
GUNUN EN GEÇi 111 
8

AATINDE EN 1 8 0N HAVADIS-
ltRILE Çl°KAR 
liALKGAZETESI 

Sahibi •• Umum Neşriyat 
Mlldilı tı ı 

HASAN RASiM US 
BuıJdıAı yer : 

AVA K l T MATBAASI 
~rrı Caddeaı VAKiT 'Yurdu 

12 
NiSAN 1940 

CUMA 
l'~~rnara : 219 Sene : 2 

' 23872 • Posta kutusu 214 

------------~~~~-
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getirerek 
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DIZID 

• 
ingiliz kralı 

Londra, 12 (Radyo, 5aa.t 18) -
Kral yarın gece saat 11 de bir 
nutuk söyliyecek ve bu nutuk rad
yo ile neşredilceektir· 

~et R_0 ma, 12 (Huausi) -Bugiinkü "Tevere" ga-
eıı Yazıyor: 

rrı Tl~gi!iz iktısadi ablukasının Adriyatiğe teş
lı . .1 1 ıhtunalleri üzerine, karasularında bitaraf
A~".' ko.runıak azminde olan İtalyan hükUmeti 
Ji··~atık denizini kapamağa karar vermiştir. 
Iaİ ~~t, Adriyatik denizi ağzında mayn tartil:k vucude getirmek üzere Y ugoıla v hükUme-

ı A O liifil c§l lfi'J ve N © lf'V ~ ç 
lk O ltel 0 ©\ IF O c§l IF el~ O fi1 <cil@l 

~ onuınıalara ba~l3mıttır. 

-- . 
Musolinl on nphğı hlr tefHşien dönüşünde 

...__ tayyare m~ydanmda 

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

0<§10©\.<dly~. 
Şark orduları kumandanı 

Veygand'la görüştü 
:ece~~ı:a~~~yo)-:-- Fransıı milli müdafaa nazın Daladye dün 
~:nı general V . mesaı odasında çalışmış, Şark orduları kuman
reıetde bul eygand ve birçok diğer Fransız generallerile müza

'---., unmuetur. 

r --, 
3on@l·Daklka 
hirka .. k 
t'llera~I gb~e ·adar son derece heyecanlı, 

1 ır zabıta romanının tefrikasına 
ha ılıyor 

ANAOOLUHiSARIKDA 
S~önı<§ly~t 

D=il ©\ IFIP) <dl~ V ©1 li17i1 ~<dl Ü y © IF 
Norveçte iutunamazsa Almanyanın vaziyeti tehlikeye girecek 

Slokholm, 12 ( A.A.) - Stokholm Tidningen gazetesinin muha Bu, mahfellerde teyan edildiğine göre. Almanya Danimarka ve 
Nor.·eçtc tutunabildiği takdirde kuvvetli sevkulceyş noktalanna ma
lik olacaktır. 

biri bildiriyor· 
Skajerak muharebesi hakkında Berlinde ıbüyük bir ketumiyet 

gösterilmektedir. Mesul Alman mahfellerinde Norveç harekatına pek Aksi takdirde vaziyet Almanyada pek ciddi neticeler te\·Hd ede. 
(Devamı 2 inci ın lda) büyük bir ehenuniyet atfedilmektedir. 

~------~-------~--------------~----------------------------------·~----------

Dünkü 
manikürcü kız 

Göbels söyliyor: 

Paris.in zaptı 
15 Haziranda!! 

T avyareyle mühim 
bir sürat rekoru 

kırdı Alman halkı arasıın<.dla d@Oaşan ırnvaıyetlere 
··· 1 ggr~, 'iJ ıremmuzcdla suDh DmzaRanacakmJŞ 

ıar.tııı x.oşron 

( Y azı.sı 2 inci sayfada) 

:Nouvcllc Gazctte di Zurich'in verdiği mnlUnıntn naznren Dr· 
Göbels ve adamları Alman efkA.rı umumiycsini garpte ynpılacak 
bliyük askeri harekata hazırlamak için propagandayn bnşlamıştır. 

Halk arasında doln§an sözlere göre Pari:J 15 haziranda zapt ve 
sulh l temmuzda imza edilecektir· 

Yine Alman halkı arasında dola§an rivayetlere göre, Bitlerin 
SOD §İmal harekatı müttefiklerin mühim havıı. kuvvetlerini ve dik
katlerini şimale çekmek, garpto taaITUZa geçerek rahatça ve sUr'atle 
Belçika ve Hollanda Uzerinc yüklenmek maksadile ihtiyar edilmiş
tir. Almanya, Nisbeten ufak bir Alman kU\·vetini Norv~ cephesinde 
fedayı göze nlmıı;tır. 

Alman propııgandıı vasıtaları mUt
tefiklerin kuvvciınaneviyclcrini kır • 
mak ve buna mukabil Almıın balkı. 
nın kuvvelmnncviycsinl yükseltmek 
için hergUn yeni, yeni çarelere ba, 
vurmaktadır. 

Göring işte bu maksatla geçenlerde 
• yeni bir tehdit ortaya atmıştı: 

•'Tayyarelerlmizin Polonyada. yap • 
tıklan şeyleri Fransa ve !ngllterede 
de tekrarlıyacağız!" 

Yortu mlln:ısebetlle çocuklarma he. 
diyeler verml~ olan Görlng hepsin • 
den ilerde •'tayyareci" olmalarını is
temişti. Bundan sonra Almanyanın 

her tarafında Alman hnva kuv\'ctle, 
rinln Polonyada yaptığı tahribatı gös 
teren film gösterilmişti. 

BUtUn bunlar Almanların psH;olo. 
'isini geniş bir hava harbine hazırla· 
mak lçlntlr. 

Alman hava karargAhlarmda bU • 
yUk bir faaliyet görUnüyor. Bu taa_ 
liyct hem şimalde, hem de garptedir. 
Garptıı. Kıı.ssclde Duseldor!da, Kolon. 
yada IJAb ... 

Eski tayyareler inzıbatt vazltelcr 
görmeleri için Polonya ve Çekoslo • 
vakyaya gönderıımı,ur. Onların ye_ 
rine yeni sistem makineler konulmu:. 
tur. Bu yeni tıp makinelerin bir kıs.. 
mı ııarktıın gelmiş, diğer bir kısmı 
da henUz tabrik&lardan çıkmı~tır, 

Almanya avcı ve bombardıman 

tayyareleri içinde en 1)1 ı:e en mü • 
kemınel ne varsa hepsini bilhassa 
garp cephesine yığını§ bulunuyor. 

NtÇL""'J OTO~IOBILLE 
J>OLAŞIYOHS U:S UZ': 

Almaoyanm bUtUn otomobil §OSe • 

!erinde otomobil yolcularına sorulan 
sual budur. 

Benzin scterbcrllğ! ba§lamı§tır, 

Berlin taksileri günde 50 kilometre 
den fazla çall§maktao meoedilmi§ • 
terdir. 

Gestapo bUtUn yollarda devriye gez 
mekte, bir §ehlrden bir §Chre giden 
otomobillere hususi mUSandenin ve -
rllip verllmcdlğlni kontrol etmekte • 
dlr. 

Buna muhalif hareket edenlerin 
ba,şına cezalar yağmakta, ellerinden 
otomobil kullanmak ruhsatlyelcrl ge,. 
r1 alınmaktadır. 

li'akat Fransız gazetelerine göre, 
bUtUo bu §Cylcr halk Uzcrinde aksi 
tesir yapmaktadır. Varşovadakl ko. 
caman binaların yıkılışını seyredeD 
halk •'bUtUn bunlar bizim de başıroı.. 

za gelebll!r ve gelecekUr" diye bU • 
yllk korkuya tutulmaktadır. 
Diğer taraftan Alma.o etkArrumu,. 

mlyui, hCldiselerin genişliği ve neti. 
ccsinln tehlikesi karşısında çok aaa. 
bldir. 
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milmkUn olduğu nlsbetle katı ne. 
ticeleri almak vnzifelerinde kul -
tanırlar. Yani on iyi ordular atra. 
tejlk kuvvet olarak kullanılırlar 
Napolyon bunları kendi muhafız • 
ln.rile Ustadane bir surette yap • 
mıştır. 

Stratejik fikirler neticesinde 
meydana gelen hareketlerde ope
rasyon vcyıı operalif derler. 

Düşm::ı.."ln. karşı yapılan bir ope
rasyon veya stratejik harekete. iıı· 
tikamcti itibarile cepheden hare. 
ket veya. cn.nibden veyahut ar.ka· 
dan olursa çevirme harekeU fa • 
lan gibi ta.birler kullannfor. DUş -
mana nazaran olan saha fübarile 
dahili veya harici lınt üzerindeki 
hareketlerden bahsedilir. 

• 

o CJ 

/ 
ŞEK!L -t 

Eğer bu şekil tetkik edersek 
d!Şnıı.nı mevcut altt bölUmdo ve 
tamamen tıcmatlk olarak gBrilrilz. 
Murabbam dılılanndnn biri üze • 
rindcld ufak çizgi dli~ıın cephe
sini yahut onun yürüyüş istika _ 
metini gösterir. Bizim her hare • 
kA.tmnz da okun gösterdiği isti • 
kn.mcttedir. (A) krokisi basit bir 
cephe yilrUyi.l§il, (B) krokisi Iha· 
tayı, (C) krokisi yandan hilcumu, 
(D) krokisi çevirme hareketini 
gösterirler. Bu hnrokatr pratikte 
ytlrilytış halinde bulunan kıtnlarm 
sayısı düıımandan uzak bulunulan 
mes:ı.fe ve sa.hıı. itibarile tnbiatile 
çok rnüte.havvil bir manzara arze _ 
der. Burada bizim istediğimiz la.bir 
lerin sadece tesbitlnden b~ 
bir f}CY değildir. 

Tayyareci kız 
KalHorniyadan bildirildiğine Seversky tayraresilc vasatt 4,800 

göre, saatte vasati 521 kilom~tre metre yükseklikte katetmistir· 
482 metre temin eden Amerikah Yolda bir oksijen maskesi kul -
kadın tayyareci Jaklin Koşron lanmıştır. 
2000 kilometrede dünya sürat re- Bu büyük muvaf fakıyeti elde 
korunu kırmıştır. Bu rekor Alman etmiş olan genç tayyareci koom 
tayyarecisi Emst Seiöert'de idi. bu mesleğe intisap etmeden evvel 

Genç tayyareci kadın Burbınk muhtelif islerde b•ılunmu~tur. Sı. 
:f!e Albuberk arasında yaptığı 1000 rasile Nevyorkta daktiloluk, dük· 
kilometrelik gidi' ve 1000 kilomet. Mn satıcılığı ve m3nikürlük et • 
relik dönüşü olan yolu tek kişilik mit5ir. 

- - - , 

Alman ve Norveç kıtaları 
arasında harp devam ediyor 

( Baıtarah 1 inci sayfada) 
ccktir. Alman makamları Guisling hfil.-fımetine bidayette olduğu gibi 
bQy\ik bir eha'llrl1iyet atfetmekte ve meşru NorYe' hükt1metile müza.. 
kereye giri~m~k imk~nı mevcut olduğuna efkarı inandırmak istemek· 
tedirler. 

NORVEÇLİLERLE ALMANLAR ARASINDA HARP 
DEVAl\1 EDlYOR 

Goteborg, 12 ( A.A·) - Havas ajansının muhabiri bildiriyor: 
Alman ve Norveç kıtaları arasında muharebe de\'mn etmekte· 

dir. NorYeç nazi hükfunetine mensup 2000 kişi rnuharcbe:ere iştirak 
etmekte:iir. İngiliz filosunun Bergene döndüğü terid edilmektedir. 
Fakat Bergen radyosu daha bu sabah Almanların ellerinde bulun. 
maka ve Alman menbalanndan aldığı haberleri neşretmtlcteydi. 

Gotenberg limanında 18 Alman ticaret vapuru bulunmaktadır. 
lsveç resmi memur~an hu vapurları kontrol etmi~ler ve neticeyi 
memnuniyete şayan bulmu~lardır. 

MAYN DOKULEN YERLER 

Londra, 12 ( A.A.) - Amirallik Şimal Denizinde Skajerakda 
ve Kattegatda bir mıntıkaya mayn dö!~üldüğünü ye burasının va. 
purlar için tehlikeli o'.dutrunu bildirmi~tir· 

Bu mıntaka, Norveç, Danimarka ve Almanya sahillerinden Is· 
veç ve Norveç karasularına kadar uzanmaktadır. Yalnız bazı no!.ta· 
larda 10 mil genişli{.rinde birkaç geçit serbe$t bırakılmıştır. 

SEFERDEKİ DANIMARKA TiCARET VAPURLARI 

Paris, 12 ( A.A.) - Parisuvar gazetesinin bildirdiğine göre, de. 
nizde bulunan Danimarka ticaret vapurlarının kaptan'anna Alman 
radyosu tarafından bir an ewel Alman veya bitaraf memleketlerin 
limanlarına gitmeleri hakkında verilen emre rağmen kaptanlar Fran 
sa ve lngilteredeki Danimarka konsoloslarının telsizle verdiği talimat 
mucibince müttefik :nemleketlerin limanlarına gitmekte ... irler . 

* * * 
Berlin, 12 (A·A·) -Alman umum! kararı;5.lunm bildirdiğine göre, 

Norve!:;reki Alman krtal:ı.n, Na.rvik mmtaka.sıncla, hiçbir maniaya. 

tes:ı.dU! etmeden 1.Evcnes'e knda.r ilerlemişlerdir· 
Trondhelm civarında bir İngiliz hava taarruzu lardedilmişfir. 
İngiliz filosunun hnfif kuvvetleri Trondhe!m Fjorduna. girmeğe 

te§ebbUs et.ml§lerse de geri pllskUrtülmll§lerdir· Bu mevkiln civarında 
bulunan birkaç Norveç sahil batarya.ar işgal edilml3tir. 

Jnglllz tayyareleri Stave.ngcr Uzerlıle birkaç alan yapml§lar ve 
bu a.kml:ır esnasında bir tayyare kaybetmi'ilerdir· 

Almanlar Oslo mmtakasmdaki işgal bııreketlerini genişletmekte.. 
dlrler. 

Evvelce de bilclirildiği gibi Narvik önUnde iki İngillı mulırbl 
batırtlmJ§Ur-

Muharebe tayYnrelorlnde."l mllrekkep bir AJmıı.n filosu pel"§cnbe 
gUnU a.k§a.mı TrondhOtinln '200 kllomclro şıJiaU ı;e.rbisinde İngiliz 
denlt kuvveUerlho taamı± etml§tlr· 

Bir tayyaregem.lsi btlyük çapta bombalarla ciddi ha.sara uğratıl
mıştır. Bir ağır krm·azörc de iki bomba iMbct etmiş ve gem1 hareket 
odemivocM bir hale gelmiştir· 

İngiliz tayyarelerinin hücumları 
Londra, 12 (,\. A·) - İngiliz hava kuvvetlerine men.aub tayya-

relerin Norveçte Almanların işpll altmda bulunan Stavaııger baVS 
meydanı.na iki kere taarruz ett!kleri resmen bildirilmektedir· TayYa
rclerden blrl ilssline dönmemiştir. 

Almaıı.lar, halkın para çekmesine mani oldular 
Londra, 12 (A· A·) - Almanların kontrolil altmda bulww:ı ()alo 

radyosu, halkın son iki gün zarfında cuhtaç oldukları miktardan tas
la para çekmiş olmalarına binaen bUtlin Q3Jo b:ı.nka.larmm b:r ihtiyat 
tedbiri olarak bu hafta ı;onuna kadar kapalı kalacağını bildinnittir· 

Bankalar. gelecek hafta açılacak ve mtl.şterilerin c.;ekebllecekleri 
p:ıranm azami miktnrı tcsbit edilecektir. 

Danimarl{alılar da az çok mukavemet ettiler 
Londra, 12 (A· A·) - İyi bir menbadruı ~ğrenlldiğine göre Da· 

nimarka hallu, Alman mUstevlllerlne lstiyerekten lnklyad etmemek· 
le ve mühim bir mukavemet göstermektedir· 

Alman krtnatının kral sarayının önüne geldiği anda D&nim.arkalı 
mulıa.fızlarm ateş açtıkları ve bunu bir mllsademenln tak.ip ettiği ha" 
beri teyi::f olunmaktadır· 

AlmruılannAlma.n kıtaatmm hiçbir m!niaya tesadilt etmeuitlJ! 
ilerlemiş oldultl:ı.n suretindeki lddiıı.la.rma rağmen Danimarka vat.aJS• 
perverlerinln Almanlara birçok mti§kütat ika et.-nfş olduklan ve bir
çok Dneimarkalınm bu uğurda. telef olduğu öğrenl.Imlşfu. 

Batan lngiliz muhribinden kurtulanlar 
Lonclrn.. 12 (A· A·) - Ghurka muhribi milrettebatmd.an sa~ k"' 

lanlar bir İskoı; limanına gclmL,tir· Bunlar, "Ghurka" nm dört btJ• 
çuk saatte battığım söylem.işlerdir· Topçular, su gilverteyt istilA e· 
dlnceye kadar ateşe devam etmlıılerdlr· Bilytlk bir Jmmı zabit olnlal' 
üzere 70 Alman esiri ayni limanda ka raya çıkarılqtrr. 

Almanlar takviye kıtalan göndermitle\ 
Berllıı, 12 CA· A.) - Elverun'un işgali eana.smd& Aima.nlar S0 

zabitle birkaç Norveç taburunu esir etml§ler, ( top ve SOO tllfe:ıık .ı .. 
mJilardir· Norveçin garb sahilindeki istihkft.mların hemen k!ffeal AJ
manlann elindedir· 

Diln Oslo, Bergen ve Stavangere mühim takviye krtaT.an çıtcarıl· 
nuştn-. 

EL VERID.1 HARAP OLDU ALMANLAR NORVEÇTE 
Stokhol:n, 12 ( A.A.) - İsveç !I{J $EH1R DAHA 

radyosu. tebliğ ediyor: ZAPTETTlLER 
Evvelki gece lsveç • Norveç hu· . ·~ 

dudunda işitilmiş olan top sesle _ . Berlin, 1~ ( A·A.) - ~ı_na!l~.ı 
rinin Elverumdan geldQti ve orada tihbarat burosunun bı.:dırd'b1 rıt 
ıbir muharebe \'Ukubu!duğu tah - göre, Alman kuvvetleri Oslon\l1' 
min eıdilo;ı~te~. 1110AvAA11 "'il 40 kilometre şarlorxla kain Dr3!!J' 

11 • 12 nisan gecesi üç defa teh m~i ve O~onun 1q kllo~'!tre ,ı, • 
like i:areti verilmiş olan Elverum !113-It şarJ<!sınd~ kaın 'Eıdsvotd" 
şehri, harap olmuştur. ı§ga} etmi~erdır. 

Norveç kıtaatı, Hamar ve Elve. Evenesteld Norveç garniıonıt • 
rumu kontrollan altında bulun • nun silAfılan Almanlar tarafındı11 

durmaktadırlar. almmı~tır. 

................................................ 1 

Saraydan ! Belediye kooperatifi bir ~iftlik ~! 
SanRemoya 

San Reınodan 
l\1ezara ! 

Vahidettinin Tutllncu
başısı Kayserili 

ŞUltrünUn hatıraları 
Hatırayı yazan: 

J<an [/)emic 
Dirbıç ırüne kadar "Haber'' 

de b:ı~lay:ıea!t olan l::u öi!d:ate 
dci';.::r hn!ıra Vahidettinle 
birlikte giden Şükrünün if~ 
atıdır. .... . . . . . . .. . .. ........... .................... .. 

Askerlik işleri 
r;ıtih Aılm:lik Şubesinden: 

Şimdiye kadar hiç askerlik et. 
rremiş 316. 334 (dahil) doğum. 
lu yoklama kaçağı vaziyetinde 
bulunup muameleleri t::kemmül 
eden ve bakaya ve 335 Dğ. olup 
geçen celpte namlarına davetiye 
gönderilip sevkleri geri bırakılan 
(Topçu) sınıfına mensup erat 
askere ııevkedileccl:lerinden bu 
sınrfa me~sup eratın nüfus hüvi. 
yet cüzdanlariylc hemen şubemi. 
ze milrac2atları ilan olunur. 

* * * 
Bcşlkta~ aslmrlik ~ob inden: 
Bu sene askerlik <;ağma girmiş 

bulunan 386 doğumlulardan henUz 
Uk yol:::lanı!ll!ını yaptırmamış ol::m 
mUkelletlerin derhal ;:ubeye mUrn. 
cnat ederek ilk yoklamalnnnı yap
tırmalarını ve yaptrrmrynnlarm a!I. 
kerlik kanununun 83 Uncu madde
si hükmüne göre ccznlnndmlacnk
ıan llA.ıı olwıurA 

gibi idare edilmiş ! 
Bugünkü heyeti umumiye içtin1aın~a 
.hükOn1et komiserinin hir tekhti yüzün
den gazeteciler kongrede hu~unamadı 
İstanbul .beledi:resi memurları ( maıdır. Alent \'eya hafi olmasına 

kooperatifinin bugün saat on ye.. ancak bizim, yani heyeti umumi • 
dide senelik kongresi top'.anmı~ • yenin karar ''enm:i ltı.zım:iır. HU. 
tır. Saat altıya kadar henüz celse klıınet kcrniserinin ka.-ar alınmış 
açılınanuştı. Daha PVVel gelen a • gibi konu~ması doğru değildir. 
zalara kooperatifin 938 kongresi Gazetecilerin bulunm3<:1 l~nn _ 
kararına te\'fikan milfetti~ Ka.mil dı·" 
tarafından tetkik edilen meıh.1lr İçtima g:ızeteciier a~Tildtldan 
yıla ait 80 sayfalık rapor dağıtıl. ıonra honıeıı başle.mışt.ır- Geç vak
mış ibulunuyordu. Saat on yedi te Jmda.r slircceği ve bayii gUrül
buçukta Ticaret Vekfileti komiser. tülü olıı.cal ı Eöylenınekledir. 
!erinden Orhan ge!di ve idare he- 80 sayfalık raporun netice kıS· 
yeti reis ,.e azalruile görüşmeye mınd:ı. f\33 hililnçosu Uzerindc ya
başladı. Bu görüşme hayli uzun ptlan tetJdklcr tonunda bilAnço
sürdüğü.ntlen azalardan biri §(>yle nun hakiki bir bilanço olmadığı, 
dedi: 1726 lira s:ıfi kflrla ke.patılmus 
''- Bizi saat on yedide içtimaa gösterilen hc!!aba nazaran P38 he· 

çağırdınız, halbuki saat 18 oldu. sabırun k'1r değil, muhtelif §~kit 
Celse açılsın artık!·." ve suretlerle yapılmış suiistimal, 

Buna idare heyeti reisi cevap suüdarcden dol:ıyı bilak's :Z0876 11-
vererek ~yle dedi: ra açık verdiği, idarede ne resmi 
"- Hüktı.:net komiseri vaziyeti ve ne de ticari bir zihniyetle hare. 

tetkik ve aza adedini tesbit edi • ket olunmadı!;'l. eah~i arzuların 
yor. Bu i~. bitince başhyacağız." htı.k;m bulundurru ve koopernt'fin 

Görücme bir müddet daha de • bir çiftlik gibi lda.ro olunduğu tes
vam ettikten sonra, hükilmet ko. bit edilmektedir· 
mi seri Orhan şöyle dedi: 

Tren yolunda 
bir ceset! 

Mektepliler bayrak 
koşusu 

Bugün Ta.k&m stadında ınektel'' 
iller ara.ru ooyra.k koşulan aeozııe' 
lerl ya. :nlıruşt.ır. 

?!'üsa.bakaya. beş mekteb ~ 
etml§Ur. 20000 me~ üzerindeJı 
ya.pılan koşulara her melttebd&J' 
40 kişilik t:ı.kmıla.r f§tira.k e~ 
fr. 40 ar k~Uik bu ta.kım14JV':8 
30 ar klşi 4 00 m· 10 ar kiŞi d 
SOJ er metre ko§m~. Çok JJC' 
yecanlı geçen mlisa.ba!ta sonun~ 

Hayclıırpaşa 47.35.2 ile blJ'ill 
!:o:tanbul lisesi: 50-09 ile IkiJı'-'· t 
Vefa. 51,09 ile ilçilncü, ~! 

dördüncü ve !CJtikHl.l li.9e.8l ~ .... 
olmuı;tur • 

Kişpeşt bugün 
gelemedi 

Bugtln şehrlmlze gelmesi ı~: 
gelen Mac:ır Klşpeşt takm:U ~~ 
culan pasaport muameleJertııi • 
mal ettiremediklerinden gel~~
mişlerdir. Macarlar yanııki 1' 
van.sh·onelle geleceklcrcllr· 

Fenerbahçe maçı~· 
Pa.za.r günU Taksim stadında ~t 

prlac!lk olan Fenerbahçe • I~ 
mlleabaka.sı."llll Fenerba.hçe il tıf 
da yapılma.sı kararlae~ ~· 

Pı:ı.znr günü bu mil!&baka<W' t 
vel Fenerba.hçe - GatawarŞ11', 
takımları h118usl bir mU.sa.be.k• 
p:ır-' '~rdzr. 

.. Jneıbahçe 
Paris ve Mısıra 

davet edildi .~ 

"- Bugünkü toplantı husust 
bir tescl<kü!ün içtimaıdrr. Azalar 
aralannda husust olarak konuşa -
bilir ve bunlardan bazılarının ga· 
zetelere geçmesini istemiye'Jilirler. 
Bu itibarla heyeti umumiye bu 
toplantıda gazetecilerin bulunma • 
masını istiyor. Gazeteciler isterler. 
se kentlilerine bilfilıara malfunat 
verilecektir. 

r omiserin bu sözü üzerine içti_
mada. bulunan gazeteciler salon • 
dan çıktılar. Gazeteciler ayrılır • 
ken azalardan birkaçı şöyle di • 
yordu: 

Fenerba.hçe taklDllI!ltza c:1 ;ı~ 
Bugün B!l.kırltöy Veliefendi mm· yapmak lizere Paristen bir t "4'' 

taka.smdaki tren yolunda vücudu- yapılmıştır. Bu tekli! Fene~ıırG,r 
nun yalnız yarrsı kalan bir ceset recileri tarafından tetkik ~ 
bulunmuştur. Cc:ıedin kime ait ol- tedlr. ~ 
fiuğu henilz tesbit edilenl<:di~i gi. Fenerliler ayrıca da mayıf;:',I 
bl, kazoayı rapan tren de maırmı hattaamda Uç maç ya~ 
değildir· i Mısın. da davet edilmi§terdlt• ''- Bu /ley,eti umumiye i~ti -
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~lli~l/b!ıMrQi 
Garp cephesinde ·· ·· k 

' • taarruz ·başlıya 
Belçika ve Holandadaki A man 

· ~lı:ileri geceyarısı Berline git 
M··Londra, 12 (Hususi) - Almanların garp cephesinde taarruza geçmeleri beklenmektedir. 
. uttefik\er orduları herhangi bir taarruza karşı koyma ğa hazır vaziyettedir. Almanyanın Bel

çıka ve Holanda nezdindeki diplomatik mümessilleri, gece yarısı Berline hareket etmişlerdir. 
te:olanda, İstihkamları takviye ve hududun bazı mıntakalarında sivil ahaliyi ' tahliye etmek

r. Almanların, Holanda hududunda yaptıkları tahşidattan başka Brcmen limanı etrafında 
de. ırıühiın askeri tahşidat yapılmaktadır. Fransa ve lngilterenin Holanda topraklarından geç· 

,_ıtıek talebinde bulunduklarına dair verilen habe-r salahiyettar bir menbadan tekzip' edilmektedir. 

A orvec. umum 
~ 

bom bal 1 karargahı 
t>annırnarlka ve Norveçe karşı harekete geçr- umesnn ~ 11 
~•rnan amarauının muınaoefe'\tlne rağmen HDtDer emıretmlş 

lngiliz ordusu Norveç ordusiyle birleşti 
tl&ıı ~klıolın, 12 (A· A·) -: Alman tayyareleri Nyvergaw:ıd'da bulu. 
~ orveç Ord1J8u umumt kanırg!hmuı merkezini bombardıman ve ;n ta.hrib ebnt3lerdlr. 
hın orv~ kralı ile prena Olaf ve bqvekil Nyvergsw:ıd'c!a yemek 
"• :ktelerken ALnan tayyareleri hUcum ederek 30 bomba atml§lar
~bb~Vkii nütralyöz; ate§! altwa almışlardır· Her UçU de knçm&ğa te
~.,r..~1.§lerse de bindikleri otomobil biraz sonra Al.mAn bombe.r
bıtcb la.3.'.yarelerinln bilcumuna uğramI§ olduğündan ormana iltica 
lnetı :Yetınııo kalmı§lır· Kral Ue pre.na ve ba§vekll, netioede eali-
N Yvergeund'a dönmUşlerdlr· 

0 
·;eçliler, geniş bir cephe vücude getirdiler 

llıettn ~kholm, 12 <A· A·) - Dtin akşamki bveç gaıetelerl, Norve~
ltrıtı b veç hududuna muvazi geni§ bir cephe vUeuda getlrmie olduk

t lldlrınekted.lr. 
Norv,.,, 

llılltr -.. ordusu, bUtUn nnkil vasıtalarına vazryet etml§tlr· Norveç 
ezelert l · 

ıtıan le • sveç hududu yakmmda hareklt icra etmekte olan Al-

'Uftat Itaatı Ue Trondjhemdckl Alman kuvvel kWllyeslıı.l tardWzıeğe 
~ lll&ktadır. 

01"'9eç h"'-~ 
St Uft.umeti gerilere çekildi · 

~ lay ()kho.Iın, 12 (A. A.) - Tidnigarnaa Telegrambyraa'nm tttma
"eç bı::u bır rnenbamdan öğrendiğine g5re, Norveç kral aile& ile Nor
~ klıxı ınett erklıu, bulunmakta oldukları oehlrden, ahali a.rumda 
lertı:ıhı :lerin Y1lralanmaaın.a sebebiyet vcrmlf olan Alman tayyare. 
~Gtttzrtıbtırdn:nanıru ınUteakib daha emin yerlere gitmişlerdir· 

OJU> ORDusu NORVEÇ 
1'rta. 'UStnE BİRLEŞTİ 

btıdıruı~~ (Radyo> - Btoldıo!mden 
"'S&ılhıye~ 
"il' lıatıe ?nahafilden vertleıı 
~ar.ılt ;: gl5re, lnsWz kuvveUerı 
~01'\oeç lcu varında karaya çıkmıo ve 
t>ı~r ~eUenıe temasa golmltth 

teıaı a.llzhcı ta.ıtaı:ı, Norveç mecıı~ 
~ ~ı:tt&ı fttkanı:ı:ı olmalde hareke 
lr~~eUert U Bergoııde et. 1ngtıl7 
~ Çarp e blrle§erek Almanlara 

l\.. l§lıfnıı eöyleml§ur. 

\"na:"\ J. ·- :.ıdu, 12 (A. A.) _ 

ıı ltaııd1na 
~cşrodi! · ~a harekA.tı hakkmc 
bı~.~\do: 'l'C'"ı:nt tcbliğ}er~a Al 
~ J:t.ed ~~I t,ıudr•mandant 8 • 
le ertı.esı 'Beer ın isminin rlltredll
~ t1rıın dl:~deki ecnebi mr-.. Jıid· 
h tt lllUŞah•u a~inl cclbot ..... ektedir 
d tl hat enn kanaatine gBrP 
t '1r \>~:ıralin gözden dllşttiğlinr 
~ n haberleri t • ld etınek-

1'\Jt "'ı. t teb11:;,13~r1 ,,, d r . 
tf <l"'llndf t E' R 
il ltıı1'1ana navya seteri kuvvette. 
'tie l!!ı.ı 11"1 anı J?eneral Sal"""l>"•? 

......... ""'l~ı amlr"'l Iurls'in lslm!C' 
1~ h b "°'Chedlr. 

~de h~ı~:1a.l:ın Alman mahrcUe. 
~ ~ea.:ı._r f''l kanaate g15re an:!. 

.tiıt 'ebe • ı>ek ftcıl'-~ .. o•-.. strn 
~f&tbıhı bler dolııo•r11ııe r· ."V"" 

· Ya.pılmamna itiraz etnııe. 

lı\~~e~!lf!tte a.ktedilen "On .., .. ,."J. 
"''-> ?il'•..,,~- .• 

~ n,..ı U .~ -- __ _.,_. 
~ \t'at '7A e Reader'I dfnlememcfr 
l ıı\.'\oetıe;-''" ve btit"".I A, 
.,e_ t>anı nln br.•ku ... .,.,~anı sıfatı 
""<tr ın arka N ~kete ve orvf'"E' kl!t1'' 

Is ge~llrııeru• cmret?TVştir. 

~to\Jıo~Ç'.l'E E1'T·~E 
1\1, ~brı ::n. 12 - GötPh ...... aha'! 
ted.ebı:Y&nın Norveee uker eev. 

ek ~in laveçe tumız e-

deceği kOTlnuıo !çlııde yscamakta· 
~rr- İsveç büktlmett. fcab.,...ı• uke· 
-t nakllvı!.tta kullaıı.tll!' ~ 't Mn ("'l\ 

'ebı-r~dekf bUtnn nakil n<Jrtalar· 
na Va.zTVet r' ·~tır- D"'1 _ 
ian"Msta-f'<'" iki <'r~... ......... •·· · ' 
kesii,areti verllmlştlr· üv~ muh
temel b'r t" .. -rvıa karşı ko•'lr" 1" 

1 'n bUtun tedbirleri ~·-··tır· ! 
ve~ sahili at•Tldarmda iki ı ·~e .. 
'1aklive gembi dol~rrken. ~rUl 
-.1ı .. ~11r. 

AJANSIN \'ERDlGt MALUMAT 
f"l)• .... --... ,.., ' ·'·) - bvcr 

'ıalkt bUyUk bir e-ndl~e i,..1.,dc ··-. 
•wec;Uler Almanlarm hllk"""Pttc
'forvPrP .. iln-1 .. ,.,Jen t•kvf••P. kttııı· 
'aman lsvcc:ten geı:fl'l"··-1 tale' 
"'h"""'ınden kl'I,.,,..., .. •-~ .. dTt"l•r-

Almanlnrm bövle bh· talebde ı.'J
'•ınduklarm& dair verilen haberler 
.,_;., "''r menbadan tel .. , edilme • 
~ .. r'4ir. 

DIF,er el~ettt~n hll~i-'' ··-~ .. ,. rrl! · 
?'P. hlikfımet maltıımlan "'': ,.1trr" 
ı.ın hdar sıfunak fnp,a ettirmlıter
~lr· Grrp •Phtin bUUln ?!!ılı!ıırı ·· ı-
'Urülmr>kt<>dir. • 

Askt'rf naklh'at yamlmam iM! 
'!lalin!' karşı blltnn nakil ~rt.a.lt.· 
n mtl!'IAde~ edflmlştlr. 

(';öJ"h0!""'11 1 .,_ kf'".,.. Pfrp'fk bf• 
..,~a•"r'4e bulunan Halm!'tıııA'~a lıa. 
va tehllkeııl f11aretf v~"'di~ı- dt' · 
"'r •ıtvfa ıio111.,,.,sktııı~rr" 

Götebnr"'. t! CA· A.) _ Ba 18 
bnh ~aat :s.20 'ae ve 8 da hava teh 
llke!!lnl bildiren dtldUkler ~almış· 
tır. Bu lııarr>t 111veçte verilmJ~ ola• 
11< ftıarPttfr. 

OONANM \ZAYİATI VEKONU 
tngtllr.ce The Star gazeteai diyor 

ki: 
"Resmen leeyytıd eden baberlnr 

gbre Almanlar, Norveç bareklb u 
ııumd& ıtmdt19 · kadıt.1" ha:rp ,.. aak 
llye g'em.ia1 olarak suıeo tan ~ 

ınlşlerdfr. BWldan bıı§ka ~1 blıı toıı 

gem! de ağır b&aara uğ'ramıo ve bun 
l&rm da hiç değilse bir luemı b&tm.ıf 
tır ... 

••• 
Londra, 12 - Gelen haberlere 

göre Norveçte Almanlarla Nor • 
veç kuvvetleri arasında Alman 
askeri çıkanlan cenup, garp ve 
ıimal mıntakalannda şiddetli çar· 
pt~ devam etmektedir. 

NORVEÇ HOKOMETINlN 
TEBLICil 

Diln Norveç hükumeti, Elvc. 
rumda atafıdald tebliği neıret· 

mittir: 
Norveç kıtalan, Almanlar tara. 

fından tehdit edilen bUtün nokta. 
!arda tahaşşüt etmişlerdir. Kıta. 
lann ıeferbertiği, bütün memle. 
kette. metodlu bir şekilde devam 
etmektedir. 

Elverum istikametinde ilerle • 
meye teıebbüs eden Alma!'l kıtaatı 
Eidsvola ya.kınında pUskürtW • 
milştür. 

Norveç genel kurmayı, tekmil 
Vestlandet eyaleti dahilinde mü. 

nüllil efrat ile ve istihkAm müfre. 
zeleriyle takviye edilmiştir. Al • 
mantar yaklaşınca bir ateş bat • 
tiyla karşılaşmışlar ve yarım saat 
süren bir muharebeden sonra 
oüskürtül:nilşlerdir. 

Norveç müfreuleri parlak bir 
muvaffakıyet kazanmışlardır. Al. 
man kıtaları ku~~ı:ı~anı ölmü§. 
tür. Almanlar efrattan külliyetli 
zayiat vermişlerdir. Nor ... eçliler. 
den ancak iki yaralı vardır. 

NARVtKTEKI ALMAN KUV. 
VETLERI MUHASARA 

EDiLiYOR 

Bu sah<!h alınan haberl~re s:öre 
30 bin Norve<jli, Narvik limanın 
daki Alman kuvvetlerini muhasa 
ra ediyorlar. Norve~lilcr, demir 
yüklü bir treni, Narvikten 19 ki 
lometre mesafede yukarıdan a 
sağıya yuvarl:.mı~lar ve ş1mendi 
fer yolunu tamamile tıkamışlar • 

dafaa tedbirleri almıştır. Bergen. ~ 
de. Ncrveçliter müdafaa tertibatı 1'-'Cj h n Ü Q 9 ; 
alımşlardtr ve Alman krtaatının 
bu· mevkide bozgun verdikleri * CUmhurreı.aı tamet tııönll dün 
kunetle tahmin edilmektedir Ankara civarında bir atlı gezinti 
Trondhem'de de vaziyet bunun yapmıştır. Mllll Şef, yanında Başve 
aynıdır. kil, Milll MUda..faa Vekllt ve Genel 

Oslo haliçi d şındaki Rolarne 1 Kurn:ay 'klnd reisi bulunduğu halde 
'stihkS.mlan dün ak•:-ma kadar 1 TUrkkuşu meydanına clvar aahadıı 
m"kave:net etmekteydi. bazı tatbikat l12:erlnde bir müddet 

Elvenına ula~maya çalışan Al. tetkiklerde bulunmuştur. 
rnan kıtaatlan Almanvanın Oslo * Sıhhiye Vekili Huıoaı Alatac 
elçili~i hava jlta~esinin kumanda. bu sabahki trenle Ankaradan şehri 
sı altındadır. Alman k1talarının ml.%.e gelml§tır. 
hedefi, Norveç par15mentosu aza. * Kızılırmak nehri birdenbire 6 
sını ve Kral ile hükOmet erkanını metre yük.selmio ve Çorum kazasına 
esir .almalc olduğu anlaşıl bağlı bazı köyleri tehdide başl&mıo 
maktadır, Bu m ı n t a k a d a tır. Sularm ısuı~ma uğrayan oa · 
~imdiye kadar müdafaa ter · mancık kazaaı bo§alWlIU§tır. 

tibatı atmmamışsa da süratle Nor • P'ra.ıı.aız pasU korunma mlltehaa 
veç askerlerinden mUrekkep mUf. ı:ııaı Amiral H'.uren Dablltye VekAletı 
rezeler tetkll edilmiş. bunlar ~ö. Seferberlik Umum MüdUrU Hüsamet 

HARP 
Yakın Şarktan 
· uzakl2ş~ ı ! 

Budapeete, ıı CA· A·) .!...- Mag· 
yar N emzet gueteal yazıyor: 

Alman harb don.anmumm uğra. 
mq olduğu ağtr zayiat, bundan 
'>övle denizde ancak Alman tah 
tclbahirlerlnln şöyle böyle bir rol 
"l"'lltyabilmelerl neticesini verecek 
•ır. 

Ilu gazete, büvUk L:uvvct:crio 
i\vrupnnın ~imnllnde toplnnmııı ol 
ınaıımm muvakkaten cenubu eıırki 
\vrupa ile yakm ~arktan her tnr
lil tablilreli uıakiqtırmış olduğu 
mlltal~ aerdetmetı.ur. 

Un Ue beraber dün akftUD Ankaraya 
gltml§Ur. Vali ve Belediye Reisi LQt. 
ti Kırdar Amiral ıeretlne Parkoteldl' 
bir ziyafet vermfıttr . 

* Haber aldığınıza göre, MlW MU 
dıı.ta.a Vek{lJetine 58 mllyon llralık tev 
kalii.de tahsisat verilme.si hak.km· 
daki kanuna ek olarak yenJ bir 
kanun llyilıl\Sl ha.zırlanmış. ou~ 
Meclise verllmlotlr· Bu l!yiha ile 
hllkfunet mllll mUda!aa ihtiyaçla
rına harca.nınak üzere blltçeye ay
nca ve yeniden 12 milyon llralık 
•a,., .. ı .. "t fetı-l""f'ktedlr· 
* Nrt gün evvel ııellerln hDcu . 

muna uğrayarak çöken A vnıpa bat 
tının Çatıılcn ile Hadımköy arıııımda 

ki 3~ m.!~rcllk kısmı tamir \•e tahkh 
c rnmel<tedlr. 

*' Harp b:ı.şlarlı~ındıınbcrt Alı:n:!o!ı 

yadan hiç hlr maddenin memlekcU 
m!ze gelmedl~ln1 gören bazı açıkı;ti2 
•~,.. •'Aepfrln Bayer'' komprimelerlnl 
takUd ede~k plyuaya ıürmllşlerdlr 
Zabıta taratnıdaD 19.Pılan t&hklkat 
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No.i8 \' a:ı:an: Orhan Rahmı (.;ö!:re 

- Demek ki. .. 
- Evet Prenses, benim teessü. 

rüm, andcce ve sadece böyle bit 
aşk macerasının duyulmasır.dan 
ve onun, Alcksnndrm hastalığın· 
dan ibarettir. 

- Şu halde? 
- Şu halde, gene serbestsiniz, 

gidip Dukaya açabilirsiniz .. Tah· 
kikat, tedkikat ve her şey, ancak 
benim, bir zabitle sevişmekte ol· 
duğumu meydana çıkarmaktan 
ba§ka bir şeye yaramıyacaktır. 
Ne başka bir erkek, ne bir gizli 
yol, ne bir §Cy •. Size itiraf ede
rim ki, böyle bir slrandalın şüyuu, 
benim için bir felaket olacaktır. 
Hatta ve hatta, kendimi bundan 
kurtarmak isin, temin size karşı 
çok ağır ve caniyane bir düşünce 
bile duymu§tum. Fakat gördüm 
ki, siz benden kuvvetlisiniz. Vic· 
danının hitap ediyorum: 

Beni, gidip Dukaya haber ve· 
riniz ve bir kadının, bir gençle 
elan ır.ün1sebet!.nden size düşe
cek bir zevk varsa o zevki tatı -
nız. 

İrini gayri ihtiyarl: 
- Hayır ·diye bağırdı· böyle 

münasebetlere hic; te karışacak 
insan değilim. Ben'm aradığım, 
böyle bir gizli yolda, bar.a men
sup bir gencin b:ışına gelmi~ ol
ması muhtemel bir felaketi aydın· 
latmaktır. 

Söyliyeceğimi söyledim 
Pre:lsesim 1 Asaletiniz, tcrefinit, 
vicdanınıt neyi emrediyorsa onu 
yapınız. Ben, biç bir lekesi, ça· 
muru, vicdansızlığı bulunmayan 
a~kımın getireceği felSkete bo· 
yun eğm:ğe haz:ırrm. 

İste bu son cUmle ile f rini da. 
vay; kavbctmişti. Somma kadar 
muvaffa1:1yecle yürüdüğü halde 
bir tek manevra ile kozunu elin· 
den kac;ırmıştı. 

- Peki, o eve nasıl girerdi· 
niz:? 

- Hizmet~i kıyafetinde. Hem 
de kendi hizmetçim yanımd:ı ol
duğu halde .. Ayıp değil ya, ıöy. 
lüvorum işte: 

HattS, ısuradaki buradaki tar· 
boşlara gondolun içihden lakırdı 
at;: ata gidiyorum .. 

İrini icini ~ekti, başınr i~di: 
- tnanrrım Prenses .. A§k, in· 

sam her şeyi yaptırır .. 
Dorota, genis bir nefes aldı. 

Sevindrıi tutmak için ne •apaca
~ınr b1l:!ıiyordu. Aya"!a kalktı, 
trininin ı. a.-ıına gelin oturdu: 

- Felakette müşterek miyiz 
•ok~? 

- Anlamadım ... 
- , Benim sevdiğim erkek öl • 

neUceslnde ta.klld Bayer aspirinleri • 
n1n yapıldifı lmal&thanenlıı tzl k~ • 
tedllmlştlr. 

• Balkanlarda, ıehrlmlzde ve An. 
karada temeUler vererek Surtyeye 
lfden Komedi Fra.ııMZ arUııtıert dUD 
g'e<:e Su.rlyeden d!inmU§ler ve bu sa 
bah Parue hareket ctml§lerdlr. Ma. 
rl Bel, bir ay kadar l.atırahat içtıı 

tskendertyede katmrotır. 
* BUyUk oatr AbdUlbak HAmldlıı 

ölümUnUn üçüncU dBnUm yılı mll
nast>betile yarın mezarı haşmda 
btlytik bir ihtifal yarıılacaktır· · 

* Mllll Müdataa VeklleUm.lzlD 
•Bııterdiği lüzum Uzerine memle
kette dikiş lpl"ğl imali için Sil
merbank tarafından '"'ve tesu.at 
yapılması ve tesisat lı;iı. 600 tıu. 
'lira mütedavil sermaye \·erümes: 
hakkındaki koordinasyon lıeyf'ti 
karan Vekiller Heyetinct kabul .. 
dJlm"ıUr· 

* Mllll Müdafaa VekA!eUnln g!ia_ 
· terdJği lllzum il.zerine aakert fabrika· 

tarda 18 ya~md&n aşağı kız ve erkek 
amelelerin geceleri de Ç4111bnlmaaı 
batta taUll kanunWlun tatbik olun 
mamaaı kararlaştınlmıvtır. 

* tetanbul İzmir, Ankara ve Adana 
araıımcıa yapılmakta olan posta e§ . 
ya.ııına mahsus tayyare acferlerı ba. 

valarm düzelmeal üzerine lnUzama 
girmiş Ur. 

Yolcu nakllyatma pazartut ınnu 
bqta.ııacaktır. 

Btl.kr91 • llta.ı:ıbul tayyare &eterle. 
rine mayısta bqlanmuı muhtemel • 
dlr, 

* Alman guetelerlnfn p.rk mu -
hablrlcrlnden Hennan. on lkJ gUn ev 
vel ochrlmfı:e gomı, ve J~lre git 
ol ;;ıtl . .\iman gazetct'l, lzmlr K11r~ı 

yakasmdakt memnu ruı:. tııkı.ı.lla rıazı 

fotoğrııflar alırken yı.ıkl\lan:nıo, .. d 
Uyeye vcrl'm' Ur. · 
* Vck!ller HeyeU, bütün memle . 

kette ev, dUltkAn vesaire ldnı.ıarmm 
geçen ttııeld rı!llbetten )'Ukan çık& -
nlmam.smı ka.rarla§tımugtır, 

mek üzue .. Seninki ise, söyledik· 
lcri. e bakılırsa, meyaanua yok 
"e sen onun başına bir felaketin 
geim.ş ol:nasınuan korkuyorsun .. 

- Hayır, benim aradığım « · 
kek, aşıkım değildir .. 

.:.. l •'akat gözıermiz öyle söyle· 
miyor güzel ~renses. 

İrini cevap •;ermedi. Dorota 
devam etti : 

- Görüyor musunuz:; aşk uğ. 
runda uzak veya yakın bir tanı· 
dık kadının hayatına kadar aaıdı· 
rabiliyormuş. Şu hrude, benım de 
gene aynı u~ur~a. geceyarıaı cöy· 
le oir yere gidebilmekliğim im .. 
k5.nsız bir şey midir? lztırabı.uzı 
çok büylik b .. frUyorum gilzel mi· 
safirim.. Fakat ümidinizi kes
meyiniz:. 

- Onu hiç bir yerde bulama· 
dım. Yava~ yavaş, içime yeis çö .. 
küyor. 

- Hayır, bir genç kadın, ken· 
disini bu kadar çabuk kaybetı:ıez. 

İrini kalktı, çantasını açtı .• 
Mendili çakarıp Dorotaya uzattı: 

- Beni affediniz .. Asabiyet ve 
heyecanla, ayni zamanda verileu 
yanlı~ malumatla sizi rahat~ 
ettim. 

Dorota mendili aldı, sonra İri
niye sarıldı, onu yanaklarından 
öptli : • 

- Bana hayat verdiniz Prcn• 
seı İrini. Siz: çok asil bir bdmaı. 
nıı. Size her erkek tapınmalıdır. 
Fena §ekilde başlıyan müna&ebe
timiz, iyi ve kuvvetli bir d1.1stluk 
olarak yaşarsa çok sevineceğim. 
tik ırsatta gelip sizi göreceğim.. 
inşaallab o vakte kadar ıiz iyi 
bir haber almış clursunuı. Ve 
ir.şaallah, o vakte kadar benimki 
de iyileşir .. 

İrini hafifçe güldü ve Dorota· 
nm kollarının arasından ııyrıla· 
rak yürüdü: 

Zavallı, aldanmııtı. Dorota, o.. 
nun mert, asil bir damarından 
mükemmelen istifade etmi§ti. 

İrini, şimdi ıon ümidini de 
kaybetmiş olarak Prenseı Doro. 
ta.11n sarayından çıkarken, Doro
ts, dudaklarında biriken kahka -
bayı z:or tuttu. 

Ve İrini p.:o:ıdoluna atlayınca, 
oda hizmetçilerini çağırdı. Gidi 
bir emir verdi. Be emrin muhte -

. vıyatı, kısaca •uydu: 
- Aleksandr, derhal evinden 

kaldırılarak şu karşıki burunda 
duran gemimle götürillecektir. 
Doktora söyleyiniz, o da haıta• 
nın yanından ayrılmıyacaktır. 
Kaptanıma da söyleyiniz gemiye 
kimse yaklaşamaz. 

Hastanın vaziyetini bana ip· 
retle vereceksiniz. Eğer Alek.. 
aandr iyileşirse, iki kırmm ışık. 
eğer bildiğimiı gibi ise tek kınm
zı ışık yanacak, f enalqıyor ve 
tehlikeye doğru gidiyorsa bafıf 
bir beyaz !§ık, ve eter feUket 
vukubulursa o takdirde hiç. biç 
bir fCY yok .• 

Şayanı hayret olan nokta, Do
rotanın ruhunda, hakikaten o ru
ha yakıımıyan ve Meta inanılmr 
yan •bir aşkın tutU§ltlUt olmuıy· 
dı. 

••• 
trlni gondola bi:':!nce bir daki

ka düşündü: 
- Ne yapsam ki... 
En muvafıkı, Kiyaraya gitmek

ti. Çünkil oncağız: bekliyordu ve 
zavall .nın, hissiyatını l!yıkile ifa
de edememesine rağmen bUyilk 
buhranlar içinde yuvarlandığını 
anlıyordu. 

- Ah Doğlll .diye mırıldandı· 
ba,ımıza öyle bir iş açtın ki. 

Ve birdenbire hatırına, Safiye 
Sultan geldi: · 
Eğer Doğan, Venedik sokakla· 

rında ve izb::d~lerinde bir felli 
kete maruz: kalmış!>a, Safiye Sul 
tan vasıtar.ile Osm~nlı Padi~1hmı 
kandırıp şu Venedi~in ba~ına bir 
çorap örniek isten bile değild~ 

••• 
Dukanm hassa zabiti, filhakika 

bir buçuk saat ıonra artık gen.id:: 
tedavi edilmeie batlamı§tı. Ak. 
tam olmuıtu. 

Aleksandr sayıklıyordu. 
- Ne deliksnlı. ne kahraman 

hir di!sman?. B ıı adam Venedikli 
de ~il .. Ifö•·l· .. p.,,eJ bir erkek ya· 
ra · , ., .. -!l ~•n• t·n r·,. c3--;t-"'ım. 

n t 'lr •.• · .. İ "in ~evdi Hasta 
en h · ı r ... ,., lı b:r cl•v .. ,. "'eririvor 
du. Bıı tlevrevi atlatabilirse kere. 
nl yırtacaktı: Fakat buna imkln 
göremiyordu. Buhran azamt tld· 
\ietile ıelmiJtl. 

\ 

' 
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SOVYET RUSY ADA 
KARI KOCA HAYA Ti 

Ben, Mosl:ovada evlenmiştim. 
Nikah merasimi iki dakika 
sürmaştü. Belediye dairesine gel
miş. imzamızı atarak işi hallet -
mi~tik! 

'U. cm. r '·adm, icap ettiği tak
ird~ boşanma i .. teklerimin yanda· 
ki daıreye bildirilmesini söyledi. 
Derhal bo,.:mıp bo .. an-ımıyac:ığı 
mı sordum. Gayet ciddiyetle ce . 
vap verdı: 

• - Hayır, ı;.'dn meseleyi ya
nn sab,.,h halledebilirsiniz. Vere
ceğiniz meblağ be§. rubledir; l:a. 
rınıza boş.ı.ndığmızı bildiren kart 
ve pul parası buna dahıldir. 

f) ""' * 
Sovyet Ru.,y::ıda evlenme şekli, 

buada.1 yedi rek"z sene evvel 
bö) leydi. Ve kolay evlenme ve 
boşanma Rusyadaydr. 

Bugi.ın vaziyet değişmiş bulu· 
nt:yor: l 936 scn~sinden itibaren, 
uu. "s rbe t" evlenmelere karşı 
bir mücadele açıldı. Şimdi bo -
11anım::ar e ... kisi gibi kolayMda 
olmuvor. Hatta ge"çen sene, lü -
zumunclan fazla lir k.:ıç karı de· 
iştirm:ş, yani bo~cınmış olan er

ı el--J•r ''S vyet kanunlarını sui. 
istimal ettiklerinden dolayı,, tev. 
kif edildiler. 

Stalin, Hitler gibi, doğumların 
artması için elinden gelen her şe· 
yi yapıyor. Stalin, Rusyanın 197 ı 
1ienesinde 300,000,000 nufusa 
malilt olmasını istiyor. Rqsyanın 
bugünkü nufusu 180 milyondur. 
Boş olan vasi araziyi doldur -

malt w:m; bu da nncak doğumla 
olur. 

Köylülerin az çocuk yetiştir
uikleri:ni gören hükumet, çok ço· 
cuklu annelere mükafat dağıtma· 
ğa başladı. 

JJıoskovada bulunan kadınlar 
iÖu propagandadan memnun ol -
madılar. Aileleri zaten kalabalık· 
tı. "Dışanda, fabrika v.e daireler
de ç.-ılıçan bir k:ıdın aynı zaman. 
da amelelik yap~bilir mi? diye 
söyleniyorlardı. 

Hükumet bunun üzerine hı·:.u.· 
si doğum hastahaneleri ktır-•c·ı 
ğını vaadetti. 

Propaganda tesirini gösterdi. 
doğum artıyordu. Lakin hükume 
tin yardım vaadi gecikiyordu. 
Doğan çocuk birkaç ay sonra 

hükumete tevdi olunuyor ve ana 
böylece işine tekrar devam edebi
liyordu. 

Çocuk yürümeğe ve konuşma
ğa başlar başlamaz Stalin metod· 
larınm kalıbına sokuluyordu. 

Dört veya beş yaşına gelince 
çocuğa "S. S. C. Birliğinde ya
şadığı için kendisini bahtiyar his. 
sctme .. ini .. öğretirler. 

Sovyet Rusyada, tahsil 1 O sene 
sürer ve her talebe bir Sovy~t 
•;atanclaşı olarak yetirtirilir. 

Sovyet ahbaplarımdan biri ba
na acı acı "ikayette bulunarak on 
altı yaşındaki oğlunun Rus mil
letinin tarihin1en bihaber oldu
ğunu söyledi. Yegane bildiği şey, 
&ovyet idaresinden evvel yaşayan 
Rusların esir ve korkaktan başka 
bir şey olmadıklarıydı. 

* «· * 
Sovyet Rusyada icrayı san'at 

eden her doktor h:ı.ftanın muay· 
yen günlerinde hükumet hasta · 
hanelerinde çahşmağa mecbur
durlar. 

Rusyada hususi doktorların 
muayenehaneleri, doktora aynı za 
manda yatak odası vazifesini gö
rür. Rus doktorları hariçten tıb
bi gazeteler getiremedikleri için 
müştekidirler. Hükumet lıuna 
müsaade etmemektedir. 

Maamafih şunu itiraf etmek 
Hizımdır ki, Sovyet tababeti, 
Ruslara pek mühim hizmetlerde 
bulunmuştur. Bu. Sovyet idaresi 
için mühim bir zaferidir. 

oJGo * * 
Şimdiye kadar çıkan bir kaç 

makalede, size Sovyet Rusya 
hakkında biraz maliımnt vermek 
istedim, lfıkin bitirmeden şunu 
ilave edeyim ki Bitler - Stalin 
anlaşması Sovyetlerin lehine ol-
mayacaktır. S O N 

mağa başlıyor ve büyük bir dik
katle, bu sözlerin ardından ne 
geleceğini düşünüyordu:) Sonra 

! 
.Mister Releston, Follingsliye 
geldi. Beraberinde Fredrik Bri. 
ı:ınd bulunuyordu. Relcston, Fol
fü1gsli ile konuştuğu müddetçe, 
f'rcclrik yalnız kalmıştı. Bu sıra
d::ı Fredrik bastonu gördü. Alıp 
muayene etmek fırsatını buldu ve 
;,u esnada gözüne ilişti. 

-- General Darson'un isminin 
roş harfleri değil mi? ••.. 

Fredrik, Follingsli'nin gene
ral Darsonla görüştüğünü bu su

Bir casusluk ve 
Yazan: M aksvel Gcant 

retle öğrenmiş oldu ... Keza "Giz- zereyken tuzağa düşürülüp ya
li vesika" da tadilat yapmağ:ı kalanacaktır. Aynı zanınnda bir 
memur edildiğini tahmin edecek başka ihtimal daha görüyorum: 
kadar Follingsli hakkında mallı.· Ya bu malumatı Hugo Krilon da 
matı vardı. öğrenecek olursa ..• Derhal Fred-

- Tamam ... Çünkü Follingsli- rik Brilandla temasa geçmeğe 
nin Hindistanda bulunduğu sıra- çalışacaktır. Bu vaziyette yine 
da. orduya müteallik şifre ve tehlikeli bir şey olmaz mı? 
planlar tertip ve tadil ettiği her- - Öyle bir vaziyetin, hükumet 
kesçe mlliım bir hakikatti. İşte için büyük bir tehlike teşkil ede· 
bu sebepten Fredrik uydurma ceğini zannetmiyorum ... 
kaza haberile Follingsliyi evin- Fakat Hugo Krilon için cidden 
den uzaklaştırdı ve onun gaybu- büyük bir tehlike olur. 
biyeti esnasında planı çaldı. - Beni iyi anlam:ıyorsunuz. 
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kendinden geçmiş bir halde yer
de boylu boyunca yatıyordu. 
Gırtlağına kadar sarılmış par
makların tazyıkile adeta tıkan
mış ve yarım düzineyi müteca • 
viz insanın ağırhğiyle felce uğ· 
ramış bir vaziyetteydi. 

Kendinden geçtiği son daki
kada gözlerine akseden manzara, 
Hugo K•ilon'un, en büyük düş· 
manını yenmekten duyduğu bü. 
yük bir zafer gülümseyişile sırı
tan korkunç yüzüydü. 

* * • 
"F. 3" bu sözleri söyledikten Meselfi Krilon, gizli teşkil~ttıın 

sonra şöyle dedi: habersiz olarak, bütün hakikatle- Granston, Hugo Krilon ile kar-
- Pekala ..• Generalin bastonu ri öğrense .. Mesela, onun bu ha- şıla~masından hemen biraz sonra, 

ne oldu? kikatleri öğrenmesine mani ola. BarJingan oteline pos bıyıklı bir 
- Fredrik on:.ı Follingsli, a· bilecek hiç bir şey bulunmasa.. adam geldi ve mebus Lcreston'un 

celeyle dışarı çıkarken bulamasın O zaman tehlike, yine büyük de- oturduğu daireye çıktı. Releston, 
diye ortadan kaldırmıştı. Fred. ğil midir? derhal pos bıyıklı adamı aldı. Bu 
rik planı çalarken, bastonu da be- I Hiç te değil. adam, "gizli servis" mensupla-
rabcr alıp götürdü. Maksadı, ora. - Tamam ... işte ben de onun rından Vik Narketti. 
da harbiye nezaretine ait evrak için Krilon'un bu hakikatleri öğ· Vik Narket: 
bulunduğunu nereden öğrendiği· renmesi taraftarıyım. Ve bu ha- - "8 x" hakkında konuşmağa 
ni belli edecek bir iz bırakmamak kikatleri öğrenmesini kararlaştır. geldim, dedi. Bu meseleye dair 
tı. Zira eğer generalin bastonu or· dım. bütün tafsilatın "Karagölge" ye 
tada kalsaydı Fredrik tarafın· Doğrusunu isterseniz, Hugo bildirileceğini temin etmiştin 1 
dan da görülmüş olacağı tabii Krilon bunları daha şimdiden öğ- - Evet etmiştim. Dediğim gi. 
idi. O takdirde şöyle diyecek. renmiş ve kıymetini de takdir et- bi de yaptım. Lazımgelen malil -
terdi: miştir. (Bu sözleri söyledikteı1 matı "Karagölge" nin arkadaşı 

"Tamam ... General Darson'un sonra soluk yüzlü adamın dudak- Lamont Granston'a vec-dim. 
bastonunun burada bulunması. larında şeytani bir tebessüm be. Mahkeme reisi bizzat, Granstonu, 
Follingsli'nin harbiye nezaretile lirdi. V c aktör vari bir sesle: muhakeme salonuna çağırmıştı. 

·yeni bir temasta bulunduğunu - H ugo Kliron benim l dedi. - Aynı zamanda bir şey daha 
ve yeni bazı planlar, vesikalar Soluk yüzlü adam son sözünü taahhüt etmiştin! Granstonla 
tadili için direktif aldığını gös- bitir~en önce Granston ayağa yaptığın bütün görüşmeler hak
terir... "Fredrik'in bu suretle. kalkmıştı. Sağ eli derhal arka ce- kında bize malumat verecek; 
harekete geçtiğine hükmedilerek bine gidiyor ve kendisine "F. 3" icabında kendini görme!c istedi • 
yakalanması kolaylaşacaktı.. süsü veren bu sahte adamı sin • ğimiz zaman nerede görebileceği. 

Granston bir Hihza durdu. Son- dirmek istiyordu. mizi bildirecektin. 
ra sözüne devam etti: Fakat kapıları kapatan perde- Releston, sözü kesmek ve bir 

- Fredrik, general Grans- terin ardından derhal birtakım a- şey söylemek istiyordu. Fakat 
ton'un kendisini çağıracağ"ını bi- damlar belirdi. Hepsinin de elin- Vik Narket buna meydan verme· 
liyordu. Bu suretle harbiye ne- de tabancalar vardı.. di. Kendi sözlerine devam ede -
zaretine gittiği zaman, bastonu Granston bu gibi vaziyetlere rek: 
da beraber götürdü. Ve generalin alışkın tecrübeli bir adam olduğu - İşte bunu yapamadın Re
dairesine girince bastonu, Fol. için hemen bir kenara sıçramağı leston, dedi. Şimdi "emniyet u. 
lingsli'nin kendi bastonunu bı- akletti. ,.Bir kurşun Krilon'a srka· mumiye" den geliyorum. Holsi
raktığı yere, hemen onun yanına cak geri yanını o korkunç casu- yon otelinde Granstonun bir ta· 
koyuverdi. Böylece Follingsli sun arkadaşlarına ateş edecekti. arruza uğramış olduğunu söyle
bile, bastonunu hakikaten gene- Biribiri ardınca sıkacağı kurşun- diler. 
ralin dairesinde bıraktığına inan- larla bütün bu sürüyü dağıtaca- Releston şaşakalmıştı. Söyle _ 
mıştır. ğına emindi. Yalnız bir saniyecik mek istediği şeyi de, bu haberin ! 

Rüzgarın şiddeti! Musiki istidadı Soluk yüzlü bu adam şömine· fırsat zuhur etseydi... Bu fırsat vahşeti karşısında unutmuştu .. 
ye doğru yürüdü. Arkasını sıcağa zuhur etmedi. Soluk yüzlü ada· Karşısındaki gizli servis memu-

Fahri arkada~lan arasında hem N.P. doktora muayeneye gitti. vererek Granstona uzun uzun mın muavinlerinden üç kişi bir- ru devam ediyordu: 
yalancı hem de mübalağacı olarak Doktor muayeneden sonra N.P. baktı: den arka taraftan üzerine atladı. - Vak'a saat sekizi yedi geçe 
tanınmıgtı. Gene bir gün arkadaş- nin başında bir şiş, bir ur gördü.. - Verdiğiniz malumat çok lar. Sonra üçer üçer, ikişer ta- olmuş. Granston, odasına henüz 
lannı.'l bit' arada toplu bulunduk- - Bu .. Dedi, musikiye istida· kıymetlidir, dedi. Bu vaziyette raftan altı kişi daha atıldı. Grans- çıkmış imiş. Sonra tabanca ses-
lan mcl:alde av ve avcılık hikaye· dınm gösterir. hükumetin tutacağı yol, açıktır. ton tabancasını çıkarmağa mu- leri işitilmiş. 
leri ı:öylcnirken o da vardı. Atıl- N.P. p15nlarr çalanın Fredrik olduğu- vaffak olamadı. - Tabanca sesleri mi? 

- Ben.im başımdan öyle bir hafta evdeki piyanoya Ç-lrptım. bulunduracak ve planı satmak ü- fasına yediği darbelerin tesirile ğu odalardan. Kurşunlardan biri 

yatak odasının duvarını delnÜ~· 
Tabanca seslerini duyan abalı, 
yangın merdiveninden birinlıı kJ• 
çarak otomobile binip sıvıştığını 
söylemektedirler. Otomobil kaÇ· 
mağa muvaffak olmuştu. O ı;ıra· 
da,otel hizmetçileri Granston'utı 
dairesine girmişler. 

- Granston'un cesedini bul· 
muşlar? 

- Hayır. Granston ortadaıt 
kaybolmuştur. Kendisinin ne ol• 
duğunu kimse bilemeyor. 

Releston rahat bir nefes aldı.'. 
- Granston'u, yakalayıp go: 

türmüş olmalarına ihtimal yok 
tur, dedi. Zira tecavüz eden ada· 
m n yalnız başına kaçması da bU· 
nu P-Österiyor. 

Vik Narket, Releston'un b\l 
fikrini makul gördü. Fakat onun 
anlatmak istediği bir şey dalı' 
vardı. 

- Siz, dedi. Mühim bir no1" 
tayı gözden kaçırıyorsunut·· 
Granstonu öldürmek istiyen tıe~ 
kimse, muhakkak surette "fevl<• 
lade tedbir planı" ile alakadar• 
dır. Belki de planı çalan adattt: 
dır; yahut ta elegeçirmek teşeb 
büsünde bulunan biridir. ı:;ğe! 
Granstonun Holsiyon otelinde 
bulunduğunu bana haber versef 
diniz, ben dahi orada bulun~!~ 
dum. Ve Granstonu öldü~ 
istiyen adamı yakalardık. 

(Devamı -raf) 

Oyun 

Bir baba ölürken, dört evladı· 
na bir meyva bahçesi bırakıyor~. 

Bu bahçeyi tam müsavi bır 9 . 
kilde dörde taksim etmek ıaı~~ 
her kısmında ne bir ağaç el~. 
nede fazla olacak. Bu taksimi ôıııı 
şaramadılar. Siz onlara yar 
edebilirsiniz? • 
Ynp:ımadınızsa. bu sütunun ,oııd 

Günlük bulmaca 
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• dı: -Evet. dedi. Başımı geçen nu bildiğine göre, onu göz altında Üç saniye sonra Granston ka. - Evet, Granston'un oturdu - ı 

:vak·a geçti ki... fllll-----=-------... -------1
------------··-------.--------------:. 

ıDiyerek söze başladı. Biz hep: 1 ., .,._..._.___.--+--+-

' 9 Nakleden: 
- Tıraş! .. Tıraş!.. diye bağr- H • k """ F 1 a a t a a k 

rırken o mütemadiyen cınlatıyor l a g_e - u un ;n. ~ ı 
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BURHAN BURÇAK 

- .Bir gUn, dedi, Küçükçek-
mcce civarında ::ıva çıkmıştım. 

Kar una birdenbire kocaman 
lbir h"yvan çıktı .. Evvela anlrya
madım. Sonra bir ce ne göreyim 
kaIJımda 'koskocaman bir ayı 
fdurmuyor mu? Hep kahkahayı 
lbaatık. 

İ~inıizden biri dayanamıyarak 
eorou: 

- Ne yaptın 
- Tabii derhal nı":m aldım ve 

tetiği cektinı. 
- Ayıyı öldürdün mü? 
-- Öldüre:ektim :ımma rüzgar 

mani oldu. 
- Nasıl? 
- Okadar kuvvetli, o der~ce 

şiddetli rüzğar esiyordu ki .. 
Tüfekten ~ıkan kurşun rüzğa· 

rın tesiri ile geri döndü ve beni 
yaraladı. 

fi.' e ofluyor? 
Bir ... at; vaktile pek samimi 

görüştüğü arl:cı.daşının, istikbale 
kavuştuktan sonra kend?sine -
yardım ctm k öı le dursun -
selfim bile vermekten çekinmesine 
için için kızarmış. Bir gün nasılsa 
hatırını sormak ten::zzülünde bu· 
lunur: 

• - Oğlunuz mektebe gidiyor 
mu? 

- Evet efendim, gidiyor: 
' - Ne okuyor? 
- l!ukuku kaJimeyc riayet et

miyen'ere ıanct ol:uyor ! 

Gece de mi kalaydım? 
- hıltar mı e.iiyorsun. Dün 

seni Saidın evinden çıkarken gör. 
mUşler, 

- Tuhafsın yahu. Elbette çı· 
kacnktım, geceyi orada mı geçir
memi istiyordun. 

Tamamile boşalan tiyatro salonu nn
cak birkaç lamba ile aydınlamyordu. 
Orkestra müzisiyenlerinin boş bıraktığı 

çukur, hezren hemen derin bir l:aranlığa 
gömülmüştü. Küçük Flüt Viyolonsel'e: 

- Nihayet, dedi, sizinle konuşabile. 
ceğim galiba! 

Viyolonsel çekingen bir tavırla cevap 
verdi: 

- Ben size söz söylemeğe cesaret 
edemiyordum. Rahatsız etmekten korku
yorum. 

- İşte, ben ceı:aı et ettim. üç aydan. 
beri bir defa kon~§rrak fırsatını elcgeçir
dik; bunu kaçırmak eelilik olur. 

- Hakikaten, lıc.r akşam, piyes bıt. 
tikten sonra, sizi meşin mahfazanıza, brni 
de keten mantcma kapıyorlar ve birbiri
mize birkaç kelime söylemeden alıp götü
rüyorlar. 

- Hisleriniz, b"qerime cevap verdiği 
için çok bahtiyarım. 

- Ne : alan scyliyeyimı .. Bu r:ı:.ıl>ab
bet sahiden miitekabil.. Fakat bu akşam 
Müzisiyenlerin yeml!ğe davetli o:maları 
tamamile şa.ı:!: .. 

- Evet .. Bu bizim ilk serbest zamanı· 
mız .. İstifade edelim .. 

- Muhavereyi neye çeviriyorsunuz?. 
Bur::ıda böyle yapayalnız olmamız hoş 
değilmiş?. 

- Şüphesiz .. Bu başka birşey ... 
- Fakat çok tatlı birşey.. Size bh-

itirafta bulunmama müsaade eder misiniz? 
- Hiç, siz söylersiniz de, ben dinle· 

mez miyim? 
- öyleyse, söyliyeyim .. Söyliyeyim ki, 

orkestradaki bir yığın sesi., içinde yalnız 
sizi işitiyorum. 

- Ben de size böyle bir itirafta bulu
nayım.. Ben de yalnız sizin şarkınızdan 
zevk duvuyorum. 

- Galiba biz bir arada teganni için 
yaratılmışız .. 

- Ne olursa olsun, bu kadar alet ara· 
sında yine birbirimizi buluyoruz. 

- Ben yalnız sizin için teganni ediyo. 
rum. Öyle sanıyorum ki siz de yalnız be
nim için teganni ediyorsunuz. 

- Ben <le aynen öyleyim.. Kalbimde 
hiç haberdar olmadığım bir teli titretti· 
niz. 

- Sizin sayenizde öyle zamanlarım 
oldu ki kendimi unuttum.. Biz evlenmek 
için yaratılmışız. 

- Sizi dinlemekle hata ettim. 
- Niçin? 
- Ruhumuz tam birbirine göre... Fa-

kat harici şeklimiz ... 
- Boylarımızın farkından mı bahse

diyorsunuz? Bu bizi birbirimizden ayıra. 
maz. Ben sizin parlak vücudunuzu, ahenk
li tellerinizi hayretle seyrediyorum. 

- Mümkün mü? 
- Yemin ederim. 
- Beni ne kadar mesut ettiniz l Çünkü 

beni de sizin narin vücudunuz çekiyor. O 
kadar zarif ve ho~sunuz ki. .• 

- Ah! Hiç birşey bizi ayırmadart be
raberce yaşayabilsek ... 

- Heyhat! Korkuyorum ki bir rüya 
olmasın ... 

* * * 
Bu tatlı sözler b:rdenbire kesildi. 

Flüt Viyolonsel artık yalnız değildi. 
Yemek yenmişti. Müzisiyenler aletlerini 
alıp gitmek i~in yerlerine dönüyorlardı. 
Flüt mahfazasına girdi. Viyolonsel de 
mantosuna büründü. 

Flütçü uzun boylu güzel bir çocuktu. 
Viyolonselist - bir kadın - ufak tefek fa. 
l:at çok latif bir kadındı. ikisi de ellerinde
ki aletlerle büyük bir tezat teşkil ediyorlar
clı. Narin k~dın kocaman Viyolonseli kaldı
rırken Flütçii: 

- Oh 1 imkanı yok... Verin ben taşı
yayım .dedi· gülümseyerek: 

- Niçin? dedi. Her zaman ben taşı
rım. 

- Ziyanıyok .. Rica ederim .. Mfü;aade 
edin .. 

Flütçü pardesösünün cebine yerleştirdi. 

Viyolonseli yüklendi. Genç kız: 
- Haydi öyle ise dedi. Razi ol

maktan başka çare yok, görüyorum. 
Tiyatrodan çıkarak sokakta birkaç a

dım yürüdüler. Flütçü Viyolonseliste: 
- Ne kadar istidat sahibisiniz, dedi... 

Uzun zamanda.'lberi ben buna dikkat et
miştim... Fakat söylemek saadetine 
şimdi nail oluyorum ... 

- Oh t Çok müsamahakarsınız. 
- Hayır, öyle demeyin.. Bilakis, çok 

samimiyim .. Tekniğiniz mükemmel ve tam 
bir artist ruhuna sahipsiniz. üç aydanberi, 
her akşam, yalnız sizin Viyolonseliniıi 
işitiyorum. 

- Sizin gibi birisi tarafından ı:öylenen 
bu sözler benim için büyük bir medihtir. 
Çünkü siz ço!< büyük bir "virtüöz" siniz. 
Ben de itiraf edeyim ki, her akşam, yalnız 
sizi dinliyorum. 

- Demek aramızda böyle gizli bir ba~ 
varmış .. Ben isterdim ki bu ak;amdan 
itibaren başka bir bağ bulunsun ... 

- Nedemek istiyorsunuz? 
- Mesut bir tesadtif bizi yemekte bir. 

birimizin yanına düşürdü. Demin sizdeki 
artist ruhunu takdirden önce, hassas ka
dın ruhunu keşfetmem beni çok sevin· 
dirdi 

- Susun, susun ... 
- Niçin? 
- Vakıt gecikti.. Çok konuştuk .. 

Dönmem lazım... Annem muhakkak ber.i 
~l:ler ... 

- Bu saatte yalnız gitmenize razı 
olamam. Size refakat edeceğim. 

- Yok, yok ... Hakikaten. Rica ederim. 
Zahmet etmeyin .. . 

- Hayır .. Zahmet değil, gelmem ta
zım .• Oturduğunuz evi öğrenmek için gel· 
mem 15zım .. Sonra yarın annenizi nasıl 
bulur ela ondan sizi istiyebilirim ... 

- Ah 1 Doğrumu .. Ne kadar mesudum. 
tşte Viyolonselle küçük Flüt, aralarına 
hiç bir mani girmeden böyle~ beraber 
yaşamağa başladılar. 
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