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Yede}; Subaylar sta
ja çağırılıyor 

ı~ııtlh ABın>rllk Şu~den: 

Şubeye kayıuı 316 (dahli) 817 
318 • 

• 319• 820, 321, 322, 323, 321, 
825, . 326 (dôlhll) do~nııu olup 

~tbolerı halen Asteg-mcn olan 
r~habcrc ve Topçu sını!larmd:ın 

bulunan yed k c subaylar her sene 
Oldu~u gibi (45) gUn!Uk .:staja 

t4bi Olduklarından kıtaı~ıns 
BevkcdiJmck Uzerc muh1bcrcıcrın 
~ lfart 940 ve Topc;ulal"Ul 12 

art 940 CilnU §Ubcye cıUraca
nuarı na.n olunur. 

I::nşH!kil Ucfik Saydt:.nı 
hn nk.nm snat 20 de An
kara nclro fylc 'I'iiı·k nıil
lcthıe lıitnptn bulunmuş, 
hiild'ımetin <lnhlli 'c hn
ı·ki politiknc;mı lznlı ct
nıi, tir. Uaş\'okilimizin, 

ı·nıl~odnn dinlcdi~imiz bu 
ço\ mühim nulkunu oku· 
yucufal'ımızn bildiriyoruz: 

Aziz vatandaşlarım: 
Bu akşnm sizinle konuşmak 

istediğim meseleler şunlardır: 
1 - Milli korunma kanunu. 

nun tatbik mevkiine konulması . 
. 2....:. Bunun tevlit ettiği bazı yan.: 
lış akisler. 3 - son vakalarda 
bizi alakadar eden harict ha
berler. 4 - 1940 senesi bütçe 
hazırhğır --- . __... . Ayla~anberi dilnya v:ıziyeti
nın S?österdiği tahavvüller dola. 
yısile memleketimizi iktısadi 

--~·-~---....,. .. ~ ............. , ..., cephesinden olduğu kadar mü • 
6 6 K .0 y · """j dafaa bakımından da koruyacak 

O P A·N t t~~bi.~lerin alınmasını mecburi 

i g?rduk. Her ihtimale karşı ra-
9 • dıkal tedbirlerin alınması lüzu -

T.ACI 
mu hasıl olncaihnı evveldPn dil. 

1 Fi~~~k. Haftalarca çalısarak 
J Buyuk Millet Meclisimizce ka ~ 
İ ~ bul edilen korunma kanunu mey 

Ş• d. k d ku ı dAana geldi. Bu kanunlar, ma -ırn ıye a ar o - ı a i d .... um ur ki, kanunlar mecmuasın-
i Ugunuz macera ro- da dumıak için değil, ic:ın za _ 

i•İ rnanlarının esrarlısı- i ıı;an: gcrnc tatbi~ edilmek i. d • 1:ındır. 
~ ır ve sizi heyecan- ! Kanunun müzakeresi esnasın
ua:n heyecana sürük- i ~a.. ve sonra Büvilk Millet Mec-

.J:! ! lı"'ı htızu.~n sözlerim çok açık 

1 

.iyecektir i ve k.1ti ıdı, zaruri ihtiyaç belir. 
P 

1 
medıkçe vatandaşlnnmm nor • 

azarlesi günü mti.l hnyatınnna knnşmak hi.\ . 
Son D~k:ka'ç!a k~ t i in hic arzu t'dilmeyen 

...... ~rr l '\rrkct <'lduğunu sövlemiş • ................................ --. ..... ı tım. Fakat gitikrc manen ve 
maddi ıztıra:bı artan bugilnlrli 
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Ç~mS;~;;;I;~~~' zi~~~;lg;~;;;E;;. 1 itii!l'fmmı~r1m,mmı 
s: da söylediği nutuk 

lngiliz Başvektli ''bazı madde-
ler den kendi mizı mahrum 

etrr ekliğımız 1 A 1 
azım . ,, dedi 

Londra, 29 (A.A.) - Ziraat • me hayatJ bir meseledir. fthallt.t 
toplantısında bir nutuk söyliycn mw tahdld etmezsek harbi kaı:ın 
Çemberlayn, lngilterenin en bU • malt için elzem olan şeyler dura • 
yük endilstrlslnln halen zira.at ol • caktır. Buna binaen yiyecek mad . 
ma.cıınn rağmen memleketin ekse • delerlmlztn lstlhsalinJ artırmak 1 • 
rlyetl itibarile cndlistıilcşm.lş bir e&"\ eder." 

memleket olduğunu kaydcttlkt.Cl\ Çembf:rlayn hUkftmetin zlraate 
llOnra ezcümle dunl.5tir ki: ve çlftç'lere yardnn için bcr şeyi 

0
- Geçen yıllar zarfında eko- yapacağnu söylemle, fakat hazf • 

nomlk sistemimiz geniş bir z.nhlrc nenin tllkenmcz bir menba olma -
ltbal6.tmn istinat et.mlştir. Du sis iığıru UAve eylemlştlr. 
tem banv za::lanmda mUkemmcl 

bir eekllde Ialemektc lse de harp 
zamanında zaruri olarak yen! va • 
zlyet hasıl olmnktn ve muhtelif 
haclm ve tipte mal ithali icap ey • 
}emektedir. Memleketi muazzam 
bir tesllhnt fnbrU:ası haline çev1 • 

r.IY4:ııı. Fnknt ihtiyacımız olan bU· 
tUıı ham maddeleri bu mcml kette 

Jstlhsal edemeyiz." 

Çemberlayn kafile halinde seyn· 
hat usu!UnUn emniyeti temin et -
molde beraber vapurların muva • 
ulat.mı da geciktirmekte olduğunu 
stlylemış ve sözlerine şu sureUe do_ 

nm eylemiştir: 

"'-Mutat olarak ithal ett1ğlmlz 
bc.11 maddelerden kenclimW nuı.h • 
nırn ctmekUğimlz lfwmdır. tthaJA· 
tmıımı hacmi 1kf tahdidi Amile tA.. 
bidJ.r: Ellmlzdekf vapurlar ve ya _ 
bancr d6v1zJ kaynııklanmız. 

Döv'..z menbalıırnnızm bir budu • 
du vardır. İhracat ticaretimizi lda-

Cymart-r.s.i mektepliler 
arasında yapılacak 

futbol maçları 
lstanbul mıkJeplni voleybol ve 

futbol lik heyetinden: 
2·3-940 cumartesi gOnQ yapıla· 

cak1utbo1 maçları. 
saha komiseri: 1. H. T.urgay 

Taksim stadı: 

Sifli Terakki • Ticaret lisesi sa· 
•t 14 hakem T. Ozerengin, 

Galatasaray • lstikHU lisesi saat 
16,10 da hakem T. Ozerengin. 

Şeref stadı: 

Saha komiseri: H, Saver.· 
Taksim ··Yüce Olkü lisesi saat 

14 hakem Ahmet Adem, 
Işık lisesi • Kabataş lisesi saat 

15,10 hakem Ahmet Adem. 
2·3-940 ta yapılacak voleybol 

ma'1an: 
Beyollu Halker:i salonunda 

Pertevniyal lise:.i • Darü5şafaka 
Usesi saat 14 hakem T. Kcnber 

Vefa lisesi • Haydarp:ı,a lise~i 
aaat 14.30 hakem T. Kenbcr, 

Sanat mektebi • Istanbul lisesi, 
saat 15 hakem T. Kenber. 

BQ§Vckil bundan sonra fiyatla • 
rm yUkaclmc.I mcaolestne temas 
etmiş ve çiftçiler tarafından elde 
edilen fiyatların ist'hsall arttır _ 

mağa imkfuı verecek derecede ol 
ması icap edeceği hakkında ziraat 
nazın tarafmdan yapılan beyaruı 

tın harp kabinesince tasvip edildi· 
ğl.nJ blldJ~Ur. 

Çemberlayn nutkunu ıu cUmlc. 
lerle b!tlrmlşUr: 

"- Ziraatin harpten sonraki va 
ziyetl şimdiden derpiş edilemez. 
Faknt zfraatln harpten sonra çök.. 

meslne mn.unde edemeyiz." 

Oöbels 
Hücum kıtalarının 

o'onya harbinde 
uğradığı zayiatı 

anlattl 
Bnm, 29 (~:A:] - Havas bil· 

diriyor: 

Dün akşam Münsterde bir nu· 
tuk söyliyen Göbels, nasyonal sos
yal ist parti sile muhtelif teşekkül· 
lerin halen harbe itşirak etmcktr 
olduklarını isbat etmek istemiş •;e 
hücum kıtalarile hususi kıtalamı 
ve Hitler genelik teşekkilllerinin 
Polonya harbinde ve garp cephe 
sinde utrradıklan zayiatı kaydeyle 
miştir •• 

Göbels demiştir ki: 
,. - Aimanya ~rçilin yaptığı 

gibi bitaraflardan Almanyanm ya· 
nı başında aSkeri bakımdan yer a1· 
malarını istemek niyetinde değil· 
dir. Fakat bitaraflık mefhumunun 
hakiki manasını tespit etmek IA 
zımdır. Bir devletin bitaraflığile 

bu devletin efk!n umumiyesi ara· 
sında bariz blr tezat mevcut olma· 
malıdır. Almanya bitaraf memlc· 
ketlerde kanaatlerin serbestçe iz· 
har edilmemesini istemek tasavvu· 
nım:Ja de!;rildir. Fakat bunu bQyQk 
muharip devletleri sistemli bir su· 
rette tahrik için suiistimal dere· 
ces.ine vardırmamalıdır.,. 

f~ AKŞA~ I - } -· ·- ---·- -·-- _ ___.,. ______ --- --
Necmettin Sad3k, Alm:ınyanın yeniden bir sulh taamııuna giriş· 

tiği ha'drındaki haberler Uzeıine ddrli o'arak sulhren b3.hsedilip edile
miyeceğini tetkik eylemel~te ve iki tarafın no!<tai nazarları arasında 
gen.iş mesafe bu'unması dola)-'lsile bir anlaşmaya imkan olamı}•ac:ağı
netıcesine varmaktadır. 

Burhan Cahit "Harp mantığı,, başlıklı fıkrasında şöyle diyor: 
. "~iman t.ayyar~erirjn Paris ve Londraya sokulm.:ı..-naları ancak 

aynı hucu~?" k n 'ılerin" de ynpılacaiJru bildikleri içindir. lngiliz 
tarrarelrn~1~ Bcrlıne ~er <itm~1~rı da bu şeker yerine bomba da a· 
tabılece~!c:n.nı ~atma'.t içindır. Majıno ite z:gfrid hatlannda m:ıha· 
~ oparlörlc güzel muc:ild parça!an oinletir, :r:•11'asnn 

lllml kuvv~tleri bomba }"Crlnc honoon atarlarken · u harb'n böyle kar· 
~ılıklı oonılelerle b'tccdine na r1 ıhtimal ve'ileb•lir. Cidden ori;inal 
bir-harp devri yaşıyoruz. Modem silahlar harp mantı~mı da altQ 
etti vesscl~n• ~ 

Göri ·g, üksenburg 
h dudu na gitmiş! 

Roma 29 (Radyo) - Bazı lsviçre gazetele
rinin haber verdiğine göre, Alman cephesinde ve 
bilhassa Mozel nehrinin sağ sahilinde büyük bir 
faaliyet göze çarpmaktadır. Bu mıntakada Al .. 
man süvari alayları görülmektedir. Alman mar
şandiz trenleri ve kamyonları cephenin bu kısmı· 

Fin tayyareleri Rus kıtalarını 
bombardıman etti 

Lon~ 29 (Radyo, Saat 18) - Ruslann Viborg Uzerlnc ta 
arruzlan devam etmekte ve Ruslar. t pek yavaş bir surette Uerle 
:ncktcdirler. Finler §'Chrin önilnde yeni müdafaa hatları kurmuş" 
...ırdır. Rusların, §C'hrl alıncıya kadar dnha pek çek telefat vere 
.:ekleri anlaşılmal;tadır. 

Diğer taraftan Fin tayyareleri Rns k•t'alanr>t hoMb~rdımar 
etmiş milsuıbkem adayı almı§ olan Sovyet kuvvetleri de bombar· 
Jıll"..:?na u~rnmıştır. 

HelıUnki üztrlnden bugUn iki defa Rus tayyareleri u~mus 
fakat bava mt:..:araa toplannın ateşi karpsında, bomba atmaclar> 
kacnu~lardır. · 

- Bir Alman vanun1 battı 
Btokholm, %9 (A.A.) - Dokuz ay evvel 1n,a edllen Almo.nyanm TOOO 

tonluk Arb:aba yo?cu vapunı Hammcr Fest clvarm:ıa kayaya çarparak bat 
ııu.ştır. MQreltebat Flnl!ndlya bruıdıralI 1darga.ret.a vnpuru tanıtından kur 
tanımıııt.tr. 

na mütemadiyen mühimmat ve malzeme ta§ı• 
maktadır. 

Mareşal Göringin, reCakatinde dört general 
olduğu halde Alman • Lüksenburg hududuna git· 
tiği kuvvetle söyleniliyor. 

iskandınav devletler inin munarıplere 
bir müracaatr 

Lodra, 29 (Radyo. .aat 18) - Norveç hariciye nazın Kot 
bugün verdiği bir beyanatta, İsveç, Norveç ve Danimarkanın, de 
nizlcre mayn dökülmemesi için muharip devletlere müracaata ka· 
rar verdiklerini bildirmiştir. Nazınn Uavc ettiğine 'öre, bu harpte 
denizlerde en fazla zarara Norveç uframııtır. 

it al yada 
nıaaen 

feci bir 
kazası 

Trt1.ıe. %9 (A.A.) - Ara& kömUr madeolnde bir ~zu lnttWu eo ki• 
şt.n1D Olmeıılne ,.e 100 kişinin yaralan muına eebeb oııpll§tur. 

Holandada üç casus daha yakalandı 
Aım'tcrda.m 29 (A.A.) - CroningUede Ye Alkemar bölgeainde 90D g11n• 

ler zar(ında meydana çıkan1aD caauııluk 1§11• •"kadar olarak )'enideJı Uç 
kı,t tevkil edllmlııtır. 

1 Gunun Meseesi 1 Norveç, Brilanyanın 
kalbine da'Jan nış tabancadır I 
EOeır bD'ltarafUo<§Jını muhafaza edemıyeceksa, mottef•kler 

Norve?" !Kaırasuuarını da ~arp sahası sayacak va 

Brltanya bahriyesinin kat! ve 
seri bir tarzı hareket kullanarak 
Altmarkı ara~tınp onu i~ yara· 
maz bir vaziyete sokması müttefik 
!erin emniyetini arturdı. Düşman 
tarının kuvveim:ıneviyelerini kır
dı. 

Bu hadisenin bütün tafsilatı ga· 
yet büyük bir heyecan ve alaka ile 
takip edildi. Kadın ve erkek bü· 
tün insanlar mütemadiyen bu 
hikftyeyi tekrarladılar. Britanya 
halkım bir sevinç ve emniyet ha· 
vası sannı~tı. Niha)1et arkası kur· 
cıuni o!an bu harp tuvalinin üs· 
tünde bir neşeli ve parbk renk gö· 
rünüyordu •• 

Kossak harp gemisinin Yosing, 
fiyordunda bu 'Suretle hare.~ete 
geçmesi Rio dö Plata harbi Büyük 
Britanya inisiyati ve kararlarını 
tatbik eder etmez lngiliz 
bahriyesinin ne kadar ant ve mü· 
heyyiç neticeler elde edebileceğini 
~östermiş oldu. 

Bitaraf sularda İngiliz vatandaş 
lannı meşru bir surette korumak 
için yapıtmış olan bu hareket, in· 
giliz bahriyesinin bir anane olan 
cesaret ve maharetini bir kere da· 
ha ishal etmekle mi kaldı? Yoksa 
btı harbin yeni bir safhasına atı· 
lan ilk adım mıdır? 

Bu anda merkezi siklotin garp 
cephesinden A vrupanın şimali ne 
doğru yer değiştirmiş olduğu mu· 
hakkaktır. Zir,f rid ve -:-.1ajino hat· 
lannda karısı karştya yerle.)mlş o
la."l dil~~an ordular zaptı 
imkt\n!;ız görünen bu hatlara kar-
şı acaba bamız olacak 
mı diye kendi kcn1ilerine soru· 
yorıar. Bu intiza:-ın yeknasakhğı 
rıcaba hiç bozulacak mı? Askerler 
hatlarda nöbet bekliyor1'l.r. Kaıı· 
yorlar, inşa ediyorlar. S1perleini 
daha iyi, daha mükemmel, daha 
muhkem bir ~kte sokuvorlar. 

Nomanslnndm her iki tarafında 
qünler, gü~leri biribirinin tıp~u 
eşi o1amk takip ediyor. 

Tahi1t bo .. 1uktan na~ıl deh~et 
duvarsa stratei'er bu duruştan o
kadar nefret ede!'ler. Onlar hare
ket ararlar. ~«!"priz isterler, ma· 
nevra tabirle:-ile konuc;urlar. Ce
nahların manevrac;ile clü~manr çen 
ber içine alm~ITT çok severler. Rü· 
vill: harpte Be!rikanm ant i"1ilacn 
bu nevi t~rfibeleri i ·tic:•n;ır etmek 
:çin fmat ve:mlctJ. Hfı.di&'ler bize 
bu nevi tarzı harc't~in gam c.....,,
hesinde bir daha ~'·e-ür edip et· 
m;ve~ınnt gösterec-:ktir. 

~ıriitt.efi~e: herhangi bir nokta· 
da H.u • Almatı .... "m1:runa maruz 
'l.'i!'i l"lvc~I bit vaziyet ıö ter~~ 
mı? 

!harekete geçecekler . 

ı············v~i~~··~:~E~ı~~~:~~~ı·ş;:···- .. 1 
........................ , ....................................................... 1111111111111111111111 

lngilterenin coğrafi vaziyetini 
tetkik edelim: 

Avrupanın en iyi bir noktasın· 
da Almanya, Holanda, Fransa ve 
Bclçikanm tam karşısında bulu· 
nan İngiltere kendi Metropoliten 
üslerinden itibaren bu mıntakada· 
ki bütün atlantik ticaretini kontrol 
edebilecek bir vaziyettedir. 
Burası Avnıpamn en zengin 

mmtakasıdır. 
Ve onun sanayiinin en mühim kıs· 
mı da orada kurulmuştur. Avrupa 
nüfusunun kesafeti o:adadır. O
rada fikir teşebbüs ve faa:iyet aza· 
mi derecesinde çalışır. 

Sulh zama • .uıda büyilk Britan· 
ya serbestiyi temin etme!< için bu 
mmtakaya l.endini Mkim h 1 an 
vaziyetinden istifade etmişti. Harp 
zamanında pek tal:ii ki ablukava 
geçtı. nu m:!toda geçişin sebebi 
düşmanı her şeyden mahrum bıra
karak onu t::ı'!Vik etm~·~tir. Son 
harpte bu u;ul ·bilyük bir muvaHa 
kiyctle tatbik cdilm;şti. Ve Alm:m 
yanın silahları teslim etmesine de 
bu sebeb oldu. Bunun için uzun 
zamandanbc:i Almama bu silahın 
nasıl km1abi!ece~ini clüşünmQştU. 
Alm:ın filosu doğrudan doğruya 
harekete geçerek kendini tehlikeye 
atacak vaziyette d~ildir. ş;mdi 
gayesi ticaret gemisi kafi!e!erine 
ve onları muhafaza eden harp ge
milerine hOcum etmektir. 

Bu onun ablukaya karşı ta1an· 
dı);ı ,•aziyettir. D~'l;zaltı gemileri. 
maynlar ,re tayyareler icahmda 
saklnnabi'e::ekleri ve erzak a1at)il· 
dikleri uzun bir liman zincirine 
malik olurlarsa çok daha m~sbet 
bir ~~kilde faaliyet yapabHeccltler
dir. 

Harita üzerine bir kere atfı na· 
zar edilince ı Torveçin büyük Bri
tanyamn bir kımuna tamamile 
Jın1<;m o'du~ görülür. 
Eğer bu mem1eket 1n';tilte:eye 

karşı bir de'liz kuvveti e'inde bu· 
lunursa Brit::ınya bahriyesine kar· 
şı yaT)Iı::ıcak tazyik siddetlenmiş o
lur. Britanya hava kuvvetlerinin 
de çok daha uyanık bu!unm1sını 
Vt" ~tin bir fa:ıliyet göstermesini 
ica'> ettirir. 

lcte bunun lçtn A l m a n y a 
N o r v e ç ıs:ıhlllerbıe gtlç bir 
fstil& teşebbft8Une girişmeden kMT 
di mu~t Urlrllt.me ve tazyık metod~ 

larma başla.yarak hakild bir lega.. 
Un gtiçlU.kle tcmlıı edeceği kolay -
lıklardan lst:fade etti. 

Norveç karasularından geçmek 
suretile Döyçland gemls.1 açık de • 
nlzlere çıkabildi. 

Her halde hatırlarda kalmıştır, 
Döyçland "Ravalptndi" De kar§ı • 
l~mışlI. 

Bu ticaret knıva..USrU allA.h ba • 
knnuKian Alman gemisinden de.ha 
zayıf olduğu halde ondan çekin _ 
memi, ve Döyçlnnd Almanyaya e
pey hasara uğradıktan eonra dlS • 
nebilmlştlr. 

Yine Norveç knrasutamıdan Is -
tlfade ederek Graf :Sne çtkmağa 
muvaff.ıık olmuştu. Fakat bu cep 
kruvazBrUne dönmek nıı.ıılp olma
dı. 

Alına.nyaya d15ncrkcn İngiliz tay. 
yarelerf ve bir İngiliz tnlıtelbahlrl 
tarafından g6r0!en Brcmen Norveç 
karnsula.nndn hlmnye bulmuştu, 

Harbin b:ıslnngıcmd:ınberJ Al -
manya Norveç kanısula.nna gU • 
venerek tevcçtcn kendi 8anaviine 
elzem olıın madenleri geUrebil • 
mlştir. 

Ona IA.znn olan erzaktn blr ki:!· 
mı muntazam Burette Norveç ka. 
raeuhmndA.n geçerek gelmekte -
dlr. Bu 11ulnrda Abnanyanm ken • 
dJ vnnurlnn eerbe!tçe sovrUııPfM" 
C'İr'"ktedfr. Rn eufan o milteaddfd 
d<'falar tnr.ilh: gemllerl."11 torpil • 
f<?7nck ve mayınlamak lç'n de kul· 
lanmı!itır. 

Altmark hiktı:yetılnJ bltlrlrkcn VU
ntı da nnlntnıllk lsterlz. Norveç 
ba!trlvo nnr.rı Altmark kaptanı • 
nm. kontrole tAbt o,mnsmI rcdrl"'L 
tl"ttni ve o'la ynpt1nn bu t.ekllfin 
gnrl nlmdığrnı knbul ettl. 

Bu ook anlaşılır b'r s~ydir ki, 
- ve bu blzfm sempatbnhf de a:!r 
nca ef'lbeder • Norvec; daha bir 
çok bitnrnfJar mbt AlmanYatlan 
korkmaktadrr. Almanyara ke.ndl 
kaTMUlarmdan ~tl!ade h~mı 
veren NorVeç, Yalnız bitnnıf· 
lık k a 1 d P. 1 e r 1 n o uyma
yan bir tarzı harel:ct kullnm:ıuı, ot. 
1'l'lnkla ka.Jmıyor aynca hem mlitte-
flklerln harp tabfyclerlnde mUşkut 
vaziyetlere dUşm~e. hem de in. 
san eant kavbetme?erlno. hem de 
tlcarl kııvıplara sebep oluyor. 
Eğer Norveç kendl bitara!lıfınt 

s:mvet katJ bir ~clillıle mulüı.fau. 
edomlyeeekse mtıt.tefiklerbı Not" • 

~ bnaularuu harbet.Uklerl At • 
laııUk denlılnln bir parçam olank 
tellkkf edip ona göre hareket et. 
meleriM muğber olamas. 

ÇUıılct lngUlı nöbetçi gemlltsr bu 
tekilde daha milesslr bir surette 
faaliyet yapabilecekler ve Alman 
korsanları Atlantik denizine daha 
nadir çıkablleceklerdtr. Ve dağı -
lan Alman gemileri dönllşte yol -
lannm kesilmiş olduğunu görecek 
terdir. Bu suretle bitaraf gemtlr 
rln torplllenmcsl de azalacaklu. 
İşte o zaman Almanya erzak ve 
lptldaf madde krtlığmm kendi bo
ğazını sıkmağa başladığını hisse -
decektlr. 
Aynı zamanda A~an pllntarı 

lng!Jlz mUdahalelerlyle &kim ka~ 
lablllr. Bunun için Rua projcslni 
tetkik etmek llıun. Sovyet Rusya 
Finldndlyayı lstill eder etmez Is.. 
kandlnavya harp kan§ıklıklann • 
dan uzak kalan mesut l.nsanltırın 
bulunduğu bir Ulkt olma.ttnn çı • 
kacaktır. 
Eğer Rusya FinlA.ncUyay: kate -

derek Nıırvlke kadar mımıı~a Bal 
tık denlz.lnde Alman - Ru~ reka
beti nsgartye inecek ve bu Ud 
kuvvetin birlcşınP.sl mUtteffkleJ'C 
doğrudan doğruya ve ehemmiyet· 
U bir tehdit olacaktır. 

Rusya, F.stonya, Letonya vo 
Lftvanyada b:ızı fuller elde ettiği 
vn.krt onun bu ruretle hareket et· 
mc..s'ne sebep olan Amilin Almllll• 
yanın Battığa hllkmntmesi nJcyhL 
ne gajlar almak ve emnlyeUnl tur 
mak olduğu z=ınnedtımtştt. ÇllnkO 
kışlan açra denize çıkabilmek fç!Jı 
ya.Jnız Baltık Rusyaya blr geçit 
olabllir. 
Eğer Rusya Norvcçin tçlndeD 

bu deJJlze u7.anııcak bir yol bnla .. 
blllrso Baltık denizinin kıymcU ar .. 
bk o kadar kalmıız. 

Sovyet Rus\-a - Almanya emel• 
lerlntn f sknndlnıwyo.da tahaltkul< 
etmesin'n stratejik hRrckat uze • 
rinde tadll§.t yapılı!ı.ağa sebep o · 
focP~ı tnbll herkes teslim edM· 

Finll\.ndiynda henUz mUttertkle 
tfn yardımı ehemmJyetelzd:r. nır 
çok k6tU cmeJJere nncal: kUı;Uk bir 
nılllet.in mukavcmEıU set çckuıckte· 
d!r. 

cı~·ı ~ili çıkıntılı sahillen1e Not" 
\'eÇ Alman korsantanna en iyi blf 
sı~ınaktır. lsvcç ise ikisinin 11~· 
smda ve gayet te.'llikeli bir vazı· 
rettedir. Va:iyctinin veha.rnetit11 
ona topraklarına dii~n Rus bortı• 
balan pek iVi hatırlatmrştrr. 

Norveç b0vü1< Brita'.'.lvantn k~l· 
bine rlava.."lmış bir ta'1anca1ır. Tiııl 
bukl Britanya halkı bu ttilA.hın t·c.fl 
di kalbine gıh."Ilonyaca~ma cnını· 
}'d ~tmesini ister. 



Harp Balkan ara 
ederse si r a·v et 

~:mtm 
b· ·~ .._'dl11,1100<ı;.-e. 

g -ı: Bu &&balı aaat 10,30 da P'uıWlW Ut-
~~ ı&.olbu.ua bir Lıawvııy&a bb 

!f Yon biriblrlle çarpllDUltu. 
ti '4,i'Uk bır k!Ull.)CJU Vl'UUtu.)w doJnı 

bııekte olan LU7 nunıarau Ortaköy· 
~ray tr.ı.ınvıı.y &raı.auuo önUne 

~ele lstemJş, ıolör dlreka.lyonu 
d glLuı1ıkl,c CJllW Lrıt.WVtLyUl onıuıt 
~tı-u kırmıılır. Vııtmao pek anı olan 
d vazıyet kaqıamda tnunvııyı dur 
c1e~ma.nııo ve kamyonla tramvay gld· 

e Çarpı~mı§lardtr. 
ta~ll:ıademcdc tramvayın ön ıczsm, 
l:ılf ıunen puçııJ:uımq, camlan kın!· 
tır. :_ıc.ı. nutuaça zayt&t. ulnwıu§ 
llcl myonuıı Wl do ıaratı " makJ. 
rı ert P&rı,;lllaıım~ur. Slr tuada.t eae 
~raıı bir tek lnsıuıua )'Uztl bile 
dtı Dl&dan aUaWan bu kaza hııkkm· 

t&bklıtat. )'apllmak~ 
l{aza • 

)' dao 11onra arUk ftfer 7&p&llU· ):;:ak tııue 'eıea ll'amvı&y &rabuı. 
tır.CUlan lnd·rııerelıt depoya çekllmi§· 

• v 
dUn illi ve BeledJye relld LQtts Kırdar 
1ll1.ıı fllhl'm .lrnan mev.ı.uutı&bm olan 
)"a lakaıarında tıtr tetkik ~e.ı.uıUaı 
P1ıuvtır • • 

bar lııtnnbuıcta mevcut bekA.r unarm 
rı tuuıı·ı.nı•ıarı ıçın an&f cem!yeUe· 
a~&rdırıı teglt!JAtı t.araıından yurtlar 
a IJl&aı kararl&ftnljt.ı. UI& 7W°dUD 
Cllınaaı t ı lacıır ç D mUaaıt blr bbıa aranmak 

tın . Bu )'Urll&rda bann&caJc em&· 

"'ft-~Uncıe ~ kuruşla yat.muı. tam· 

-- Y• """ f1l ,, ... anmaaı lmkAnlan a.rqtı 
•- Dl&ktadır. Aynca IDU,terell ,,emek 
'-C§kllı\tı da " u Ve bel >'&Pılacakur. Bu lf• pe.r-
<!ıın e<!lyec:e de mll.ı.&hvet " yar. 

ı:'öst.en 1ecek ••-• l! ...... 
l".cub Uk(hnel, ktımUr l§ln1n &dareahıl 
lttıın:ka vermlgtır. Şebirlerlalllıd•Jd 
l'tler eatı§l.arllo EUbaıı.k ve belc<li· 
<tazıı !Jl~guJ olacaktır. EW!mikok. 
bırı~e ktımnrU ve K&r&bUk clnaleri 
Urıı l'lllirc.k blr ballta meydanll gll" 

le~: ve buna tek tl)'at tayin edi· 
• b:.ııxıu, ' latanbul, l&mır ve Aııkarıwa 

t!ıUr d llab§UU lcmtıı için bUyllk k~ 
ıoı1 cpoıan açılacaktır. EUbıuık. 
lnttr k~ı için )'&nndan IUbann k~ 
• l> depo etınege ba§lıy&eakur. 

?rıUtı~vıl~t llmanl&n l§letınul umuaa 
tthU:ı.ıa ğü. in§aatı biLDJek llaere olan 
~ b k1 Yent Yolcu aalonwıda bU· 
ita lr ıncmurln lok&ntuı açmqıt 
la~ Yermı, ve bu buauata b.Ulrlık· 
lktn başıaıunı§tır. Lokanta blnanuı 
<lan C1 katında açıtacak ve lkl k.ımm· 
tetırı DlUrckJtep olaC&kur, Bk kıamı 
ba~ııınlzdekı MUnakaıe veWeUne 
rtk Dentzyoııan, llmaQ "1alı:t. tab 

a hanızı ıxıurlann ar ve liman ıııetmeal me· 
tok a altUr. Burada memurlara 
t>ıg Ucuz ttyaUa tabldot. verUecakUr 
br ~ kuıım da ballca ına.mu. Ol&cak· 
t~ uracıa herkea ve bt.ıhaua baıiç· 
l'e Vapurıarıa a:eıen ecnebUe.r Türk 

;:g-ı l11Cblleceklerd1r. 

lan kanta eatonıarının t.efrtflne tıq. 
lo1t:U§tır, Blnıuuıı açılıııll• beraber 
• ı.1t::1a.r da faaliyete geçecektir. 

n. l\ıılar lfletmesl umum mU<lllrU 
'ı.ı&Ufl 1.1 
ile 4\rı anyaa vekAJeUn daveu Uzen. 

karaya gttml§Ur. 
bü Uınurn mUdUr biltıaaaa )'eni Mııe 
- lçeıerı bakkında vekA.leUe t.emaala.r 
""'Pacakt.ır ~lan • Bu arada tegkUAta yeni 
tlıı. da an İAkeııdenm Umanı bakkın
lekcrıd )'eni bir proje hazırlaııDUftır. 
rııtcak eruııa yem meınurtar tayin oıu. 
• trr. 

~lln Carııkapıda lakanıbU 01\IDU yll• 

lt:ı~~ c;tkan kavga neUcealnde ar_ 
tak 

61 
Ilasan HUaeylni bıçaklıya _ 

'tğır c dUron Ali Sırma. dUn birinci 
~eza mahkemealnde ıs yqını 
hapıa etmediğinden 6 sene ağır 
Ôde ~c 1000 lira 51Dm t.azmhıab 

.. :i.ıege mahknm olmuotur. 
le Yoğlunda MqruUyet caddesinde 
ıtıs riataıp:ııaa otelinde blr ~r ka· 

1 oımu;ıtur. 

Ya O~ı blzmetçllerfndtn Ali temlzttlc 
aa!a"ken hareket halinde bUlunaa a. 

11 ~r ba~ına çarpmıotır. Bu flddet. 

1 !:arpına. ile 11crsemllycn AU p&rına'k 
~nı da uan~rtın telleri araaına ... 
1 t.ınnıı ve bu ırureUe muhtellf yer 
~t1ııderı )'&ralanmııtır. Etraftan ye. 
luıJtnıer Aliyi baygın bir halde BeJ'Ot 
• hastanesine ka.ldırml§lardıJ'. 

Bugtııı eababtan IUharen Ze)'Un· 
buruuncıa aabllden denlse do&ru top 
~ atı,ıan yapıımaaa b&§l~rr. 
~lar ~ kadar .ureceg-ıııden 
~ Taaıtal&rmın bu aahlldıl -cık· 
~ """melen btldlrUmektedlr. 
dl: ~vekilin l'i.YqetındeJd Koor· 
n :ıaısyun heyett mllU korunma u· 
ın~u~~ tat.b1klae alt itleri ıısr .. 

,._,.. teok1JJ icap eden Mire .. 

Italya derhal 
harbe girecek 

Almanlar 1940 senes nın kafi netice 
yıh olacağını sö ~tovorlar 

l 
Berlln, l9 (A.A.) - H.ııvaı: kındakl intişar etmiş olan haber • 
Vlabadende Alman gazetecileri • teri yalaolamakt.a ve bunun lnı;lli.ı. 

ne beyanatta bulunan matbuat ve Fransız uydurmas.ı olduğunu bil 
bllrostt ıefi, bu senenin kati neti .il:nnektedlr. 
ce senesi olacal:;•tnı el5ylcmlştlr. Deutsche J\llegcmelne Zcltung 

ıyi bn hup kötü b1r diyor ki: ''Muzaffer oluncaya ka. 
dar. orta Avnıpad&ld hayati eaha. 

aulba milıecca btu 1 mızın emniyeti temin edillnccye 
l.ondra. %8 - Lloyd George-3, kadar harp edeceğiz." 

bugtl.n harp hakkında bir nutuıt Oeutsche Diplomatiecbe Poll 
lrad ederek dem~tlr ki: lische Korresponndenz ise, Alman· 

.. _ Biz beynelmilel halı: ve ada- yanın İngiltercnln bUtUn dünyada. 
let lçln barbedlyoruz. Dalnıi, ada.. ld mllstahkom mevzılerini yıkmak 
let.e mUstenlt ve ı,e.reflf bir eulh . istediğini kaydediyor. 
temin edinceye kadar harbe devam 
edeceğ·z. Iyt bir harbi kötU bir auL 
ha tercih ec'leriz. HJt;bir zaman to· 
ll8I bir sulh &kdetmlyeceğlz." 

Harp Balkanfa1a ~ehrs~ •• 
Roma, !8 - Maruf İtalyan mu· 

harrtrlerindcn Gayda, "Glornale 
d'ltalla" nın bu akşamki başmaka. 
lesinde barb"n Balkanlara alrayeti 
lhtlmallnden bahsederek aşaftdaki 
mDhlm mOtalı\ayı serdetmektedir: 

.. _ Harp Balkanlara elrayet e. 
decek olul'8&, lt.aJya derhal harbe 
lıJtlrak edecektir. Zira Tuna havza. 
sile Balkanlar f taJya lt;ln bayati 
ebenunlyeU bab: bulunmaktadır." 

Ameri'ran Haııcıye Müs
b·ı•r•"lr'I aeyaııati 
Parts. !9 - Amerika harfclye 

mUateıan Vele bugün Berlinde 
beklenmektedlr. Amerlkah dlplo • 
mat dUn ak§am Romadan Zllrlbe 
geJm.lf, lat.aayonda b'n k~fllk blr 
halk lctltlem tarafmdan k~huı • 
mtttrr. 

Alman gazetelerinin 
nef"Y•ll 
BerUa. 28 (A.A.) - Alman mat. 

buatl Almanyanm ~ plAnı hak· 

ısveç ve Norveç 
Yabancı askerlerin, 

lopraklanndan geçme
aine müsaade 
edecekler mi? 

Load..-. 29 (A.A.) - Avam 
kamarasında Mander, hUkQmet 
ten ıu ıuali sonnugtur. 

lıveç ve Norveç, milletler 
paktına hUrmet ettirmek için it 
birliği yapmakta olan cemiyet a 
zası devletler askerlerinin, kendi 
arazilerinden J?e5meaine müsaade 
etmeğc hazır mıdır? 

Hariciye mllstetan Butler. 
Mander'in bu sualine apğc!aki 
cevabı vermiştir: 

••- Hatırlard3dır ki, 15 ki 
nunuevveJ 1939 tarihinde, Cenev 
rede, taveç. Norveç ve Danimar 
lca namına beyanatta bulunan ls 
veç deJegeıl, asamblenin kabul 
ettiği lrarar ıureti zecri tedbirle· 
re bcnzlyecek mahiyet ~österdi 
ği takdirde buna itiraz kayıtları 
ko,rduklannı bUdirml~tlr. ~ncv 
rede kabul edilen karar sureti 
ise, Milletler Ceınlyetl paktının 
16 ncı maddednin U~Uncü fıkra 
aında muaarrah her hanr.1 bir 
tedbiri ihtiva etmemektedir." 

Butkr'in bu cevabı llzerine iş 
çi partisinden Henderson, taveC' 
hUkQmetlnln Finlandiyayı mil 
him mıktarda yardım ettiğinin 
doğru olup olmadığını ıormuı 
tur. 

Butler bu suale "evet" cevabı 
nı vermittlr. 

nun kadrosunu icra veklllert heye. 
t'nln tasvibine at!'t1nfş. ve bu kad 
l'O ltabnl o!unmuıt11r. 

Kadroya g&re. umumi kltlp MO 
8 bOro şen 300 er, a'tJ kAtln 170 
~r, 6 klUp 120 oer, bir evrak ısefl 
40• Uü evrak memuru 120 ocr llnı 
nıaq alacaklardır. 

t-t8rnct~: 

• • • 
Londra, .ıs (A.A.) - Toplan _ 

ması melhuz aulh kon!eranaı m~· 
lesi bugün Avam Kamaruında 
mevzuba.hs edUmi§Ur. 

işçi Hendel'80n, melhıu sulh 
konferansının taJeplerde bulun -
mak isteyen ber Avrupa devlelinl 
dinlemeye muvafakat edip etmlye. 
ceğini aormUDtur. 

Hariciye nezareti mllstep.n BuL 
ter verdiği cevapta Çemberlaynın 
cumartesi gUnU Blrmlnghamda 
söylediği nutku haurla~ ve de
miştir ki: 

.. _ Bu nutkunda ba§vekil demle· 
Ur ki: 'BtlyUk Brttanya ve mUtteflkı 
Franaa yeni Avrupayı kurmak f..'llnl 
te.lı ba§larına ba§armak tııtemez ve 
başaramUlar ... 

Bu meııeleyl kendi ba§ımıza luı.llet· 

ınek llıtomemekllğtma Hendenonu 
tatmin eU. gerekU..." 

MUteaklben l§çS mebua Davltııon 

bUkQmetm katı tıang1 prtıurta aulb 
mUzakerelerlne glrtomeye bııur oldu 
ıunu W'ILrl& eormU§tur. 

BuUer ıu cevaba vermiştir: 
··- Çemberlayn aoıı nutkunda btl 

ltQmeUn vutyet1n1 açıkça t&ytn el· 
m13ur_ 

Cenubi Amerı~<ada 

Yeni bir deniz 
muharebesl mi? 

?\C\J'Ork. 29 (A.A.) - Nev. 
york - Times gazetesinin Monte · 
video muhabiri yaııyor: 

Cenub! Amerika sahlllerf clva _ 
rında yeni bir deniz çarpışması VU· 

kua geld"ği haldunda kuvvetli şa. 
yialar dolaşmaktadır. lngilterenln 
cenubi Atlantlk filosunun Rlyo 
PlG.ta civarında toplandığı öğre • 
nilmlştfr. İngiliz Hnvldns kruva -
zl!irU, zikzak yo11ar taklbcderek 
dUn Montcvldeoya gelm'' ve acele· 
surette petrol aldıktan sonra dr,r. 
hal denize açılmıştır. Havklns kru· 
va.ılhil mUreltobatmdan hlı: kimse 
bu esnada kanıya çıkrnnmı~tır. Dl. 
ğer taraftan bir Amerikan gemisi 
dlln gece Montevldconun ~O mil a· 
çıklnnnda birlikte seyreden be§ 
lngillz harp gem1ıd g6rmUştllr. 

f raosız fiasvekih 
Balkanlar ve Uzak şark 
ahvalinden bahsetti 
Parls, 29 - Başvekil ve Harici 

ye nazırı Daladyo dUn, meclis hıı· 
rtclye encUmenlnde beyıınatta bu. 
!unmuştur. Ba.şveldl, Balkanlar 
vazlvetlnden de bahsederek demlo· 
Ur ki: 
"- Türk dostlanmız Balkan . 

tarda aulhUn muharazaeı t~'n c;alı· 
,ıyorlar. Bu c;alrşma tyt netlccler 
vermektedir. Bulgaristanla Ro • 
manya arasındaki gergtnllk az.al 
mretır." 

Ba.,vekll Uzak Şarkta vazıyet . 
ten, Almanya dahili vnlvetlnden 
bahset.mis: "Alms.nya zahiri g6rli. 
nfüıOne rağmen dahilde bUyilk et 
knıt.ı içindedir" demiştir. Daladye 
!<5zlerine "zafer bizimdir" diye -
rek nfhavet vermfştlr. 

Bundan Mnra mebuslar Vclsln 
scyahaU. Uzak Şark alıvall ağus. 
toetald Franers - lnglllz • Sovyct 
lllllzakeı-eleri balrlwıda auaıılr aor
lllUllardır. 

• f 

1NtUTTEFi'.LER1 
·Har~ gemııerınin ı 
~anakkale b0Da-
21ndan geçmesıni ı 

. ıstemeuuer 
1.ondrıs.. 28 CA.A.) - Röyter: 
Av~ Ka.marwıında tşçJ mebus 

lardan Straus, Ba.şveklldcn Türk 
Sovyet Kafkası hududundaki al • 
yasl ve asker:i lstikıaf hakkında 
beyanatta bulunm8.81nı lsteınivUr. 

BuUer §U cevabı vermiştir: 

··- Hıılifaka. matbuat tarafm • 
dan bUd"rllen hudut hAdiaclerlnl 
teyit eden resm1 hlç bir malflmat 
almamıştır." 

Bunun Uzerlne Strauas fU aualJ 
sormuştur: 

••- Dünyanm bu lusmmda hl~ 
blr faaliyet kaydedilmlYor mu T" 

Butler §U cevabı verm{§tlr: 
.. _ Faaliyet her tarafta kay· 

dedJryor. Fakat matbuatm bahaet 
tiği bfldlseleri teyit eden malümat 
yoktur." 

Londra. 28 CA.A.) - Mytu: 
MUtteflklerin Türklyeye mUra 

c:aat ederek hl\.J'1) gemilerinin Ça 
nakknle boğazmdan rec:mesfnf' 
müsaade btedfkler:I hakkmdnkf 
hnber'n do!tnı olup olmadıft ken. 
disinden sorulan nJAhfvf'ttar bit 
mUmemnl. böyle bir talebfn Mon· 
trcwc (Montrö) mukavelesine mu
halif olncağmı ve bugUn mezkth 
mınt.akadc.YI vazJvete ~re bu şa . 
yf~tara doğru nazarlle bakılma • 
nıak lcabedecoğlnl b'ldlrmlştlr. 

FıNLER 
Geri mevzilere 

çekilecekler 
Para, 29 - Helsinklden ~elen 

haberlere göre, Karelidt. harp 
şiddetle devam etmektedir. Sov 
yetler burada SO kiJcmetrclik bir 
cephede 350 bin asker topla-:nı~ • 
tardır ki, metre murabbaına 4 ki 
şi isab:t etır.ektedir. Finlerin bu 
günkü mevzileri Mannerha>•m 
hattı kadar müstahkem değildir. 
Kuvvetleri 80 blnd~r. Yaı l mctrt 
mıırabbaına 1 iki isabet etmekte· 
dir malzemece de pek iyi vaziyette 
değillerdir. Buna rağmen illr hU 
cumları tardetmlşlerdir. Maama 
fih geride h:ızrrlanan mev.ıU~r~ 
çekilmeleri ihtimali vardır. 

INGILIZ GONOLLOLERININ 
KUMAr~DAN: 

'OçUncU Bdc!ka gör.uttu kafile 
si dün Finlandiyayı hareket et 
miııtir. İnf'YiJterede"I de bir kafile 
yola çıkmıttır. Eski Amerika 
cumhurreiı;i Teodor Ruzvelt'ir 
oğlu binbaşı ıfakı:~m Ruzvelt ln 
nilfz gönüllUlerile birlikte gi 
mektedlr. 

İngiliz ordusunda ,önillJU oları 
Maksi:n Ruzvelt tngiliz ganw 
lUlerinin kumarıdasını deruhte 
edecektir. 

SOvYET TEBUCt 
Mo&!:ova, 29 (A.A.) - Lcnig 

rad askeri rrmtakası genel kur · 
mavmın tebliği: 

28 §Ubatta Kareli Berzahınd2 
Sovyet l:rtalannın taarruıu inki 
şafta deva:n etmiştir. Düşrr.anm 
taarruzu durdurm::k için yaottğı 
te§ebblislcr aki:tl kalmıştır. Dil§ 
ma!l, bUyük zayl:ıtla geri çekil · 
me~e devam etmiştir. 

Salmenkoj·la nehrinin •imal 
sal:ili ilzerindekl mUsta!ıkem böl 
"eleri iş~al eden kıtaatunu:, Vu 
oksijervi r,ölUnUn garp sahllt U 
zerindeki Ritasari ve müteakiben 
-'c Marl:el!. Pammarmlycvl •r 
Turop:ujervl gö!ilrıO::ı t1fmal!ndr 
Heşkur·ıa. Bcjnijoki intasvonu 
nun 4 kilorrc:!re cenubi şarktsin 
de Kamnro ve Vibor~·ıın 6 kilo 
rr:etre cenubunda Ala'>sorrm" 
m~vl:ilerini zaptetm! .. J:rdir. Ve 
rilcn muvakkat ra!:amlara J?8re 
'ntaatrmız 4 2 müstahkem nokta 
'?aptetmiştir. 

Cephenin dil::er böl .. eJerlndr 
-nül-.im bir hlidise kavdedilme 
'llİ"tir. 
Havanı" muhalefetJ dolayısne 

tayyare1"r .. ttec. i&tlkpflar ~p· 
matlar dır. 
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No.40 \'aran: Orhan Rahmi Gökçe 

ÇUnkD, bu yakJııkb delikanlı. e • 
tinde küçük bir tabanca tutuyor. 
du. Ayna amanda, taka götilr 
mea bir inan oJdutu da yilziln • 
den belliydi : 

- Siz kimslnbt 
Diyebildi. Doğan, hafifçe gill. 

dil: 
- GUzel Antl, una tavalyc e 

derim: 
S.juma .e en kil'ilk bir te • 

şebbüste bulunma .. 

-iyi amat .. 
- Sua. söz latemfyorum. Be • 

nlm kim olduğumu da hiç aorma. 
bu aenJ allbdar edecek bir eey 
değildir. Akal takdirde, ağzının 
içine kurıunu aıkanm. Sana, hiç 
bir fenalık yapacak değilim. Ha· 
yu, çllnkil ben fena iman deği -
Um. Buraya bir yanlıtlıkla ve te
aadllfen celdim. 

Şimdi bana Miyle: 
Bu clrdiğim kapıdan ba§ka 

beni aokata. bqka blr yere, kim 
se görmeden çıkarabilecek bir ka 
pı, bir delik, bir yol yok mu? 

Genç tm, c~zlerinin içinde be
liren tath bir ihtirası, atcı cibi 
dudaklarının Uatiladc bir gWüıJe 
ı&terdi: 

- Yok ... lıluhak1rak ~ iDi 
laterdinbT 

- Hiç tllphesb-. Hemen tim
di. 

- Oidebilfnla, ben una mani 
olacak delflim. 

Doğan bafllll salladı 'H ona 
doğru yllrildll ı 

- Gidebilir miyim1 Seni 'en. 
ıel feytan senit Ben adım atar ' 
atmaz. bağırmağa baılıyacaksın 

detiJ mi? 

- Hayır,. yemln ederim kl sca 
çıkarmıyacağım. 

- Yemin!... Şu "1 sigortaya 
bağlamak için kullaıulan marifet 
değil mi? 

Doğan, bunu .SyJer 93ylcmcz, 
bir çaylak gibi genç kızın UıtUne 
atıldı ve ağ~mı kapadı. 

lldd birden kanepenin llzerlnc 
yuvarlandı. Doğan, kuşağından 

çıkardığı ipek bir mendille genç 
kızın ağzını sıkı ak bağlarken, 

aynı zamanda pkalaııyordu: 

-Beniın dilber, güzel Vene 
diktim. Affet beni 1. \ 

1 DAHiLDE f 

Kıs, nvel~ çolı: kor1nnuıtu. 

Fakat karşısındaki, hiç te tehlike· 
li bir §eye bcnumiyordu. Dofan 
devam ediyordu: 

- Fazla au sıktım?. Danlma. 
gücenme .. Ne yapalım, her h • 
dının ağzını bağlamak icab cdift
ce, muhakkak ki çok gıkJllaJıdır. 

ÇUnkU ağzın açık kalını§ bir ke
narından bne bir yığın söz sör 
!erler .. 

Kız da gülmeğe batlamıştı.. 
-Değil mi c~m, değil mi?. 

Evet, kızın gözleri, gWüyordıı. 

- Aferin be? •. Oldukça cesur 
muşsun görUyorum.. O gilz~J ar 
zını mendille değil. başka ıeyJc 
kapamak, mesela bir çift dudakla 
kapamak daha doğrudur ama.. 

Doğan bunu söyler aöylcmea 
genç kız timdi ellerini bagıanwc
ta olan Doğana doğru bir hare • 
ket yaptı ve Doğanın bacağını. 

kendi iki bacağı arasında tiddc\1• 
aıku. 

Doğan genç kın baktı ı 

Atef gibi yanıp tutu§uyor n 
sUzülliyorlardı.. 

Doğan, bir kahkaha attı: 
- ŞeytanL. Her kadın ctbl 

şeytansın sen de .. 

Ve aldırıt etmeden, kendini b1a 
a:ö.ılerin, bu sıcak ve olgun vlr 
cudı..n tesirine kaptırmadan işini 
devam etti. Durmadan da kon~ 

şu yordu: 

- Evet, senin gibi gllzel ~ 
kızla lıaşbaıa. dudak dudağa, ıJ" 
ilir g5~lisc kalmak, aeniule i3UP 
içmek çok ho§tur ama, gUnahla• 
um l ırakmıyor, vakum da mU· 
ıai\ değil ... Dur, tu aya.klaruu da 
baC~ıy~yun da._ 

lJoğan, diğer bir tezlonı tın
rindc bulduğu ince bir kumaı 

parçaı.ı Ue genç kızın ayakbmıı 
Ja ba~?arkcn, gene pkal•ıtt: 

- Evet, ayakların da c:ıyct cll
zel.. Güvercin gibi bembe)U 
~eyler_. Topuklan da pembe 

Nmle... Vay kUir kız fll)'. b\ı 

ayaıclarla acn ne gönlillcr çiğ-ıl • 
yebılir•tu) .. Dur. ne oluy nııır:.. 

Gıcılrlanıyorsum gatib'l I. Ya. 
6yle mi?.. Peki topukla:ına do· 
lcunmıyayım öyle ise ..• 

( Devarm nr) 

Fevkalade tedbirlere 
tevessül edılıyor ! 

ı\nkara, ıt - 1940 yılı bUtçe pro 
je81nln hazırlığı tamamlanmı§tır. 

· lcr& vekilleri heyeU dUnkU toplan 
twnda bOtçe tıaer:lnde eon tetklklertnl 
yapml§tır. 

Alman maınmata göre, bOlrCmeı 

yen! btl~ pro,Jeatni b.uırtarluın Cev 
kalı\de tedbirlere ten:saü1 ~arureUnl 
duyıııı,.ıatur. 

ÇUnkU içinde bulu.ııduğulnuz 19311 
man yıJı bUt.çcsl varidat kıamının 
m.U§ltUJ!Ua tahakkuk edeblleccığt gö 
nllmll§tUr, Bu yıJ ıubat sonuna ka 
dar •ekiz &)' içinde yap!lmıe olan tab· 
a11tıtın eeyir ve manzaram bu mUekO 
ltt ıtızo vurmal,t.adır. 19:19 •arldaı 
bUtçeslnde 2J milyon Ura kadar tah 
mtn ed11mjo olan gUmrUk varidat 
Avrupa barbl Uzerlne esaslı bir nok 
sanlık arzeyleml§tlr. 

Bu vufyet kar'fıamda bir taraftar 
9J9 varidat bUtçeshıdeld mubu.mmeı 

;ekonıan tut&b11mek için tedbirler 
alınırken dlğer taraftan 1940 bUt 
ı;e projesinde varidat ve maııraı ye 
l<Cln!an araamda muvazeneyi temin 
için çareler anuımıetJr. Bu tıuaustıı 
ı:nUınktıD olan tuarrutıar yapıldıkta1 
b&§ka mükelleflerden yeni bir veııtt 
l\lmmaaı veya mevcut vergt nllbeU• 
rtnln arttınlmuı yolunda b1r prenıh 
kararına vs..nlmışa. 

Bu ltaramı tatbik tekH olarak alı 
nan ~ ,ay .. ~uıaaa etmek ka· 
lıü4Lr• 

l ~ Ullll mUdalaa ve dUyunu 11• 
mumlye bUtçelcrl banç, diğer vek&Je& 
ter ve umum mUdUrlUklcr bUtçelertn.. 
de 11cyyanon yUZde on nlslıeUnde bir 
teıızlı lcraaı. 

2 - TebJrt mUmkUn lnpatm f!ur
Jurulmuı. 

a - Bnzı vergi kanunlarında t&dtl· 
lor tekU. etmek auretlle muayyen 
mevzulardan yeni. varidat tcmlnL 

TfcareUıaneıerden alman kazanı; 

vergisi nlıbeUnln arturılmaslyle mil· 
il mUdataa vergıslnln )'\>lcu ve eu• 
nakliyatına teşmili kararı da bu me
yandadır. Eşya nakliyatında yalnıı: 

un. hububat ve pancar gibi maddeler 
vergi~ tabi tutulmıyaC!lkUr. zaruri 
gıdR ıhtJyac:larından ve şeker fabrlka
ıarımızın başlıca iptidai rnaddeaJ o-
1'\n p:ıncardao verı;I alıomamuı bu 
maddelerin nyaUarında yUkaelltt 
meydan vermemek lc;lndlr. 

Memur sınıfından alınmakta olaa 
vcrg1 nlsbctlerlnde tıtr tuylt yapıl• 
mıun dUşUnOımemektedir. Bu vel'.gt 
proJelerl kanun halin• girdikten aou.. 
ra mail yılın başı olan llaZirandao l• 
Ubarcn tatbik edilecektir. 

ı9ıO yılı btltc;e projeıılnln 1939 yıb 
bUtçest gtbt 260 milyon ~ oıacagı 
anlll8llmaktadır. 

BUytık Millet MecllBI kıı t&UU cSn. 
resıoı mUteak1p 18 martta toplana
cak ve mtı.staoeı bazı llyiba ve tele. 
Wlert mUteaklp yeni bQtçe proJutıd 

IDQ.ıa.Jwe)'e bqlqacakbr. 



Frankoya resmini yollayan Ame
rikalı kadının kocası üç sene 

sonra serbest b ı raklld ı 
lspanya faciasının üzerinden u· 

zun seneler geçmemiş olduğu 

halde, son ayların gürültülü ve 
kanlı hadiseleri onu bizlere ade
ta unutturdu. Halbuki lspanyada. 

geçen hfi.disclerin hulfı. yaralan 
!capanmamıştır. 

Bu facianın beynelmilel aksi 
olan vak'alardan biri de 

Harold Oak ismindeki Amerikalı 

tayyarccinin es ir düşmesi hndi· 

sesi olmuştur. 

Amerikalı tayyareci, lspanya· 
da ısyan başlar başlamaz. Mem· 

leketini terketmiş İspanyaya gi· 

derek Cumhuriyetçiler tarafına 

gönilllU olarak yazılmıştır. 

Cephede çok az zaman kalmış 
bir kaç harpte büyük muvaffa· 

kıyetler göstererek çalışmış ve 

nihayet Bruneldc yaptığı bır 
harpte keneli tayyaresi düşürii· 

IUrken, kendisi paraşütle atla· • • 
mış ve milliyetçilerin tarafına in· 
miştir. 

Hemen e~r olarak alınan A· 
merikalı tayyareci evvela Sen • g 
Scbastiyen hastahanesinde teda· 

1 

vi edilmiş sonra Salamanka<.Ja . 

hapsedilerek idamına hükmolun· t 
muştur. 

Dak genç ve güzel bir aktrisin ko ı.. 

casıdır. Sarışın artist; bu kahra· . 

man kocasını çok sevmektedir. • 

Onun için kocası esir düşer düş· 

mez evvela onun hayatını sonra 

da hürriyetini kurtarmak ıçm 
G('nernl Frnıılcoyn, lrnrasınm affe. 

t\llme-;I için nıei.tup yazan ,.e 
resmini gömlcren l\ladam Dal linden geleni yapmış; hayatını 

-
AŞK VE 

kurtarmış ve nihayet ~imdi de 
kocasını hlirriyetine kavuştur

muştur. 

Bu tayyareciyi öllimden kur· 
tarmak için yapılan bütün resmi 
müracaatlar çaresiz kalmakta i· 
ken ve idam artık bir gün mese
lesi haline geldiği sırada genç 
aktris ilmitsiz1iği içinde son ça · 
reye başvurmuş ve milliyetçilerin 
kumandanı General Frankonun 
merhametini tahrik etmek için 

§ahsan ona müracaat etmi§tir. 
Ona yolladığı bir mektupla yal· 
varmış ve mektubun içine kcnc'!i 

resmini de koyarak generale ko· 
casını öldilrttüğil takdirde hangi 
güzel gözleri ağlatacağım bu 
suretle göstermiştir. 

Ve inanılmaz şey tahakkuk et· 
miş kalbi hiç bir zaman merlıa· 
met hissetmez znımedilen gene· 

ralın kalbi yumuşamış. Ve uzak 
denizlerin ardında sadık \'C gü· 
zel bir eşin beklediği bu düşma· 

nın hayatını ona bağışlamıştır. 

Evet hakikaten bu biçare ka· 
dm talihsiz kocasını çok uzu!ı 
bir zaman beklemiştir. 

Çünkü bu adamcağız iiç sene 
ayn kalmış \'e ancak bundan bir 
kaç gün e\'Vel Vaşingtonun yıl· 

dönümü münascbctile General 
Franko bu tayyareci ile daha 
yedi Amerikalı harp esirini ser
best bırakmıştır. 

Tayyareci Dak \'C bu yedi 
Amerikalı lspanyada döğüşen 

beyne!nıilel taburda bulunan son 
Amerikalılardı. 

ZABITA 
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- GözlE-rlnb: paha blclJımı:z; birer 
pırlanta, dudaklarınız milyonlar de.. 

ğerlnde iki yakut parçaSl, dl~lcrtnlz 

eşsiz birer inci, .a~larmız birer nltın 
• 

tel, lilcudunu:z; kıymet tal<dlr edile-

mez bir define... Knrım olınuk ister 
mlslnl.r.? 

- tmkQnı ~·ok ... n11 kadar haris 
bir lıısıının kun!lı olamam. 

Erkek - Seni o kadar llC\'lyorum 
ki görebilmek lı;ln Oltynııııshn bile 
yüze yib.e gt?çm,.·ı:-e katl:ınırdım. 
Kadın - iyi IUTU dUıı randC\'t1~1l 

ne:Irn gelmedin? 
- &-1 ı;lhl y:ıtı-ınıır y~~dı~ııırn far· 

kında dc{:ll misin. 

ROMANi ı 
------------------------------

1 
l'azan: PlllUP W\'LIE 

lngfllzccdcn ~e,iren: n. l\ltiNtR 
20 _ _ _ _. 

Ceri'nin damarlanna kuvvet 
geliyordu: 

- Cinayetin nasıl işlendiğini 

buldum. Giinlerdir uğraşa uğra· 
§a nihayet bu esrnn halletmeğc 

muvaffak oldum. Holli, birinci 
adam, kazara öldü. Hakikaten 
kalp sektesinden öldü belki. Fa· 

kat, ondan sonrakiler tasarlana· 
rak hazırlanmış bir cinayı..:te 

kurban gittiler. Hem asla isbat 

edilcmiyccek olan bir cinayet ... 
Asla! ... Ancak, eğer ... Ah, yaş,ı· 

dım ! Heyecanından ne yapaca · 
ğımı bilemiyorum! Çabuk Raylı· 

ye telefon et! Rayli bJJnu anla· 
yacak. Nazariyemin tamamen 
doğru olduğunu aİılayacak ol:>n 
yegane adam odur. Çabuk. 

Holli omuzlarından sarstı: 
- Ne oluyorsun? Sen deli mi 

sin, Söylcdıklerinden hiç bir şey 
anlamayorum. Haydi. Şu baklayı 

çıkar ağzından, bana da düşün 
düklerini, bulduklannı anlat ... 

- Sen hele bir Rayliye telefon 
('t! Ondan eonra anlatının. 

Ondan sonra anlattı. 

Rayli geldi. Ceri birkaç dakika 
içinde sür'atle konuşarak bulduk· 
larını ona anlattı. 

Rayli dinledikçe aJal:a dar olu· 
yordu .. 

- Sen hakikaten yaaıan bir de 
J:kanlısm. tkdi. Fakat nazariyen 
doğru ise ve tatbika kalkışacak 
d ursan, hayatın tehlikeye gircl.ıi· 

lir. 
Ceri son birkaç gündenberi ilk 

defa olarak geniş bir nefes aı· 

mıştı. 1 
- Sen aldırma, dedi. Eğer dü

şüntlüklerim doğru ise, ben nasıl 
hareket etmek Hizım geldiğini bi· 
lirim. 

- Sinirlerine hakimsin ya ... 
- Demir gibi... 
- Fakat iyi düşün 1. 
-Düşündüm. 

Rayli ayağa kalkarak odayı 

dolaşmağa başladı. 

- Fakat, diyordu. 
ihtiyat tedbirler almakhğımız 

lazım. Mesela şu kalın kristal 
parçası olmaz değil mi? Göze 
çarpar. (Rayli bu arada, atölye· 
nin duvarında asılı duran ve tıp
kı nisan yüzünü andıran maske" 
!eri gördü. Ceri maskeleri çok 
zaman evvel atölyesini süslemek 
için yaptırıp oraya asmıştı. Rayli 
heyecanlanarak) delikanlı! dedi. 
Bu düşüncen doğru çıkarsa, doğ· 
rusu sana can ve gönülden "bra· 
vol" diyeceğim. 

Ve düşüncenin tatbikine giriş 
tiler. 

Birinci gece bir şey çıkmadı. 

Tecrübelerini bir kere saat on iki 
de yaptılar. Sonra aynı tecrübeyi 
ikide tekrar ettiler. 

Holi ve Ceri, apartmanda bulu
!1uyordu. 

Holli ön taraf pencerelerinin ör· 
tülü perdesinden dışarıyı giizetli
yord u. Ceri foe, yatak odasında 

bekliyordu. 
ikinci gece de bir şey olmadı. 
üçüncü gece, Rayli: 
- Bir kere daha tecrübe edi 

niz, dedi. Eğer bu defa da bir şey 
çıkmazsa, vazgeçeriz. 

Ceri de aynı fikirdeydi: 
- Ben de daha fazla taham· 

mül edemiyeceğim galiba. 
Üçiincii gece, saat on ikide 

·• ptıkları tecriibeden de bir ne· 
tice hasıl olmadı. Fakat saat bir 
de, pencereden güzetlemekte o -

lan Hotli, dur1:1p dinletmeksizin 
verdiği malUmat arasında şunları 
söyledi: 

- Bir taksı durdu. İçinden bir 
adam çıkıyor. (Holli'nin sesi hı· 
haf bir heyecan peyda etmişti) 
elinde bir keman kutusu var. 
(Ceri bu sözleri yatak odasından 
dinliyor ve merakla bekliyordu.) 
Adamikinci kapıya doğru yürü· 
dü. Durup caddeyi aşağı yukarı 
gözden geçirdL Şimdi taksı gidi 
yor. Ceri, acaba bu adam ... 

Holli çarçabuk yatak odasına 

geldi. 
Ceri yatağının üzerine otur · 

muştu. Heyecandan titriyor gi· 
biydi. Onun penceresi ardına 

kadar açıktı. Yavaş bir sesle: 
- Ben de merak ediyorum, 

dedi. Acaba o mıdır 1? Mamafih 
tekrar tecrübe edeceğim. Fakat 
sen Lir kere şuradan çık! 

Holli, dışarıdaki koridora çıktı. 
Ceri on dakik~ kadar hiç bir ha· 
rekctte bulunmayarak oturdu. 
Sonra şunu söyledi : 

- Acaba kafi derecede vakıt 
geçti mi? 

Holli başiyle işaret etti: ''E· 

ner vaziyette açıldı. 

Nihayet olan oldu 1 Hem gayet 
kısa bir zaman içinde ... Küçük bir 
vızıltı i~itilmişti. Sonra "çıt" di· 
ye bir ses!. 

Holli birdenbire haykırdı. 
Ceri apansız, geriye yatağın ü· 

?:erine düştü. Pencereden görün· 
miyecek derecede bir kenara çe · 
kilmiş ti. V e derhal yüzünden 
maskeyi çıkardı. 

(Devamı vnr) 

Günlük bulmaca 

4 .._..._....__ 
2 t--~.J-
3 .. 
5 t--+-+-.J-
6 
7 

8 
9 

Soldan sağa: 
ı - Herkesin malik olması lA.zım 

Vet 1
., 

gelen bir şey. 2 - Bir böcek, ermeni· 
Ceri bunun üzerine hala yatak· cc •evet,, bağışlama. 3 - zuıunı ya. 

ta oturmuş vaziyette son hazırlık· pan, ccd. oi - Bir azamız, dikkat et· 
larını yaptı ve bir el aynasında mek. fi - Akıl hnstalnrı gider. 6 -

Muharrir. 7 - Bır çalgı, iyi, hayvan
yüzünü gözden geçirdi. Ceri du· l:ırm sığındıktan yer. 8 _ vasıl olan. 
var gibi bembeyazdı ve titriyor· bir cins hayvanlarda bulunur. 9 -

du. Onu o haliyle kapıdan seyre · Memnun olduğumuz znmıın, sBylcrlz. 
den Holli'nin heyecandan kalbi karartır. 10 - Palavrn, 
duracak gibiydi. Yıılmrdan ~ıtı: 

l -r HavndiS verir. 2 - lylce ltn-
Ceri yatakta doğruldu. ceketi· panmamıı. 3 ;; Gölge, bir uzvumuz. 

ni, yeleğini çıkardı. Açık duran 4 _ .Azarlanmak, numara, fi - Kır. 
pencerenin , önündeki iskemleye mızı, evet manasına kullanılır. 6 -

attı. Sonra, odadaki büyük 15m· Bir harfin okunuşu, h!!lk. 7 - 1şr:ıret 
bayı söndürdü. Şimdi yalnız, edatı, bUyUlt hcnıı;lre, 8 - Ebc\•cyn· 

•• .. • .. .. A den biri. 9 - Sntm alınan bir şirket. 
pencere onundekı kuçuk lamba bir raltkam. 10 _ Yapmak, zaman, 
yanıyo~du. Sonra tcsadüfc'l kalk· , bir nota. 
mak ve biraz rahatlanma.." istiyor 'ı· M nuın~relı bulmn~:ımıznı hı\lll: 
mu~ gibi, yataktan fırlayarak. Soldnn s.'ı~ıı: 
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iki bilet 
Evet, geç geleceğini evvelden 

söylemişti... Fakat ... Saat şimöi 
sekize yaklaşıyor!. 

Hüsnü, gi:tikçe artan bir t"11di· 
şe ile odasn•ıa gid!p ;~eliv1..ı, sıl 
sık kulak kabartıp etrafı dinliyor· 
du. J(aç defadır, ayak sesleri işi 
tildiği vakıt Sühcylfiyı zannede 
rek kapıyı açmış fakat her defa 
sında apartmanın bir l:iracısına 
karşılaşarak o..'11arla manasız bazı 
sözler konuş:r.ak meeburiyefndc 
kalmıştı. 

Hüsnünün fikri durmadan işli" 
yor, insiyakı, trajik bazı vakalar 
etrafında dönüp duruyordu. Mu· 
ayycn saatte.n fazla beklediler mi 
bütün aşık kocalar böyle olur. Zi· 
lıinleri yalnız kötüye gider. Hüs· 
nü de Süheylanın başına gelebi· 
lecek birçok mevhum kazaları ak· 
lına getirmekle daha fazla sabır" 
sızlanıyor ve merak ediyordu. 
Türlü türlü düşün-celer aklını 
sarsıyor kalbini sıkıyordu. Fakat 
böyle atıl mı kalacaktı? Hiç oı· 
mazsa polise haber verse. cşkalini 
anlatsa: Gene, sarışın, ,mavi göz· 
lii nazik hlr kız, elbisesi ... Ha, sa. 
hih ne giymi<?ti? Mihaniki bir ha· 
rcketle dohbı açtı. 

- A 1 Tamam, diye mırıldandı, 
yeşil rObUl'l'u ve kürklü siyah 
mantosunu giymiş .... 

O sırada, kapıda bir anahtar 
ser i duydu. SiiheylS idi. Endişesi 
derhal kayboldu. Fakat şimdi j· 

~inde bir sıkıntı b:Iirmişti: 
- Süheyla, nerden geliyorsun? 
Bu ani sual genç kadını olduğu 

yerde mıhladı. Kocasının boynu· 
na sarılmak için uzatığı kolları 
tereddütle ağır ağır geri çekildi; 
tebessümü dudaklarından silindi. 
Kabahat yap:mş küçük bir çocuk 
gibi izahat vermek istedi: 

- Sinemadaydım. Filmi sonu· 
na kadar seyretmek istedim. O 
kadar geç mi kaldım? 

Hüsnü cevap vermedi. 
İki dü§man gibi karşı karşıya 

masaya oturdular. Hüsnii lıir tür· 
lii karısını affetmiyordu. Mama· 
fih izahı gayet açıktı. 

... Film uzundu, bildiklerinden 
çok daha uzun... O kad:ır da en· 
tercsan bir mevzuu vardı ki sonu· 
nu görmeden bırakıp gitmek is · 
temedim. Kuzum, neden böyle 
surat asarsın? Bu kadar ehemmi· 
yetsiz bir şey için insan şüphele
nir mi? istanbulda bir kimse geç 
kalabilir, gayet tabii bir şey. Si· 
nemaya gittiğim için kızman doğ· 
ru mu?... ' 

- Hangi sinemaya gittin? 
- L5.leye. Buradan epey uzak 

düşüyor. ''Mahkumun busesi" fil· 
mi oynuyordu. Güzel bir aşk ro· 
manı. Sen ne yaptın? 

- Odada tlolaşaral: seni bekle· 
elim: bittabi aklrma bir sürü fena 
düşünceler geliyordu. Geç kaldı· 
~ına hayret clliyordum ... 

Yemekten kalkm-ca Süheyla <:il· 
ve yaptı: 

- Cicim, beni öpecek misin? 
Fakat Hiisnünün çehresi yine 

eski vaziyette. 
- Benimle hfila .dargın mısın? 
- Hayır, am:ı ..... 
Ateşli bir buse bu sahneye son 

verdi. 
Yemekten sonra Süheyl:i mut· 

fağa gidip yavaş sesle şarkı söy· 
liyer~k bulaşı!darı yılrnmakla meş 
gul oldu. Hüsnü, karısına karşı 
bulunduğu sert hareketinden şinı· 
eli biraz üzülmüş gibi ... 

Süheyla. karısı olmazdan önce, 
bir sigorta şirketinde daktilo idi. 
Kü~ük yaştanberi l:endisinc bir 
anne gibi bakan ihtiyar teyzesi· 
nin evin:ie otururdu. 

Fakat Hüsnü, karısının çalış · 
masına razı olmamıştı. 

- İkimiz için kafi derece para 
kaz~~dığıma göre, senin çalışma· 
na luzum yol:, demişti. Sen artık 
ev işlerile meşgul olursun. 

Bu suretle, kendisinden hiç ek· 
sik olmayan bir zevkle o zaman
dan itibaren ev hizmetini üzerine 
almış bulunuyordu. 

Hiisnü, Nuriyc teyzeyi hazmet· 
miy<'rdu; hiç hoşuna gitmemişti. 
Bu sebeble, onunla görüşmelerini 
seyrekleştirmek ve hatta bilahare 
alakalarını büsbütün kesmek iste· 
diği vakıt SüheyHinın hiç gu ıne 
gitmedi bile. Bu mahrumi;: t Je 
itirazsız kabul etti. 

Bir aralık Süheyla: 
- Hüsnü, diye seslendi, ı~ımı 

bitirdim. Biraz, pudra kutusu.."iu 
getirir misin? Çantamın içinde .... 

Hüsnü, küçiik k:ıvgnlarından 
sonra karısına bir hizmette bulun 
mak fırsatile karşılaştığından mem 
nnndu. Süheyliinın, girerken eı· 
clivenlcri ve .şapk:!sile beraber kar· 

Nakleden: L a iL. 
yolanın üzerine atmış olduğu çan· 
tasını almak için derhal odaya 
koştu. 

Pudra kutusunu hakikaten çan 
tasında bulmuştu. Nikelden ya : 
pılmış. üzerinde isminin ilk harfı 
nakşedilmiş olan bu zarif kutuyu 
Hüsnü, yıldönümü münasebetile 
lı:arısına hediye etmişti. 

Cantada iki kağıt parçası da 
dikkatini çekti. Lale sinemanını~ 
b'letleri iı:li. Titrek eller1e çant~. 
dan çıkardı. Eski şüpheleri ye~ı 
den uyanmıştı. İki sinema biletı .. · 
Demek ki.. ... 

Siihcyla o esnada oda"a gir -
mişti: 

- Hala kutumu getireseksin 1 
Hüsnü biletleri vaktinde sak -

lıyabilmişti. itidalini muhafaza 
ederek: 

- Al, işte buldum! demekle ik• 
tifa etti. 

Gene endi§C içindeydi. 
Tabii, Süheyla diğer bir arka.

daşile sinemaya gitmiş olabi!i~· 
di. Fakat bir erkekle de "gitını' 
olması ihtimal haricinde değU:Jı. 
Esasen bir kız arkadaşile gitse)'" 
di kendisine söylemekten çekin -
miyecekti. 

Göilerinıe dikkatle bakarak dil· 
şüncesini okumağa ço::lıştt. Ne ka: 
dar saf ve ne kadar parlak gözlerı 
vardı. Her halele fena bir düşün· 
ce saklamıyan gözler. 

Süheyla gülümsedi. 
İmkünı var mı acaba? Bun• 

rağmen... • 
Aradan bir kaç gün geçınittl· 

Hüsnü, kalbinde yine aynı acl}'S 
taşı:nakta devam ediyor, Sühey -
laya bir şey söylemiyordu. onu 
takip etmek istiyordu. Fakat bıl 
fikrinden çabuk vazgeçti. Sühet 
lfınm her hareketi Hüsnünün zıh 
ninde binbir şüpheye yol açıyor
du. Bu vaziyet Süheylanın canını 
sıkmaya başlamıştı. Nihayet sor· 
maya karar verdi: 

- Hüsnü, sana bugünlerde ne 
oldu, söylesene? . 

- Hiç ... beni böyle yapan beU:ı 
bu bozuk havalardır. Ha 1 Sahih .. 
Sana bir şey söyliyecektim, su· 
heyla... • 

- Dinliyorum. söyle.. . 
- Sana bir daktilo vu:ifell 

buldum. Yarın çalışmaya başlar -
sın. 

Hüsnü, bu tarzda kansınıtl 
serbest oluşunu tahdit edebile -
ceğini zannediyordu. Böylece 
bütün gün yazıhanede çalışaca -
ğından, dışarı çıkıp istediği yere 
gitmeye vaktt hul;ımıyacaktı .. 

Süheyla müstehzi bir eda ıle 
cevap verdi : 

- Fakat , sevgilim, sen derne· 
miş miydin, evli kadınlann hariç· 
te işi yoktur diye? 

- Ev işleri için bir hizmetçi 
alırız. . 

- O halde, Hüsnü, memnuıW 
yetle bunu kabul ediyonım. E -
vin içinde canım ne kadar sıkdı
yor, bilsen 1 Ne yapacağımı bil -
miyorclum. Öğleye kadar, muhte"' 
lif işlerle, yemeği hazırlamakta 
vakıt nasıl olsa geçer. Fatcat 
öğleden sonra, gün bana sonsU1 

·r ve çok Eıkmtrlr geliyor. Sana t:ı _ 
şey de söyliyeceğim. Böyle ca. 
nım ı:ıkıJ:iığı vakitler haftcl::la ~r 
defa Nuriye teyzeyi alır evinl11 

yanrb~ş:ndaki Lale sinemasın• 
giderdik. 

- Teyzen ite beraber mi? 
- Evet, güzelim, ama darıl : 

ma ! Onu sevmediğini biliyor~: 
fakat o da ihtiyar, ne yapsın ı:a 
vallı... Sonra, beni o büyütmil~ • 
tü. Sinemaya kendisini beraber 
götürdliğüm vakıt, görsen. ııe 
kadar sevinirdi 1 "Mahkumun b~' 
sesi'' filmini o kadar beğendi Jc!• 
temsil bitince uzun zaman eııerı· 
ni vurarak oyunun tekrarlanrnası' 
nı istemişti... Yok, eğer sen ist~: 
miyorsan, onu bir daha gidip a 

maH~: .. b .. . .. 1ınelC-usnu unun uzerıne gu 
11 ten katılmıştı. Sülıeyıa. kocasırı~, 

bu neşesinin sebebini anıaına1' il 
boş yere zihnini yordu. Hilstl 
ona: 

- Teyzene rica et, yarın, ~ 
şam yemeğini bizde yesin. sonu· 
ikinizi de Lale sinemasına gl>t _ 
receğim. Daktilo meselesine ge ~
lince... Fikrimi değiştirdim. f; 
de daha rahatsın... dt" 

Dediği vakıt kansı bu ant 
ğişik!iğe büsbütün şaşmışt~ 
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