
bir cl~lm gibi onduı ı.mrtulcı:ru)~ğınız.ı derhnl :ı.rılnnnnız nlçlnZ Çiliı.. 
kU lnsanlv.rmm bütün rıenglallı,"lne rağmen yollar boı;uk o hele, en a.. 
~ on sencdcnberl tn.mlr gönoomı., \"nZlyettQdlr. 

Bu yollar düzelemez mı'! •• T&mlr oh111amıı:z mı? 1\.cııs:ı.ba içindeki 
bu çamura blr nlhayot Terllemc-L rol'! l'<o..sıl olm:ı.z? n~ maoele, tşl 
yalnız belediye reSslnln ~Uncıe ve omuzlarına. yüklıgılyerolt bir ıus.-.. 
ba.nm lntlza:nım Mr fcrdlıı &Yfl ayn omo:r.l:ır013 alm:ı.s·, 'c büha.."ll!la 
l'Jeflglıı kıuıaba tııcaulannm bunu Idrılk ederek her hususta. 003 yar. 
duncı bulunınaımlır. Baktmt'lız kas:ılııılıı.rmııı ı:.nc:ıl< b:ı fi•ırotle dUzeltebı.. 

Urlz. B~r ~1 kanun çc~~lıtde be.klomek \'C yııpmııl• iyidir. ı~o:uıt 
blr ~k \'8.kalartla ~ne lauıon yoloııtlan lstlfwic ııa neler yapılmaz: Bu 
tllcc:arlardan birkaçı blr araya g~lorek kasaba b~lo:lly~lne birle~ s~ 
Jca#ı 3-apaal' ~ hediye ede:ncz nü'! Ba taşlan soka~a <iökecel• ustr. 
1&r g&ıdoremez mi T ı, arzu etmek oba.n ! Bn mlS3l de hruıu!!'J değil u.. 
mumldir. Kıııı8&lırun.nmızı artık aslah etmeli, onları otumrol; \'C te:.oo<-k 
7uler b.ıılJne g-eti?mf'J!yb;. Bor ı ı do ııu:.omet.ıcıı b kla.n:Mt<!n no mltit 
~z. EN S01" DAlilKA 

Alman tebJiği -
Bcrlln. 19 (A.A,) - Alman ordu. 

ı:ı.n ooukuma.ndo.nlığınm tebliği: 

Doğu cephesinde, muvaff!.ltlycUI 
yeni taarruzlar yapıJııınkta.dır. Son 

l 
l1ç giln za.rfmdnld mu!ıo.rcbclerde on 
binden fıu:la esir alın.nıt ve 171 zırtı 
lı araba tahrip ed.lmtıttr, • 

1 Slvastopol l;ntesinc ko.rı;ı yı.ıpıla.n 
1 hava taarruzlarında, deniz lnllaat 

tczgılh:ı.ırında ve patlayıcı maddeler 
depolıı.rında ı;lddet.ll l.nfilAklar oldugu 
mUşabeue edUmlıtır. I..imnnda. bU • 

1 yük bir nakliye gemisi bir bomba J. 
sabctlle ha.snra uğratılmı~lır. DUn 
gece ımvft§ tay-jo.t'clcrlm!z, Moskova 
ve Lenlnsnıddo. askeri te,i3lerl ve 
cephenin merkPZ l<eslml gerialndekl 

1 
münakale yo1t:ı.nnı bomhalııml.flar 

dır. 

DUn gece bUy1lk Britanya adwıı c. 
zerinde hnrckAt :ı,-apan tn.:-yareleri • 
mlz, bllhııssa 1ngtıtcrcnin doğu aa 
hlllerlnde liman ve iaşe teslsleıinc 

nğır çapto. bomtr.ıt:ı.ı·ıa taarruz et • 
ml.§lerdir. 

9/15 sonte§rln zarfınd:ı S<>vyet 
hava kuwetıerl 232 tayyare kl\y'bet .. 
mtvtlr. Bunıcınn 122 trl hnvn f!n.vn~ln. 
rıncln, <l4 U tayyare ka.rşr koymn top 
çusunun a.le§lle vo gcrl kakı.nı da 
)·erde tahrip cdllm~llr. Ayiıı mUd • 
det znnmdı:ı. doğu cephesinde yalnız 
24 Alınan tnyyıırcsi kaybolmu§lur. 

Amanlar 
Merkez cephesinde 

av SIDID 
izi 

Sovvet tebliği 
l\loskova, 19 (A.A.) - Sovyct ge. 

ceyarısı tebllğl: 

18 sonteırln günU, !ntalnrımu:, bU. 
ttın cephelerde dU;imanıa çarp~mı§ • 
!ardır. 

Muharebe, Kalln!n ve Volol:olmsk 
kesimleır!ndo ve ce:ıup batı cephesi • 
ııin bir ltczlmlnde bllhn.ssıı. §lddcUi ol. 
mu§tur. Bu muharebelerde kltaları • 
mız, düşmanın hllcumls.nnı tardet • 
m~ıer, malzeme tahrlp etml§ler ve 
Alman kuvnUerint imha. ırurctile 

dU§ııuın3. telefat verdirml§lerdlr. 
17 sontqriııde 18 Alman tayyaresi 

tahrip edllml§tlr. Biz f tayyare kay • 
bettlk. 

Boma, 19 (A.A.) - lalyan ar• 
dula.n umumi kararglU\mnı ~35 nu.. 
mnnılı te'bllg!: • 

İngiliz hava kuvvetlen Brendlzi 
ve Napollyo tekrıı.r taarruz ctm~lcr,. 
clr. Ölen y~ ynrıılaııan yoktıu·. Ha 
sar cüzidir. 

'l'obruk ve Sollunı cepbe.'!indc 1 • 
talyruı topçusu fııalıyet ga.,tcrınlştir. 
Slrenalk Uzı:rlndeUl hava savnşlı:ı.rın. 
da, İtalyan avcı tayyarelcrl iki d~· 
man tayyaresi dli§Urmll§lerdlr. Al • 
man avcı ıayya.relerl ~r .:..ngıuz tay. 
yareş!ni ruıuarmuza ınoıeğe mecbur 
ct~lerdir. Dll§man tayyaralnln on 
altı kl1Jldlen ibnret nıUrcttcb3tı esir 
edilmlıUr. 

Gondo.r cepheslndo dU,ma.n, Tulu. 
dan guruba kııd&r devam eden hava 
taa.rnu:ıarrnı tekrar etml§Ur. Anuda 

c:;--- .. ...... ~ .. ,, .... ...-,---

Ankara, 19 A. AS - Türk ha. I ve tayyareler ilzernde çatş:ıaal -
va. kurumu genel merkezi, dün se- nnn b:ı.slıı.mışlardır. 
at onda Mardin mebusu general Gedikli pilotlardan başka harbi. 
Seyfi Dü~görenin baı:ıkr.nlığı aJ • Yeli hava subay namzetlerine de 
tında altı aylık toplar.tı3mt y::ıp .. kurumwnuzca planör ve pa.nı§tlt 
rnıştır. Rahmetli general Cemal talimleri yaptırılmı§, meslek ders• 
Mersinli "İçel,, in hat.ırası ayakta lerJ ile ecnebi Usam 8ğretllmi§ÜI'. 
bir dakika sıısularnk nnıldlktan 

1 
Bu kış aynca 104 harbiyeli da}ın 

!!onrn geçen toplantıya ait zabıt geniş programla yet'ştirileC(>ktir. 
lmliısnsı, merkez idare heyetinin Son nltı ay içinde 19.124 tayya.. 
çalışma raporu ile murakipJar ra· re uçuşu, 16.710 plfuıör uçuşu, taY· 
r.oru ve bilanço tasdik edilırJ!J. ge. yı:ı.relerden 1.352 parnşiltle atla~· 
nel merkez ba§ka.nlığma bay NurJ kulelerden 11.024 atlaYI!! ysr.J:ınaa 
Demirağ tarafından verilmiş olan tir. 
bir dilekgenin tetkiki için 20 • 11 Cümhmiyetm 18 inci yıldönft .. 
1941 p .. rşembe günü saat onda b!r ınünde ıoo e yıı.km pa.nııtıtçilıl:U• 
toplantı yapılms.sma knrar verile· ztin atlayışlar yaparak törene ;.~ 
rek toplantıya son vcrilmi;itir. tırak etmesi halk ilzer:n.de gen·ı 
Merkez idare heyetinin çalL5nııı b!r ~kunluk ve hoyooan uyandıı • 
reporu aşa.ğ:dadır: mrştır. 

Genel merkez heyetinin sayın Türk kanad"llı TUrk ham mo.d • 
üyeleri, 'iesilc Tiirk fabrikalarında vilcu . 

'I1Uı-k hava kurumunun ton altı da getirm~k ülkü.sil, yıllı:ırdanbcr 
ı:ı.y1 ~lıı1e, bliyük ULk.Uyc doğru blltlin memleket aydmlarmm gLı • 
\'crJrıli mesafeler a.'.]tlmrştrr. Ge .. lUndc çarp~tad!r. Kuvvetli b.r 
rek gelirin sevindir.id durumu, ge ihtls:-..s lıeyetini bir araya topla .. 
reksc ordu havacılığına yarılan u. mn.k ftr'..atmı elde etm!ş o~eu 
c:ucu yardmılan ve memlekette Tilrk havn kunımu, bu jdeale do::
bir havactlı:k en.dCistrisinin temelle• ru yol almak içhı bu heyetin bllt .• 
r1 atılması j•olundaki teşebbilsle - sinden ve tecıi.ibesindcn JsUfn 
rimizin bllii.nçosu. merkez idare he M.mek fırsatım verdiği gilndenb:: .. 
yet'nizin, dünya bubran:nm biltün n, diinya dı.:rumunun bütün ·zor • 
m~lctle'rden istediği nz zaman:ı. luklarma göğfuı gererek mflmkün 
~k iş, özlü jş sığdırmak prensi - olıı.n her tef'ebbUsc başvurmuştur. 
pine büyük bir özenle bağlı Jr.aldı· Z.Jıı büyüğümüz aziz Milli Şefin., .. 
l!mı gö..<-<termektedir. ıin: "Tayyarecilik dendiği zaman, 

Gelir ~lcri: pilot kadar Türk mUhendisin:n ve Büyük bir 
şehır ald lar Son zamanlarda fiyat m:!ra • nark harici et sattıkları yolunda ne bir mUdafaa ve göğU.s g6ğl\8e bir 

kabe bürosuna, sık sık mUrııca. !iikayetlcrd~ bulunmuşlardır. çarpı~ına®n aonra ıw"'·euerhnlz. 

Kurunı"un son altı aylrk geliri, ı;ıınatkilrınm millt malzeme ile kctı 
941 • 942 bU~ed.nd-c bir yıl ;çlndc di fabrikahrmı-zda yaptığı tnyyıı. 
top•:ınacağmı umduğumuz rakama reyi Ye motörU de kastediyonız ... 
çok :Vaklıuımıştlr. Bu iyi ver!mln vecizesinden ilham alıın ga)Tct: • 
elde edilmesi~. her zamanki gibJ, rim·z Cümhuriyet hiikümet!nin en 
bir yı>nclt\n yilce ınlllctimlzi:n görUş gen'1;1 ölçüde himaye ve kolnylık 
ve ~llJ kudret'ne, bir yandan da görmt>kted:ır. 

ı:.?rUıı, ıs (,\ .. A,) - Askeri bir 
kaynaktan D.N.B. lijanmıa blldlıil • 
ciiğlne r,öre blr Alman tllmcninln ile. 
:r1 te~l<illert 17 sont~nde cephenin 
merkez kesiminde bUy1lk bir ~ehlr al. 
ml§lıırdır. 

Sovyct ka?'§t hllcumu, topçu ve mit 
ralyö., rl.c 'mlzin kal"§taında erfmL~· 
fu. 

Al-t:ınlar Moskova 
iiP.ünde uer •• yor 

r..r &ttaratı 1 ind •)'fada 
Diğer ta.raftn.n vwyetln bariz va. 

Biflarmdan blrlnl d~. Almanlarm Mos 
kova §lm.nllndcn ve lıio.:skov& cenu • 
bund:ı.n lld Uerleme Ue Sovyet ordu • 
larmı kı;...nılarn ayırmak ve Mosko • 
vanm Rosto! Umanı ve §imal denizi 
1lm::ı.nlnrllo .aunnl.alelerlni kesmek 
tqcbbU31. tcşkll eyle:n~ktedlr. Lon • 
d.a. {;'RZ~telerl, b 1 yeni Alman taltt~ 

ğtnl bcllrtmclttc:llrlor. ı 
Doyll Telgnfm Stol:lıolm muhıı. 

b!ri, nazlleı1n Sovyet ordularını k:· 
J1unlarn ayırmnk için taarruzia bu. 
Jundu'<'-ırmı bildiriyor ve dlyor ki: 

Naziler, Moekovanm 29'.l mil c.mup 
doguauncıa Voroneje varmak lç!n o. 
r ı ve Kunıkdan doğuya doğru ta • 
arruz hnrek"Ucrl yapıyorlar. Bu 
yeni Alman ıuırelceU, Krwmay& Zvez 1 
d::ı. Sovyct gnzctcslnln do belirttiği 

gıbl, Alıno.nlıı.rm muazaıra kıo hare .. 
kO.tı plCınme rJn..'lll bulunma.lttadır. j 
Bil pltı.n, muhtelit Rus cephelerini 
tccııt etmek hedefini ı;Utmektcdlr. j 
Almıı:ı ba.,kumnn'1nnlığt, bu suretle, 
bu muhtelif cepbclerl. ka.,.a l•:ıta. te. 
zıebb!lıltl cllnden bırakmadan ae;a.rl 
mlkta.'!'dB aııkerle tutabll~S'\ Q,nl • I 
cllndcdlr. Rus'o.r, lr.ı taarruz hareke. 
tine de ıldd tıe mukavemet ebnsk _ 
te ve Tulada mevzllerlnl hwolunur 
dcrccc!le iytle;ıtirmektdlr. Tuta cıva. 
rmd:ı, So\ yt topçuBU, Alman tankln. 
rmm bir hllcumun'J, tanklar daha 
'l'ula. bnnUy~ne varmadan kırını~ _ 
Jardır. 

Taymls gazetesinin H :ndfstan mı:
luıbirl ıııc, Ilazer denizi ve Kn..'lmsya 
)'Olu ile Ru!!yaya. ml\ttefll~ me:nleket 
lerd~n bl.n ton hıı.rp ~:ılz3111cll ve 1r
tidat mıı.~d:ı gö:ıderllmlg o:duğunu 

bUdlrmc~ttedlr • 

Aiman ışgah 
aıtındal<~ yer,erds 

'tahudı 
mulıkemeierı 

Bum, l~ (A.A.) - Neve z .. reber 
Zeltung gıızetesinln BCTlin muhabiri 
Şa.rk1 Gallçyanm Polony.:ı bUkftoıet'. 
ne ilhakı neUccslnde, ynhudllerc mu. I 
tealllk tedbirlerin om.da. tatblklno 
'ba§landığmı yazmaktadır. Bu suret. 
lıe Lcmbergte bir )'llbud: ınabaUeal 

vUcude geUrllc::ektlr • 
D:ğer taraftan menıur fıkdo.nın • 

dan dolayı. vnll Dr. I<'Yank Lcmbcrg 
bftU1te.s!nde, bh· tıb, bir veteriner 
l>ır ziraat kur.su açmıığo. kara.r ver. 
ml-tlr. Derslerin ıı.lmanc:ı bil.neycn.. 
lerc münhılJ;ır olduğu s..ıylenmckte, 

.ıkat tcdr:ııatın lehı:e mi, yol.ııa W<.,. 
rayn:ı. lls:lnlle mi yıı.pılacağı bilin • 
memektcdir. 

Bu tcd!lfr, Alm&DJ&nD ycrlllerl 1 • 
11Lre ft.mirlıklcriue gctlrmoğe karar 

r lklcrlnt g~ennoktodlr, 

atlar vakı olarak heıhangi bir Bilro, derhal, komplo şikavet· muharebe meydnnında. ı::ilAh ve ya • 
maddenin toptan tiı!areti ile meş !erden bir yeniai ile daha karşı 1 rolı tcrkeden dU§manı, her tarn!ta 
gut olan bazı tMfrle~ ı:;ıkfı.yat e • , li::ırşıva geldi~ini anlanıı§tır. pl18Y.UrtmUalcrdlr. 
diimckteJir. Hemen hE>nıcn bfi • Nctekim, tahkikntıı başlayınca. -------------
tL.n k:":yP ... -;r lıulbEas. 111.dur. topt;.ncı tacirler, kasaplık hay· p 1 a Al a al'ıs"ı 

"Biz parakendeciyiz. Fakat vnn fi~·a+Iarmm ''mahalfindc'' de 0 ony nm m n V 
böyle gic:;.~rse maalesef i~ yapa 1 yUkseldiğini, Cinaenaleyh toptan ı 
mıyacağız, Çünıtü toptandar 1 cı narkının bugün için idare et .. 
bize narktan fazlaya mal vermek , m~i,Kini iddiaya ba§lamıelardır. 
te, fak~t faturaları nar:.C ~ze:in- Bu iddiaları da cllirer iddialar 
den tanzim etmektedirler. Diz gibi tctkık etmek l{lzımdı. Bu • 
fiyat m:ira!mbc merr.urlarmm nun için mUrak;.bc komisyonu, 
gözü önündeyiz. Daıma kontrol kasaplık hayvan yetiştirilen mm 
cdilebihriz. Fakat toptancılar, takalarö"n telgraflarla. vaziyeti 
faturalar nnrk üzerinden tanzim 1 sormu.ştur. Gelen cevaplardan 
edildiği için, kanun nazarıda fiyatların normal oldu~ anla • 
su~lu M.decıilmcmr-ktcdirler." fiihm~ komisyon, narkı artır • 

Stokholın, 19 (A.A.) - iaveç mat 
bua.tı. AJ.mıuıyanm Polonya umumi 
va.11.ıri dolttor Frankm Polonya tetn;. 
lAlinln artık bir daha tahakkult aa • 

saym id•re ilmirleriYle eubeleri • Fabr 1rnda blltUn havnetlık bil " 
mizin idare beyetlerilide vazife a• gilcrlni bir araya toplıyacnk blı' 
•an değerli arks.da.51:ırım·zın rU • l:itap!ıanenln kurulmasmn ba§lıın • 
reklcr·nı dolduran sönmez nteıso mt.'.jtır. 
torcluyuz.. -------------

Bu gibi şikayetler karşısında mamak kararını \<'Crmi~, ve ihti• 
kalan büro ~efliğinin. ihbarlarla kfı.rı önlemek için de mezbahada 
alakadar olmn ı kadar tabii bir yapılaccı.k satışlarda celep ve top 
~Y yoktur. Büro şefli~i. şikavet tancılardan fatura istemiştir. 
çilerc şu cevabı ve!'tnektedir: Faturaları. gür.ti gUnUne mez~. 

"Peki alô.kadar oln.!un, tahkl • ha müdürlüirüne ve borsa komi
kat v~palım. Fakat siz;n de bize serliğine vermek mecburiyeti 
yar<lım etmeniz Ia.zımdır. Yapa- konmu§tur. Faturası verilmiyen 
cağ mız cürmüme~hutlarn sizin e!lcrin, o gün, mezbahadan çıka· 
de iştirakinizi istıyoruz. Bizi rılrnamn.m da alman kararlar 
yalnız bırnltmnnrz doimı değil ~ ci.imlc.sindenC.ir, 
dir •• , Bu knr;.rlar. evvelki l?iln veril 

Bu da gayet tabii bir şey, de- mişti. Dün, derhal aksUl{lmı?lle 
ğil mi? Faknt, hayır! Perakcn · ı knrıııla°'ılmış, bazı toptancı!ar, 
decilerin bu ricuya \•erdikleri ce. • bu şeraitte. et kesemiyccekierlni 
vap, insam çılc-den çıkaracal~ ka· alakadarlara bildirmişlerdir. Fıl· 
dar cüretkUraned;r. Bunlar: ha1dk~ dün, birçok toptancılar, 

- Ha.yır, diyorlar. Biz sadece kc:;im yaptırtmam·flardrr. Top· 
ihbar etmiş olalım. fnknt irtnd:l tn11cılnrm bu kararlarında ısrar 
görünmiyelim. Zira.. bizim ihbar ederclt fazla fiyat koparma~a 
ettiğimizi toptancılar anlarlanıa ~al•ı::acaklan zannedilmektedir, 

hıı.sma çıltamıyacnğt ve Polonya u. 
muml valiliği topraldarınm Almat.• 
yanm ayrılın~ bir cUzU ~kil etti • 
ğ1 hakkındıı.kl dUnkU WJtl~rlnl., Av 
rupa. devletlerinin latlkW1erlnln il 
ga edlleccğlne da.lr Seysa 1nk.art ta. 
ratmd:ı.n yapılım beyanl\ta bcnz~t 
mcktedlr. 

Havacılık çaleynalnn: 
B:ı yıl havacılık kamplarmıız 

yalnız orduya uçucu yeti§.tirme i.. 
!iini programlarına nlmıslar ve a. 
mntör gençler üıerindc çalışmağa 
imkan bulamam~lıırd r. Bu yaz gc 
<i:.kli hczırlama yuvamıza istekli 
ç~uın L1nlerce senQtcn sıhhatleri, 
tı:ı.hsillcri, yaşlan clvcriıli olanla.. 
nn uçuculuğa ya.tar en iyi vas.! 
gösterenler piloUuğıı ayrıbıtı, ö • 

Soııyal Demokrııtcn cuzctA"!.s!nln tekiler havacılığın baeJta hizmeU~· 
Berlin muhabirl, bıJ meseleye dair r'nde çalıştrr.lma.k üzere uçar ma. 
oııı.rak ounıan yazıyor: kinist, ekipman ve oto nuıkinü;ti, 

''Alınan malılillerl, Seyas İnkar.- ; tels'zcl, silah1:ı ve te!cnik muba . 
tın beyo.natı hııkkrntta henüz hlı;'b:.r 1 sip olaralt seçıım·ı;:lerdir. 
ı::ıUtalea. yUrUtmemektc ve harpten Pilotçııluğa ayrılan gedikliler 
50Dm kıırar vcrllmcsl icap eden me- "İnönü" kampmuzd.a bu yaz,. pla• 
s:cle!cr lç!n !)imdiden bir flklr boyanı ı;ör ve pa~::t ça.lışmııla.nnı biti • 
na !Uzum g!irWmedli;in.1 teyit ve hA. rerek (a. b. c.) bruvc1erini almış. 
rtisoler1.ı} gö terccefi yeni lnkloafa lar at Jga.nhlt so"'ukkanlılrk ·u1l • 

1 ' ' o • ~ 
kadar bu nokt.a.yo. atteJilecek ehem. mazlık ve çabuk davınnma çabuk 
mlyeUn derecesini takdir etmek kıı.ra.r verme hnssala.nnı sağl3mlıı5 
mUmklln oıamıyacnğuıı n~ve eyle • f.ı::-::ı.cak sporlarla ıyice piş":-ilerclt 
mektedlr, Etimesui lcıırnpnnıza getirihnt,ıer 

Hamlet davası 

l<aradenizr'e 
bjr Macar 

va.puru 
Maqıne 

çarparak batlı 
Budapeşte, 19 (A.A.) - Mouırıe 

i;;Uycn Ungvnr adındnkl :Macar va.. 
punı Karndenlzde bir mo.yna çarpa
rak batmı"trr. 

Buda.peeıe, 19 (A.A.l - Karadc -
ntzde bir mıı.yna ı;arparak b:ıtaıı 

Ungvar admdakl Macar vapuru 
1,200 tonıuktu.r. lılilrcttcbatt.ı:ın on ı.. 
ki Jtı,i öl.mil§ yedJBl kurtulmuı~ur. 

inniliz gen 31 kurmay 
baş~am 

bizP bir daha mal Vennez!er. Hal Görülüyor ki, bu sefer, komç-
buki biz o::ılara muhtacız.'' lo şikt\yctlerden umulan netice 

e:.1"" 04ttararı 1 inci eayfada • 
nuyordu. Mahkeme aabnu heyeti c. ı 

mumlycsile 110hr0Uar:n top:and~ı bir 
pavyon manzarası arıedlyordu: B!r 
tarafta tlyatromutun tanrn:nı~ 111 • 
me.!arı, d.ğer tarn!ta matbu.atın llerl 
gc!e.ucri ... 

~ ~U.rııh ı lnct sayfada 
Oa hakaret cttıA:ni de söy!edi vo kanı olac:ı.ktır. Slr Henri Povnal, 6S 

N'etice bu ı~.ddeye geldiltten edilemeyince toptancılar. ~ehri 
sonra. büro şefli<?ine öi.işen vaz!. 1 adeta etsiz bırakmakla tehdit c. 
fe, yalnızca. ferden ferda, top • 1 der bir vaziy~t almı~lardrr. Fa • 
tancıla"la nı\ı .. ~dJe etmektir. kat b.öyle bir vazi}•et tahn.ddü • 

bun.la hal:.uız oldJğunun. dlğsr m:J. yqmdadır. 

r.ekk·~erln fazılıı.ruı:lan anlaJıldı.ıt:.. l'ENt ANAVATAN ROlIUTANJ 
nı t.cbr.rjz etUrdlkteıı sonra muhte • j 
Uf ı;nzı:ıtc!erde, muhtelif muha.rr.rler.. Londra., l9 (A.A.) - tmparator• 
ler.ın ( Hnmlatı hıı.kkında yazi111<1a.n luk gcnelkurm!\y b~kanlığına ta • 

Tamam! Matlup hasıl olmuc-- süne nfla meydan verilmiyccek 
tur. Kor.trol cdilrn. fikirkri so. ve bu m"nfi hareket şiddetle ön· Maznunlar ve davacılarm aıraıaıı. 

dığı masanın eağ ba,ından itlbılren 

Pcy.:ıınl Sıı.f:ı., Tasvir1 Efü~rm n~ • 
rlyıı.t mUdUrU CihAt &ban, Avultat 
ve Edip Esat lıiaı'Ullut knrakurt, 
Cell'l.:ett!n Ezine, Ertu~rul .M"uh.9inln 
avukatı, Ertuğrul Muhsin, Tiyatro 
mecmuası D~lyat mUdUı:! Ncy1re 
.1.lrtu:nıı. ve ııchlr Uyatrosu mUdilrü 

yazılan ok-.ıdu. Y.1.n olunan general Brukun ycnııe 
ruıavatan kuvvetleri ba§kumıı.nd&n .. 

Bu arada (Son Po.rta) gazetesin lığına, cenup doğu lxns-est kum.ıuı rulan toptanc·lar. nrt·k diledik • len~ccktir. 
ler:nı. isted!klel'i gibi müralrn.be Br-:tün öğleden e\-veJ yapılr,n 
bürosu şcfli'{ine anhtnbllirler. ııayvan borsa.sı meclisi idare iı-. 
Böylelikle, kendileri tr.rafmdn.n tJmamda bu mesele de etrafile 
doğrudan d,ğruya hi~bir ır.üra· görürülmektcdir. Bu toplantıya 
c~at yapı'rl1adan toptancılara m·-rtaka tıcaret mUdrürü Nec • 
nnrktan ·şikfıyete. fivatlarm is • mettin de i:}tirak ctmctttcdir. 

de ç!l~~~ bir yazıyı okudlL Bu yar. danı ltorgeneral Pa.get tayin edil -
da Ertuı;ruı Muhsin mU.:ı:ıtaa edlll mı tir 1: "'"'it in d 11o.. • 

tihsal mıntnlmla.rındn da vü 1<sel 
miş bulundu~ dair iddil'.'ar 
serdetmeğe fırsat verilmiR ol -
maktadır. 

Tabti. bunlnr da birer i<1dia • 
dır; Tahkik ve tevsil• ctm~'t Hi. 
zım. Derhal ''maJrnlline" teleTaf. 
lar c:ekilivor. rnüraknbe komtr-0 • 
yonu ic;tıma'ar aktedivor. qazetf. 
ler ne,sriynt yapıyor ve netice 
ne oluyor. bilivor musunuz: Top 
ınncı narkmm artırılması! 

Bu, daima böyle olmuştu::-. ö
nümUwe. nevnir. odun. sadeva~ı 
ilh .• g-ibi maddelere nit misaller ı 
vardır. • 

Fiyat mürakabe bi\roflu mah~
filinde artık gava!erl antar: ılıı.n 
bu gibi müraCC1atla~~ "komplo" 
ı:ıikfıyctler namı verilme~e b~ • 
lanmıştır. 

Bir ~rakendeci. tQptancıyı şi 
kuyet i<:in bUro ·a ıteldi mi ::.rka. · 
sınd!l.n toptnncı nark·nm idare 
etmec.1 :;i yoludaki iddJnların sö
k;•n ed re"'i artık • ln,c-•~mıc;tır. 

D;.m ıklt döiür-ı!~ re bcnziyen 
bu ı::il:iivet!cre. on zamnnlnrdn , 
et m"'vzuu etrnfmd:ı te~adüf t 
rlilmcf,c> ba"'la=-mıcıtır FHha.ldka 
son ?.amnnlnrchı. b':-colı pera.1<cr. J 
deciler, bürova mU~caat ederel: 
toptan'!: ı .:ı.sanln.rrn knndilerine 

;, • ne.. eren conup 06 .. 11 • 
yordu. Fakat blr yerlnde gı;..;en: k llk ... u1., 81 1 , 1 ,._ -"• er uu .,,e tuman .. a:ı 10,;ıa .,... 

Başvekil 
Me1-sınde 

Arl:ınn, 18 (Husu 1) - Başve
kil Dr. Refik Saydam buglln sant 
on beşte Mersine vb:l olmu~. mf'_ 
ras:."Il le klll'l'ılanmı§trr. B::,,.·ekil 
vilfı.yeti, partiyi, garnizon ITT.man.. 
chnlığını, be1edlyeyi z'yaret ctnılcı 
ve vnli lwnağ.nd:ı misafir cd!lmiö• 
tir. 

yer nlm~lı:ı.rdı. 1 
Samlln arasında, mlinokkld Reli 

Cevat l.nunay, Sn.nıı.tkAr !. Otı.ll'P • 
Arcan, Muammer Karnen, Suavi T<"• 
dil, Re!ık Kemal nsz:ırı dlklto.tl ceı .. 
lte11yordu. 

Muhakeme;·e tıı..m cıat 14 te ba·. 
tıı.ndı. HE'r iki tarafın iJ:Lalo.rı okun 
<l:.ıl<tan sonra, ınllı:JdclumumJ r;öz at. 
ılı ve Cclölcttln EzlnenUı T&m'irl Ef. . 
kArda yazdığı ynzıdıı Ertupuı Mulı.
ııtni yalnız tenkl<l değil, e.ynı zaman. 

·1ıtikQr mücadelesi 

"- Ertui\'rul Muhslni piyesin her 
yerinde gu. Uyo:-ıız, o boru olur 6.• 
ter.,.,. <:Umlesl Uzcrıne gu·u~e ol • 
du. HLklrn aamllne ihtar etmek mcc-
bur yetinde kDJdı. 

llrlılJdclumumlnLıı bunda.n sor.ro., 
Ertu!t.-uı Muhatnln (Tllrk Uyatr03U) 
mccmıusuıda çıkm: "CelO.lettln E.. 
zlnc n 'ye {;'Cldl.n, niye git Un?" t:a.ıı 

lıklı ya:z:ısrnm, ağır taratıannı oku· 
du ve yru:ı s:ıhlblnln c~uuettln Ezı.. 

neye ha.'taret ettiğinin sa.bit olduğu 
nu söyledl: 

Nihayet Peyam! S:ı!anın biri (Ser. 
ver Bedi) lm.WSI altında diğer lkl.st ı 
kendi im.zı:ı.sı altında çıko.n U:; yazun 
ıu okuyan mllddeiumumı bu Uç ;ye.z:
dıı. hakaret glirWen yerleri ıı.nlattı. 

ve sabit olan bu hakaret su!)larm:lan 
dolayı lıirlb~rleri aleyhine dava nç:ı.n 
ıarm cc:z:aııındırılma.smı tstedL 

Mevcut kaC:ro kafd gelmiyor se~bc:~d:.lA~~~inT~~n;: ka::: 
İ&t.!ınbul fiyat murakabe ı.ıcfllği, drr. ÇUnkU tıcareUıaneter hergUn s:ı.. 1 

nun f84 ve matbuat kanununun 27 
buaUnkU oeralt. ve mevcut kadro il-0 a. o:ı dolmzıı \'e cumartesi gü:lleri de inci maddesind&k! hUkUmlcrc göre 
tstııııbuld:ı. f!yat murai<ııbe ,.o lht!. yirmiye kadar açıktırııı.r. DUn do ce.zıı.landınlına.aı 1stcntyordu. Bun • 
l;~rl mUcıı.d le tılcrln1 b3J&rmağa murakabv bUrosu ıetl!t'1ne: ııaat 17 d:ın sonra.,, ha.kim her fki to.ra!a da 
iml:1n ol:nadıttmı, ticaret vckft.letıne ye do!tru ba.zı t?ıbarlar v.ıki oımu.41 mUJaa.falarım yapmalannı eöyledl, 
blldırm!~t!r. fakat memurl:ırnı pııyd;)S vakU ya~ 1 Mahmut Esat Kara.kurt rnU~ataa • 

Fiyat murakabe bllrosunun dl~er la§tığı için ta.hk!kat bug-Une bırakıl sını ba:ı:rrlıyabll:ne31 lı;ln ma\ıılte:ne .. 
t.JtUn •e"ml dcvaır t;fbı a'<.ın::.ııan mıştır. nin bıı.,ka bir gUne IJırakılmaamı ı.ıı. 

63.Rl l de ve cuırı ırtcsl gUolcrl l3 Fiyat murakabe bllrosu, bu vaziyet tedi. 
te ı~e nihayet verdiğini gören fırsat te iki ekip rahştlrılmc:mı lllzumlu Neticede mndatıı.ıı. !çl:ı muhskeme 
dllşkUnlert blltUn §llphell l!Jletinl bu gCirmektcdlr ö:ı.Umllzdekl pazartesi günU ıı:ı:ıt 14 
saatten sonra. yapmağa oo..,ıaml§lar de bırakıldı 

ltorgencraı Montgo:neri get!rllm!gUt· 
Kral, Slr John Dlle yUltsek hır.met.. 
lerlnden dolayı ma.re,,ıı.ı rUtooslnl te\' 
clh etml~tlr. 

~.\BIK BAŞKANIN BEYANATI 

Londra; 19 (A.A.) - IUlyte.r: 
S!r John OU, imparatorluk geneı

kurmay b~kıuıl.Jl!ldan çcklımesl 
mUnao;cb:ıllie q:ı.~ıdalti mesajı nfl§ -
retmiştir.: 

Ben, orduda gençlerin nerıemeatııl 
dalma §lddetle arzu ettim. Bu, aıt -
c.ak dn.ha. yaşlı ln.saııla mı genı;lete 
yerıcrlnl terketmesile kabil oı.ab1Ur. 
Hep.ni.z; general Bruke ve onun pat• 
lak ınnzlstnı blllyorsunuz. K.cndlsln4'• 
imparatorluk genelkurmay bqk&Dı' 
lığı vıı.zlfeslni en bUy1lk itimaua deftJ 
redlyorum. Generaı Pagcti de uuur
sıruz, kendi.si muluı.ldtıı.lt k1 eJl 11' 
generallerimlztlen biridir. Yeni iıl1 -
para.torluk gent'lkuraıny lk!ncl ba...,. 
kanı general Nye, benim cakt aıa)'f
mnı subnylarm!:ındır, keruUstnt serl 
bir ilerleme ıt.tn seçtim. Bll41ğlll .. 
ı;lbl gruı.crnt Nye, Slr Henrl povnaJIJI 
yerlno s-cçmekte ve sır Henrl bir~ 
zıı.ma.n:ı. kadar blldlrllece!i olıın ool' 
mUhlm bir işe taybı cdllmc'lttedlr· 

· scvtli!ı''m bir vaz tel ı de:lıı bir t.e
ea ... Urtc tcr:telme~:te ol:lu:fUınu OA • 
veye d:ıhi luıcct g:irml!yonun. F4Jcat 
fiUDU d!. bildlrm.-kl~ b:ı..htly:ırını J."' 
bu va:z:lıfem!. rencide olmuş v~et• .. 
b.rrakıyorum. 



ah k e e
aıonlarında 

ll kadın deli? deli 
~likrets:n ki garsonum d.a paramla 
~ltJiyarum. Alem srırı1oş oJmak fçin 

ıtt 

aunvanın parasını veriyor.~, 
"'1ı, ince w:un boyJu, 40 ynç. - Evet ihtar latiyonım, anladın 

mr? Alsın çocuklnrı eve gelsin Mo. 
<hımkl ben kötU iml§lm, neye bu ka • 
dar ııene benimle oturınuı:ı, anladın 

ını? Gene de otursun ~ 

~ •. :la kadnr blr luıdınJı. 1Unn ... c 
ı..""'tl atkısını önUndek! maııanm 
it' &erınt~. boynunu da a~ın:ltrır 
'\'ttıa ynnına doğru lğml§tl. 
, ettiği kocaalydl. Ynnındn o • j 
~ du. Fakat kooasmm ı<cnJiıı\ ~ 

12e kızgın olmadığı ytız.ı.ıun •. 
'n nnlaşılıyordıı. DolllJ'<.l. ı.ı 
, lllUteaddlt dcfnlnr barııımıı. -
~ lekrıır bcnıb r yaııamnlnrı ı. 

- Peki şfnıdl, mahkeme karına 

ihtar yapılmıı.smn. karar verdl. Fa .. 
kat kendisine tedbir nıı.fakıısı kese .. 
ceğız. 

'•rınıgtı. H erhalde !<adın hiç 
aıcıırmamııı ve bUyUk bir ıı. 

~i.ıdığı l~l b.tlrmeğe ve ka
il ne bshıuıma olursa olsun 

~a. karar vcrm. ti. Eğ r an • ı 
( doğruysa haldkatcn d:: bo 

1t.t:1 haklıydı. ÇUntıil: 
~"lithn bey diyordu, 18 ııeneıhr, 

ltna, bir slln bllc kocamın 
~anm saat olsun gvrmem 
0hnııdı. GördUCUm zaman:S.r 
kkııJt kendisini bllomlyecek 

'trhogtu, 
k bir palto glyml§ bulunıın 

11 batrı açık koca, karısının bu 1 
• u~ kaba ctlne iğne b.'\tırılmış, 
••rııı 
6 den fırladı: 

, arh~ mu? ne dedin, sarh~,ş 
~ kadın ne zaman sıı.rho§ ol • 

•ttc bakmadım, anl:ıdın mı? 
ltaıdınız, çıı,lak mı kaldınız? 

:ı lllı? 
~Ydl haydi §imdi zeytinyn.ğt 

çıkmafa çıı.lı§mn, hele bir 
• t.13ln de dünya tı.ıem hepsınl 

lt, 

:ıı kan kocanın alevlenen mU. 
ı rnaaaya vurduğu sert bir 

~ <etue kesti: 
11tllda teker teker konu,ulur. 
•en aus. karın ıuılatııca.k. E 
1 tey söyliyccekscn sonra .•. 

\ Uzeılne kadın, boynunu blr 
~s. llıyarnl> du:h.klnrını b\lz., 

krar anlatma~ıı. bıı§lıı.dı. 
~Ydl sene sarho~luğuna s~s 

ayım, Caltnt o s::ı.rh~ken 

~ lrtna ne diyeyım? 

- Nnsıl tedbir nafnkaaı! • - Yani muhakeme bltmceye ka 
dar çocuklarına ve karma nafako. ve.. 
reccl>sin. 

- No.sıl olur, bu anladın mı? B11 
çoculclarımı, !tarımı aç btraltınadım 
ı.ı, gelsinler evime nnladm mı, gel .. 
mnler evime •• 

-;-~ kendisine ihtar edeceğiz o. 
ma, lll,mdILk nnfakn dn keseccğiZ. Sen 
o.yda kaç Ura kaznnıyonrun? 

- Otuz iki llm. 
- Tnbll lol<antada yiyorsun, içi. 

yorsun? 
- Elbette, ıı!mdlyc kadar evde ye. 

mck bile yememlıılmdir, anladm mı? 
- GUzcl, şimdi ııyda çocukların ve 

karın !çin 20 lira vcreceltstn. 
- Olmaz böyle 1§ anladın mı? 

Reisin artık sabrı tilltcnml§tl: 
- Olur mu olmaz mı ıuılarsın, nD 

ladm mı? haydi baknlrm, muhnko • 
me başka güne kaldı, dlyerelt karı 

.kocayı d~ari çıkardı. 
Koca, dl§an çıktıktan sonra kendi. 

sine hiç aldmnıyarak ytlrilycn karıs:. 
nm arkasından ko,,tu: 

- Ben size ayda yirmi Ura vere • 
mcm anladm mı? Al çocukları evo 
seı.. diye bsğırd. 

Fakat kııdm, l~eyt bir tavırla at. 
kısmı omuzuna atarak: 

- Helcı icra kll.ğıdını aı da vertr .. 
m!Bln vermez mlsln anlarl!ın ! diye 
ıftlylendl ve yava§ adımlarla. yUrUdU, 
gitti. 

Erkek ise, karısnıın arklllllndan 
MlA. bağırıyor ve her lkl kelime dt' 
bir "anladın mı? .. kcllmeslnt mı.veyi 

unutmıyordu. 

ADLtl!E MUHABİRi \ ' ltcııdtsin! kuzu glbl görür • 
~~'r:ıa, hele bir lçsln. he'e bir lç. 
. «;11tasıca sö:lcrl nnh kahve 

Cıbı oıur, nklnn kızarır, bur
r • ağ'zı aalyo.laşır. Ondan son. 

~tınıı.yın: 

B:r cocuk duvardan 
aüşerek öldü ~ tı nerede benim yeme~m? 

llaa.te kaClor kalırsan tabll 
Şıındı koydum birazdan ısı- ı Dlln ak§8JII Uzerl KndıköyUnde 

\' ' Kuııdillnde blr çocuğwı ölilmlyle ne 
~ ay, demek benim geç geldiği• 

1 

tfcelcnen !cet bir kaza olmu,ştur: 

1~ltlllek istiyorsun hıı, ben kıl!. Kuşdilınde oturan Muhiddin adın. 
b'1liını dlye başlar ve bana et- da birisinin 12 yaıılanndakl çoeuğu 

baknret, atm'\dığı dayak lml,. Sezal diln akşam Uzcrl arknda,ıan.. 
le birlikte bahı;clerinin yUksek duv& 
n l\zertnde oynarken blrd nblrc mu • 
vaze~slni kaybederek yere dU,m~ 
tur. 

~ lıııy1c hAklm bey, kendlslle 
t senelik evli ve Uç çocuk 

!l'flu:;u halı.'lt-. daha tıızla yıı,ı
-ıı~ı nnl:ıdım, b~'~n'!lla3°a 

,~ercııın. nı.r dahn da tmktı.nı 
tı§nıaın. 

ttr arııııt.trlren, Jtendls1nl sanki 
~ lıkaçla tıl(anmış aannrak o. 

Yercıe kıvranan koca.. kadın .:;ltrur oturmaz aya~a fırladı 
dan v~ıra §aşıra blr veyler 
~ 

b .. e b:ı~la.dı. Fakat kon":.l~ma-
lç de mektep medre.sc gör • 
~l~ıhyordu. MeselA. eözle 

~ladın mı? diye başlıyor ve 
~ lıeıımede bir gene bunu tek .. ::it konuşuyordu: 
~ la<fın mı relz bey, anladm 
~ ~dın deUdlr, anladın mı!' 
~taın; vtıkrctllin ki, içiyorsam, 

lçınıyonım. dlye anıııdm mı 
~ carsonum re~ bey, gar-

• "ua.cıın mı? Atem sarhoş ol 
\~ dllnyanın parn.sını veriyor, 
~ lttı? 

il lokanta bUyüktUr, hani mUş 
)'ı ıı boldur, anladın mı, hepsi 
~ ttkcr, anla.dm mı? eh biz de 
\&ltı arttkta antadrn mı. kelle. 
\ı ~ Anladın mı? 

llt do yemek de orada yerlm, 
'ı~ flit? Hnnl o.n'ndın mı, bun 

1 
t tıırıız parayı evlrnl~e veririz 
tlıe )'aranıımıaız be, anladm 

~ ~ ktsa kes de ne demek 
~lı anıayaln:n. 
'tltnt masaya vuraralt: 
l.ı,,_ •Yrıımak istemiyorum, rclz 
"~rn mı? ayrılmak istemi 

~ lıtc: kimseye hskl\ret etmedim 
tCSeytm A'1'adın m~• tnun 

lı,lt hakaret eder ınl, k1.. 
lla Yanı davayı roddederek. 

' C!l'e gelmt's! için lht r istiyor 

Sezal ba§Uldan ve vUcudunun nıuı. 
telif yerlerinden ağır yaralar almıe. 
baygın bir halde numune hutane.ı • 
ne knldınlml§sa dtı burada 61inU,,t11r. 

\'akaya Kadıköy mUddelumuıntUğt 
elkoymuş, tahkikat& OOflaınqtır. 

- lyi ama, sen bunlan nere. 
den duydun? Bunu o değil, en 
vicdansız bir insan bile yapamaz, 
Neriman! Bunlar y&lan, uydur. 
ma şeyler olsa gerek 

- Hayır. Feridun' heı:ısini bi· 
liyor. Bunları o söyledi bana.. O. 
na d.a bir akşam sarhoşken it.l 
raf etmiş. •·aızim ökse}·e bugiln· 
lercle güı.el bir kuş dü§eeek .• !" 
demiş .. 

- Eğer bu sözlere inanmak 
l!zımgeiin;e, doktor Sedat dün
yanın en alçak adamıdır. Fa.kat 
benim insanlar hakkındaki ina • 
mşlarrmı altüst etme. Neriman! 
Gel. bana: "Bunların hepsi pk!!• 
dır." de. Zira. bu hMise be:ıi 
mUthfR bir hayal inkiearına ui · 
ratacak .. 

Neriman bunları yalan söyle • 
miyordu. La.kin bana yalan gibi 
geliyordu. K~ke hepsi vatan, 
h~ ~aka olsaydr 

1JaşS.aşa 
~ -~ ~ --

iki gol ara 
bir gol. 

ında 

•• 
Meşhur Rus edibi T olstoi bir · kitabın· 

da, dünyanın me§lıur zengin:erindcn 
bahsederken §Öyle der: 

çerae onunla geçinme!~, her türlü yüksel· 
me iimitlerini bir kenara bırakmak in 
sanda hayatiyet olmadığını gösterir. Çolı 
kazanç hırsı ise incar.ı, ekseriya doğru 
yoldan ayırır. Fakat bu iki nokta arasın· 
da bir mutavassıt yol da mevcuttur. işte 
iyi not verecek olan bu yolu bulmak la -
zımJır; onu bulmaya çalışınız. 

- Büyük :servet ekseriya, me§ru yol
r.da kazanılmaz. Bu servetin temelini ka. 
zarsanız, sahibinin yuzunu kızartacak 
bir mazi hikayesile karşılcıgrrsınız. 

Az kazançla iktila etmek, ele ne ge -

Maarif Vekiline 
Aç k Mektup 

Riyaziye dersleri kara tahta, tebeşirsiz nasıl 
okutulamazsa tarıh dersleri de duvarda . 

asılan tarih haritaları olmadan okutulamaz 
Türk maartfini.ıı genç, gllzide ve 

çalı§kan §C!l! Hakiki :ınllnevverin, 

Türk ır.anına olB.ll hizmeUerlnizc 
karvı kayıtsız kalması, kellmeııln en 
öz ve yerinde manaalle, naııkör!Uk 
t.Ur. Burada, ehemmiyet Ue kaydede.ot 
rlın ki, Mekteplere gönderilen tamim 
lcr dergial, bir gün, s1&1n vekillik za
manını tenvir edecek zengin veııika. 
lar kayn&ğl olacaktr. O cllUeri, is. 
tfltbalin ınaa.rll tarihini yau.cak hlm 
met erb:ıbına bırakıyorum. 

GUzel snnnUer mecmuası, Tllrk 
zevkinin ve TUrk m:ı.tbaacılığuun bir 
yU.zakıdır, Hasan Alinin eseridir •. 

1sIAın anııtklopedLs1, lat.anbul Unl • 
venıltesl edebiyat fakillt.calnin, §im • 
diye kadar olan kıymetli ne§rlyat.ını 
tctv'lç eden a.zamet.ıi bir gayretin 
mahsulUdür; mukaddemesindekl beş 
on 11&tırlık mektubwıuz, alzln bu ır. 
fan a.,mdakl tuz ha.kltınızı gösterir 
ki, tuz ha.kkı bllmlyene, biz, nankör 
deriz. 

"Tarih Yeslkaları,, Bizin yüksek 
himayenizde tahakkuk eden blr Ulın 
mecmuwdır; ''Tcrcl1mcler mecmua. 
SI,, ıı:eu. .. ''Klt\alk eserler tercUınesl., 
cumhuriyeUn ytldlSnUmUndo Maarif 
veklletlnln hediyeııldlr •. , '•Taı:ızlmat., 

adım tqıyan o koca eJıer, tetklkl tıı. 
mal edllmlş bir devir Uzerindc mUte. 
lıa.ııaıs a.ıımıeı'Unlzin gayreUnl toplu.
yan bir l§aretlnlzin mahau!Udllr. 

"Keş!lzzllnun,, bir muhn.led eser• 
dir ki, dUnya durdukça onun başıl • 
maaına himmet edan bir maarlf vcki 
ll için, altm defne dalıdır. 

Bunlar, benlm, bir çırpıda hatırlı 
yablldlklerlmdir! •• 

Slzl can ve gHnillden alkıolıyorum 

Hasan Aıı YUcel! Bu, benim. vlcdo.n 
borcumdur. 

MUhterem vekil! .. lcraatuuzın n<ıf
r1yat kısmından çıkardığım blr hU 
kUm var ki, yanılmadığmıı mnıyo 
nım: O da: "İdarel mtıBla.hat,, denilen 
köhne düstura. kllf§I gfrlellml§ kal:ı
roımıınca tıır mücadeledir. İşte, bu 
hllkllmdcn cesaret alarak size, TUrk 
mektcblnin bUyUk bir lhUyacmı, bu 
aı:ık mektupla arzedlyonım ••. 

Mevzuumuz, ortaokul ve liseleri • 
ml.zin tarih dersler:ldlr... myazlye 
dersleri kara tah sız vo tebaşlrsiz 
na:nı okutulamazsa, tarih dersleri 
de, duvara. uuan tarih haritaları ol. 
madıın okutula.maz ... Duvara n ılıın 

tarih harıtalan olmadao tarih deraJ 
okutmak, yanoı iştir, "idare! mula
hat,,tır, dolayıslle sakat i§tlr, sakat 
l§ten hayır gelmez. •• 

ta.bilmek için, tUrkÇQ duvar tarih 
haritaları lhımdır .. Hiç §Upbomz ki, 
bu bir "Ali,, himmet ile olur_ 

Cumhurlyet Tilrkiyeslnın maarif 
ordusunda vazifcı almııı vııtand:ıf'lnr 

Jçlıı bilgi, tecrUbo ve çalışkanlığı 

bas kıymet oı.rıık alıyorum. Türk 
öğretmeninin bilgi, tecrUbe ve ça • 
lt§kwılığma ka!'§ı olan innn ve gUve. 
nim o kadar kuV\•emdlr ki, bunun 
en canlı misali, bizzat sizsiniz. 

''İdnrcl maslahat,. denilen köhne 
dUatunın cesur ve kahraman du,,tna. 
nı bildiğim maarif vekUlmlz, 1942-13 
yılr için to.rlh duvıır haritalarını, 
'1 Urk mektcoım:ı yaraşacak bir sıh 
hat ve nefasette hazırlıynca.Jı: işçileri 
toplamak için ufak bir l§arctınlz 

kQ!ldir •. Öyle sanıyorwn ki, belki de 
"ÜzUlrncyln vatanda.şım.. onlar dn 
zaten hazırlanıyordu.. bitmek Uzcrc. 
n-dlr !,. dlyeceksinb:. 

Sizi sc!A.mlıyorum, sayın vekil. 

Ahmet Bülent KOÇU 

Cottra.tya haritaları üzerinde ta -
rlh vakalarını takip etmek, kolay 
iş değildir, zengin kUlUlr 1.§ldlr, lise 
talebesini ise, zengin kWtUr sıı.hlbl 

kabul edemeyiz.. ÇUnkll, dcınagoji _ 
den nefret ederiz.. Ortaokul çocuğu 

ve liseli genç, göztlnUn 6nUnde, mU.. j 
talca ettiği vekayiln 88.Jıneslnl, o za- 1 , 

mıı.nm çizgileri ile görmek ibUyacın. I ' 
dndır... Çocukların mekt.ep kitapla • , 

1 W WWW"T °Xıc-c' 

Fıkra 

~irlıaç er 
o!say ı 

llruıtalık '\"C olüm h:ıltkıııda w • 
le.nen ince flkr<ı.fardıın biri de ;_ 
dur 

lllr hnst::ıyı 2iyıırete gelen ttlj!U• 
dıl•l.ırdn."!1 blrl, h.ısta.nra ulilm.len 
coı. lrnrktaj'.;"llnu r-ürüııce: 

- Azl:ılm dt'nüıı, hınd:ı kor
kıı.c:ık ne vnr'! dıl:ıynrl.ı olUm bir 
l•erc olur. 

Hast:ı r.e\uıı '\enuı::: 

- Ona hlc r;Upbe yok! birkaç 
ltr.rc ol y<lr um:ıı-.ınııfa bil değU.. 
dl. 

BiLiYOR MUSUNUZ? 
mxıııııx::uıxo nıoormıııı ::;;; unı 

Eski takvimleri 
sakın atma vın f 

Bir ay sonra yeni senedeyiz 
yeni bır takvim alacaksınız Fa
kat, 1941 senesi takvimini atma. 
yın, ''Sakla samanı, gelir zama.. 
ru,, diyen atalar sözü burada en 
doğru bir üadesini buluyor. Sak
ladığınız bu takvimi 28 sene son
ra, }'ani 1969 senesinde kullana.. 
bilirsiniz 

Filhakika. talihin olduğu k&.. 
dar tarihin de garip cilveleri 
vardır. Aylar 28 senede bir ayni 
gUn ~slamaktadrr • 

Takvimdeki bazı ~riplikler 
daha \•ardır: 

Mesela, bir asır hiç bir zaman 
çarşamba veya pazar günü baş. 
lnmaz. Tşrinievvelle kanunusani, 
nis;.nla temmuz. eylülle kanunu
evvel baf tanm aynı günü ba§lar. 
Şubat (28 çektiği zaman}, 

mart ve teşrinisaninin de biri 
hep haftanın ayıır günüdür. Bu 
na mukabil mayıs, haziran ve 
Qğustos hiç aynı gün başlamaı:. 

Nihayet, şubatm 28 çektiği 
her sene ne gün ba.5lamışsa o 
gün bit<'r. 

~----------·------

Çllgınlar Kulübü 

if 

Burada, gQze1 bir aöz bıı.tırlıyo. 
nım: "Çall§! ... çall§lnakla hiçbir zıı.. 
man mutebel ultUılyetc çıkamazsın! 

Fakat, o kadar yUkselinıln ld, Allah 
11.e llC?lln aranda J.lmse kalmaz!,, 

rmdaki gilzel haritalar bu ihllyacı ı 
lcar§ılayamaz, öyle sıı.nıyorum ki, o 
ıuırttalar, ev çalııımalanndn. rehber 
olmak için konulmuştur. Öğretmen 
ders verirken, çocuklannm bUtU:ı 1 
dlkltatlnl, kendi sözlerinde topluma- ı 
udır; çoeuklarm, takriri, kendi hn. 1 
rıtalaruıcıa. takip etmeeı. faydalı oı. 
.mak §Öyle dursun, zararlıdır, dik • 
kat zıı.Ylflar, smtfm ba.va.sındakl bir 
lllt parçalanır ... Bundan ötürUdUr kı 
derrı kftaplanndak1 haritalarla luı,. i 
naat ederek tarih öğreUminc de • 
vam etmek, gene bir lda.rel masla • 
hattır. Şunu, hiç tereddüt etmeden 
Jcıı.bul etmek lAzımdır ki: TUrk mek. 
tcblnc, otuz tane mi, kırk tane mi" 
her ne kadaraa, cihan tnrlhin1 oku. 

- Doktor artık kanma baluuağa. gelmly~eğtn ı s<Sy1ecH, •• 

Beyaz saçtan alnına dökülen 
doktor Sedat bana en buhrnnlı, 
en zayıf ı.aınanımda, gökten in
miş bir halaskar gibi, ne büyük 
yardımlar yapmıştı. Beni evi • 
mizden kurtaran, buraya getiren 
bana binbir teselli veren hep o 
değil miydi 

- Hayır •. hayır.. Neriman! 
diyordu Eğer o da fena nıhlu 
bir adamsa, artık yeryüzünde 
iyi bir adam yok demektir. Dok 
tor Seda.dm iyilikleri: i inkar C• 
dersem, gözlerim kör olur. Beni 
buraya getiren odur. 

Neriman 2'(llmeğe başladı: 
- lyi ya .. ben de aksini söy. 

lemiyonun. Seni dolapla buraya 
atmı§ •• Evinden sanatoryom k~ 
dar güzel köşkUnden, ailenden 
ayııınl§. Şimdi sen onun avuetı-ı 
nun içindesin!. 

Bir an icin evimle bul'adaki 
.tmLt>lan Ölgneğe o,ıadım. 

Bu, nihayet bir gönül mesele
siydi. Bunu bertaraf edince, be. 
ni hastanede rahntsız eden hiç 
bir sebep yoktu. 

Halb:ıki evde kalsaydım, mı:. 
' hakkak büyük bir rezalet çıka • 

caktı. Artık annemle geçinme • 
mize imkan yoktu. Hastaneden 
iyileşip çıksam bile köşke git • 
mck, yeniden o sıkıcı hayatın 
içine girmek niyetinde değilim. 

Neriman bana: 
- Ayol, sen evinden kaçı • 

yor gibisin?. 
Diyordu. Derhal kendimi top. 

ladnn. Onn evimizin kirli çama. 
şırlannı açıp dökememim. Ya • 
lan SÖyledinı: 

- Yok canun. dedim. ortada 
evden ka~ak meselesi yok. Be
nim sükfuıete ihtiyacım var. Bii· 
tün de>ktorlar ylnız yaşarnaklığı-
mı tavsiye ediyorlar. . 

Neriman karyolamın dibınc 
otuıınuştu. 

- Burası cidden havadar bir 
yer. Sen irade sahibi bir kızsm! 
Eğer istifade ediyorsan, birkaç 
gUn daha kal burada. Fakat, Fe. 
ridun senin yakanı bırakmıya • 
cak .. anlıyor musun? Onun ma. 
ti vaziyeti de ötekilere benzemi· 
yor. Babalarından kalma han, 
npartman 'var. Killt{lrtl mranırz, 
kalbi temiz. vicdanı yilksek, glS 
rU.şlert kuvvetli bir ~en~. Arbk 
aya,.,e>ına düşen bu çocuğu olsun 
kaybetme, leyli! 

- Dcmel< ha.st.nd:ıu llnıldl kesml, •• 
- H8-)U, hastııdıın değil pa.msmı nlaoağınd&ıı tlmldlnl kestl,. 

- Bu da mı benim ayağıma 
d~tü, Nerimnn? Ben böyle, ka • 
dm ayağ~na düşen erkeklerden 
hoşlanmam ama.. Feridun dün 
gece bana bir hayli teselli ver • 
miş, hayatta karşılanacak müş. 
külleri yenip geçmeliyiz, demi§ -
ti. Onun sözleri, asrın dile geli
şi gibi, bende dehşetli bir intiba 
uyandınnıştı. Onun gür sesini 
şimdi hala duyar gibi oluyorum. 

-Gördün mü bak! Onunla 
kısa bi rtemas neticesinde bile 
iyi intibalar hasıl etmişsin. Se
ni temin ederim, Feridun öteki
lerden çok yüksek bir f{ençtir. 
İffet Melih biliyorsun ki, bir 
hayli egoistti. Feridun çok uy • 

. saldır. Sana da bu karakterde 
bir eş lfizım .. 

- Yani beni rnutlak:ı evlendir 
rneğe mi niyet ettin? 

- Evet evet buraya ırefü;i. 
min ilk sebebi bü°dur. 

- Başka sebepler de var de • 
mck?! Halbuki ben, Neriman ra· 
hats•zlığımı duydu da beni vok · 
lamafu\ gelivor dem;ştim. 

- ~lıca sebep budur QÜP -
hesiz. Fakat ben cok ivi biliyor
dum ki, sen rahatsız de~ildin. 

- Demek ki benim rahatsıy,.. 
hğnna inanmıyanlardan biri de 
sensin? 

Ve hemen annemde bahısede • 
cektim.. onunla aramızda ~ecen 
münakaşalan anlata.rak1rm. Di
le di~ endişe!i;e ağzıroı 

açmadım. Çok iri biliyordum ki, 
bunları söylersem, Neriman: 

- Aman kardeşim, ne baya.. 
i{ı bir annen varmı§t" 

Diyerek ailemden nefret ede • 
oek. Sonra onun çenesi de dü. 
şuktür .• her gittiğı yerde bun • 
dan bahsederse, haysiyetimiz iki 
paralık olmaz mı? 

Yok •. yok .• ben ailemin için
de, kurbanlık bir koyun gibi, on. 
Jarın şeref ve haysiyetlerini ko.. 
rumak end~Ue çırpınarak, di . 
şekerlerden ikram ettim. 
dinerek mahvolup gideceğim. 

Neriman babamın getirdiği 
O gülümsedi: 
- Feridun mu getirdi bu ku· 

tuyu ? •. 
- Hayır. Babam getimlişti .. 
- Ne ince, ne zarif adamdD' 

şu baban senin! Bu kadar güzel 
bir §eker kutusunu ondan başka 
kim şeçebilirdi ? 

Neriman şeker yerken garip 
bir meseleye temas etti: 

- Beyo~luna t~mırsanız. Fe
ridunlıı. sık sık buluşmak imki. 
r.mı da bulursunuz! dedi. 

Hayretle Nerimanın yüzüne 
bakt:m: 

- Ne o? Beyoğluna mı taşını 
vormuşuz? •. 

- A •. haberin yok mp, J~·lA? 
Maı:kada aımrtmanınız bile tu • 
tutmuş, Baba.na ~k ~ otuyor. 
muş gidip gelmek. 

fDevamı ı 

• 

.. 



• 

ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

E11lenme :'-c.p:!; '' .. r: 
• Orta tahsilli, yUksck bir :ıilcy·~ 

mensup, CT i§lerlnl fevkalll.dc bilen 
bir b:ıyan ortıı §~manlıktn, aç;k 
e81Der, içkisi olmıyan bir b:ıyla ev. 
l<ınm~k istemcktedlr. (Şermin 17) 
remzine mUr:ıcaat. 

• SS yaşmdıı, fevknl!lde ko.z:ınçlı. 

vUcud ti.ı'lZn"ı bJ!un:nıynn ırnmrnı 

bir bay, z::vk ehli. neşclı, iyi 
ahU\.klı tipinin gUzcıı, yaşlyle 

mUtenıı.sip bir bayanla cvlcnınelt ir
temektedlr. tstiyenlerln (Neııcll 17) 

ı ı·cmz!.nc mUraca..ı.t. 

Komiser bann bir çocuğa Kısa bir tereddütten son • 
hakar gibi he:l.·;ı'l'aic gülüm ra Harkv..ıy tafsil.;.•. vermeye 

tanımaktan korkar gibi 
hali vardı. 1 

• 37 yıı§ında ho.llnl, lstlkballni 
bir yapmı;, bir bay, gllzcl, mllteııaslp ~ 

cuUu, temiz bir lto.dınlıı. tanışmak i~. 

scdi: lıa)adı, büyiik hir bitaraflık 
- B.ınd •n •. , ~ !.ıl!H! t'İl. in \•akayı tıp~a J~k gil::i cın· 

Cinayet : leti .ı , ..;ıiah her. lattı. Standiş polisi dinler · 
kesin elinde b •· _~,. n bir si · ken yerinde kım1lda:up du • 
!ahtır. Kom-:cH:t·:d fabrika· · ruyor<lu. 
ları bu ce:;i~ löververlcrclcn -- Demek oluyor ki, si· 
günde y·;;::· r .. e ynpar. ze tiÖre, bu hadise alelade 

- Bir t:;crUbc yapıbmt ~ hir ağız kavgrısındnn ibaı·ct 
mı acaba? Hirn sa;•e:;··· : 1 lıı- öyle nı!? Ciddi bir mn 11i • 
bir kursunun malum bir ~: • yeti yoktı r demek istiyo:s~· 
lahtan · n ~ılıp a· .. ılınad ı~ın. · s:w 07 J ~:il rıi ? 
lesbit mümkün değil midir? - Ilu suaıin ne m~kı;atla 

- Bunu yapabilmek için sor~/ <l'.Jğunu anlayamadım. 
evvelemirde silahı bu!mak - M-eselfı. daha sonra, i· 
lazımdır. I~in güç tarafı da ki adam köyde bir daim kav· 
budur zaten. Zira bir ka\i • ! ga etmiş olamaziar mı? 
Jin yapacağı ilk iş katil ale-- , - Bu hususta fil::rim yok. 
ti olan vasıtayı ortadan kal· Storm öfl..eliyd;, Levis deli 
dırmaktır. 1 gibi arabayı si.iri\yordu, fa • 
Jakın silahını yok e~k kat bunlıu- bir dalıa kavga} a 

kadar gen'ş hir zamana ma• t tutuşmaları için sebeh ol" 
Jik bulunmadığım komise • maz sanırım. 
rin yüzüne kartı söyleme • - SöyJiyeceklcriniz lıu 
m.ek için dudaklarımı ısır"' kadar mı? 
dmı. Bu sırada, Standiş ko• - Ba§ka bir soracağınız 
camdan kallanasını rica etti yoksa bu kadar. 
Ye elleriyle kocamın elbi&e • - Levisi gördüğünüz va· 
sini dı§Udan §Öyle bir yok • ki'' hasıl ettiğiniz kanaati 
ladı. Aynı muayeneye ben de öğrenmek isterim. 
tabi ~.f&:uldum. Komiserin Polis bu adam hakkında 
hi~bir §ey bulamadığını söy • iyi bir intiba elde edemedi 
lemeye ihtiyaç. yoktur. 1 ğini beceriksiz kelimelerle j .. 

- Herhalde bakkal dük " f ade etti. Herif adeta Stoı
kinında, kahvehanede ıl.1"8Ş- mu öfkelendirmek istiyordu. 
hnna yapacaksınız sanmm? Standiş Jaka döndü: 

Komiser kııaca cevap Tel' - Bu adam sizinle kav 

- .Jak Standi§e dönerek: 
- Bu adam bizde de ayı 

tesiri bıraktı dedi. Mistrs 
Kotesnnşm böyle bir adam • 
la dost olusunu anlayamıyc· . . 
rum. 

Standiş telefona sarıldı. 
- Misters Kotesnaşm Pa 

risteki a.dı·es~ııi biliyor mu· 
sımuz? 

- Jak cevap verdi: 
- Hayır. Fakat Sil5.s her· 

h .. ldc bu adresi bilecektir. 
Ya lmz onu bu ~ıcşam evinde 
bulamıyacnksımz: sanırım. 
Zira körde konser var. O da 
konsercledir. 

(Devamı var) 

19.30 Ajıı.ns, J9.(5 Serbest 
10 dakika, 19.55 Milzik: Radyo dans 
orkestrr.sı progrnmmm iklnei kısmı, 
20.l!'i Hndyo gazete.si, 20 . .f!S Müzik: 

Bir hrtlk tUrküsU öğreniyoruz: Hafta

nm tUrkUsU (Men teyeli), 21.00 Ziraat 

Uıkvlml. 2ı.10 :Mllzlk: Karışık şarkı 
\"C tUrltUler, 21.30 KonU§ma (Posta 

kutusu), 21.45 MUzlk: RlyııseUcUm. 
nur bandosu, 22.30 Ajans, 22.45 MO 
zlk: Dans mliziğL 

JST NBUL BELEDiYESi 
di-: ._ mı etmek istiyordu? 

- Bu araftınna yaıptl.clı, - &.mu bilmem, fakat l\J~l l'l'ml SEHJR 
bitti bile. heli ı:arip hatta anormaldi. \ ııı TiYATROSU 

Kimse ağzını açmadan.da- Harlnoay Jakın sözünü \ ı 
11 

mRA1!P::1ı!:!ru~ 
kiknlar geçti. Yağının" cam"' ke.ti: J pııı 
larn vuruyor; ocakta, gür.ef - Malctul ha cikaten ga • 1 

Rf Bu Ak§llm 
20

·
30 

da: 

bir ateş çatırdıyordu. Jak sa ..1n b':r adamdı. H&!inde v:r..· Merdivende Bir hık 
·-r JstıldGI Oaddcsl~ 

kin bir ses!e söze ba~lacfı: danında hir ~uç ta~ıyan in • KOMEDi KISMINDA 
- Vaziyctimin ne olduğu sanların garabeti v"r~!ı. Pa'· Buı;un GUnd!lz 14 de: 

nu ac:ıkç;:ı. bilmek isterim. E- ı ',osunun yakasını kaldırmış, ÇOCUK OYUNU 
ğer b \rada polise yardım i. şapkasını gö:derinin üzeri Akpm 20.30 da: 

temekledlr. Vücut arızası olmadığı 

gibi sıhht vnzlyctl de !yfdlr. Klmsesı 
bulunmıyanı tercih eder, .lstıycnıe 

rln (C. li) remıılne müracaatları. 

I; oe rşçı arayanlar: 
• Ayda on lira ücroUo haftada bir, 

alt§amları aıtıdnn ııeltl.ze kadar ça • 
ll§abilccelc genç bir bayana ihtiyaç 
vıırdır. c;.ocuklu \'cyo. çocuksuz fakat 
ihtiyacı olan tercih edilir. "Muhtaç,, 
remzlnc mektupla mUrneaat. 
~ Lise tahsilim vardır, Alqamları 

saıı.t, 6 d:ın 11 e lcndnr beş s:ı.a.t mat. 
baalarda. hususi tlcarethıı.n~l<'rde, t.. 
dnrehanelerde m ısahblhllk, Wl.tipllk 
ve buna milmnıı!l yaz~ işlerinde ça • 
tışmak istiyorum. Oldultc;ıı ı!l:.ıtıı 
daktilo ya.zarım, En Son Dakikada 
(O. Sandet 7) remzine mllraeaat. 

• LU.enln Fen kolundan mezun 
muhtelit ort.amekteplcrdc öğretmen 
Uk yapmış, husus1 blr çolt talebe ye 
Uştlrm!J bir genç, lise ,.c ortamel< • 
tep ta!cbelerlııc o.lmruıcn ve rlyaz ye 
ciersl1!rl vermek ıstcmoktedlr. (H.A> 
rı?mzinc mllrneaat. 

:r. l'.üks:ık iktisat ve tıcaret mcktcbı 
banka şubesinden mezun, iyi !ranaız. 
en., arnpça, esk! yazı, dnktno ve t.ı. 

raz da lnslli?.ca bllcn bir gene. tıer. 

hanr;l hususi bir ticaret ınUessescsı.n.. 
do çall§mak istemektedir. (Beyoğlu 

Alyon sokak. Klimllbey apartımaD 

No, 2 de Necm! Arnna müracaat). 
* El.iki yazıyı mükenımel bUeıı, mu 

tı:ısebeden anlayan daktiloyu iyi kulla 
cıın, hukuk faltilllcslnde okuyan bir 
ı;enç, tahslllne devam edebilmek ic;LD 
c;alı!lfllllk ihtiyacında.dır. Bfr nvuknt 
veyn bir tüccar yanındıı öğleden son 
ralıın çnlın§blllr. (A.T. 23) remzine 
mOracaııt. 

• Ortamektcp mezunu, askerlikle 
nlA.kıısı olmıyıın 334 doğumb bir gene; 
!ş aramaktaclır. Daktilo kullanır. be. 
cap ve yazı ~terinden nnlar. (Edin 8> 
rcmzlnc mUracast. 

"' 21 yaoındn 1etnnbulda bir Cabrı. 
kanın elektrik tamir fşlCJ'fnde çalışan 
bir genç, bcrhangt bir mUesscsede 

1 b-Orgiln muntazaman 5 saat ça.lışnbil!.r. l (Ayal) remzıoo mllracant. 
~ 2G yaşında, askerlikle lHşlğl ol • 

mıyan, ortıımektebtn ikinci anıtfmn 

kader okum~. esl•l yazıyı bilen eer. 
daktUo yazan .,ır bay l.ş arnma.ıttadır. 
(C.U. 832) rcmzbıc mUrncn.at. 

EN SON DAKiKA 
Küçük ılanlar '<UPon" 

ra.maktadır. (İş arayan) rcnızin' 
,. 

:-acaıı.t. blrllll 
• Bcrlin steno TO dakt!lO ~ 

rlnciliklcr1DI havi. .AimaJJ teC1Jll ~ 
hm.dan diplomalı blr geııÇ. 
tpraUk veya metodik), ~· ıf' 
ıo " tlcad dersler Yermektedir ttfl 
rebatan Neşe apartmaıı kat e "' 
ôzturga müracaat. ; 

• Askerlikle lil§1ğt ~ tt 
mezunu bir genç, tıertıangl ..-r ~ 
ya hWIUllt bir müeaaeaette .ti 
ücret mukabW çalışmak ısteıxıeJ 
< ş.E. 18) remzine mUr&Cdt. ~ 

• Kabataş 111CS111.1n be§1Jlcl -,, 
da okuyan b1r genç, malfet!Jıl ııı-' 
etmek lc;iD öğleden eonra çaıış ;,dl 

"' Y ilk3ek tahsilli bir genç, lise ve telll(!ktedir. Daktilo ve ID~ yel 
0rtnmel,tep tnlebeterlne hesap, cebir, anlar. R!yazlyeal ıwvveUldlr· t 

(Bu ı,upona eklenerek gönderllecc16 
ı, :ırama ve ı, vennc UAlllan Ol Son 
DakU.acb parasız neeredllOO<"ktlr. EY. 
fcnme tekllff gönderen okuyncularm 
mııhfuz kalmal< ü?:ere earlh adrcıılerJ · 

ni bildirmeleri lAum.) 

~ 

can) remzine mı.u ...... kimya, fizik dersleri vermek iste • n--At. ~ 
mckte:fü. (!11.B.) remzine mUracaat. * Ortamektebln ııekJ.Zlncl ~,. , 

• AUev1 vaziyeti dolayısue takW okuyan tıU genç " ~:_, ı 
tesine devam edcmiyen bir UniYeraite. kırtasiyeci ..,8 kitapçı d~,d 
U genç, iş aramaktadır. Her tUrlU ya. sene Çalışını§ olduğu tçlıı ~I 
zı ı~ıerı yapar, ders verebilir. (Or • lığı tercih eder. {L.0.F) reıııııı' 
han) remzine mllracaat. racaat. ~ 

• ÇalI§kan genç blr oayan matbaa. • Slnenıacılığm tıer tortG "'",llllİ 
kimyahııne. yazıhane, mu:ıyeneııane. nnlayan, 12 sene .ızıemacıllll 1:" / 
terzihane ve bunlara mllmAsll mü~ bir genç herhangi bir a1nemııed 

1 
,1 

scselerdc nceıe ve ciddi bir ~ anyor. de çalışmak istemektedir. cı,ıeıı 
<Maçlt:.ı • Teş) remzine mUrııcaat. z!ne müracaat. ~ 

• Eski ve yeni tıarfter1 okur ye ~ 17 yqmda, oı-tamekteP ııı 1, 
ynziır ve tııraz da uakUlo bilen bir daktilo kullanma.amı. bilen bit ..dl 
bayan, münıınlp bir 1' anyor (1'. resınl veya hususi bir mUe? 
A. K.) remzıne ıullracaat. aramaktadır. (KanaatkAr) 

:r İetanbul Univcrs1tesl fen faktUtt'. müracaat. ~ 

s:nde okuyan bir genç, fizik dersı • Orta 2 delı 8.ynl:W4 ıe 1"" 1 
vermektedir. (4, A. Fen) remz!Jle ıdmseatz t>!: ıezıç öğledtın ~Dl" 
müracaat. mUesseaede 1f aramaıtta(ID'. 

:f. Use mezunu ve askerlikle iliş~ <T .R. > remme aıt1!8ea~t,arı-.Mil~ 
olmıyan blr genç. ehven bir ücretle • Ortamel,tebin 8 tnc1 SIJ)ll~ _ " 

tş n:ıı.rmıktac1Ir. (iyi arkadaş) remttne dar okumuş. aerl daltttlo kull~ ' 
müracaat. zısı düzgtln rlyıızlyesl tu~e ',j 

• Yüksek U:Ue:ı.t ve ticaret mekte. gc.nç az blr llcreUe le ara~ 
binde okuyan bir genç, ortaokul tale. tFahrl KAzım> rell1%!ne ınO ~ ~ 
belerln.e ceb!r ,llcndefl(?, flzlk ve tıı.rlh. • IUKerllltle aiAkuı olill1~ f. 
coğrafya dersleri ~rme!< istemekte yaziyesl ıt'J"ve~. llsfo a:ezuııu ~ 
dlr. ( (Sankayl remzine mUracaat. resmi veya ıı:uı\1$1 Mı mil ı~ 

:f. Blr sene ortamektepte ta.bilye no. K.Atlpllk gibi o1r ~ arama!<~ 
calığı yapnu~. yllkııek tah!ll talebesi rurk ı remzine ml!m•!aııt ~~ 
bir genç, fizik, kimya, tabliye <rersterl * YUksek tktısat ve Ticaretti. 
vermek ist.cmekted!r. CM Sabihı rem tebınln birinci smı:fmdaynn. ~ 
zlne müracnat. devam edebilmem tçln bir lş 'f l\ 

!JI. Gayet iyi lcUJtUr fl:ı:lk bil~ blr rum. Çol< ehven blı Ucreuc ';,/.. t 
TUrk genci. az zamanda, vücudu b!. • raatlerl haricinde tatU gU::l'f ı; 
çlmsiz o!anlarm blc;lmııtzıntıertnı ve çaıışab!llrlm. lsUycnlerın t~·tl 
lüzumsuz §işmıınlıkları giderilir. Den remzine melctupla mura.c:ııat e A 
tc vercblllr. (A.R. A.99) remzine mU. rl. ti:, fi 
Tacaat. • • Yüksek ik~t n tıcaret f. 

"' F3yııns çlnı, BCronik ve mozayik olnln oırmcı eınn:na ıtayıı.tı 011 ~ 1 
işlerinde senelerce çnlı~mı~;, ustaba. öğleden sonralan cat:1tnıı..ı ısttJI 
ıııtık etmljj, boruıervl.flleri bulunaL bir dlr Fransızca oıllr .:ınıı:tue ~ 
sanntkllr iş aramaktadır. Taeraya da ve stanogratlye rakıltır m ııııı' 
gidebilir. {A.K tşı remzine mürncaııt.. deo de ııntar. (S.L. Ti. ren 

• Orta tahsllll eski ve yeni yazı -. 
ları bilen bir gene. ltdtlplll< veya bu. 
na nıU,m:ı.sll bir iş aramaktadır. Her 
yere gldelıi!lr <Muzaffer HepUnlUJ l.s 
m!nc müracaat. 

11- Lise son sınıt talebesi bir genç, 
öğleden oonra çalııımak üzere ~ ara. 
maktadır. <O.H.A.> remzine mUraca_ 
at .• 

* On sekiz yaşmda. ortıı mektep 
111ewnu. daktilo bilen bir genç. tıı a. 

raca at. ,, 
• ~ v~mda &ekt.r ~Jkerlilt I' 

Kası oımryan yem re esk4 Yll:..
Len !lir gene; il.er ne ol•ınıe _..., 
it aram&ktadır. (B.8.) T"el?UY 

racaat _,ıı; 

• Fen derslerinde lSğretro~ 
mış, tUecrtil::?H ve yazısı fi 

çin l::ulunduruhıyorsam bu " 1 ne kadar inclinniftİ. Adeta Kör Döğüşü 

na bi~ diyec~eim yok. Faknt .. ----------------------~--------------------------------------------------.... -------------------------cğcr tenden şüpheleniyor· 1 E L o 
11.:ıl\·crsltc talebesi, pek ehVCIJ 
ortıı ve lise talebelerine ders ~rf 
tedlr. (0.Ş.P. 866) rmztnc nıll ti-

• Muhabere ve dosya tııB11' 
r.aberat istatlstlk gibi, ticari 7, 
\•t\lnf, ticaret Uscsln!n son 
okuyan bir genç, lf ten 17 )~ snnız bir avuknt gelmeden l-Jzkay_e - o -u• / L 

evvel bir tek söz bile söyle " 
miyeccğimi katiye'Lle bildiri. r----· 
rim. 

- Simdilik bir avı.tkata ih 
liyacu;ız yok .. Beni dikkatle 
dinleyiniz, zira rıizde bir ca"' 
ni tipi yok; diğer taraftan, 
si~ahı yoh etmenize de mad· 
di imkan yo~<;:. Fakat. .. biz .. 
den bir şeyler sakladığıza dA 
lmniim. Menfaatfoiz namına 
size hakikati olduğu gibi söy 
lemenizi tavsiye ediyorum. 

Boyuna foyda'fiız itirazla 
rmı tekrardan yorulmuş o • 
lan Jak, başını sallamakla 
il..-tifa etti. Bu sırada Lester 
Harkvay göriindü, polisle be 
raber taze bir yağmur ko 
kusu da içeriye doldu. Stan· 
diş polise oturmasını rica et• 
ti ve ona vaknyı kısaca an 
lnttı. Standiş söz cöylerken 
her kdimesi ile bizi itho.m e• 
diyor sanıyord-.ım. Telef on 
mükalemesi Stnndişe çok es• 
rnrcngiz görünüyordu, ner 
den telefon edildiğini bul • 
maktan ümidini kesmiş'd. 
Tanırr.-:l.ilığımız bir adama i
yilik cb •. ek için .f ırtmnlı b · r 
günde Nevhavene kadar u 
zu.'l biı· yolcuhıij-u göze al · 
mıştık, bu adnm bize çok ka• 
ba muamele etmişti ve bu 
yabancı otomobilimizde ölü 
bulunmu~!u. V e.!:ia kom ise!· 
bu lıad~seleri çek bitaraf ane 
anlatıyor gibi görünüyord"..l 
faket her kelime kulağım~ 
bir itham gibi çarp1yordu. 

Harkvay sordu: 
- Size hangi noktada 

faydalı olabilirim, şef? 

- Dünkü nii hadan dc-vam -
Onun bu soğukkanlılığı beni 

.son derece hi<.ldetlendir<li. ' Kcn. 
di:;inin bu kadar nz kıymet ver
diği hayatım almak neye ya~aı:?'' 
diye düşündüm. 

lihnlmden mümı.sE!'bctsiz bir 
fikir gcçrrıi~ti. Tabancamı aşağı 
aldım. 

- Sizi .bu dakikada ö.dürıncğc 
değmez, dedim. Yemek yiyorsu. 
nuz. Rahatsız etmek iqemem. 

O düello iböyle kalıyor. Silvio 
§imdi Moskov~a .Bcrlinden 'bir 
mektuı> almı~tır. Du me!;:tupt:ı 
o adamın yakında genç ve güzel 
bir kızla evleneceği bildirilmek. 
tedir. 

Silvio: 
- Su ·adamı anladınız U:.bii 

dedi. Şlmdi Mo~hovaya. gidiyo· 
twn. Bakalım, evlenmek ürercy. 
ken, öl ürne karsı gene o güı:ı kil 
gibi kiraz yiyerek, ht!kir bir göz
le mi bak.:wak? 

il 

Birka-c sene sonra, hikayemin 
mu'harriri baska bir :,erde bulun. 
maktadır Burad-ı bir Kontesin 
köSkü var. Kendisi ancak arada 
sırada bir gelir. Bir b:har gi.:nii 
Kontes, otuz y~arın<la ve giizel 
bir atl:ım olan kocasiyle bcrnb~r 
geliyor, 

Kontla S!ÖrÜfien muharrir bi~ 
~ün on•mla iyi ateş etme ba~sı 
uzerindc konuşmnğa başlıyor. 
Kont, dört tes sne<l~nbcri eline 
tabanca almadtğım roylüyor: Ö· 
teki tabanc;. ile iyi ni~an ::ı.labi!-

' IA mek icin uzun rnUmar{'se .azım 
geldiğlııi lıatırlntzyor ve misal 
01:.ırnk Silvodan b3.h.,~iyor. 
A.nlr..tılan ~eyleri dikko.tle diıı

hyen Kont soruyor: 
- Şayanı hayret! Bu adamın 

ismi neydi? 
- Silvif)_ 
J{ont bircwnbire ayağ!). fııfa. 

yarak: 

- Silvo mu? diye haykırdı. 
Demek siz. Silvio ile görüştünüz? 

- Evet. 9>k iyi dosttuk. Fa
kat beş sene oldu, kendisinden 
bir haber nlam:ıdrm. Kendisini 
zrıtıalirıiz de tanır mrydmız? 

- Tanırdım. Ç-0k iyi tanırdım. 
Size bir macera anlatmadı mı? 

- &loda bir ~aşkının attığı 
tokat mnccrasmı anlattı. 

- Bu şaşkının ismini de söy
ledi mi? 

- Hayır, söyle.-nedi. Yoksa ... 
A! Affedersiniz. Sizin olduğunu. 
zu hic; aklıma getirmemiştim. 

I<ont, Silvioya hakaret edenin 
kt ndi~i olduğunu söylüyor ve in 
tikam aldı~nı anlatıyor. 

"Evleneli ln!ş sene oldu. Ba. 
)ayını burad~ g~çirdik. Hayatı
mın en mesut dn.kikalarının geç. 
l'ği bu e'·· en fena hatmılanmt 
d:ı saklamaktadır. 

Bir akt.am karımla berııber ~t. 
larımıza. 'binmi6 gezıneğe çıkı. 
yorduk. Birdenbire karımın atı 
şaha kalktı. Karım korktu. He
men atladı. Atın yularrnı ben al. 
dım. O yürl:ye yürüye, ben atta, 
eve dö:ıdi.ik. 

Ben ilerlcmi91.im. KQ.rım biraz 
c:u :o" kalmıstı. Eve ~ldii:ıim za. 
:run baktım avluda bir araba 
"ar Hizmetciler de beni biri. 
sini;ı bıklediğini söylediler. 

ic;cri rirdiın. O<lada üstü ba§ı 
toz içinde, seçı sakalına karrşm!.S 
ı..:r ad.-;.m, titriyen bir sesle: 

- B~ni tanımadm mı, Kont? 
deöi. 

Binlt-nbire t~nıdım; 
- ~·l.vio! dire h:ıykırdmı. 
B:u··mcla rc.r:brrm diken diken 

oömı; tıı. O: 
- f l.{ıq t: tmek srı·ası benim, 

d·di. Ti! ı.ncamı toşa.ltmağa 
'c'dim I!2z·r nusm? 
• y.,'1· ct.p'erindea birinde bir 
talJ.:;.ncn görünüyordu. On iki a.. 
clun S:l) unn ve dL•rdum. Karım 
ı:::el..ı.ıodt:.n evvel hemen ate~ et. 
m--.;ni <ıöy!e<lim . 

Fakat o biraz vakit geçirdi ve 
odanın aydınlatılmasını istedi, 
~amdanları getirdiler. Sonra 
iqeri kimse ginnesin diye kapıyı 
içeriden kilitledim ve ate) etme_ 
sini tekrar söyledim, 
T~bancasını çıkardı. Nisan al

dı. Saniye!C'ri sayıyordum. Ak. 
hından kanm geçiyordu. Dehşet 
icinde bir dakika geçti. SBvio 
kolunu aşağı indirdi. 

- Ne yazık! Gedi, Tabancam
da kiraz çekirdeği dolu değil. 
Kurşun ajprdır, Buna artık bir 
düello değil, bir adama ~teş et_ 
mek adetim değildir. Ba.~tan 
ba.Ejhyahm ve kura ~ekelim: nk 
<.tc:::i kimin edeceğini talihimizin 
tavinine bırakalım. 
Bn.~ım dönüyordu. Galiba iti. 

mz ettim. Fak~t en nihayet bir 
taıbanca daha doldurduk. lki 
kağıda rakam yazarak büktük. 
l{ağıtlan nl<lı, kasketinin içine 
koydu. Bu, eskiden benim kur
şunla. deldiğim başlıktı. 

Kağıtl"-I'ı <:ektik: Bana 1 nu. 
marn ~ıktı. Silvio. hayatımda U· 
nutamtyacağmı bir gülü.5le: 

- Müth~~, bir talihin var, 
dedi. 
Ateş ettim ve i.·te bu tabloyu 

deldim (Kont burada bir kur. 
şunla delinmiş olan tabloyu gös· 
terdi.) 

Sonrn devam etti: 
- Kurşun hedefini şaşrrmıştr, 

Bunun üzerine ,Silvio bana ni. 
şan aldı. -
Karımı yammda görünce bütün 
r.csaretimi tekrar bulmuştum. 
Ona: 

- Görmüyor musun, dedim, 
biz şaka ediyoruz. Ne korkuyor. 
sun? Git bir bardak su iç ve 
sonra gel. Sana eski bir dostumu 
ve arkadaşımı tan1:aca~. 

i\1cşa sözlerime ina.nn11vordu. 
O korkunç vaziyetteki Silvic,ya 
dönerek: 

-Kocam doğru mu söylüyor? 
diye sorou. Snh;O:>n şa}=a mı f'. 

Yazan: PUŞiilN 

Çeviren: V. G. 

diyorsunuz? 
Silvio cevap verdi: 
- O daima şaka eder, Kontes. 

bir keresinde gene böyle şakn. e. 
derek barm tokat atmıştı. Gene 
bir ~ka olarak şu başlığı del 
mişti. Sonra gene şaka etti, kur
şununu bana isabet etfiirmedi, 
Şimdi şaka etmek sırası benim. 

Silvlo bunları söyledikten son. 
ra tekrar tabanc.:.smı kaldırdı. 
Nişan alıyordu. Moşa onun n 
yaklarma kapandı. Ben hiddetle: 

- Kalk ayağa Mola! diye ba
ğ'ırdrn1. ı ·~musuınuz namına a. 
YIP. 

Sonra Silvoyo. döndüm: 
- Size gelince, dedim, zavallı 

bir kadınla alay etmeği bıraka 
tak mısınız? Ateş edecek misi. 
niz, ctmiyecek misiniz? Söyle. 
yin. 

- Ateı, ctmiyeceğim. dedi. 
Tatmin edilmiş bulunuyorum. 
Senin düştüğün hali, korkuyu 
gördüm. Seni bana ateş etrneğe. 
mecbur ettim, Şimdi hesaplaşmış 
bulunuyoruz. Beni d.;ı.ima hatır
lıyacaksın. Seni vicdanınla baş 
başa bırakıyorum. 
Çıkmak üzereydi, fakat k:ı.pı

nm yamnda durdu. De1diğinı 
tııblora baktı, hemen hiç nif;~n 
almadan a~ etti. Sonra çıktı 
gitti. 
!{arım bayılmıştı, Adamlarım 

Silvioyu tutmağa cesaret edemi. 
:vorlar, deh~tle bakıyorl3rclı. 
Ben a.klnru başmıa toplayıncaya 
kadar gözden kavboldu ... 

Kont hikayesini bitimıişti. 
Evvelce başlangıcını büyük bir 
teessilrlc dinlediğim hik~yenin 
sonunu dıı. bu suretle öğrenmi~ 
tim. 

Hikayemizin kahramanını bir 
d.:.ha görmedim. Aleksandr Ipsi. 
lanti isyamnda kumandanlık et. 
tiğini ve Skulani muhare~indc 
öidi.igünU söylüvorlar. 

(SO'!.t) - Sizden yol üzerindeki 
hadiseyi öğrenmek istiyo • 
nam. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ı:: arnmaktndrr. (K.T.K.3) 
mUracaat. ~ 

* Fransız lisesinden ıxıc ıı)etı' 
yUkR~k mUhen:1ls rıııektebl 

lise talebelerine !n:ınsızcn, rlıJI!· 
flzlk. kimya dersler! ~rmeıcte 

Mllbendis okul tmtihıınll\rııı;;ı 
tnlltlk bir şektldc hazırlar. t v 

•nşaııt . :178 Sabih) adresınc ııı 
at. ıJf. 

:;. 8 ny mllddetle ~r ues~t 
de c;:ılı~. dııktılo ve musDltıı( 
rin1 iyi bilen. bir genç, berb' 

ticarethanede 20:25 lira ncrc~c el 
mal' istemektedir. (~~· 
remzine müracaat. ıı: 

tf. Devlet mUesscsclerlndcJI 
çall§an bir muhasebe m-0ıxı11~,_ 
akşam saat 5 ten sonra \'il cıı ıııO 
gUnlerl 18 ten itibaren husust ~~ 
selerde, şirketlerde, tıcaret:ı,. 
bliroıardıı. çalışmak !etcmeltlC ı. 
h:u:ebe Ş.Ş) remzine mlir~11 

Aldırınız: ~ 
Aşafıcb remlı:lert yn:ııtı (,' 

ı.-u~'llcalaruwzm naınlarınJI ~ 
mektuplan ldarclıanemhdell ( ~ 
lan dahli) hergUu sababt.&11 Jd 
lcadar ,.e 8a&t ı 7 elen sonra 11 

1an, ?i' 
(kardeşler) (18 l§ık) (S~) ~ 
UI. 99) Clngel 27) (MaÇI<& ~ 
(Dotck) (H.V.) (S.U.A.) (S· ı~ 
1 Y. Akm) (Harika) (27 Jl'.6)~) 
(Teo:nan 25) (Deyer) (ÇiC~~ 
(N. Maskeli) (M.A.K.) (~ 
HepUnlU) (L.S.) (Mene ı;~l 
(Leman Y.) (Gelinci!') ( f G 
(35 Aydoğ'an) (Tez 41) (1İ ~· 
(HUiyalı laıdm) (Nil) (>4• rt 
("lıledJç., "Apnydm,, "GÖrgildit61ı! 
lcrino gelen mektuplar bU 
ndrc.olerc gôndcrllmlııtır.) aı1r ııt 

As&ğrllakl remiz aahlJ!l~ f 
&e&e tarafmdaıı ld&rehD.11 ~ttP' 
~tardır. Biw mrı~ 
ri takdirde Rrnyao nıtıcs~ 
81 ve.rilecelitlr: 
(Saf) (P.t. :?!) '(8.U.A- S~~ 
(Edin 8) {İyi arkada.§) (~ ıı:. 
HepUnlU) (İ§ arnyn.n) (Ş· 
(KanatkAr) (N. Türk) 

AÇIK KOXUŞJ\IA vt 
K.S. Ştgllyc: }IlkAyclennlı:l ı; 

den bir ~ .c5ı)'Jıencmcır;. 


