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4merikalı Amira in 
Cehalet Şaheseri 
Cehaletinde haklıdır, çünkü 
Şimdiye kadar bilfiil harbe 
girip nazariyat bilgisini fi
ligatta göstermiş değildir 

~ 

1ı':!:;1lc,ının eski Deniz Kurmay Başkanının yazısıııaa bahsettığı .;an.akkale Boğazı \!Jmumi harpte 
donanmasının ihr~ teşebbil siinde bulunduklan noktalar beyaz ve geçmeğe mut'O.ffak olamadık-
~ lan ımntaka diı sf ıfah oklarla gösteril mi§ ti~) 

~tMAN-Rus STER L i NG AGzı-' 
. llARBİVE . ' • ~INLANDİYA NIN PAYINI ALDI 

YazdıOı yazıaıa, TClrklyede deitfl iag11. 
terede, Basyada ve batta .&merlkada bile 
lı:6tl tesir bıraktlOana flplle edilemez 

..... 
F" d ınlandiya toprakların • 
da Alman askerleri var-

ır, Finlandiya kıt'ala • 
~ına Almanların kuman
! a ,ettikleri tahmin edi
thıl!r. Bu vaziyette, Fin
•ndıya bükU.metinin ve· 
~eği her kararı Alman-

' 

.. rın kabul edecekleri 
11Phelidir· 

. riurup dururken, hem de t.A u
zaklardan acaip bir ses duyu1du. 
Amerikanın eski deniz Genel 
Kurmay Başkanı Slerhnı'in sesi.. 

Bu z.at • Unayted Pres> vası

tasiyle yazdığı bir makalede 6UD
ları söylüyor: 

cAJmanlar, Ka!kasyaya 7akın 

petrollere ancak den!.den hücum 

edebilirler. Buna mı\ni olmak içln, 
Türkiyenin, Boğazları İngilizlere 
rızaslyle açması ltı:ıımdır. Eger 

• Türkiye bunu yapmaı.sa, Boğaz
lara hücum etmtk icap edecektir. 
ŞirndJki ahval, eski harp gibi ol
madığından buna İngilizJer mu
vaffak olacaklardır.> 

( De-•arnı 3 üncü Sahlfede) ~ ...... -..... ____________ _ 
~ A. Şükrü ESMER ~===================~ 

\ .\ıııı, 
iı Ilı llYanııı Rusya)·a karşı aç.. 

'tı;~ llbarebede üç küçük müt. 
~~~Vardır: Roman)a, Macaris.. 
tıı,~ ~inlandiya. Bu üç küçük t,, en ıkisiuin Rusyaya karşı 
~\~~le geçmelerinde bususJ ve 

1 
ı,Q ••bepler vardır. Rusya, 
~ladh ile 1939 A&uslos pakllnı 
'ı •k· ıı sonra, e-ar ı vru • "'! ıkta b' A 1 
ıı,Qı .boğuşmanın haurlacbğı fır_ 

• ıııı ıstifade ederek lls Baltık 
~ı,1.:~•linj ilhak etmiş, FiııJaıı.. 
ı l..ıt~ aı~, harp aorak bu mem. 
ı: tı : topraklar almış ve ni • 

ı i .0ınan)adan da Besa.rab -
,,: '•kllıtdat ctmi lir. Gerçi bu 
~ ~~,•.•ın hepsi de vaklile Çar
\ ~i,t l 3 '.'.na ait idi. Fakat Ko • 
'-t ~dd '~ıııni, milletlerin kendi 

1 ı ~r •tatlarına hakim olacak. 
ı~ı. '11,ilıini tanımış ve Besa • 
'~ • tıı·· ,. d;. Ustesna olmak üzere Fin.. 
'\ ''Y ~ ~it a Ve Baltık memleketle. 
\~'dık topraklar iizerinde gözii 
~li. il llıı tekrar tekrar teyid et-
11/ı. t' ~talıya~ı da ancak sulh 
t h;t •"1ın edeuklerini Rus -
!tı,lı~9 \ok defalar bildirmişler
~ -~·ı 8'°1lC'si yazından sonra ge .. 
~ ı·a~ ar zarfında anlaşıldı ki 
~· ~1lj~~ Jirıui .SC'nrdcnberi ta • 
1 ~bat Sulh \C 1-iıçük millet • 
I;, ~t,, larına hürmet politika • 
~ ı,tq' ı·alıııdığuı ılikte ettiği 
~~ '<ııı:•tıni_. Yoksa [ı:rsat ~ık

ıı.,i ıı llıı!Jar, kom u mcm.. 
l~İt ~ topr:ıklarını ilhakda 
'l>;~th1ur ı;iirmezlumiş. l\a-

andiı-a Eston~a, Lcton. ( . . ~ 

~' ""' 3 uncu. Sa!ı.ıtede) 

. , 
' 

Alman piyadeleri mitralyöz VCl§ınaa 

·· ff.A R. i> VA Z İ ·Y .E·T i ·.;. 
. . • . 1 ' . 

Şimalde vaziyet Rusların, 
merkezde ve cenupta ise şim
dilik Almanların aleyhinedir 
(Yazan: BllEBLI 

İki tarafın tebliğlerinde Al 
ınan _ Sovyct cepheı;inde mühim 
harekat yapıldığına delalet ed~ 
cek bir .uı.alılma~ yoktur, Diğer 

aua•.& y BUBA y) 
kaynaklardan gelen 

0

haberJtre gö
· .. re: 

1 ..:... Ruslar Karadenızde Dnye. 
(De\ ;uru 3 Uncu S~-\"de) 

.. , 
f 

T • ' Bir Rm kinfane giren Alman ta?\la 

İNGİLİZ 
işçisinden 
SOVYET 
işçisine! 

Baybettıııaız ber 
IDAhıD yerlae 

on tıaı vereceıız 
Londra, 3 (A.A.) - İngiliz işçiler! 

Sovyet lşçirerine cönderdilderi be
yannamede bilhassa eöyle söylemek. 
ledirler: 

•~ize 1ardımı vadettik, yardım ede
ceği.ı, Kaybettiğiniz ber sUAhın yeri. 
ne on tane yenisini vereceğiz. 

AUantik harbini kazanmak üzere
yiz. Düşman, on &(indenberi 14.000 ton 
gemi batırdı ve bu rakamı derhal on 
misline çıkarmayı lüzumlu gördü.> 

Milli Şef 
• 

Dla llaaısayı ••· 
relleadlrdller 

Garbi Anadoluda s•yahat etmekte 
olan Reisfcümhur ismet İnönü dün sa

at 11,45 de i~en har•keUe Mani. 
saya g1tmişler, orada müesJeseJeri 
gezmişler, halkın coşkun tez.ahürleriy
le karşılanm~lardır . 

Milli Şefimiz, akşam saat 20,40 da 
İzmire dönmüşler ve Ordu Evine gi
derek orada şereflerine verilen zlya
ftte hazır bulunmualardır. 

İnhisarlar ida-
resinde bir 

suistimal mi? 
ldarea ı a get ı rdlll 
çiviler piyasayı çı
karıllp satılma, ı 

İnhisarlar Umum Müdürlügü için 
hariçten getirtilmiş olan mühim mik
tarda çM.nln piyasaya çıkarılıp yük
sek !iaUe satıldıtı ihbar edilmiş ve 
derhal tahkikata başlanmıştır. Zabıta 
ve İnhisarlaı· Müfettişleri ayrı ayrı 
t~h1dkat yapmaktadırlar. levazım an· 
barlarında bulunan çivilerin· nasıl pi

ya~aya çıkarıldığı araştırılmaktadır. 

Dün. bir çok inhisar memurlariyle tivi 
tacirlerinin üadcleri alınmıştır. 

Amerlkada barp 
maızemeıı lmalAtı 
Vaşington 3 (A.A.) - Cumhur 

R('isi Ruzvclt, dün matbuat kon

feransında, Amerika endüstrisi. 
nin, !aali)-.>tini smh ve harp mal-

20emesi imali üzerinde teksif et. 
mck üzere, sivil ihtiyaçbr için 
malatta bulunmıyııcağını bildır. 

miştir, 

İRAN ile 
mutabakat 
hasıl oldu 
Londra 3 (A.A.) - Son ha

berlere göre. İngiliz ve Sov

yet diplomalıtk mümessılleri, 

İran Başvekili ve Hariciye 

. ; Nazı;ı ile µç~ memleket 11ra. 
• 6ında yapılacak anlaşmanın 

şartları hakıknda mutabık 

kalmııılardır, 

--

Bir /Tlgiliz hatp gemısı 
üslerinden birinde mühimmat 

alırken ... 

Alman • Sowyet 

BABBINI 

818 BABll) 

Dnyeperde 
geçmek ve 
geçirtme
mek gayreti 

Rusların 
Karadenizde bir 
l yere asker çıkar
mak teşebbüsü 

akim kaldı 

Sovyetıere mlblm 
mllı:tırda .& mır I· 
kın ve laglllz tay-
aresl gladerUmlf 

(Ya.ıısı 3 fulcü SabUede) 

• 

Jngılizlerin lllenhe11m bombardı.. 
, man tayaweteri bir ııkm esnasıftda 

lngiliz tayyareleri 
Berlin üzerinde 
Londra, 3 (A.A.) - Alman rad~·o

ıu dun gece Jngiliz bombardunan toıy
yareleı;nin BerHn üzerınde uçtuk.l.ı.ıı
ıı.ı biJdjrmektedir. 

Alladola yakaıınm imar plAaı 

Yeni plajlar, gazi
nolar, oteller 

inşa edilecektir ..• .. 
Planın 

bugün 
son kısmını da 
neşrediyoruz 

Anadolu ciheU Marmara aahil-ı 
!erinin ne tekilde imar edlleceii 
haklı:ı.nda haurlanan projenin bir 
kısmını dün 7a.unıştık, Bugün de 
ıon kısımlarını yazıyoruz: 

Ha7dlll"paşadan Pendife .lıadar I 
olan demiryolunun her iki tara .. 
tında yesU birer C"ezinti yolu J'&

pılacak ve evler bu yollann ıeri· 
sinde inşa olunacaktır. 

İstasyonlar civarı mU.takil bir 
Site haline konarak: çarıı ve pazar 
,-erleri için p!ilnlar hazırlanacak-

tır Gerek sahilde ,.e ıerek dt
mil"J'olu bo7unda inşaat ıelişi gü
zel, serpilmiş bir halde 7apıldığın

,dan 1ırtiz.amı ttmin için badema 
buralarda kUçük arazi ilrazları 
cephe 18 metreden ~ğı olmamak 
ürere bir dönüm veya 18 X 50 
metre murabbaı. Büyük i1razlar 
cepbe 35 metreden aşagı olmamolı: 
üz.ere asaarl iki dönüm \'e,.ahut ta 
35 X 60 metre murabbaı olarak 
7apılacaktır. 

(Devamı 3 üncü Salı.l!ede) 

Mebuslarımız Fa .. 
tih ve Eıninönü 

hal kını dinlediler 
Nedamet getiren bir sabıkalı
nın da müracaatı not edildi 

İstanbul Meb'usları d;ın de EminÖ
ni.ı ,.e Fatih Halke\'Jerinde toplanarak 
halkla temaslnnna devam etmışlerdir. 
Bu toplantılarda bazı yolların yapıl

ması ve &okaklcırın aydınlatılması is
tenmiştir. Bir vatandaş bundan 20 yıl 
ev\'el kazaen b.ir suc; • lf>dilJni, vicda
nen nadim oldugunu, eımdi bir dük
k3n açmak istediğini, !.ak~t .-Sabıkalı
dır >diye izin \·erilmediltni söyliye-

rek. Halbuki knun hapishaneden çık
tıktan sonra 5 yıl suç ışlemiyenlerin 
sabıkalı kaydının silinme-sini Amirdir> 
demiştir, 

-~~~~~~~~~~ 

Bir çocuk de
mir kapıya 

sıkışıp öldü 
Taksimde Cümhuriyet caddesi 199 

numarah Vitalis apartımanmda oturan 
Proza isminde blr kadın, kocuına e-s
ya göndermek: üzere dün ak,am (iz.eri 
anne5i ile beraber Postaneye ıjtrniı. 
döndüğü uman 6 ,.aşında kız f()Cuğu 
Mari1l büyük df')nir kapıya l'lklşmış 
bir J;.:ı)de bul=<-ur. 

Kalam. iki derair kanat ar.ısında 
kalmış olan çocuk derhal eczaneye 
kaldırılmışsa da öldütü anla~ıştır. 
TahkJkat yapılmaktadır, Kapı kana
dının çocuğun birdenbire boynu.na dü
şe" , ölümüne Eebep olduı;u an1'ışıl. 
m~tır • 

ÇERÇEVE 

LAiın lteıı ... 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

Top giiriil<üsünden fazla 131 
patırdısı dinll'<liğiınize ne şüp. 
lıe! .• 

Fakat <op gilriiltiisö vardır 

lı.i, sıra•ına göre 18!, laf patır· 
dısı da ,·ardır ki, sırasına ıöre 
top sesidir, 

(Runclt) in iş günil müna. 
sebetile rad~oda \erdiği nu -
tuk, delaktlerinıleki bazı kat
iyetler bakımından top sesi 
heybetinde . ., 

Bu nutukdaki delalet kat'i· 
Jetleri, işi üslup zaruretlrrin • 
den, ifade maskelerinden, po •• 
litika icaplarından ayıklama -
sını bjJenlertc, yani ehlince 
şunlarilır: 

1 - İngilizlerle Almanlar a
rasııı.da, bilhassa harbin §ark 
isJikametine çe\:rili inden son. 
ra bir anlaşma ve uzlaşma ze
mininin açıldığı bir (emr-i , .•• 
ki) dir. 

2 - Bu (emr.i \"aki) e<rafın
da bir takım Amerikalıların da 
(Ruzvell) nezdinde teşehbiis

de bulundukları \e Cumhur • 

\"o..ı bu mliracaati not etmiştir. Ba .. 
ren1 Kanununda UdilAt icrası veya 
memurlara ve i~çilere .. pahalılık z:1m
mr• veriJmesj taJebinln öğleden sonra 
resrr.t dairelerde çalışmasına mfi .. 
s;ıade olunması istenm4Ur Bir talebe 

(Devamı 3 Uncil Sahifede) 

İzmirde feci bir 
tren kazası 

lstanbullu bir Mu
sevinin tren altın
da kafası kesildi 

İzmir 3 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Dün feci bir tren 
kazası olmuştur. Karşıyakada Ha
cıhüseyin istasyonu ile Şişli is • 
tasyonu arasındaki 46 numaralı 
demiryolu köprüsündt·n yürüye • 
rek geçmekte olan istanbuldan 
İzmire yeni gelmiş, İzak Nesim 

adlı birisi birdenbire karşıı;ına 
çıkan trenin önünden kaçama • 
mış ,.e altında kalarak kafası vü. 
cudünden ayrılmak suretile fı;ci 

bir şekilde ölmüştür. Aliılrnd<or 

mı.kamlar tahkikata başlamı lar • 
dır 

reisini bu nokta) a imale etmek 
için uğraştıkları oir hakikat... 

3 - Fakat buna Amerika, 
lahut (Runelı) asliı ve J.at'i 
razı değildir, 

4 - A nupa ibtilBfuıın ba • 
şında, herkese sulh \e müva _ 
ı.ene ta\·si~ e eden, l'erinden 
kıpırdamağa niyetli görünn1i -
yen Amerika. şhndi harp ıne\. 
zuunda, Kraldan fazla Krallık 
taraftarıdır. Zorla uyandırıldığı 
tatlı UJktı~undan sonra, ~iındi 
onu u~·andıranlar uykul"a yat. 
s.a da artık onun &özünü u~ ku 
tutamaz. • 

5 - Amerika, baştanbaşa 
harp sanayiine döndürdiiğii 
nıakine cihazını, bu emeğin 
veriınine, mirasına, hakkına 

ka\·uşmadan, tepeden innıc bir 
barı~a razı olarak birdenbire 
ağzı açık bırııkacak olursa, ik
tısadi bir felakete uğrar. 

6 - Bugünkii rıarp sana) ıi 
istihsallerini ke~esinden öde .. 
)CD Amerika dedeli, yarın bu 
sanayi 'ücut hikmetini kay • 
bedince zararı neyle öde~in? 

7 - Aıuerikan si~·asetini e • 
!inde tutan biiyük AmerH."n 
kapitalizması, Amerika)·ı A,. _ 
rupa ve Asyadaki pazarların • 

(Devıımı 3 Wıcü S;ıbffttt) 
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HALK FİLOZOFU 

lSMARLAMA SAN'AT 
[@.©ill ~:ın& f:MAHKEMELERDE 

~~ :iiı ::f ~ ~ ;g ~ !J!Jll . 1 J 

Yuan: 
HÜSEYL"'l BEHCET 

1 Su nizan:-- j 

namesı 

Şehir Tiptro"'1na bile, ala • 
c""' .c1.r hakkını d~ünerek, 
pı~ es veren muharrir bulun • 
ına-ığ natde, Radyo İdaresi, 
'tüdyoda temsil edilecek piyes 
ısmarlıyor. Şehir Tiyatrosun .. 
da en muvaffak olmuş piyesler, 
telif hakkı almak gayesile de. 
{:il, başka düşüncelerle yazıl • 
nuş cserlerO.ir. 

REŞAT FEYZi 

Sonra, memlekette neden 
san'atkfir yetişıniyor, diye, ara 
sıra, yemek üzerine kahveleri.. 
r.1izi içerken laf ederiz. !lazım 
bitti mi, bu bahis de kapanmış. 
tır. ltlenılekettc san'atk5r ister 
yetişsin, ister yetişmsin, kimin 
umurunda?. 

Ezbercilik k a ık t ı, 
zeki ve muhakeme 

Nerede kaldı ki, Kaılyo lda -
resin in vereceği para, bir hiç. 
tir. Da(talarca, aylarca çalıp. 
cak olaa saıa'atki.r bir eser VÜ

cude getirecek. bu eserin mü • 
katalı ile, istaııhu1da, bir plaj 
otelinde 15 gün bile istirahat 
edemiyccek. 

San'at eseri ısmarlannuı:, 

sipariş edilmez. Bütün ısmar • 
lama san'at eserleri kötüdür. 
San'at eserini san'atkar, yalnız 
san'at gaye ve heyecanı ile ya. 
ratır. İyi bir pabuç 2S liraya, 

dört beş çift pabuç parasına bir 
san"at eseri ısmarlanmak iste .. 
niyor. San'atkir, bir kundura -
cı olmadığına çok pişmandır. 

HOLIVUDUN 

iÇYÜZO 

Bir gazete var. adeta, nük • 
srden hastalıklar misali ... kit va. 

kit, sin~nıa payitahtı Boliwdun 

İ(.}'ÜZÜnÜ anlatan bir takım ya • 

zılar tdrih eder. Hepsi maliim 

şeyler .. Doksan doku% defa yazıl

mış. çizilmi~ uydurma hikiyeler ... 

Bizi01 Osman Cemal şöyle de • 
di: 

- Yahu. biıliı, hangi içyüzü? 

1-lcr şeyin bir içyüzü vardır. am • 

ma, Bolivudun yoktur. Çünkü, o 
kadar çok yazıldı ki ... 

KADINLARA 

DAİR 

Bir okuyueum -yansından ka. 
dın olduğunu anladım- bana ŞÖY· 

le bir mektup gönılenniş: ·Bir 

meclisde bahse tutuştuk. Sizin, 

kadınlarla {azla latife etmeniz • 
den, bekar olduğunuzu tahmin 

ediyoruz. Yoksa, bu derece ileri 

gitmeniz, haddin.ize mi düıjmüı?. 
İlah ... 

Bu muhterem okuylU'uma şu 
cevabı veriyorum: 

•Maalesef sultan dqilim.• 

DEFiNE 

:\IERAKI 

n.ıine meraklılan yine çoğıL 

mı~. Hergün, belediyeye bir ço:. 

kimseler müracaat ederek, defi • 
ne <..raına müsaadesi iSiiyormuş. 

bir çc!)mcnin altında, mühim bir 
deline bulunduğu iddia olunu • 

yor. Vaktile, sahibi servet olan 

bir zatın, definesini neden bir 
çc\mc altına saklamış olduğu so. 
rulabmr. 

i tanbulda, bir çok çe~melerin 

altında su bile bulunmaz, define 
ne arasın , yahu? 

AHMET RAUF 

Radyoya piyes lazım! iyi, 
mükemmel.. gazetelere bir i • 
lin verilir, bir müsabaka açı · 
lır, bin bir şart .. ve sonra avu • 
cunun içine üç kuruş para. 

Sanki piyes yazmak kolay bir 
iştir. Ve bu işi yapabilttek 
herkes, gazetelerde bir ilin 
~ılmn diye beklemektedir. 
Sanki, o san'atkirm başka işi, 
gııilesi yoktur. Hayatını ka • 
zanmağa. ekmek yemeğe mcc. 
bur değildir. o ana kadar me -
saisini verdiği bir mües5ese 
l·oktur. Eli boş, hatırı hoştur. 
Dört gözle, bir eser müsaba • 
kasının açılmasını beklemek • 
tedir. 

l\lüsabaka sonunda kim bi • 
lir. radyoda ne ş:ihaserler din
liyettğiz Allah kabul etsin! 

BENZİN 
TEVZİİ 

Dörtte bir nisbetin
de azalbldı 

Şehrimize verilmekte olan ben.. 
z.in ..günde 15 tona indirildiğin • 
den takM, hususi ve diğer oto • 
mobillerle, benzinle çalışan diğer 
vesaite verilmekte olan benzin 
miktarı da dörtte bir nisbelinde 
azaltılmı.ş•ır. Bu ,·esaite dünden 
itibaren bu ,ekılde tevziata baş
lanmıştır. Taksilere günde dört 
yerine üç şişe benzin verilmek • 
tedir. 

Fatih dispanseri aç1 1 dı 
Fatih yok.ml ha.ı.talar doopanseri ye

niden inşa ve tevsi edUmış t-e dün kü
şat resn:f yapılmıştır. 

İı;tanbul Meb'us!an. Vıliyct ve Par
ti erk:&ıı.ın.m bulunduğu mera:"1mc L.
tiklal "far~ ite ba~La.nmış, Halk.evi Re
isinin bjtabesJni milteaklp meb"u.sları
mıtdan General Kazım K:ıra Bekir 
kordelayı kesmiştir. 

tlÇtK llABil!.LIJ! 

ViLAYET ve BELi::DİYE: 
+ Belediye !!on günlerde bir çok fı

rınları piı;:lik ve djğer ~t:beplcrden ce
zalandırmıştır. 

+ Belediye buz imalinde kullan
mak üzere Romanyadan 1500 kilo ma
yi amonyak getirtecekt:r. 

+ Belediye, Şehir Tiyatrosunu İş 
Kanunu nizamnamesinden harıç bı
rakmak: için Dahiliye .... ,.k.iletine mü
racaat etm. tir. 
+ 1733 l.&Jtsi otomobih şo!örii Rıza 

ile 2463 taksi :;.;oförü l\.1ehmet Çc:ıkır 
müşteri almadıklarından dolayı ceza
landın.im ışlardır 

TiCARET ue SANAYi: 
+ Fiat Mürak..abe Komisyonunun 

takviyesi ve mütehassıs ilzalar i~vesi 
kararlaşmıştı.r . 

MVTE.FERRlK: 

+ Zira.at Vekaleti tarafından ha
riçten getirileo ziraat makinelerinin 
yedek illetler! maliyet tiatinden ziraat.. 
çilcre 'atılacaktır. 

+ r-1aarit VekAleti, bu St"ne mek
teplerde okutul.n.cak kitapların liste~ 
sini hazırltımıştır. B~de viU\yet- 1 

ıore bildırecektir. 

Tefrika No: 45 

Sürü Çıngırakları 1 
Yazanı CAHİT UÇUK 

- Bultlara bak., dedi. cZorbahan-. ı 1 
sardılar. Bu, bir yaz fırtınasının 
gelcce~ini haber verir ... 

- Ne dü~Unüyor, niçin gillüyorst.Dl? 
Recep soruyordu: 
- GüldiığUmün !arbnda degillm .. 

düşündüğüm, !enin, cZorbahan• hak
kında soy1ed;klerindir ... Ne güzel an
latmıotın! •. 

Rcctp, yüıündc, garip bir tebe3 -
sürule bak.iyordu: 

- Ba.zan ne cüze! kouuş.uyorsun 
Recep~ .. Senin köylü olduğunu unu -
tuyorum._ 

- Şa ıyorsun d$.I mi? 
- Çok!. 

Gozlerinde uzak bakışlarla kar:.;l ... 
lara daluı1şı.ı. Mırıldandı: 

- Hayatımı anlatınca, beni ben ya-
panları tanır, o zaman şaşmaz.;;;ın ... 

- Nit"in anlatmıyorsun Recep? 
- Şimdi degıl!_ 

Recept benim için sırlarla dolu bir 
insan oln1aktan kurtulanııyor, Onda 
mUtek.-lm; 1 b~, ve du.şü.nce aıemi var. 

yerme geçil 
Dostumuz Seliimi İzzet SeC ~s'in 

yazdığı btr tiyatro makalesine itiraz 
eden muh.lrrir Refik Halit Karakayış 
içın, makale sahıbı: •.t.zberden konu~ 
ıanıar _,. diye bir iUl:ımda bulunm~
tu. 

Ezberden konuşmak, bilmiyoruz, 
bir hat.o. nudır, l.>ır kusur mudur?. Es
kiden m teplerde ezber denme çok 
ehemmiyet verilirdi. Ezber dersınin 
bir adı da inpd idi. Hafıza, ilimde, 
fende mühim bir mevl<.i ~al ederdi. 
Alim, diye, W.r çok şeyleri ezb~re bi.
len adama derut·d.i. Her mahallede 
ha1lzlıja özenen bir çoi< çocuklar bu
lunurdu. Ha.fıı efendi tabiri, iyi a
dam, muhterem adam manasına ge
lırdi. 

Bil3lıare, pedagoji denen asri ilim, 
ezberciliği mekteplı...·den kaldutlı, ye
rine ma$lhede, tetkik ve muhakemeyi 
koydu. Talebelık kolaylaşt~ Çocuk
lar, hJç bir şeyi czberle1n1;:z oldular. 
Her~cyi zeka ve nıuhakemeleri ile 
bulur hale &irdiler. O derecede ki, 
ilkmek.tepten mezun bir çok çocuk
lar, kerrat cedvelini dahi ezbere bil
mez oldular. 

Hulasa, ezbercilik:, bütün bü tun 
defi ve tardedildi. 

Meger, eskiden ne biliyorsak. ez
bercilik sayesınde ogreniyorm~uz. 
Ezbercllık kalkınca, kafalar boş, lam
.kır oldu. F'ılvak.l onun yerini tetktk., 
müşahede, ve muhakeme tutacaktı 

amma, tutm:ıdı i§te ..• 
Ezbere konuşanlar da, dolayısiyle, 

kalmadı. Önce, ezbere uzun uzun ta. 
rihler, vak'alar, t. dise.ler anlatan in
sanlar vardı. Bu gibi tipler tükendi. 
Onlann yerini zeki, muhakemeli in
sanlar akiı, burada zeki, muhake
meli insan tibiri..nden ziyade, açık 
&öz insan demek daha doğrudur. 
ÇUnkü, dünya açık göz dünyası.. Ze
H .ıe açık gözlük ise tamamen b3$ka 
başka f'lJ'lerdır. 

Me.eıa, bir Bob • Stil gence Nedim 
kım diye sorunuz. Siıe şu cevabı ve
recf'ktir; 

- Benim hafı.zam zayı..ttır. Daha zi
yade zekfımla mektep~ muvaffak o
lurum. 

Siz, ona yle bir ipucu verin: 
- Can1m, Nedim, meşhur mimar 

dei!il midir?. 
- Ha .• Evet, Taksim Gazinosunu 

yapan büyük ı;an'atkcir .. 
Hul:l~a. ezbercılik kalktı, yerine 

zekti ve muhat.eme kaim oldu. Dün
ya da böyle oldu?. 

bı.JrttlAN CEVAT 

Hayvan Sergisi 
Cuma günü Bakır
köyü r. de açılıyor 
Bakırköy kazasının ehli hayı·an 

sergisı 5 eylul cuma günü saat 
15 ere Vcliefendı çayırında açı • 

lacakttr. Saat 11,30 dan it.ba ·rn 
davetliler için istasyondan oto • 
büsler kaldınlacaktır. 

iı arıyor 

Uzun mUddet telgrafhanede muha
ıiebecilik yapmış n ~1 ku\· ... ·et'i, ya
ztsı muntazam. bıl.,i.li '"·e tecriıbcli ta
kır bir u.t kana~k..'tr bır ucretle t~ a
ramaktadır. Arzu eden muhterem iş 
sahı.pleri.nin Lutfen Son 'l'elgra! Ha.k 
SUtununda cA'fı:ıhasebeci> rümuzwıa 
yaıır.ahırı rica olunur. 

B..1yan Sabahat: Namınıza bir 1~ 
verme mektubu gelmiştir. LUtfen saat 
13 - 18 ar.ı~ında almanız mercudur. 

&yan il. Y. Z: Namınıza B.:ykoz
dan bir mektup gelmiş ve bugü..n ad
re.inize iönderilmlştir. 

AÇIK KONUŞM/>.: Bayan Şıile: 
Sonlu&unuz hususlar hakkuıcLı esaslı 
izahatı muhtevi bir nlektup bugün ta
ahhüUü. olarak adresi.zine gönderil
miştir. 

Dedi. Ortalığa gölgeler çöküyor, 
rüzgar yerden eserek geniş kıyının 

kumlarınt, derenin sularını ürpo!rti -
yor, &ökte koyu renk bulutlar koşa ... 
rak uçwsuyordu, 

Arka arkaya gök gürlemeleri 
birbirini kovaladL. cZorbahan» ı.n bu
lutlar:. gömı..ilı.i tepesi, çakan şimşek
lerle aydınlan1yor, yeşilliklerin taze 
reng[ni nc[lI gölgeler kaplıyordu. 

Hiı!5. eUmdeki sopayla dere kumsa
lında çukurlar açıyorum. İçime ga -
rip, sıı:ı halinde yumuşak bir mah -
zunluk C<>ktu. 

Rt.'Ccp, oturduğu yerden kalkarak. 
yanıma geldi. Çenemin ucunu tuta 
rak, ba.şıını hafifçe. kaldırdı. Gözle -
rinde alev gibi sıcak bak.1$.lar var· 

- Filgen .:bacı!> ne oldun?. 
Gülümsedim: 

- Ben, artık senin bacın değilim 
Recep! .. 

Bu ıözlerlmc aldırmadı. Hep o sı -
ca.k l.ınkı~larla yüzüınü okşıyarak ba -
kıyoı·du: 

- Hem bacıın, hf'nı anam, hcnı det 
- Hem de Recep".' .. 
- Heı· ~cyiınsin! .... 

Çeneıni tutan po.ruıaklarınl, avuç -
lanmı.n ic;ıne alarak, kocaman, kuv -
veUi elin[ öplum. 

'-------~-------------",----------"" 
"Ben böyle enaigimdir •. 
Eşekliğime 'JI ' d.ogmagagım . ,, 

?ıı'Iübnşir, hançeresini yırtacakmış 

gibi çıkan bır ses.le, boğuk boguk ba
ğırdı; 

- Fuat.. Mehmet Ali.. Fuat, Meh
met Ali! .• 

sırtında rengi atmış bir elbise, saç
Yrı uzamış, traşı gelmiş, kravatının 

reng1 solmuş, yakası ve gömleği kirli 
bir adam, başındaki eski şapkayı çı
karıp kravatını ve 7andan ayrılmış 
yağlı ve uzun saçlarını düzelterek 
kencl.isi.ne teki düzen verdi ve mah .. 
kemeye cirdi. Onun arkasından gi -
ren kılığı kl,Y&feti düzgün, efendiden 
bir zat da 7uruyüp hfildmin kaıı;l • 
sında, onunla yanyana durdu. 

Rengi •tm.ış elbiseli, saçMrı uzun ve 
~ı gel.rn.iş olan zat davacı, diğeri 
maznundu. l1üviyetler1 t.e&bı:t edildik
ten sonra, davacı Mehmet Ali dava
sını anlatmağa başladı: 

- Fuat beyle hukuku kadimemlz 
vardır. Hat~ kendisi velinimetiındir. 
diyebilirim. Şlmdıye kadar günagün 
1Utufiarın1 göroüm. Dün akşam da bir 
ricada bulurunak üzere devlethane _ 
lerine gittin:. B:rine mi hlddcıtlen -
miştt, neydi, beni eV\·eJi içeri aldı. 
Qndan sonra, adamlarına, 

- Şu keratayı yakalayıml dedi. U
şağı. bahçivanı filfm, iki üç kişi çı _ 
kıp ben1 yakaladı. llem onlar, hem 
kendisi dövdiJ. Fakat, "SOnra karakol
da sade kendisi dövdüğünü söyledi. 
Ben de zaten onlard;ın davacı dcği -
Hm; onlar emir kuludur. Kendisinden 
davacıyun. Maama!ih, kabul ederse bir 
şartla davamdan vazgeçerim. Eski _ 
den olduğu gibi !Otutlarında devam 

ederse.,, Yoksa, davam davadır; mad
di ve Qütncvi zarar olarpk elli lira is
terim. 
Davacı oturdu. Ne dlyeceği. sorulan 

maznun, fabrikatör Fuat kalkU .. o da 
anlatmağa başladı: 

- İş.in ev\.·eliyatı uzundur. Trans -
val harbinde bu benim eınirberimdi. 
Oradan taaınm. Son za.maıılarda İs
tanbulda beni buldu. Yanıp yakıldı; 

tazallüm etti. Fabrikamda iş verdım. 

Biraz ç~U. Eline para geçince, içip 
içip fabrikaya sarhoş gelm.eğe, ken ... 
ql calJjmadıktan başka, çalışanları da 
iiten ahkoymaaia b3$1adl. ls!Mıma uğ
ra~tım; olmadı. Yol vermeğe mecbur 
kaldım. Bir müddet sonra tekrar gel
di; yalvarıp yakardt. Yine fabrikada 
jş verdim; yine ayni hal ... Tekrar yol 
verdim. Ondan sonra geldikçe, bir -
kaç Ura verıp savuyordum. Bu bana 
daha kfırlı geliyordu. Son zamanlarda 
müracaatları da sıklaştınnağa, hatta, 
!abt"ikayı bırakıp eve gelmeğe baş -
ladı. 

Son defa bir ha!ta evvel yine bir 
sabah geldi. Ben çıkarken kapının 

önünde karşıladı. Çıkarıp on lira ver
dim ve bir daha ne eve, ne de fabri
kaya uğramamasını tenbih ettim. Dün 
gece, gece vakti, kapıyı açık bulmuş, 
gellp içeri kadar girmiş. Taşlıkta gö
rünce hiddetlendim; kapıyı kapadım 

ve cbir daha buraya gelecek misin? 
Habersiz içeri girecek misin?• diye i
ki tokat vurdum. Hepsi bundan iba -
retUr. Böyle şartla davcıdan vazgeç -
mes<De de tara!tar değilim. 

(Devamı 4 ii.ncüdeı) 

----------------------------~ 

Bisikletile kamyonun altında 
kalan çocuk hastahanede öldü 

Bir adam kıskançlık yüzünden kansını 
on iki yerinden bıç c lda ağır yaraladı 

16 yaşlarında Osman adında 
bir çocuk dün bisikletle Küçük
çek~ceye giderken, asfalt yolda 
bir kamyonla karşılaşmış ve ka. 
çamıyarak t-ckcrleklerin arasına 

düşmüştür. 

Osman muhtelif yerlerinden a. 
ğır surette yaralanmış, baygın 

bir halde kaldırıldığı Gureba has. 

tanesind-e biraz sonra ölmüştür. 

Müddeiumumilik tahkikata el 

koymuş, Osmanın cesedini mua

yene eden Adliye doktoru def • 
ırine ruhsat verınistir. 

12 yerinden bıçakladı 
Kasımpaşada oturan Sabri a • 

Mekta lerin aç!l
ası yaıııa,ırken 

dında birisi, dün sabah karısı 26 

yaşında Makbul-e ile kıskançhk 

yüzünden kavga etmiş ve kadını 

12 yerinden bıçakla ağır sure!te 

yaralamıştır. 

Mo.kbule baygın bir halde Be. 
yoğlu hastanesine kaldmlmış, 

Sabri yakalanmıştır. K.ıdmın 

bilhassa iki yarası ağır ve bayatı 
tehlikededir. 

Başıt ruza Tlyatro
ıanua blyGk tarneıı 

Raşlt Rıza t.iyatro heyeti 5 -ey
hil cuma günü İzmire hareket 

edecek, Fuarda 15 temsil vere • 
cek.ir. Bundan sonra san'alkiı.r • 

lar cenup, şark ve garp vilayet. 

!erinde beş ay sürecek büyük bir 
turne yapacaklardır. 

Münakalat Vekaleti san'atkiı.r

lara bu seyahatler: ıçın büyük 
kolaylıklar göstermıştır 

ED~:Bi HOM .\ N: 97 

Aboneler hakkında 
cezai kayıtlar var 
Nafıa Vekaleti şehir ve kasaba· 

!arda abonelere su tevzü ve satışı 
hakkında bir nizamname hazır. 
lamıştır. Bu ırizamnamede abone. 
!erin su tesisatına veya hazineye 
verecekleri zararlara ait hüküm. 
ler vardır. Abonekr yapacakları 
zararları tazmin edecekler ve son 
üç aylık sarfiyatlarının on misli 
bedelini ceza olarak ödemeğe 
mecbur olacaklardır. Tekerrürü 
halinde tazminat alındıktan son· 
ra su da kesilecektir. -------· 
Şoför kurnazlığı 

Her müşteriden zam 
istiyorlarmış! 

Bazı şoförlerin şehir haricine 
götürdükleri her müşteriden şe
hir harici zammı isledikleri gö • 
rülmektedir. Halbuk yalnız şe -
hirden dışarı çıkan ve gittikleri 
yerde kalan kim;-elerden bu zam. 
mın alınması lazımdır. Ayni oto
mobılle t-ekrar şehre dönen müş. 
terilerin bu zammı vermemesi 
kabul edilmiştir. Aksi hareket e. 
den şoförler cezalandınlacak 

lardır. 
--o----

Tenisçilerimiz 
İzmire gidiyor 

İstanbul teniscileıi İzmir Fuarı 
münasebetile tertip edilen müsa
bakalar için İz mire davet edil • 
mişl-crdir. İzınire neden fazla te. 
nisçisi gidecektir. İzmir, Ankara. 
İstanbul teni.:;çileri aras;nda ya • 
pılacak müsabakaları kazanan ta
kım Fuar kupasını alacaktır. 

Ceza evlerinde 
mektepler açllıyor 

Adliye ve Maarif Vekaletleri 
yaptıkları temaslar net.iccsinde 
her ceza evind-c birer okul tesi -
slni kararlaştırmışlardır. Yüksek 
malumat sahibi olanlardan ma • 
ada bütün mahkumlar bu okul • 
lara mceburen devam edeceklerdir 
Her haziranda diğer mek·eıılerde 
olduğu gibi burada da imtihan • 
lar yapılaaktır. 

----o----
Hava Kurumuna ya

zılanlar artıyor 
Yapılan tetkiklere göre Türk 

Hava Kurumuna aza kaydi .için 
her tarafta büyük bir rağbet 
vardır. Dğcr senelere nisbetle 
aza kaydi birkaç misli fazlalaş • 
mıştır. Aza kaydimn kolayla~ 

ınlması içm yeni tedbirler ·aıı -
nacaktır. 

rruıa harıcı114 
Fraaıızıar·· trıı 

Yazan: Ali Kemal 51.i~ / 
Acı mğlubiyetin tesir\er'ııı: ~. 

!ar geçtikçe daha duY" J ( 
Fransanın geçen hazirand~ 
rupada mağlup düşerek 
Almanvaya ve 1talyaya . , . eJ:F 
etmiş olması kolay ızah sıl 
gibi değildir. Fransızlannb;f. 
sol enahları felaketten . ~ 
m-es'ul tut.maktadır. Bugıı 
Fransasmda açıktan açı~B · 
. 'le b" • 1 IDi)cB rıyatı ır sag • so \ .. 

nin devamına imkan yok· 4' 
kil.er daha felaketin b~ef. 
seleyi kesip atmak istedı ;; 

sanın uğradığı ıztıraptan "'' 
nah mes'uldür, dendt. /\ ı 
daki Fransanın büyük b:rd· 
işgal altında, bir kıs!l11 

. 

hükumetinin idaresinded~~ 
bin ve felaketin mes•ullr~. 
mak diye geçen sene o b ıf 
giriştiği işten müsbet bl~ 
çıkacağı zaten tahmin edı ıl 
Çünkü böyle büyük bı.r ,, ,_ 
kılı kırk ayırabilmek ~ ,. 
müsait bir zaman beki 
ruıidir. 

Avrupadaki Fransanın 
1 çıkabilerek gelip geçen~r( 

daha setin kanla muha~~n' 
bilmek ve neler gcleceg ı 
şünmek imkanını bulııfl 
çok değil. Fransadaki sııi!, 
cenahlar arasındaki kav&• 

a" d<>ğildir. On dokuzunu · 
vammca ve yirminci a,rın..,. . a•· 
kırk senesinde hu rnuc .. 
türlü safhaları göruldU . 
için şimdiki felaketin iıJll 
ararken de bu sağ • sol ki 
nın akisleri duyulacaktı!· 

ı"b'' Ne olursa olsun rnağ u · 
lake:; her Fransııın ayrı•· 
ne çökmuştür. Zaman t 
yara kapanmak şöyle du ~ 
tırap daha artmaktadır. • , 
sol her Fransız şunu s0rtl' 
bilir: Bu felaketin önüııeıll 
mese bile Avrupada rn~8, 
duldan sonra Afrikada ""' 
mıimkün değil mi" BU ~J' 
vap vermeğe çalış;rke~ det 
mücadelesinin tesir!erın 
kalarak mümkün merteb!ı 
raf kalmağa uğraşan fr'

1 
yeni çıkmış bazı yazılar 

.e\°8 
Bunlar reliiketlen şu ' "ui 
kanın mensupla·ını rn~' ~ 
mağı değil, eskidenberı ... ~ 
sürmekte olan bir zıhn'\~· 
kıd etmegı daha dogrıı ·b 1 

lar. Bu zihniyet de mağlU 
liı'<elindcn sonra geriye eı 
kurtarmağa çalı wan•.? jjf. 
tirme yol olduğu duş 
Felaketin arifesinde '"fi' 
baş gö:;terdıği günlerde 
mukadderatını idare etıı'1t ·'U 
kııne gelenler, bu nıe• 

1 

Hangl ilkmekteplerden clkan tale
benin hangi ortamektebe ve hangi or

tamt:kleplerden mezun olan talebe
nin de, hangi liselere girebileceği tes.. 
bit ve ilan edildi. Bundan maksat, 
muayyen mekteplerde tehacümün ö

nüne geçmek, nakil vasıLalaruıda iz
dthamı önlcınektir. 

Bir Cinayet Davası 
z·~r:n" alanlar başa ge t. 

türlü korkunç bulmuşlar~ 
ıhtilal ç kacak. h.ı··içten, v 
man ord,lan r,a'ip sJ8 

rüyüşüne d~vam edere~ 
Fakat, tedrisat başla.dıkljn sonra, 

bir çok nıekteplerden bir çok talebe
nin yer değiştirdiği görülür. Bunda, 
iler[ sürülen mtızeret ev taşırunasıdır. 

Ekseriya, ev nakli viiki değildir. İşte 
bu tlh:klep değiştirmeleri biliihare, 
yine bir seyrlisefer m~clesi, muay
;ren mekteplere tehacüm meselesi or
taya lr.oyar. Bu noktaya dikkat etme .. 

li. Al3kadarlann da bu işm. farkında 
olduğunu zannederiz. 

R. SABiT 

Yüreğimde o mahzunluk sızısı ge. 
n .yor, bir kOylU kız olmadığıma te
es~•uf t.diyorum. Kalbimi dolduran, 
bülun varlıgunt sihirH bir ajla saran, 
bu er~ilnlC!'Z gü1ellikteki bislet, beni 
nasıl blr sona götürecek? Burş.dan 
ayrı lanııyacak kadar kuvvetli bir ca
zilx'nin tesiri altındayını. Beni ken • 
dine bağlayan tabiat. en büyük kud -
re tile hUk.mediyor. ilen üz isim ve.re -
nı~digım, tahlil etnıcğe korktuğum 
yl;.cc sel bt:ni sU.n~klii.yur. Nel'cye doğ
ru g-:diyorum? Recep, beni. yuvaya c:a
ğırıyor. Bunu, kat·i, kısa kelinıelcrle 
söyledi: cKanın olınah.sın! .. , lienüz, 
bir başkasının kansı oldut:;urr::u bil -
nı:yor m•J acaba" Fcıkat bi1mesi li'i ... 
Zlmdı. Su halde, n'lfll oluyor da ba-
na. cKar1,n olm9lısın' .. l> dlyor. ı 

Yazan : ETEM İZZET BENİCE 

Bir tek taşın bile ele geçiril • 
mesi katilin .olduğu kadar satı • 
cının da izini meydana çıkar • 
mağa kifayet eder. Bu dile • 
ğimi hey'eti hiikimenin kabul e • 
de ceğinize emin bulunuyorum. 

Hakim Muzafferin bu dileği 
hakkında müddeiumumiye ne di. 
yeceğmi scmiu. Müddeiumumi i. 
tiraz etmedi. Bunun üzerine ha • 
kim: 

- Ferdi, Güzin YeSair aliıka • 
darlardan alınacak izahat üzeri • 
ne icap eden yerlerde tetkikat ya. 
pılması ıçın müddeiumumiliğe 

tezkere yazılmasına .. 
Şeklinde bir katar verdi. Ve .. 

Muzafferden sordu: 
- Güzinden soracağınız başka 

bir şey var- mıydı? 
Muzafier: 
- Bir iki sual daha .. 
Diye suratındaki mimiklerle 

dediğine kuvvet vererek ricada 
bulundu. Hakim: 

- Pek güzel sorunuz ... 
Dedi ve .. Muzaffer de sorusunu 

yaptı; 

- Ayşe, Nermin ve ~imdiye ka
dar dinlenilen şahitlerle aranızda 
geçen herhangi bir hadise 'var mı.. 
dır? 

- Yoktur. 
- Bunu en büı·ük mukaddesa. 

tmıza söz ı·ercrek ve and içerek 
söyliyebiliyor musunuz? 

t:rlıyor musunuz? 
- Hayır! Kapıcı ile ilk akşam · 

aralarında bir tahkirle bir vazife 
sahibinin .ortaya koyduğu 00.si t 
bir çekişme olmuştur. Fakat, bıuı .. 
dan başka ne büyük ne küçük 
hiç kimse ile aralarında bir şey 
olmamıştır. 

- Bunların anneniıle anları 
nasıldı? 

- Yalnız adlarını verdiğiniz 
üç kişi ile mi? 

- Hayır mahkemede adları ge. 
çen, şahadet eden herkesle1 

Güzin bir an düşünerek cevap 
verdi: 

- Ferdi ile arasında kendi he. 
sabına hiç bir şey yoktu. Ayşe, 

matmazel oda hizmetçisi dalkavuk 
derecesinde kendisine prestiş edi

yorlardı. En baş düşmanı Recai 

idi. Recaiyi o kovmuştu. Bahç.van 
Şabanı da pek sevmezdi. Fakat, 
mü tebariz suretle kimse ile ara • 

sında binr şey yoktu. 
- Anneniz alk.ol alır mı idi? 
- Ancak bir misafirlikte fa • 

lan ... 
- Vedat size, kendisıne iltihak 

eder etmez rahat ve mes'ud bir 
hayat temin edebildi mi? 

' 1111 
baştan başa dahildt>kl . , 
ihtiliılın önüne geçme~~ 
riçteki düşmanla l>1 ıı1 
bir mütarPke akdi dall:, 
görülmüş. Bundan b8Ş r' 
sanın haricindeki imP8 

Afrikada mukavemet . ~ 
vucude getirerek 1ııgıl 
ber fHlen mücadeleY" ıtıl' 
artık sebep kalmanııŞ · 
medilmiştir. 

Çünkü İngilterenirı ~ 
pıp yaparak Almanya tilt 
!asmaya varmak sure 

0 
içinden sıyrılacağı ~~· 
Fakat vekayi bunun .. liİ · 
teı-en mağllıbiyetin tur , 
• ·ri!l J< çekerken Fransızlar h ·I" 

mazinin böyle bır mu~ 

Sonbahar tat1ff 
hasır 

Ş . k ·h · ver' ır etı .ayrıye ve ıı! 

darcleri Son bahar vaP 
!erini hazırlamışlardır 

1 rı 15 inden sonra bun 9 
1 

başlıyacaklardır. ye~ f 
ile Adalar arasındak\ < 
1-eri de I~ 

Tlnel kal ışı !ı 
Amerikadan ı•ola ç / 

Bakıyorum. •Zorbahan,, eteklerin -
tJ~k1 ~ıcaia rağmen, hala beyaz tacı.. 
le duruyor, Rtcebin, c.Zorba.han)l ta
rif ederken söyledii:i iU .ı:.:özleri hahr
lııdm1: •Kış gelince, cZorbahan» süt 
gibi beyaz bir kebe örter. Tiı uı.oJc. 
yollardan onu görenler kebesine im -
ı:enırler. Kar buram buram aavrulur
kt!n. h ç blr dağ onun kadar havalı 
de -ıdi~·. Kapalı ha\'ctlarJa oourlu ba ... 
şııu, '-Urşuni bulutların u:ine ~klar, 
kımscyc a:ö.;termt.'2:. Köylü.lcr, 4Zur ... 
b:lh.nn• ın tepesinde bir nıag.:ı.ra oldu

iunu, içlerle büyük bir hazın<..~ akla
dığını, fakat k;ıyaLı.rla örtülü knp1 .. 
ı<n::ıı bir ttirlü açarnadık.laruu st.yler .. 

ler. •ZorbahJo> acaba içinde sakla ... 
ll'l'.ı haz;neye glivenerck mı l>oyle dik 
d ;'lıyor".' ilYza dolı:u havalar ıhndık
c;a yol yol eriyen karlar, "'Zorbahan-.uı 
ctr:k;erinden sv.at. Ve bütün kış su ... 
auz kalan Budaklı deresi_ yenid~ 
!;J"01anıa,;;:t ba..;4.tr; 

Derlnlerden bir gOk gü.rilltüsü du -
yuldu. Recep, bana dönerek. Ya\-a.şc;a elini çekerek. uıtakla.ştı. O-

Ortalı kranhk, denecek kada.r ko
yu bir renk, sis gıbi çbktu. Recep, i - 1 
leı de b3,3ı bo' otlıy<.n .Sulun•il, 
kendi bnhc:-r~ınin ağaçlıkları altına go ... ı 
turettk b,ıgladı. Uzun bır at gezbın -
den se>nra, hayvanın11 tAltındcreı nin 
3uhırına st.irmüş. d('reyi g~rek Re -
cebin vnüne gelmi.$tim. O, kuınsalın 
kıyı.!iınd;..ki çin1cnliğe sırtüstü yatmış, 

küçük b:r sesle şarkı f;Öylüyordu. Be
ni gOrün<..-e, attart inmeıne yardım için 
yerinden fırlıyar ... k kalkmıştı. cSü -
lün • ün terli vücudünU kurulamış, o
nu yeşllliQ:c bıro1karak, ben t.a~a, o 
çi.:1 c-nlerl.! otunn~tuk. 

- Ev~t. · 
Vedatla b~n.lar aras?nda her • 1 

hangi bır hadisenın vukuunu ha .. 

Güzin tereddütsüz cevap verdi: 
- Çok rahat ve mes'ut. Çünkü, 

babamın refahı değil bana v-er. 
diği kalbi saadeti ve rahathğı 
her şeyin fevkmde idi. Babamla 
bir odanın içinde oturu~·orduk. 

lan Tünel kayıŞının ~~ 
mıze yakın limanlnrC 
geldğii öğrenilmiştir tf' 
sa bir zamanda se~(l ı 
rilmcsi tem'.n ol~nac'1 - ~·ırttna gelecek dememiş mıy -

dım .•• Bak, cök ıurleme&e ba~l~dt ... 
nun yüksek. boyunu, iri vücudünü, 
gı.i.zel bU:jUll zevkle seyrediyorum. {Arkası Var) 

,. 
Tünel seferlerine bil {Arkası Var) 



<Bu. yazının metinleri Anadolu 
trı . Ajansı bültenlerinden alınmıştır) 

hı, eden: Muıınımer Alatur 

Türkiye bitaraftır - An
karadaki Amerikan el • 
çisinin Hariciye Vekili • 
mizi ziyareti - Alman· 
lara göre, harpten sonra 
yeni Avrupa nizamı 

]arın tehdidınden korkmıya ma -

" ı\irııan stihbarat bürosu bildi • hal olmadığını anlıyorlar.• 
/Ot: •Türk resmi mahfillerinde HARPTEN SONRA ALMANLA. 
i 'k;yenin bitaraflık siyaseti bir RIN YENİ NİZAMI 
.. ":"daha ehemmiyetle kaydedil. Harbin ikinci yıldönümü, Al -
"·'•'- ı· man mehafilinde harp sonu Av. l ."' ''.' her ne taraftan ~ ~ 
'!ı~n: hıçbir tazyıkın bu sıya~ti rupasının yeni nizamı hakkında 
~~'!'.rtniyeceği bildirilmektedır.• Alman noktai nazarını tasrih et. 
"""ltlKA SEFİRİ HARICIYE meğe bir vesile teşkil etmişt.ir. 
VEKİLİMİZİ zıy ARET cGa:rıet dö Lozan• ın Berlin mu. 

habirine göre, bu noktai nazar 
l..oıı ETTİ dört esasta hulasa edilebilir: 
~ ıirada Çlkan cDeyli Telgrafın 1 _ Ortada, ne galip, ne mağ-
10, ara muhabiri Amerika bü • !tıp, ne müttefik, ne inkiyat al. 
; • ~lçisinin Harlciye Vekili Şük- tına alınmış millet kalmıyacak. t: ~tacoğluna yaptığı ziyarete trr. Her millet ayni hukuktan is-
-;u~ bir ehemmiyet vermekte- tifade edecektir. 

~ 2 - Yeni nizam, Avrupa kıt'a-
'·' 

1
Uhabire göre, bu ziyaretin sının mutlak emniyetini, yani 

~nh~sıran maluır.at almak için hariçten gelecek her türlü teh. 
llı.rdıgı beyan ediliyorsa da. A- didi ortadan kaldıracak esaslara 
1ı; 1~alıların Alrnanyaya karşı istinat edecektir. 

den memleketlere yardım 3 _ Yeni nizam, Avrupada ta. 
tı.~ icar ve iare kanunu muci • rih, coğrafya, siyaset ve ekcıno • 
1 ~ sarfcttiği gayretler, Türk. minin tayin etmiş olduğu tabii 

4 •ıerinde tesir uyandırmak - hudutlar haricinde bulunan dev-
t 

İspanyada bazı 
mahkumlar 

serbest bı;--akıldı 
Madrit 3 (A.A.) - Nazırlar 

Meclisinin dün akşamki ic'imaı 

r -~ saat sürmüjlÜ». İçtimadan 
sonra neşredilen bir tebliğ B. 
Onri<;ue Gazapo Valdes'ın Posta 
Telgraf Umumi Müdürlüğüne ta. 
yin edilmiş olduğunu bildıriyor. 
du. Adliye Nezaretinin bir ka -
rarnamesile 823 mahküm mecburi 
ikamete tiıbi tu:ul.ıoak şartile ser. 
best bırakılmışlardır. 
Başvekaletten çıkarılan bir ka. 

rarnamede Fransa ile lspanya a. 
rasında amele mübadelesinin şart

ları tesbit ediimiş bulunma'<:!a -
dır. 

Bundan maada Nazırla~ Medi.. 
sinde Adliye N'czarelinin teklifi 
ile bir kararname nrsredilerek 
4524 mahkumun b:lilkayt ve şart 
serbest bırakılması kabul ve tas-
vip edilmiştir. 

Almanlar liıŞ 
harbine 

hazırlanıyorlar 
Zürih 2 (A.A.) - Saınt Gallcn 

Tageblatt İsviçre gazet.esınin Ber
tin muhabiri B. Hitlerin bugün. 

!erde bir nutuk vereceğini bildi. 
riyor. Führer nutkunda harp me
selelerini gözden geçirecek ,.e 
Almanları muharebeyle bir kış 

mevsimi daha geçirmeğe hazır • 
lıyacaktır. Muhabir, Führerin, kış 

mevsiminde yardım teşkilatının 
küşat merasimi hasebile büyük 
nu~kunu irat etmesi ihtimali ol. 
duğunu söylemektedir. 

Bren şehrine 
yeni akcn 

Londra, 3 (A.A.) - İngiliz tayy~
releri Almanya üzerinde büyük taah
yet göstrrmişlerdir. Bilhassa Brem 
İngiliz hücuınlarından çok ıuüteessir 
olmuştur. 

" Jetlere ve milletlere tatb'k edil - · ==============================ı Q ·1· . • ki . 
~ ının yarı resmı kayna arı mivcceklir. 

4unu bildirmektedır: 4 _ Harici tes;rlcrc ffÜsamaha / ÇERÇEVE Jara vurarak değil, afyonla u. 
~karadaki Am<"rika büyük edilmiyeceği gibi bu tesirler na- ı --- - = yutarak tatbik etmek gibi sa • 

ı.a,., tıın İrana kar~ı İngiliz - Rus zan itibara da alınmıyacaktır. Lalıa iHeı•... dece bir usul farkından doğan 
~ -u~una Amerika hükum<>ti • Avrupa, yalnız Avrupalılara a. ve bu usul farkının mücadele. 

~'.:ıı ltıuzaheret ettiğini, Türk hü- it olacak ve Avrupaya yalnız Av- NECİP FAZIL KISARÜREK sini yapan bir hadise ... 
1 .• ~tıne bildirmiş olduğuna dair ı ı h.k. ı kt 
uı ' ı\ ı rupa ı ar a ım O aca ır. Iliiylece, aziz okuyucularım, ~ tııerika ajansının verdıği ha. ================ (1 inci Sahifeden Devam) 
' ,, n d d k J'k b bundan tam 10 hafta evvelin -. A. 3l~rı dikkati celbctmiş'Jr. A d l k an mahrum c ~ce , üste ı · u 

'ltıerıkalılar, şimdiye kadar na o 'D ya asının pazarlarııı istismar hakkını denbcri iddia ettiğim gibi, har. 
;~ıtıiyeti. muhafaza etmişlerdi. imar tı.f 4nı miidafaa uğrunda deri ve ke • bin şarka dönüşiinden sonra bir 
"'trık di f t b 1 L r nıik de;::iştirmiş bütün bir sa .. İngiliz • Alman anlaşınast ve 

·., t 
1 şım . i şaa ta u unu cı ınci Sahtit'cien Devam) buna yalnız Amerikanrn m&ni 

' ı., Ut. Amerika Hariciye Na • nayi cihazını felre uğratacak 
"l IJ Bu şPkilde bi.iyük t!razlar Kayışdoğı ol11ıas 'htı'maıı· (Ruz,·elt)ı'o bu 

'• :_1 ~11. bazı me,-leler hakkın- bir sulha, taş •atlasa yanasa • ı ı ' 11 
""" ·~ yolu il~ Bağdat cadd<·s•nin ve Uostan- J. tk'1 ·· d ·· ki 

> ;,. Yanatta bulunulmak üzere cı _ İçerenköy yolunun Şimal tara- maz. ou ı c yuz e yuz gerçe eş • 
" ~: Uzun müddet tereddüt et- tında ve Bostancı - İc;eren.i<vy yolu- 8 - Aınerika, temsil ettiği mlş oluyor. 

tcektir.-. nun Şarkında, i reuköyU - Bostan- ve zorla İngiltercye de temsil Fakat hana sorarsanız, nn 
l. cı - erdb.enköyü - Çamlıca ara- tt' • 1 t • b f 1 h · l' · t ·1 lı NGiLİZLERE GÖRE sında yapılacaktır. e ırmege ça ış ıgı u men a - aşma i tıma ının amamı e 

anct atler manzun1esinin sahihini, kaJ!,;tı.,frı ., .... i:nler henüz f'l't'hue • 1 '~ a muhasamatın talili Lon. Bu sahilde inşa edilecek otel, plaj " 
ga7.etelerinin başlıca mevzu. ve gazinoların yerleri tarstı5t planla- Hıristiyan medeniyeti isnıile mist'r. Şark hadi!elcrinden 

ı.111lrşkil etmektedir. İngilız ga _ rında tesl:ıit edileceklir. anmaktadır. sonra Hıristi~·nn medeniyeti, 

""

er1 Erenköyünden Çamlıcaya doğru o- 9 - Bu Hırisliynn medeni • i:ar§lıklı fedakarlıklar ve ıvaz. muhasamatın tatil 'edil • 1 k ı d t 
: ,~1flin 1ranın komşuları "e bı'l. an ısım, sa yoın ve prevan or- yeti Garp kapitalizına ve Em • Tarla. işin içine Almanvayı da 
: ...... . v yom inşasına ayrıhnıştır. 

( ~ 'rürkiye için çok faydalı Çamlıca ile KL,ıklı arasında bir ki- recy·aliznlaıı;ntın düıı}aya ta - alarak muradına ermek istiye-
j. ~1ÖUnu tebarüz ettiriyorlar. lometre uzcınluJunda bir otomobil yo. hakkiiın hakkını, topuzla kafa- bilir. 
(f Y T 1 lu inşa edilect:ktir. -------------

' ', lı;, e egraph'ın diplomatik Çamlıcaıım agaçlandırılmaşı için de HA R p VA z J y E T [ 
. ~ ''l'· triri yazıyor: ayrı bir proje h<ıarlanmı.ştır. 

~~tkl..,r.in İrandaki harekat Küçilk Çamlıcanın. lslanbulun en 
nctakı endiş'eleri son 24 saat güzel bir sayfiyesc haline getirilme,;i (\ inci Sahl!eden Devanı) ı b büyük bir nisbette sükfı. için de ayrı bir proje hazırlanmıştır. per garbında meç!ıul bir noktaya 

'!';, lılrnuştur. ihraç teşebbüc~r.de bulunmuş • 
>. •rk h" k + Vaşington, 3 (A.A.) - Amerika 
'qi tn hu Gmet merkeZinin si - Cümhurreisi Muavini Vallas dün söy- larsa cla muva!fı:ık ()h::mam:şlar; 
~ b a filleri itimatlarını tek • lediği bir nutukla, Amerikan filosunu 2 - Almanlar Dnyeper boyun-

tılrnuşa benziyorlar ve Rus. methü sena elıniıtir. da büyük kuvvetler topluyorlar. 
l mış; ;1is 1 u· M .. d .. 1 .. v •• d 3 - Kareli berzahında I'in kıt'a-; ar ar mum u ur ugun en: !arı ileri h&rekctc devam ederek 

';;-- 'l'•ıkitatımızdaki münruıl memuriyetler itin müsabaka imtih,,nı yapı. Leningrada 50 kiloır.ctre yakalş. 
ı · m şlar; Ladtıga gölü ~ark,nda da 
1 Bu imtihan 25.9.941 Pcr~eınbegünü İstanbulda Sirkecide Haınidiye ilerlemişler ''uoksen nehri man -

3 l'ıde nıeınurin kursu binasında saat 13 de yapılacnktır. sabırıda Taipale mevkiini i~gal et. 
~ ~!a~.ip olanJar_ bir _dl1ckc;e ve evrakı mü.!'lbite \'e iki rotoğr:ıfla b:rlikte mi~ler; 
i Udurluk Zat I~lcrı Şubesine müracaat etmelıdirler. :s" 

'- ı' 4 - Şiddetli yağmurlar·n baş. r-1 tntihana glnnek Utiyenlerin a~ağıda yazılı \-sır ve ~rtları haiz ol-
.\ IA~undır: lamasına rağmen Alm3nlar Le • 
I?, -..... t"n az orta tah.~alini bitirmiş olmak. ningr .ada doğru adım adım il er ... 
~ .... 21 yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı olmamak, liyorlarmış; 
t) .... Vazife üa:;ına mi.ini bir hali bulunmarn3k, 5 - 4'ngiliz ve Amerikr.n tay~'a.. 
t ..... ffe-r iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli olmak, releri Rusyaya vas?l olmuc_:. İngi. 
r - Akrabastndan olmlJı3n iki zat, da re!erans oJarnk go .ermek, 

liz pilotları da gönderilrriı; bu ~Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve bilhassa h.er iki yardım kışa kadar azami haddi -
ı ..:. l_oıı Yoklamalarını nü.tus cüzdanına kaydetUnni:s olmak. 
"- lrntıhan mevzuu :f.unlardır: ni bulacakmış; 
~ '- Hesap ve hendese, 6 - FinlPrin Ruslara sulh tek. 
t·' Yazı lifi asılsızmı•. 

- lJ ' y 
8 rnumı malOmat «ha.yat bilgisi, coğrafya•, Fakat b~L "'l anlad~ğ mıza gö -
.r.:ı;;. İmtihanda kazananların muv.:ı.ttakiyet ve tahsil vaziyetlerine göre re, Ruslar l .. eningrad bölgesin .. 

4 ~ t dereceler üzerınden ucretıeri tesbit ediler-ek sırasile tayinleri yapılır. deki ha\'a kuvvetlerini tak\riye et 

~~ :•Yın edildilı mahal ve vazite·;; tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün mişlerdir. Rus tayyarelen Alman 
r, lbuı ile vaııCesi başına gilmlyenlerin tayin ve i_mtih.an hfıkları iptal 

, ı kıt'alarına ve ikmal kuvvetleri • 
:,,. '- '"·"-- ne muvaffakiyctli hücumlar yap-,"<llı ....,rıdakı şarU.r dairesinde 10.9.941 de Enurumda, 15.9.941 de 

\'~b'tokat, Bursada ro.9.941 de Zonguldak, Kayseri ve İzmirde ve 25.9.941 maktadır. Alman ileri hareketi • 
~" d Uldan maada Malatya ve Konyada ve 30.9.941 de Diyarıbalo.r ve A- nin yağmurlara i13veten ağırlaş.. 

• memuriyet imtihanları yapılacaktır. •7680> masının mühim sebebi budur. 

~bi Tefrika No : 7 

~~br İçin Öldürdüler! 
~-ı 

Yazan: AKAGÜNi ÜZ•-' 
·,,ttı~ Piyano çalmaz oldu. Ri. 
ti ı,lhtılak asmad:. Piyano çal. 
~ ·an konseri hatırlıyordu. 
·~ ar Yanyana olsalar. piya • 

· ~ kendısini uzaklaştırd1ğı . ela 
'ıı-·a· Pılıyordu. Aliden uzak 

, hıı~' 0nunıa kalb kalbe, ruh 
~ ~~ tınmak için ne yapmal.y. 
~d YaltınJ:ğı keman çalmak. 

'it tı t>· 
'ıı ı. li. · ıyanoyu bunun için bı. 
\ 1'h etr\ana hrves e\tigini gö • 

.ı l •sı ·ıt·k d .. ~! ·~ i~ •'. gı ı ·çe cgışen, me • 
•biJ; ""l alan kız nı belki a • 
it ' 1 ın urnudu ile bir gün: 

l~ıtıı 
~1 ~ ' • deci,. Mademki me • 

~ ı~a'" bari iyi öğren. Ali bey. 
ı,_ edelim de sana ders ... 
..,~ . 
!Jı §ıddetle redJetti: 

~~,l' O bir üsladdır. Nasıl 
ır kaprisyöz aceminin 

kabrını çeker? Ayıp! Ben sadece 
alelade bir keman ustas.ndan 
ders aln-.ak istiyorum. 

Fatma o gece odasına çekilince 
neş'eliydi. Babas:na verdiği ce • 
vapdan n:emnundu. Düşünmüş • 
tü: Eğer akıl..,, çılgın bir hisle 
kabul ederse .. belki bir gün ira • 
desini kaybeder de: 

- Ben yıldırımla vuruldum, se. 
ni ateşden bir kalble seviyorum! 
diyebilirdi. · 

Bu, uygun hareket sayılır mı, 

sayılmaz mı? Sayılmasa bile .. ka. 
fasında korkunç bir ihtimal çivi 
gibi çakılı kaldı. Ya mütevazi A. 
li, bu sefer de mağrur bir inatla: 

- Fakat ben seni sevmiyorum! 
Deyiverirse. O zaman, ne olur? 

İradesizliğinin matemine bürünen, 
zatının eczasını, hakaretini çek • 

meğe mahkum olan şımarık, kir. 
li bir kız! 
Hayır! Yapmadı. Bu sevgiyi mu. 

kadder olan cereyanına bırak!. 
Kimseye bir şey söırlememeğe ı 
kat'i karar verdi. Kararını da tu. 
tuyordu. 

Günden güne eriyordu. Hafta • 
run çok günleri sofrada bulunmaz. 
aile, eş dost top!anıılarında gö -
rünmez oldu. Israrla S-Oranlara e. 
debiyata daldığın:, çok okuduğu. 
nu, nedense i<tihasının kt•sildi • 
ğini söylerdı. 

Odasını Avrupanın her marka. 
sında iş".iha iliıçlarilc doldurdu. 
lar. Bu dikkatlere, tel:i~lara rağ
men şi'!Clcrin, kutubrın açılma. 
dığını farketmiyordular. 

En hasoasları dadı çıktı. Her 
nasılsa kqfettiği bir sırrı yana 
yakılan anlath. 

Gecelerin derinleşip tenhalaş. 
tığı sessiz saatlerinde Fatmanın 
yatak !.'dasından çok gizli sesler 
geliyormuş, tıpkı hıçkırık ses • 
!eri. Ağ:ayan bir msanın sesleri. 

<Devamı \rar) 

İkincisi, cenupta Alman hava 
kuvvetleri faaliyeti Çerkasy m.n. 
takasında ve Moskovadan cenu -
bu garbiye uzanan demiryolları 
üzerinde fazlalaşmıştır. Bu da 
Dnyeperi o mevkiden geçmek is
tediklerine ve Gomel istikame • 
tinde devam eden Sovyel n.uka. 
bil taarruzunu durdurmağa ça -
lıştıklarına delillet eder. 
Şimalde vaziyet lamamilc Sov. 

yetle~in a!cyhine, merkezde, ve 
cenupta da AJm•nlar n aleyhine. 
dir. Ruslar Gomel şarkında 52 
tonluk büyük tanklar kullanma. 
ğa başlamışlardır. Bız y•zıları -
mızcla Rus mukavemetini bu üç 
şeyle ifade etmiştik: Zırhlı va • 
~·ta, tayyare ve maneviyat. Şim . 

di bu üç unsur İngifü • Ameri -
kan yardımlarile takviy~ gör • 
mekledir. Artık S<>vyet cephesi 
İngiltere ve Amerika için de ka t'i 
netice yeridir. 

Alman-Sovyet 
harbine bir bakış 

Mihver kaynak.J.::ı.n, Sovyetler"n K:a
radeniz~ '\ Dnyepcr'in Garbinde bir 
yere a.sl>:er çıkarmıya teşebbUs ettik
lerini, fakat bu teşebbüsün puskür
tüldüğünu bildirmektedir. 

Dnyeper nehri boyunca bütün Sov
yct muk:i:lbll hücumlarının muvatfa
kiyetsizligC uğraması üzerine bu hü
cumların şiddeti müteaddit noktalarda 
h . .:;;Sl.'dilir derecede azalmıya ve hatta 
gc\·şeıniye baıslamıştır. 

Geçenlerde tatbik ettikleri müdafaa 
usulünün hilafına Sovyetlcr şimdi bü
yük piyade kuvvetlerinin istimalin

den vazge<;erek b.ılhassa topçu ve tay
yare faaliyetinin yapacağı tesire gü. 
venu·,ektedir. 

Finlii~diyad.1 Fin'er Kareli. berza
hına doğrn e-rlenl'iye devan1 ctrr.ekte. 
dir!cr. F•n p!<><lar~arı eski Fin - Sov
yel hudtıdll u:zerinde, Sisterbak civa
rına k.'.:ı.dnr gcimislerdir. 

Diger tarafta~~ Alman tayyarelerl, 
hi.ıcL.:n1lal_.~ı b:thasa;a ";erkof muıta.k:a
sın:ı ve ?-!osko\anın CcnLıbu GarbLin
dekf demiı-yoıt:ırına tevcih etnıi~ler
dir. 

So,·yet hava teşekküllerini takviye 
için Aınerika. ve i: glitereıJcn rrıüh.im 
nliktarda t:ıyyare geln11.;; oldu~u Mos
ko\·adan bildirilıncktcdlr. ÜLl !;Cvkiyc:ıt, 

İngiliı. - Amerikan yardım·nın baş
langıcıdır. KlŞ gelıneden ev\•el yardım 
az.::ı.:ni haddini blılınuş olacaktır. 

SL0kholn1dt·n bildirlldigine göre, 
Rus Generallerinden Selentsot Ş:ırkl 

Karelide cereyan eden muharebeler 
esn~ında maktul duşnıüştU.r 

Finlerin sulh y:ıpmak istekleri 
hakkuıc ... b.ı ~c1.>1 ... Jar Ah.ı.~.;\ .. da tekzip 
edilıncl~~dit. 
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AL~ AN_-RUS 1 Amerikalı Amiralin 

HARBi Ve h ı l • 
FİNLANDİYA ce aıet şaııeserı 

(Başn1akaleden De\'B111) 

ya, Lih an,·a ve Romanya böyle bir 
politikanın kurbam oldular. E • 
ğor Fransa )·ık:lmasaydı da Al • 
maıı)a garpta Demokrat dedet -
lerle me~gul ohnakta devaın et .. 
seyd.i, Ru>yaya koıı;•u olan diğer 
memleketlerin de tecavüze uğra .. 
mıyacakları lu•kkındd kimse le -
minat veremez. Biliıkis bütün e
n1arcle-r Rusların, 1940 senesi ya .. 
zına kadar diğer komşular hak • 
kında da bazı tasan-urları oldu. 
ğunu anlatmıştır. Fakat Fransa -
nın yıkılışı ve Almanyanın garp. 
tan şarka döniişü, Rusyanın he • 
saplarım altüst etmiştir. 

Ruslar bundan sonra ıe39 A • 
ğustos p:::ıktmıu imzasından son
ra elde ettikleri ganimeti muha • 
faza edebileceklerinden şiipheye 

diiştüler. Filhakika bu paktın im. 
zasını takip eden aylar zadmda 
Rusların komşularına karşı takip 
ettikleri tecaviiz politikası. bu 
küçük de\'letleri Alınanyanın koL 
}arı arasına atmıştı. Binaenaleyh 
Almanya Rus~·aya karşı hareke
te gcçmrP.e karar verCiği zaına11t 
her ~eyden ev\·el. sağ "VC sol ce .. 
nahlarındaki iki memlekete, Ro. 
manyaya ve Finlandiyaya yer • 
leşti. Romanya Besarabyayı ge -
ri almak. Finlandiya da 19t0 da 
kaybettiği toprakları istirdat et. 
mek için kapıtar1111 Aln1anlara 
acınağa hazırdılar. Eğer Alınauya, 
b~ iki cenahtaki memleketleri ha. 
rekct ii<sii olarak kullanmamış 
olsaydı, Rusyaya karşı harbi aça. 
n12zt!.ı. Binaenaleyh bu mt-nıle .. 
ketlerin Ahııanyaya yaptıkları 

hö,met. erdularını Alman erkli.. 
nıharbiyesinin cnırinc \:ermekten 
ziyade topraklarının hareket üs. 
sü olarak kullanılmasına muva • 
fakat etmeleridir. 

Romanya Almanyanın yardı 
mile çoktan Besarabyayı geri al. 
mış bulunuyor. BuJ?iin Rumen 
orduları Odesayı muhasara et • 
mektedirler. Romanyalıların Be. 
sarabyayı istirdat etmekten baş
ka bir emelleri olduğu malüm de. 
ğildir. Fakat Almanyanın mütte. 
fiki olarak dövüşmekte denm e. 
diyorlar. 

Fiıılandiyulılara gelince, bun -
ln 1940 senesinde kaybettikleri 
topro~lnrı heniiz tamamile geri al. 
mamı~lardır. Birkaç gri.in ev,,eı 

Vipuri şehri istirdat edilmiştir. 

Londradan gelen haberlere göre, 
Stalin , 1940 senesinde Finlandi • 
yadan ald1ğı toprakların tahliye. 
sini eıurctmiştir. Esasen Vipuri 
şehrinin c;ukutundan s,..nra Fin .. 
landivalıların 1910 hududuna ka. 
dar gelmeleri bir kin mes~lesi i. 
di. Stalinin böyle bir emri ver • 
me:sine sebep, Londranın bildir • 
di~ioe göre, Finland!, .. a ile ayrı 
sulh imzalamaktır. Filhakika Fin.. 
Jandiy11, muayyen toprakların is.. 
tirdadı için harbe girmi~ bulun • 
duğuna göre, o toprakların istir • 
dadından sonra miicaılelede de -
vam etmek için orta.Ja bır sebep 
kalmaması itap eder. Fakat man. 
tık bunu irap ettiriyorsa da Fin. 
landiyan1n bu sırada Rusya ile 
ayrı i>ir sulh im,alıyacağı şüph<
lidir. Gerçi Finlandiyanın, 1940 

senesinde Rusyaya kayhettiği top 
raklarm istirdadı için yardımda 

bulunmus olmasından dolayı AL 
nıanyaya ~ krşı minnet ve şükran 
hissi beslemesine bir sebep yok • 
tın. Çünkü evvela Rus ya bu top. 
rakları Almanyanın da zımni mu 
vafakatile ilhak etmiştir. 1939 A
ğustos paktı olmasaydı, Rusya 
Fin topraklarını ilhak edemezdi. 
ikincisi, Almanya Finlandiya top. 
raklarının istirdadı için değil, 
kendisine mahsus hesaplarla Rus. 
yaya karşı harp açm~tır. Bina -
rnalcyh Finlandiyaya yardım ba
his mevzuu değildir. Nasıl ki Fin. 
landiya da kendine mahsus he • 
saplnla Rusya ile harbe giriş -
miştir. 

Fakat vaziyet bu merkezde ol-
makla beraber, Finlandiyanın mu. 
kadı1era!ını, Almanyaya bağladı • 
ih da bir hakikattir. Finlandiya 
dii!<iini.ir ki eğer Rıtc;yenın mağ -
lübivetini temin etmek için elin
den. gl'"len t!a~·reti sarfrtnlC'Z de 
neticede Almanya mağlüp olur -
sn. Rus,·a \·alnız 1940 sen~..intle it. 
hak edip de şimdi kaybettiği top. 
rakları J!rri almakla kalınıyncak 
belki de. J,;ifiin Finlandh·avı yu • 

tacoklır. Binaenale~h Finlandi -
Yahlar. ·vafnıı: nıuav:ren toprak • 
İar•n idirdadile sulh akdetmeği 
tehlikeli addedeceklrrdir. Bu top. 
rakları ve hatta varlıklarını mu
J,:-f:"t7!\ pcfrı.i1ınl'k irin R1 ıc;vanın 

hezinıetini temin etmek mecbu • 

( 1 iı:: ·i S:ıhlfedt. Devam) 

Diğer taraftan Vaşıngtonda ~·ı. 

kan •Star. gazetesi de, .Ru"y~ya 
İranllan kapı. başlığı altında neş. 
rettiği bir makalede şunları yaz. 
mışt1>·: 

RL:syan:n, dünyan:n aksamı 
sairesile muvasalasını temin e -
den bir sıcak su kapısına olan ih
tiyacı izhar edilmiştır. 

So\•vetler Boğazlar.; hakim ol. 
mak imtiyazma nail olmu~l&rdı. 
Fakat zaferin semeresinden mah. 
rum bırakılmışlardı. 

1878 Berlin kongresi İstanbulu 
almaga matuf bir Rus teşebbü -
sünü de durdurdu. 1919 da Ver • 
say konferansı diğer bir Rus te • 
şcbbüsüne engel oldu. Ancak bu 
meselevi teemmül eden müşahit. 
!erin u

0

mumi kanaatine göre İs -
tanbul diye maruf olan ~elıir bir 
asır önce daimi olarak beynelmi.. 
Jclleştirilseydi bütün medeniyet 
alemi için istifadeli bir şey olur. 
du. 

Bugünkü mücadele nihayete e
rip te insanlar sulh :r.enfaatme o
larak 8 maddeyi gcrçekltşLrmek 
üzere toplandıkları vakit bu me
sele, hatta Türkler ıçin faydalı 

olacak şekilde münaka~a edile -
bilir .. 

Bu iki falsolu sese karşı Türk 
matbuatının alaka, z kalmasına 
imkan yoktu. 

Bu sabah çıkan bütün refik 
!erimiz, başmakalelerini bu ha 
bere tahsis etmi•lerdir. 

Bu sabahki Ulus gazetesinde 
Falih Rıfkı Ata)', •Amerikadan 
gelen iki garip ses• ba lıklı ya -
zısında ~öyle demei<trdir: 

Bu vazıların Türkiye kadar 
İngilt~re ,,e Rusyada hatta biz • 
zat Amerikan salahiyet mukam
ları üstünde pek kötü hir tesir 
bırakmış olduğuna asla şüphe et
meyiz. 

Bırle~ik devletlerde deniz genel 
kurıraYı reisliği yapan bır zat 
Boğazlar mukavelesinin hüküm.. 
!erinden dahi na>ıl olur da bu 
kadar gaflet edebilır. 

Birleşik devletler bahriyes.inin 
en yüksek mesuliyetıni bir za -
manlar deruhde eden Amiral 
Sterling, Sovyetler Bırliğinın Ka

radenizdeki kuvve\lermm düş -
rnanlarile kıyas kabul etmiyecek 
üstünlükte olduğundan gafil ol. 
mamak lazımdı. Bu zat S· ,vyetler 
Birliği Karadeniz fihsunun Ka -
radeaizdeki düşnı;...-ı d~ n!ı kuv • 
,·etlerine karşı Boğazlardan ge -
çerek yardımcı gemilere ıhtiyacı 
olmadığını lıılmezse öğrenmeliy. 

di. 
Star gazetesinin yazısı üstünde 

yukarıki rr:akale kadar ısrar et. 
meyi faydasız bulmaktayız . An
cak şu noktayı bilhassa •e:b:ırüz 

ettirelim ki bu türlü m•şrı,·at bı. 
zim sevmekte ve takdir -et?T:f'kt~ 
olduğumuz Amerikan demckra • 
sısıne istinat ettirilecek kötü n:
yct eseri değildir. Fakat gerek 
umumi vaziyete, gerek Türkiye 
vaziyetine ait derin bıı· cehalet 
ahsulüdür. 

Bugünkü neşriyat gaf:et ,.e ce
haletten ileri gelmemiş olsa İn.. 
giltere ve Sovyetler Birliğile, 

Türkiye araoındaki dürüst rr:üna. 
sebetleri bozmağa teşebbüs et • 
mek maksadına atfolunabılir. Biz
zat Sovyetler Birliğinın ve İngil. 
terenin hatta adalet hissi besle-

riyetindedirler. 
Bu, Finlandiyanın ayrı sulh 

imzalamasına mani olan bir dii. 
şiineed.ir. Fakat bu diişünceden 
ayrı olarak da Finlandiyanın bu. 
güııkü şartlar altında Rusya ile 
a)rı sulh imzalıyacak derecede 
serbest olduğu da bir meseledir. 

Küçük bir devlet, büyük bir 
devletle sıkı işbirliğine giriştiği 

zaman, dainla serbestisini az çok 
kaybeder. Finlandiya toprakla -
rında l .. lman askerleri vardır. 

Finlandiya kıt'alarma Almanla • 

rın kumanda ettikleri tahmin e. 
dilebilir. Bu Almanların, Finlan
diya hükumeti tarafından veri • 
lecek her kararı kabul edecekleri 
şüphelidir. Finlandiya • Almanya 
işbirliğinin 1940 hududuna kadar 
,·arır vatınaz nihayetlenebilecc • 

ğine ihtimal vermek biraz safde
runluk olur. Bilakis Almanya ga. 
Jip geldiği takdirde, işbirliği na • 
mı altında Finlandi~a istiklalini 
tahdit eden bu miinasebetlerin 
harpten sonraki devre bile inti .. 
kali bahis mevzuudur ki Finlan· 
dip için diğer bir tehlike de bu 
noktadadır. 

Ahmet Şükrü ESMER 

dig!ne emin olduğumuz hakikt 
Amerikan dcmokrt.s.sinin bL,y:e 
suikastkrin tesirine karşı bizım 
k.adar titiz ve lasi'.anç aavraııa. 

caklarına şüphe etmcyız. 
cİkdam:t da Abidin Davet· diycl!' ki: 
d'luha.rip devletlerden boı.ılııtının 

ticaret gemileri Boğazlardan istfade 
etmiyorlar ve cdemiyorlan>a kabahat 
bizlın değildir. Ticaret gcmisın:n Bo
ğazlardan geçmesine Qltıni olan ebcp 
ar:ık denizlerden gelen yolların tehtl
k\!li bir h.iı.idc bulunn:asıdu·. Aı -~ri

kJ.n Star gaı:ete.sı.ru.n rnakalesi L. TW"
k.iye ile SovyeUer Birlıgi arasına blr 
kundak sokmaktan başk bir şey değıl
d:r. BJ yen.iz \·e muzır ne:;ııyıLlll 

dostumuz Sovyet Ru~yayı mt.ı.cessir 

t."Ciec~ğıne ve mutlefıkh11Lz. ing. l z!eın 
de J. )şuna gitm.,·tt~ğine ştipııı. ~uni

yoruz.,, 
•Yeni Sabah• ta Hi.Jseyin C4hıt Yal

çın cevap "erıyoı 
cAnıiral Sterlıng bir filoya kı rr:.ın

da et:;e de biz bu ıunyu Karaucnıze 

tc~rif için da\·et et.seli, acaba Amiral 
Karadenıze ge1mc.;c yol bulabilir ve 
Boğazları.I<m ıçı::rıyı• gırnıek cesaretini 
gö::;ıerebılir mı"?. 

Bugun A.iman ve İtalyan kuvvct:eri, 
deniz üslıeıi, tahtelbb.ı.ı icri, torpido 
muhriplerı, harp scfınelerı ve seri hı.&

cumbotlariyle l\fataban bı;ınıundan 1t.i.. 
b~ ren Boğaz yak.ınldrmc.ı kadar olan 
sahile yerleşnuş bulunuyorı.ar. BuU.m 
Yunan adaları başla Gırıu ohnak uze
re A!nuın işgali aıtındciır. H~r taraf J. 

müleaddıl tayyare mey_. ıı.ıarında ha
valanınıya hazır rr:akıneler beklemek
tedir. 

Hangi denizci u~,tün bır tayyare 
kuv\etinden yardım gonn- den bOyle 
bjr kapanın içtne gırı:b: Aınıral 

Ster1ing Girid muhan.-bcsiı.de tayyare 
kuvvetlerinden kutı yaı·dım gbreıni

yen lngiliz donanmasının uğrndıgı za
yiahn da mı farkında dt:giı'?.» 

cTan» c"., h'I. Zekeriya Sertel şun .. 
ları yazıyor: 

.sabık Amerika deniz Genel Kur
ınay B;a:kar:.ıuıı. KarJ.~ nuc."' gordugQ 
tehiike ~· mdıkı halde b:r hayalden iba. 
r-ettir. Bır hayal ve veh m 4.i.runa Lır 
milletin ıstıı.:.,fıl \'e bakı: nıyct;.nc do
kunacak tavsiyelerde bu.unın1ya cur'
et etmek en bns:t akıl \ e n1 .. ntık ıle. 

dahi tcLf ed.ıem•yccek kadar sakat 
bir harkettir.> 

t.Valan> da Ahmet Emin Yalm:ın da 
ı;öyle dlyor: 

cArnirltı Sterling'in ortaya bu ka
dar saçma iLkirlcr atmu~aıı, bilhassa 
Amerikanın oynamıya hazırladı&J 

dü.nya rehberlıği rolü he~IJ.llla tcea 
sUrle karşılıyoruz.» 

cClimhuriyel> te D. N imzalı başma .. 
kalede şöyle denilmektedir: 

c-Şimdilik blUllan yalnız muhrrir .. 
lerinln ıı;ahsi }\anaatleri olarak kabul 

etmek ve bu nis.bet dahfl,ndo? &oğuk
kanlı.i~ı muhafaza etmek yerinde olur. 
Zaten ne o ne de bu kanautin tevil gö
türnıez bir<..'r rırvadan başka bir ~e1 

olınadıklaı·ını. onları h;.ı!asa ederken, 
göz önüue koyrılU:l bu.1..ınuyorıız.» 

cTasviri .Eıı;.ar• ın U .. şınak.ıle~inde 
ezcümle şöyle y&zllmtştır: 

c:Türkiye bu harbin bıdayetınden
berL, ınuhariplerin htpsınt: k<.1qı aza
mi derecede dürü~t bir sıyae:.c~ ı;ık ~'> 

etınis, kiınscnin işine karı~tn:Jrrııştır; 
f:;kat buna mukab:l kimsey.ı de ışıne 
karı-,;tınn:yor ve bundan ı-;orrra da her 
ne baha!'ına olun;a olsun karıştırnıı

y.oııcaktır, 

Bunu Vaşingtonda intişar ed~n StJr 
gazetesinin de, sabık Erkilnl H<Jrb.ye 
Reisinin de bilmeleri iklıı.a eder.» 

rmıertn su lı iıte
dlğl L.Oğl'D ejil 
Londra 3 (A.A.) - !?ovyet re~ 

mi sözcüsü B. Lozofski, Finl~n • 
diva ıle Rusya arasında sulh rııu

zakereleri cereyan ettigi hakkın
daki şayiaların hakikı.te uyır.~.d . 
ğını söylemiş. Finlerin sulh is • 
temeleri iaşe mü~küli. tından ıle -
ri geldiğini ilave etmiştir. 

Küçük bir ço
cuk bir 

kamyon yaktı 
Şoför Baki Suy~utoy'un idar !'.ındeki 

4048 numaralı kamyona dün Ço.ıkrr.ak
çılr yokuşunda Yeni Han önilnde 95 
teneke boya yüklenirken, yeı-e dökil
len boyalara kUı.;ük b.r çocuğun klbrlt 
çakmasiyle bütün tenekeler par::1.nuş, 

ve kamyonla beraber ht~> yaru1~1ştır. 
Yeti.şen jtfaiye ~angını gütliiltle ı:;ön
dürmüştür Yangına sebPp olan rocı.ılc 

bulunama~Ur. Tahkikat yapı. ncı.~
tadır. 

Meb'uslarunız 
(1 bıcı Sayfada'! Drvaml 

veLsl bu ders yılından Jlib:ıren mek• 
tep~erdc sabat'~arı der15icrc S3t 9 ela 
ba~lanmasını tenıennı etıni:ltll 

Bundan başka diltkler araıoını.icl Fa
tih Halke\·ine bir bina tenünl n1cse .. 
ıesl de vardır. Bir vatand.J.ı, Fener na .. 

hiye:ı:nde terko!=! suyu t','Cşıneler:nln ki• 
fayt"tsizltğinden bahsetmiş, Kırkı,: e 
sularının kesi1d:gı.. halde yerlerine ter
kos çeşmesi yapılmadığını anla!mtş· 

tır. Bundan başka Kara.gümrük nahi .. 
yesfnde- yol inşaatına alaka sco~teril· 

ıtıf"si i;,tenmi:llir. 



• 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

-----------No.103 .-J 
Yazan: Franeiı Machani Çeviren: J.kender F. SERTELLi 

Bu kadar sessizlik, bu kadar konuşmamazlık 
da insanı sinirlendirmiyor değil ha 1 

GevezeUğin bit bir yerde fayda ı gö
rillmemlştir. 

İşle bır \"ecize daha : 
•Söz altından kıymetlidir, Onu icap 

ettiii. zaman ıartetn1e1i.> 

Bunun altında fU cün1le ya:ulı~ 
• Dtınyada en bUyük mu.ktesid; Pa

radan önce söz. tasarrufunu bilen a -
damdır.> 

Bu vecizede kuv\.·eW bir mantık ı<>· 
remedim .. 

Yalak.da düsunüyorum: 
- Söı. tasamı.tunu bilen, yanı az 

A;.oıılJi.3.n bir adam naııl muktesid o ... 
labılir? 

Bu suali Jtendi kendime rordum. 
Garip, takat dliaun<iUrücü bir \ 'e .. 

cize. 
.!<!lbuki ben. dünyanın en meşn~r 

>kk~adcıla.rını a;yn. zamanda en meş
hur gevezeleri 01'1.rak tanırım. F d.u~ 
A.orfcrana verirler •. mUtemadiyen sljy ... 
l•rler _ tasarrufun taydalarmaan 
hail~-edip dururlaı .. 

Mantık. bu yaı Kin1J5eye bir şey de. 
meğe hakkım yok. Olelde gaye: Swı -
ma.k. Bunu bır prensibe baglamak is
temi~Jer .. her odaya bir (Ok vecize .. 
lt'r as~lar. Esas itıbarıle fena bir 
zcy deiiJ. Sü.kütu, ses.tjzliği sevenler, 
başını dinlemek isteyenler itin çok 
&Uzel bir otel. 

0-- vr.ıcla Q) d,._,an gibi. hiç 
lbır yerde bu .klıdar .nıbın U7um&m1J· 
tım. caadeden bile gırrültü akseı.m; • 
yor. Gece yarısından sonra nadiren o
tmnobil ceçen tenha bir cadde. Ba -
zan pek uzaklan otomobil .esleri ak
aediyor .. ,fakat, bmıtar insanı hJç de 
rd.hatsız etmiyor. 

&!baha kadcır uyumuşum. 

+ 
Ertesi ~bah. 

Gotlerım1 açtığlDl .ı.aınan aaat yedi 
buçuklu. 

İşte, deliksiz bir uyku buna derler .. 
Duvardaki levhaları, ihtarları unut

m u;sum. Yaru.ba~ıınd:ıkl z.ile şiddeUe 
bas um. 

Yatak içinde sabah. aütünü içmeı;i-
ni pek severim. 

Gan;on çabuk geldi, 
BeıU ıece karşılayan garson .• 
Kapıyı açtı ve hainane bir bakışla 

ba$ucuma kadar yürüdü .. Adeta Çe ... 

kinci.im; heri1 yatak içinde beni san ... 
ki dövecekti, Pam1ağını uzatarak, zi
lin lislündeki küçük levhayı cösterdl, 
okuyonmı: 

Çok az basıp hemen elinjzi çeki .. 
niı!> 

Garsona döndüm: 
- Affedersiniz .. otelinizin yabancı

sıyım. LO.ttcn bana bir süt ıetirir mi
siniz? 

Garson ıuıerek bo.şuıı salladı ve ıu . .-
U. ; 

Öyle ya, ben lstediitimi soyledlm. 0-
ııun bana vereceği cevap: 4:- Peki..> 

Demekten ibarett.I. Bu bir Jteıİmeyi 
bile soylemeğe Jüzurr-. gOrmedi, Başile 
bu manayı ifade ederek çekildi. 

Bu kadar sessizlik, bu derece ko ... 
nuşmamazhk da insanı slnirlendirmi .. 
yor degil ha. 

Odanı<la kendi kendime söyleniyo • 
rum. 

_ Kal.kınca. gündüz gözlle vecize
lerin, ihtarların hepsini bir daha göz... 
den ııeçırm • Pek rem. bir :7l'>'e ben
:asaıyor amma. ınpaııah bunaun da 
esı-arengiz bır ciheti yoırtur_ laleriıni 
yolıma koyWJCilya kaU8r burada ka • 
);, bilirim. 

Ga=n .utümQ geı.lrdi, Üstelik ya
nında tel"l'yağı, ~. bır dilim ek • 
mek \'C bir rdfadan .)·umurta. 

llasılı nefis bir kahva ltı. 

Garsona: 
- Teşekkür ederı..'TI . .• 
Dedim. Garson ilk defa konuştu: 

(Arkası Var) 

İstanbul Belediyesinden: 
Asker afleler:inden muhtaç olanlara yard:ın hak.kln\ıaki 4109 No. lu kanu

nun 4 iincil maddesinin A. B, C fıkralarının ve 5 inci ve 6 ıncı maddelerınin 
verdili &alfıhlyete ittibaen; 

5 Eyliıl 941 Cuma günü !illbahından lt • b:ıren: 

i-
l - Beledıye vergi ve resimleri kanununun 9 uncu maddes ine tevfikan is

t11a edilen lübiyat resmıne1 
11 - Ayn! kanunun 13 üncü nladd~ ine istinaden h.a11erde ı~tıfa olunan 

nisuma, 
ili - Keza ayni kanunun 19 uncu maddcsı nluclbince istif~l edilen kuntu

rat resmine, 
ıv - Yine aynı k: nunun 20 incı ınaÇde .. ·lııe tevfikan ıstüa edilen teU<ilıye 

resmme, 
V - Keı..a JT',ezkU.r kanunun 29 tm.cu maddesi mucibince ısti!a ed ı len rr;ez

baha ücreUerine c..ô 50 n isbetlnde1 

2 - Sınai müessel'ielerde ve tramvaylarda kullanılan elektrik hariç olmak 
üzere Belediye hududu içinde istihlAk olunan elektrik kudretinin beher kllo
vatına bir kuruş, 

3 - Keza sına! ır.Uesseselerdc kullanılan havagazi hariç olmak üze~ Be
lediye hududu 1Çlnde ı:.ılhltık olunan havagazinin beher metre miki.tbına yirmı 
p:ır.ı, 

4 - Seh.irde işliyen otobüslerin bilet bedellerine ve banliyö trenlerinin 
(Haliç vapurları hariç olmak uzere) d : ğer muayyen tarlieli bUümum nakil va
sıto.ilarının (Şirketi Hayrıye~ Deniz Yollar,ı, sevahill Mütecavire vapurlan, İs
tanbul D'amvayları, Üsküdar - Ko.dıkOy \ ·e havalisi tramvayları gibi) yalnız 
birinci mevki bileUerine bir ku~. 

5 - Tiyatro, sinema, kon!'>er biletleri.ne ?'o 10 n1sbetinde, zamlar icrasına, 
6 - 1076 No. lu kanunun 25 inci ve 1111 No. lu kanunun 63 \.'e 64 üncü 

maddelerinde yazılı sebeplerle silı'ih altı na ahnmıyanlardan beher müecceliyet 
senesj için (5) lira tahsiline, UmumJ Meclis tarafından. 1/9/941 tarihinde ka
rar ı.·erilmiştir. 

Keyfiye\ 5'ayın hallun ve a!ak:adaranın nazan JttıJAına arzolunur. (7763) 

Devlıt De11iryıllırı Ye L i11anlırı lıletmı U. İ~ıresi Uinlırı 1 
İdattmizin Duıııunbey Devlet Orrnan İşletmesinden satın aldığı takriben ~ 

15COO M3 çam tomruğu ormand3n indirilerek biçilmesi, mamul kerestenin is
ta.~onda vagonlara t:ıhmill iıi kapılı zarfla cksUtmeye konmuştur. Jdareye ait 

'1omruk1ardan biçilip bu ieki1de teslim "edilecek mAmul ~her metre mik!lbı 
aerc~tenin masrafı 27,42 •yirmi yedi lira kırk iki kuruş> tahmin edilmiştır. 

Eksiltme 15/9/941 Poızartcsi günü saat 15,45 de Ankarada Umum l\.1üdürlük 
binası içerisinde malı.eme dairesinde ya pılac~ktır. ... 

Bu işe gırmek btiycnlerin 7419,5 t:yedi bin dörtyu.ı. ondokuz buculr;. lira muvakkat , 
teminat ile kanunun tayin ettlgi ves1kala rı ve tekUflerini ayni gün J;aat 14,45 e 
kadar Komf~on Reisliine vermeleri ıazı ındır. Şartnameler 200 kurµşa idarenin 
A.rlkara, llaydcırpaşa ve Balıkes.ir veznelerinde ıattlmaktadır. .-7688> 

ONUN 
Ya~anmı~ Aşk. ve M~cera Hııtıraları 

1 Hayatını Anlahyorum ! .. 
Yazan: HALÜK CEtvlAL No. 71 
•- Haydi tabaklan getirın ma- j 

dam!..• l 
Hikmet Bey de atıldı: 
,_ Sahi; hapisten kurtulduk .• 

Halasımızı tes'it edelim bari' .. • 
Sut dökmüş bir kedi gibi sük,. 

Jüm püklüm çekildi. Maksadım 
onu odadan çıkarmak, Yalnız kal-
maktı. Kapıyı kapar kapamaz 
heyecarla ellerine sarıldım. 

, - Gidel:m .•. Buradan gide -
lrrn .. Ke olur Hikmetciğim .. 

.-Ne- iı;1 r..?• der g 1bi gülümser. 

ken aglayan b:r sesle tekrar yal.. 
vardım: 

•- Beni götür bu evden ... 
Burada masum sevgiıere kahka.. 
ha a:an alçakla· ~·ar. Benimle, 
blzimlc -.Iay edıyorlar? •. • 

- Kim ediyor? .. 
Gözlerim dolu dolu olmuştu. 

Sarhoş kadının sözleri, merha • 
metsiz, insafsız gülüşü gittikçe 

içime işlıyordu. Kendimi tuta -
madım. Bir çocuk gibi hıçkıra 

hıçkıra göğsüne kapandım: 

•-Kim olacak? .. Madam aıkı
mızla eğlenıyor .. • 
Saçlarımı okşıyarak güldü: 

- Ben de biriey zannetmiş -
1-:m. Dedi, Şaka yapmıştır senin. 
Je ... Anlattım ya çok latifeci bir 
kadındır, İnsan ona ehemmiyet 
'\'erir mi hiç? .. 

Bir gözyaşı buhranı içinde ke
keledim: 

- Amma neler söyledi bilsen! .. 
• İn -ellerile şakakıarımdan tuttu. 

.. - #1 •• °!"t-4 ... ·- .. ,·'!".t .,: ~·! ... ~ti • • '-- ~ f· - ' • . 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 bşe almabi lir. TAKLİ'iLERİNDEN SAKJN INIZ. Her yerde pullu kutuları 

ısrarla isteyiniz. 

•• . .... . 't' .• ... - - ' ' • ... - -· ' • • t o • ,: ı., ' • • • ' -a ,; 

Üniversite A.. E. P. Komisyonundan 
Yedikule ve Dolmabahçe cazhanelerlnden alınacak 1417 ton kok kömürü

niln naldl için 28/8/ 1941 tarihinde yapılan açlk eksUtmesine istekli gelmedi
ğinden ayni şartlar dahllinde 12/9/941 Pazartesi günü •aat 10 da Rektörlükle 
ikinci defa acık ek:slJtmeye konulmll$tur. c7735> 

----~--~~-~~~~~~~~~-

[ IST ANBUL BELEDIYES~ iLANLARI 1 ı 
Tahmin B. İllı: T. 

1393,20 104,49 Kadlköyünde Osmanağa mahallesinin 
Ba:;çav~ ı;okağında 5()..-50-6~3--Gl 

numaralı dtikk::in enkazının satı~ı. 
740,30 &5,52 Galatada 1ledrettin mahallesinin Kap-

tanpaşa Çıplağı ııokağında 9-11-13 
numaralı ev v-e dükkin enkazının sa ... 
tışı. 

Tahmin bedeller! ı.e ilk teminat mik tarlan yukanda yazılı iki parça enkaz 
satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya kontılmuştur. Şartnameleri Zabıt ve 
MuamelU Mtidılrl()lü kaleminde görillebUlr. İhale 10/9/941 Çarşamba gilnü sa
at 14 te Daim! Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
~ktuplariyle ihale ıünü muayyen saatte DaimJ Encümende bulunmaları. 

(7M5l 

* .... 
Belediye \.'t• B1.1~J.Lc:1..idarır ~kaüt ve öJalüderinLn Uç aylık ınaqları. 
Belediye Husus! İdare 

ı - 322 ı - m • l:J'liıl ~ı .Perşembe 
323 - 539 136 - 280 5 EylOl 941 Cuma 
540 - 589 281 - 375 6 EylOl 941 Cumartesi 
591 - 929 376 - 447 8 Eylul 941 Pazartesi 
930 - 1190 9 Eylfil 041 Salı 

Belediye ve Hususi İdare tekaüt ve ökrliı.lerin.in Eyhll 941 ü(' aylıkları yu
karıda gö'iterilen günlerde cüzdan numaralarına göre vertJeceği:nden aylık sa

, hiplerinin maa, ve nüfus cü.zdanlar:iyle birlikte Ziraat Bankasına müracaatları. 
(7766) , ASA - İLK - ORTA ve Li!m ---~ KIZ ve 

ERKEK HAYRİYE LİSESİ YATJLl ve 
YATISIZ 

Fatih: Sarac;-hanebaşı 

Kay:t 1çin her glin 10 dan 17 ye kadar ınektcbe müracaat. Eski talebe 
kay1tlarının ycni1enmesine 8 Ey lUle kadar devam edlJecektir. 

Te!e!on: 20530 

iıtanbal Konservatuar MldClrllllnden 
1 Eylül Pazartesi gününden 20 Eyl ıll Cumartesi gününe kadar kayıt ve 

kaydı yenileme. 
15 EylW Pazartesi ~a.:ı.t 10 da ikmal imtihanları. 

22 Eylül Pazartesi saat 10 da kabul jçio müracaat edenlerin tetkik: imtihanı 
yapılacak ve 25 Ey1ül Perşembe tünü derslere başlanacaktır, Bütün müraca
ailer Pazarlest ve Per,embe (Ünleri saat il den ı 7 ye kadar yapılmalıdır. 

•7767> 

- .. . ~ .,. - . 
~ . .· . -

R:A.bYOli·N· 
, . . ,. 

ı İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Der rr Hm oonnı clnıle ll'ı; .ı.r. -

c!Worlalıl ~ 

r- Göz Doktoru 

1 ~y~!~a;:~~~t,:~==i i_,,ıanbul lkledlye kar,ısı. S;;,:;aaitİllllllİ 
---(3 ~n sonra. Tel. 23212• 

Sahip ve Başmuharri: E,tem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

Başımı yüzüne doğru çekti. Mı -
rıldandı: c- Aldırma sen! .. • 

Soma bir anda kollarile sardı. 
Dudaklarını dudaklarımda gez -
diıerek : 

c- Şimdi SC'n onu bırak yav -
rucuğum .. dedi. Bugün vücudün 
ne sıcak!.. Hem tıpkı bahar koku. 
yorsun! .. • 

Dudaklanm ve onlarla bera • 
ber her tarafım kuvvetli bir mık
natısın tesirile çekilmiş gibi tatlı 
raşelerle ürperiyordu. Gözlerim.. 
de yaşlar vardı. Fakat ;çimdeki 
hiddet, infial hislerile beraber 
onlar da bu kucakta eriyorlardı. 
Yüzüme değen yumu~ak cildinin 
teması, vücudüme dolanan kol • 
!arın kıskacı tek bir arzudan baş. 
ka her duyguyu lahzada çürüt -
müştü. Titreyen dudaklarımı ya. 
vaşça onunkilere bıı:aklım ve ken
dimi büsbütün kollarına koyu -
vcrd~rrı 1 •• 

Fatma Münir'in 
hatırası 

&.ki Paris Sefiri f\.Ierhum Salih ?ı.'iü
nir Paşanın refikası !'atma .Münir Çor .. 
lunun vefatı haberini gazetelerde oku
yanlardan merhumenin ir(anını, yük
sCk.liği.ni · yakından anlamış olanların 

duyduğu tee~silr ne kadar yerinde ise. 
o kadar da kolay tesliyct kabul edecek 
ı:lbi değildir. 

Bir kereı Şarka geldikten :ronra artık 
c&ı:ıbf"'<:inôm 1 ayrıJam1yan, son nele .. 
aine kadar kendilerini hep Şarkh say
mış olan Garplılar çoktur. Fak.at Fat
ına ~iünir itin asıl olan Şarklıhktı. 
Şarkı .ı\vn..ıpalılara tanıtmak. icln elin
dr.n gelf."n hiç bir gayrettf"n ger: kat
mamış, Mılli Mi.leahede ı;enelcrınde 
Avrupitda iken faal surette rıc~riya. 
tiy le 'fürk \'atanının büyük da\'asını 
rnüd.A.(aa (;tmiştir. 

Hayatında zevcinin kıymetli bir 
me:>al ark<.tdaşı olmuştu. Onun veta
tınd:ın sonra da bıisbU.lıln ınütalea ve 
tetkikat ile kendisini tesliye eder ol
muştu. Yunus Emre Divanından .inti
hap ederek Fransızcaya ('e\"irdlği par. 
çnJar, hem intihabındaki derin zevki 
gösteriyor, hem de Türkı,•f'ye vukufu
nu anlatıyor, hem de kendi dili olan 
Fran~ız.cada kalemini nnsıl tasarruf e
clE>bildigin; unlatıyordu. Şarkı gördük
ten sonra arUk meml('ketine döndüğü 
zcıınan kendini gurbette gören Fran
sızlardan meşhur Re~am Etycn Dine'
yi bu ve.-: ılc- ile hatırlamamak olmu
yor Tabii onlln gibi daha njceleri 
\'ar Fatn'.i:I Müııir de 'l'lirkiyeden ay
rıJrc.arnış, Türkıye haricinde bulun
d t ıı;;.ı ı~m~n kendini hep gurbette h.is
sctmişhr 

Onun }'iık!-ek h::ı.tlrası şu bir kaç sa-

1suLMACAt 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

-----.•---
- .- ·-- --- . 

Soldan Sağa: 

• • • -=·-
• 

1 - Yazmak vasıtası, keyif, 2--Bal, 
tobanın çalgısı 3 - Bir Mdiseyl is· 

- delil, 4 - ij, 5 - Temiz
lik, 8 - F.zaJ::s. okunan yer, fik.Ar, 
7 - Bir, ıözun anlattığı şey, 8 - i
sim, gemi r.ımlrl, 9 - Para muka
bilinde verilen Kabı, il!ç, 1 O - Rü
tu bet, tuieyli haşerelerden. 

Yukarıdan Aşağ1ya: 

1 - Üzerine yazılır, matem, 2 -
Birli, gelmek, 3 - Lahikalar, Sual, 
4 - Unsur, noksan, 5 - Başı boş, 

6 - Yiyecek .konan yer, 7 - Da1, u
z.am k, 8 - Ses, bela, 9 - Nota, mey
va satan, 10 - Sakat, yurt. 

Dtlnkll ııaımee•mıvn ha.Jledllmlt fMll 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Y E M E Ki• S K i 
3ECtReMEİ.AL 
2MEDENIYETe 
4 1 • E D A f'! -. 0 1 R E 
5N1EV .... KAR.EjK 
6 eM İMA R·•••o 
1 MA•A~E\se.&..IN 
8IK1Lte.ARGO 
9 • ı ş T L -.- K • M 
1 INEK-TABft 

, • .>.;;:.,,;;,;;,ı""'.:...;'""'..;;,ı,.::;;;..ı...:...ı...:~ı 

MAHKEMELERDE 
(2 inci sahifeden devam) 

Fuadın bahçivanı. uµgı, hizmetçi. 
si ve karısı ıahit olarak dinlenildi -
ler ve Fuadın söylediltlerinl teyld et
tiler. Hfild.m, 

- icabı dU~unüldü.. diyerek karar 
\'ereceği sırada , davacı Mehmet Ali, 

- Davamdan biıtı kaydü~art vaz
geçiyorum! dedi, Kendisinden da\·acı 

degillml 
Bunun Uzerine dava sukut etti; ta

raflar mahkemeden çıkUJar. 

Davacı Mehmet Ali, maznun Fua
dın yaruna yaklaşıp kulağına bir şey
Jer fısıldadı. Fuat, hiddetli h.iddeUi: 

- Haydi oradan! dedi. Sana beş 
lira değil, be~ para vermem bundan 
sonra ... Hele bir de eve uğra .. syak
lannı kıranın vamhi!. . 

Mehmet Afi, nı."l.hzun mahzun: 
- Ben, dedi, sizin aflaletlnlze gü .. 

venerek davadan vazge~tin1. Bana 
beş liracık olsun vermiyeceğJni bil .. 
sem vazgeçer miydim'? i~te ben böyle 
enatyimdir .. ayağıma gelen nimeti, a
yagımla teperim. EşekJiğinı.e doymıya
yım_ 

Ve söylene söylene yürüyüp gitti. 

ı---:-·p,;. ~- -.. , f uu ''P •u 

9... ',o 
3 Eylfıl 1941 

18.00 Program 
18.03 Şarkılar 
18.25 Konuşma 
18.45 Çocuk Saati 
19.30 Haberler 
19'45 Konuşma 

19.55 Fasıl hey'eti 
20. ı5 Rad, Gaz. 
20.45 Halk ıur. 

kü~ü 

2100 Ziraat Tak. 
21.10 Saz E~erleri 
21.30 Sağhk saati 
21.45 Bando 
22.30 Haberler 
22.45 Dans ~ü. 

(Pl.) 
23.00 Kapanış. 

e TAKViM e '°' 
Rumi 1351 
AGUSTOS 

21 
yıl S41 ay 9 

[YLOL 
3 

Hısır 

121 
Yııwtatı 

S. D. 

Hicri 1360 
fABAN 
il -Yoltll S. D 

Emen, bitıren bütün me,·cu -
diyetimi sarsan bir öpüş, uyuş. 

turucu bir baygınlıkla iliklerime 
kadar bayılırken kapının üminde 
bır öksürük işitildi. (Sonu \•ar) 

b 29 
1313 
16 53 
19 39 
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tırla t;.İı.lz edilnıek ihtiyacından çok ~ ~ 
mfı~Uığnidir. Zaten o yük~rk kadına 1 arşf}m a 
ihtiram \'::ıııff'fti bununla bHe<.·ek gibi g · 
df'ğil. lfd~ rah?Tıf>t eyl~in.- AH Kemal ""'-------------• 

Korkunç 
--11~ Yazan: SEYFETTiN OBBAN ~ 

.,,;ı 

duğu müessesenin yeni bı~iP b 
hüt işi aldığını, bun_ım. 1 sôln • 
hafta hiç gelemiyecegın•h,d'· I' 
yerek ayrıldı. Fakat; !a ssır f 
ayrılıktan hiç de ınu·ee p 
rünmedi. Yalnızca, y•r:.ğJ' 
gitti. Gece de, canı sık• d,,Jjll' 
bahsederek çıkıp biraz jt>SI 'f 
cağını söyledi. Bu hal, erett:. 'f 
de ayni şekilde cereyan arif" 
arkadaşına fazla bir şeY \cı 
yordu. Hala, onun 1<arş~5 si, 
kan her insanla hcmerı ~u. P 
bileceğini kabul edcm•Y0 ,.,v 
nun için de, arkadaşının rı. 
vakitsiz bir bahane çıkar•~, 1) 

mes.ine ses çıkarmıyordu· b~~ 
bir gece, Nahidcnltı sabB rl 11' 
güneş doğduktan hayli seııti ~ 
dt>t ettiğini görünce, ııaYrt 

htanbula, arkadaşı Jaleye, Na. 
hide, Antalyadan bir hafta misa.. 
!ir kalmak üzere gelmişti. Şım -
diye kadar hiç evlenmemişti. 
Aşk maceralarından da nefret e. 
diyor görünüyordu. Onun gibi 
yirmi üç yaşında cazip ve güzel 
bir kızın, saltin ve temiz bir ha • 
yat yaş;yor görünmesi, Jalenin 
hayretini çekiyordu. Bu sebep -
ten, ooa; tanıdığı bütün arkadaş
larından fazla bir kıymet veri -
yor ve onu bir kardeş muhabbe. 
t.ile seviyordu. 
Konuşurlarken, bir aralık Jale: 
- Nahide, dedi. Sen hıç evlen. 

miyecek misin? 
Nahide bir kahkaha attı: 
- Şimdilik böyle bir niyetim 

yok. 
Dedi. Çapkınca gözlerıni kırp -

tı, arkadaşının yanağını okşadı. 

- Sen, evlilik hayatından pek 
memnun görünüyorsun! 

- Hem, pek ~k. 
İki arkadaş, gece yarısına ka -

dar konuştular. Ertesi gün, Bü • 
yükadaya gittiler. Bir otelde el -
biselerini çıkarıp hemen gezme -
ğe çıktılar. Jale, arkadaşım, bir 
sene- evvel kocası Celill-e sevişir
ken dolaştJdan yerlrre doğru 
sürüklüyor, hayalinde o günle • 
rin hatıralarını canlandumağa ça
lı ordu. Şimdi, ceıaı, bir iş için, 
bir hafta kalmak üzere Ankaraya 
gitmış bulunuyordu. 

Adada kaldıkları ilk gün ve ge
ce, hadisesiz geçti. Ertesi sabah, 
Nahide; daha Jale giyinmeden 
plaja gitti. Jale de, kalainde yal
nız kalmak arzusu duyduğu için, 
sahiİde bir ga<inoda oturup dü -
şüncelerilc başbaşa kalmayı ter -
cih etti. Öğleye kadar, eratla kal
dı. Nahide belki dönmüştür, diye 
otele avdet etti. Fakat, arkadaşı 
henüz gelmemişti. Otelin !arasın
da oturup onu bekleml'ğe başla • 
dı. Neden oonra, Nahide; yanın • 
da uzun boylu, zayıf bir delikan
lı ile geldj. Genç adam, kendini 
Jaleye: 

Mühendis Kemal! 
Diye takdim etti. Öğle yemeği. 

ni beraber yediler. Kemal, yan -
larında bir saat kadar daha otur
duktan sonra, htan bula gitmesi 
lazım geldığipi söyliyerek onlara 
veda etti. İki arkadaş yalnız ka -
Jınca, Nahide, Jalenin sormasına 
sıra bırakmadan izahat verdi: 

- Kemalle, üç sene evvel, An
karada bulunduğum zaman tanış.. 
mı~tım. Kibar bir insan, ayni za. 
manda iyi bir mühendistir. 

Fakat; Jale, Nahidenin hakika
ti gizlediğine ve bu delikanlı ile 
eskiden hiç bir münasebeti olma
d:ğına dair içinde bir şüphe duyu
yordu. Akşam üzeri, Kemal yeni
den göründü. Akşam yemeğini 
yine beraber yediler. Jale, Nahi
dcye belli.etmemekle beraber Ke. 
malden hiç de hoşlanmamıştı. O- · 
nunla bir masada oturmaktan iı.. 
deta azap duyu)'(>rdU. Çünkü Ke
mal, dar göğsü, uska ve çilli yüzü 
ile ona pek sevimsiz görünüyor
du. 

suz oldu. ,eae iO' 
- Bu vakte kadar ne dU· 1. 
Dedi. O, müthiş yorgun.~, ı 

kusuzluktan bır sarhoş gı~J',ıl 
yakta duramıyordu. Elile 
bir daire çizerek: 

- Hiç! .. )<'I 
Dedi. Başka birşey 50.~rd~ 

jale, ona hayretle bak1l , 
yatağına girdi, organı~ 
çekti. jale biraz sonra ıJiP: 
kızın kvkarnde sırla~f 
ğuna hükmcdiyı:ırdu. . rt ~ 
hildcki gazinolardan l>l~ıı. P', 
Gece uy&woaz &aldığı ı...- ı!" 
daşının ancak uyandığın~ ~ 
nerek ikindiden çok soıı ,8,ı 
döndü. Arkadaşının bır . 0,. ~ 
vel çeküip gittiğini öı;rt'~)<Jll 
disine bir mektup bır 
Şöyle yazıyordu: ·M~ 

• jaleciğim, ben plaja g•. , 
.,efil ' ~ 

Akşam yemeğinde, : . dilt 
bırakacağım için affiı11 ı;u 
Crt>ç kalırsam merak e.trıı~;aıı' 
e<>, Adada son gecem:z:. ıe 
nıiyoruz değil mi? aoı 
öperim şeker ka,.deşim·' 0 / 

jale, mektubu okudu1<~5~s 
rn bir müddet otelin tar 01ıı· 
oturdu. Geç vakit, ağır 9ııaf, 
pliıja doğru yürümeğe ·ttil<I" 1 

Akşam oluyor. hava gı ri11 

rarıyordu. Ayni yoldan ~Jıi' 
enrken, gece bütün karts be' 
çökmüştü. Bir aralık, or rııl'• ~ 
dolgun vücutlü bır ad"ıarl'• 
hidcnin gayet şen ta~ır .0ıı ~ 
ridcn çamlara giden bır Y01 pıı• 
tığını gördü. jale, ağır ~riid' 
onlann gHtiği tarafa yu r<'I<\ 
zaktan, onların her ııa git' 
takip ediyordu. Mehla~·0,0J~9 
yükseliyor, her taraf a, 18 ~ 
yordu. Yanındalti adaıfl bir. 
de. çamların çok kuyt~şfı )~ 
ne gelince durdular. E ~e~·. 
verdiler. Çıt yoktu. Erıd•· \ 
hide}; kolları arasına a ı;:r 
]eri, birbirine yaklaştı._ 17irıt' 
det şonra, bir çamın dı . I 
var landılar. rı'~~ 

jale, bu sahneye talı 3~jll~ 1 
medi. Oradan, koşarak sıeı<·,i 
mağa başladı. Ayak. sC ilt .,, 
sessizlik içinde Nahıde dU~..ırl 
mm kulakları dibinde. bl 

.b. di B' içıP• 1 
yor gı ıy . ır an id<"• ,.ı. 
!erinden ayrıldılar. r<a.b fa P'" 
seslerinin geldiği taf

3
90 l 

Vakit hayll ikrlcd.iği halde, Ke. çevirine, ay ışığı ile ışı) S~ı<Jtl' 
mal yanlarından ayrılmıyordu. jalE>yi tanıdı. Her şeY' ~"~ 
Jale, onlardan müsaade alarak nü anladı. Omuzları0\ıe!• 1 
gitmek istedi. Nahide: yuzünde adam sen ıısl<' . 

- Jaleciğim, dedi. Benim uy - bir mana dolaştı \°1? eP1' ~ 
kum yok. Kemalle b1r32 dolaş - yanında bulunan er!< 11~~ 
tıklan sonra gelirim. rine ~-evirdi. Ellerııtl 0 

Jale, bu sözleri tabıi karşıladı. nuna doladı. . a.ıı>'n 
Oteldeki odalarına ~kildi. Ko • jale otele döndüğU ~i bil 
mudinin üzerınden bir roman a. ya başına yıkılmış gı il!~ 
!arak karyolaya uzandı . Okuma. ruhiye ıçinde idi. s.~~~l;i .. , 
g·a ba•ladı. Elindeki kitabın bir ra Nahiden;n ,.üzull • ~" 

~ ı J '};.l I' 

hayli sahifos!ni okumuştu ki, Na- dü şmüş, bu yüz hak:c Jı, , 
hide ancak gPldi. Jalenin uyuma- meydana çık'l'lıştı. J3· ~ ~~, 
mı~ olduğunu görunce: memiş bir kız ruJıun;0ıu O 

- Sen hala uyumamışsın! ce korkunç sırlarla ...ıu· 
Dedi ve soyunmağa başladı. Yü. eğıni kabul ecteıniY0 dB ı.';.,' 

zünde, tamamile kendi düşilnce • taraftan, onun hak~11 c:!f 
!erile meşgul lduğu ve etrafını !er beslediğine şiın 1 

unuttuğu görülen bir mana var - yordu. 
dı. Sessizce yatağa girdi ve he - ~ 
men uyudu. Jale; Nahidcnin, na. noıı;TOJI ııf' 
sıı oıup da o çmi suratlı, biçimsiz 

1 
F . Ah et Otı ı 

delikanlı ile bu dPrece alakadar eyzJ JU ıtf(il 
olduğuna hayret ediyordu. rtı.DIYE VE zt'~~sı C"> 

~ıt'TEll~S td'~ .; 
. cSl d~ ı 

Ertesi gün de, ayni şekilde geç. il (Babıalı) Ankara b•!ıo 
ti. Dördüncü gün, Kemal, bulun-

lstanbu! IFiat Mürakabc ,,~e~ 
Komi~yon" ~1ı·"" 
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