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Almanların Baltık Sahilleri de Maynlerle Kapatıldı 
~ -----

lfolanda _\ İ a ya 1 ~r driyatik'e torpil 
Belçika 1 dökmeğe başladı 
lü~ük bitaraflar bir~r birer 
~rkunun getirdiği veçhesiz-
1.. VÜıünden kendilerini Ö· 
."_ınc atmaktansa yaşamak 
ıçııı öldürmek.. preru.ipine 
llıııknlıele teşkil edecek bir 
hattı hareket içine girmiye 
llıecbıırdurlar. 

~İZZET BENİCE 
~ltatb' -- -

>ııı /\lb IUamasmda H müttefik· 
l:qYii(j 1!"-aoya üzerinde icap eden 
'4n S.b ila edemenıelcr.ıode aı:ıil 

>\! eplerden b:ri ıic hiç süphe
ilıııı,traııyaııın civarındaki kiıçük 

lıı,, •rııı bitarafıığıdır 
~ ı1' Norvec, DanimaTka, Bel· 
C.cl,, tolanda, Isviçre de bu ara
;:• h~ 1ger bu devl~tle_r h•rp haş
~I lı. ~ anıaz; kcndı kar ve men· 
<\ıllıa aygılarma düşccc .. Icri yerde 
ı,~di nıuııın gaye ve hedeflerini 
''Ph~·edc'rek derhal nıüıtcfik.ler 
~Q y'nde yer alsalardı; yahut da 
i lıı1ı; 8Pnıaılarsa l<'inlandiya ve 
"hat d;vlctleri de dahil olarak 

~~- C<tbbır. (lskandinavya - şimal 
.. "~U) ı şınıali bitaraf nıüsellfilı 
""''•tınteşkiı edip ordu ve donan· 
~~ 1 herhangi taraft"ıı gelecek 
•ııt lı 8 karşı tevhit ve nıüteca
~llıı ek Veçhile yardım etmemek 
b'4landi ~buı etmiş bulun.salardı 
, "t~nkh' Norveç, Dammarka 
~ti u. ~aziyetlerine düşmiye
'iıı· ili Ü gıbı Baltık dedetleri de 
"' '&,, 

8
. ve sevkulceyşi mevk.ile-

~ııt/ et Rusyaya ferağ etmek-
~iı Ulurlard.ı. 
~~raflık, küçiik nıil1etlerin me- ı 
ı:'t•lı.~Ustıır, olmakta da devam 1 

i.:\i h r. Zaten Alman - Polonya 
k""lar aşlaınadan önce dahi Al • ;r ı..;~. Politikası küçük devlet-
~ 'l;,•aı ış etmek ve birer birer 
·~lep j Çerçevesi içinde bıraka
~ıı.;ı. • enıekti. 
c,. ! d~~I bunu .Y~ptığı gibi daha 

·f~ liltr~t polıtikalan da bu be
l ~o,. u. 
, 41ba~•ç ~e Danimarka son iki 
4 diiıt Ve oteki bifaraflann gözü-

1 li~ıa h~çacak bir acı derstir. 
~~'%a •taraflık denilen ölüm çu
ı 11•t h •aplanıp kalan küçük dev
i' aıayu dersten ibret almaz ve 
-~·~ı.; a gelip cephelerini tayin 
ı~i akt~e bugün değilse yarın 
~ atı•t' ete sürüklenecek ve is
, 'lııui'ne veda edeceklerdir. 

C' leh, ~ırada ve tehlikenin en 
,~•r, ıı 

1
ur ettiği hat üı.crinde 

1 
dı1 , 0 anda, Belçika, lsviçre 

ı,, ''•c . 
f ''tlt"' • orveçin başına gelen a-

Otranto limanının önü kapatıldı 
Sergi münasebetile yüzlerce Alman turistinin Bel

grada gelmesi Yugoslavları kuşkulandırdı 
l,onılra 14 (Hususi) -

Belgrattao buraya gelen ma
lumata gört, Almıınların 

1'.lagaofurt'ta yapmakta ol
dukları tah~idat Yugoslav
yada heyec"nla kar~ıla::ı• 
mıştır. ·nu talışi ·ahu askeri 
bir harekete ha~langıç teş
kil edip etmiycceği malüm 
değildir . Belgratla Roma 
arasında ıık ıık muhabtre
ler olmaktadır . 

Maarif vekili 
bu akşam An
karaya dönüyor 

Büyük şair Abdülhak Hamidin 
ölümiınün yıldöııümü münasebe
tile dün merhumun kabri başında 
yapılan ihtifale riyaset etmek ve 
baıı tetkiklerde bulunmak üzere 
şehrimize gelmiş olan l\1aarif Ve
kili lltsan Jl.Ii Yücel bu akşam 
Ankaraya dönecektir. 

Vekil dün, ihtifalden sonra Dev
let matbaasına gelerek bir müddet 
me""'lıl olmuş ve gaıcteeilere mek
ten kitapları. köy enstitüleri ve 
diğer maarif işleri hakkında malfi
mat vermiştir. 

Köylerin muallim ihtiyacını te
min edecek enstitiiler kurulacak
tır. Bu husı:staki layiha encümen
lerin tetkikinden geçmiştir. Bir 
hafta sonra he;ı:eti umumiyeye sev
kedilecektir. ilk hamlede on bir 
köy enstitiisii fa. linte geçecektir. 

Mektep kitaplarındaki vanhş -
)ıklar meselesi ile de ehen11ni -
yetle uğrasılmaktadır. Y. nhşlar 
hakkında mektep muallimlerinden 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

·Macarlarla bugün 
yapılacak maç 

1 

Yugoılav ıiyHİ mahfelle
rinde İtalyanların Otranto 
onune torpil döktükleri 
İtalyanların kendi kara su• 
farında bitaraflığını maha
faza için bu tedbiri aldığı 

eöylenmektedir. İtalyanların 
Adriyatik ağzım nıaynlerle 
kapatmıya lüzum görüp gör
miyecekleri Belgratta soru-

lan gönün 
alidir. 

en mühim ıu• 

Yugoslav mahafili, Alman• 
ya hükfuneti ecnebi mem• 
leketlere 1eyahati menettiği 
halde, bugün açılmakta olan 
Belgrat sergisi münasebetile 
zahit ve asker olduklarına 
§Üphe edilmiyen yüzlerce 
Alman turistinin Belgrada 
gelmi§ olmasından end.İ§e 
duymaktadır. 

Oslo' daki hükumet 
kral naibi? • re ısı • 

Bir Norveç torpitosu büyük bir 
Alman nakliyesini batırdı 

Londra 14 (llu•mİ)- Küçük İn
giliz mayn gemileri Jsveçte Gote
borgun 50 mil cenubundan başlı
yarak Baltık deniıinden geçmek 
suretile Litı· anya hududuna ka
dar uzanan yeni bir nıa~n hattı 
vücudc getirıniştir. 

Bahriye Nrıaretinin tebliğine gö
re, yeni torpil tarlasının hududu 
şudur : 

A- 57 derece sıfır dakika, sıhr 
saniye şimal, 10 derece, 26 dakika, 
sıfır <aniye •nr!:. B- 57 derece şi
mal, 12 derece 24 dakika şark, C-
55 derece 30 dakika şimal, 14 dere• 
ce 20 dakika şark, D- 55 derece, 
30 d"kika şimal, 21 derece 6,5 da
kika şark. 

Bu hattın cenubuna tesadüf eden 
Baltık deniıi ile buna civar olan 
deniıler, bilhassa A yı B ye ve C 
yi B ye bağlıyan rnıntaka, mayn
den dolayı seyrüsefere tehlikelidir. 

İsvec karasulanna torpil dösen
mcmiştir, Yeni torpil hattı Ahııan 
donnnınasını ve g-ıemilcrini tam 
ibir hareketsiıliğe rn· hkum ede
cektir. 

üzeredir. Narviktı:.k.i deniz mııha -
rehesi ve Baltığa torpil döşenmesi 
bu harekatın mukaddemesini teş
kil etmektedir. Noı veçin herhangi 
bir tardına çıkarılacak olan müt • 
tefik kuvvetleri yolda bulunmak
tadır. Bir kısmının bugün ihracı 
beklenmektedir. 

KOKLE HÜICÜ!\1ET REİSİ 
KRAL NAİBİ? 

Oslo 14 (A.A.)- Küislig, İsve'ç 
hükfunetine bir beyanname neş
rederek kanunu esasinin 41 inci 
maddesi mucibince yeni bir emre 
kadar Norveç Krallığı niyabetini 
deruhde ettiğini bildirmiştir. 

Küislig, gaıetecilere beyanatta 
bulunarak İskandinavvnva yapılan 
Alman müdahalesinin Norveçin 
bitaraflığının İngilizler tarafından 
ihlalinin bir neticesi olduğımu söy
lemiştir. 

Küislig, söylediği bir nu.tukta 
Norveçlileri yeni hükumete yar
dım etmeğe davet etmiştir. 
BİR ALMAN NAKLİYESİ DAHA 

BATIRILDI 

l 1 110° L.0nra maatteessüf ~iitte
ıı, •d,0 rı k olmak veya hır ls-
11 \ .~"Ya birliği içinde yeralmak 
ı,1 •na 1 ka~ betmiş, örs ile çekiç 

1h., k sıkışmıştır. Binaenale)·h Spor muharrimiz Eşref Şe • 
C ı.,, '"di kudret ve müı!alaa· fik'in yazısını 3 iiııc ü sah fe-

MÜTTEFİK KUVVETLERİ 
YOLDA 

Stokholm 14 (Radyo)- Drak 
adlı Norveç torpitosu dün büyük 
bir Alınan nakliye gemisini ba • 
tırmıştır. l;~ ~-.,"dlife sığınmış bir halde- mizde okuyunuz. 

ıı, dııd tuz ve tccavüıe uğradığı -- -
~ar ~ •lbette ki. müttefikler 

Stokholm 14- :11üttefikler NoT· 
vertc kara harekatına başlamak 

ıı, 
1 
~ hq •na vardım edeceklerdir, 

\1 te01 Y.ardun daha ziyade şi-
f1ı h· 1•~ 1 ndeki umumi ı·aziyete 

ı~oı..:ı~.Yardıın olacaktır. 
t"':" bu 3• Belçika, lsviçreye ge-
101 'lleden devletler bizce işişten 
~.fakat ve tek başlarına •bita-
1-~et, ~•cavüze karşı müşterek s· 'alı k •nıiıı edecek bir blok 
~~ 1ıiıııaı 

1•dretini diğer inhilal e-
" )•tııı, dc\')etleri münasebetile 
~ ı,,, ş. 01~uklanndan hemen 
lı;4 ·~ıeııı~ e. Fransa ile ittifakı ka
~t.,dı l"nı·lk ve hatı:i bu devletleri 
•tt" d • lannı himaye ve mü

,,~, •·ıaııı.~"~t etmelidirler. 
ı.:• •nul.k ıçin öldürmek• pren
'-~d lı<.iyıe ~~ele teşkil edebilecek 
11111 ~ •e ıı •l '.r hareket belki Ho
ıt~i '':•hi,," c•kayı kurtarabileceği 
~,. ıı.,llıek'tıııkaddcrat ve seyrini 

1 •~ )."'ecekfırsatıııı da miittefik
""lıi: k•lı; k. ltr, Aksi halde ve 
~· l.ı •t h~ !: Y•kınlıih ve uıaklığı. 
1 ıı.ı,'biına~;:" içinde tıpkı Norveç 
ı.•lt, '• ilet ~da olduğu gibi llo· 
~ r,lıı ... ~•le ~ıknda da ayni akıbet 
ır,'' h ''le dcek ~c Almanlar mül-

k ~~;,ı h 0>nısmck ve bu saha
~ı,, 'lıı'4ın •defleri icindc meıcet
; ~··~ her ~~a &alııp olmak için 

1~'•lıı,~ 1 ıtıenıleketi. de isti
" edcccklerdır. 

E DAKİKA 
Sovyetlerin Romanya'va nota 

vereceği zannedilmiyor 
Bükrcş 14 (A.A.) - Ha. ıciye 

Nazırı Gafenh."O, ga··e tec:ı ·re b eya-
natta bulurraııak R~~ n y>a~·a Sov-

)Utkr Birliği tarfaından hiçbir 
nota tevdi ı.idllmıyreej:( .ni ümit et
t: ğini söylemiştir. Ramanyarun 

ikxxrnşufa:rile mü.ıı.asebeıtlıeır! iyidir 
vıe oıitada Ru.nı,ın halkını endişeye 

düşill1~k !bir şey yol<ıtur. 

Holandanın muhtelif mıntal<alarında örfi idare 
Londra 13 (Husıısi) - Lcihcy

den bildi rildırii ne qö re, bir Krali
yet emirnamcsile Holıı 11danm ~i
malinde cenl•ırnda t'e şarh•ıdaki 
muhtelif mmtaknlarda örfi idare 
ilıin edilmiştir. Telı 7ikc k rsıwın -

daki biiıiin hazırlıklar tamamlan- len resmi bir beyannamede, Ho -
mıştır. Su mülıcndisleri ilk anda lazıdanın bitaraf olduğu ve yapı· 
araziııi su11a vermek için kanalları _lan hazırhkların muhariplerden 
açmak üzer~ />.azır beklemekte • 

1 

ne bir tarafın, ne de öbür tarafın 
dir. lehine olarak tertip edilmemiş bu-
Diğer taraftan Lıilıeyd.e neşredi- lundıığu bildirilmııkted i r. 

Almanlar iki İngiliz tahtelbahirini batırmışlar 
Berlin 14 (A.A.)- Alman istih

barat bürosu, Alnıan taµuelcri -
nin Şimal denizinde iki lııl(iliz tah
telbahirini batmJıklurını bildir • 

mektedir. ı kaybetmişlerdir. Buna mukabil İn. 
Evvelki gün Noneç sahillerin- giliılerin 10 tayy_aresi düşürül • 

de cereyan eden hava muharebeleri müstiir. 
esruısınd:ı Almanlar beş tayyare 

( lJiger "f e1graflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

---- ---
DÜNKÜ DENİZ MUHAREBESİ -

Yedi Alman destroyeri 
Narvik'de nasıl batırıldı? 
Almanlar, destroyerlerinin yarıya 

yakın miktarını kaybettiler 

Jllon•eç oıılannda evvelce Almanların Altmark vapurunu yakalıyan, düknü muharebelerde de bü) tık 
kalıramanhğı görülen İngiliılerin Kossak destroyeri 

Looıdra 14 (Huısu:si) - Narvik ı Dün, Na:rvik 'hıaiıcinde, oon de- ımırlıarebe daha olmuş ve Alınan-
ilı:a.li<cinıdc vıulın.ıa ı>e]m ılkinci deniz niz mı:lha!":·.QJ~ıer :oıfo en büyük Jarın buraya sı~n }<'<li di.stro • 
ımulhw:ibefıi lhaıkkı.ıııdJa garetele:· b ir muvaffaki)mlerinrlerı bini olarak yui batırılmıştır. 
~k tafsillt \1 .nnek~ : tlir. Soo de- 5oayded '.len yeni ve çok şiclıd . ıtli blı (Devamı 3 üncü sahifede) 
mz har1binden cvv...ıl Almanfann -- - - --------------
ll>u ılıalice iliica ~rtımiş on d< . sıtro -
ycrleri vardı . Bu destroyerlcl\.111> 
üçü bundan eV\·ı ıl.ki deıı.i z mı.iha
ırehes 'ndı> 'oatıırılmu;~ı. 

İnıtilıiz aımi(-.:ılli" ' koyda bulu
n.an dii:'or yedi torp :donun im'ha -
sma karar \1 .rmiı;, ba:;ia V:ırs;ı ' t 
kruvazıörü o1mak üzere muhtelif 
destroye:rl:e>rh ilti ıtahteJıb.a,hirl 
Narvik'~ ı<öndermi.ş buhınuyordu. 

1 Ki SACA 1 ,___ __ _ 
Dünyayı telaşa vermekte 

ne menfaat var ?. 
- İkinci tabı .• İkinci tabı ı ı ı ı ... 
Mü•trrinin biri heyecan ve tc· 

)fışla müvezzie: 
- Ver, bakalım_ ... 
Dedi vc1 sonra sanki ağzından 

köpük saçılıyormuş gibi: 
- Yahu bu havadisi Son Telgraf. 

da okuduk .. 
Diyerek bağırdı!. 
Ben sadece Jı3diseye şahit ve 

samid.im. Hakikaten, •San Tel • 
graf• ajansın Macar hududunda 
Alman tnhşidatına dair olan teb
liğini okuyucularına kendi intiwu 
saati dahilinde haber vermiş ve· 
bilahare ayni haber haşiyeli ola
rak bir baska akşam gaıetesinde 
yer ve fakat nıüvezzilerin dilinde: 

- ikinci tabı ... 
Diye ad alnıı~tı. 
Bir gazeten.in nıuayyen intişar 

saati ve muayyen çehresi vardır. 
Amenna. F~kat, halkı telaşa ver
mekte ne mcnfa6t ve mülihaza 
vardır ve .. bunun 1nes11ıliyeti kim
dedir?. 

l\füveııidc mi, baıan hatta üç 
dört defo rehre ve intisar saati 
deÖ'i<tiren gazetede mi. kimde?. 

Filhakika. bütiin bıi bahislerde 
hüküm vennek daima okuyucu -
nun hassa•iyetine ve makul mu • 
hakemesine bağlıdır, bal.:lıdır am· 
nı tt , insan dili işte bu, 1töylen1eden 
olmuyor. • • 

Elazığ'ın geçirdiği 
sel felaketi 

Şehri süpüren sular, ovadaki 
bahce ve tarlaları istila etti 

• 
Ankara 14 (Husll!;İ ımuhabııri -

ımizdcn) - Ei.32ığ'd:ık . m"lıh lş sel 
'basıkınıı hak.kmda gel en mfrtammirn 
ha'berle re n.azarmı, 1ı !h.l!ke ı:eçmi,, 
o!mak1a b:raıber, taıhriıbatı da mü
ihim oillmlliŞlur. İk ı m<Jtıe ir.tüada 
ş.J'alc gfüi ak.ın sular o\•aya yayıl
ımış, baıhçelıer: ve ta<rlaları istila Et
m~':rtir. 

Si nlıer o l<ada r ~etli akmllŞ'lır 
ki, bazı ajtaçları bilıe köklerindLn 
sürü.loleyiıp götunmüştiir. Suların 
;isliJıii ı.\1M~ balhçıe ve ıtıarlalar ha-

rap cillmuşl.111'. Mad::ıi =a. en bin
i.erce liradır. 

Sel !baskını pek ani olmıış \'le 

h.ı.!'.k birdcrlb "r~ ne yapacağım ~a
şı:unt,.".trr .. Şimd . zararır t ili si 
fille uzynsıl:nrakt:ıdır. Birç0k ' v~-~ 
rin trnne1l. ri taımirc mı..•"ıtaç bir 
'haıle gelmiştir. Bazı cvhcr yıkıl -
ımı tır. Y' ;rı.ı ölüm \' k'ası yok ur. 
Birçdk an ı}ır erza.kı.;ız kal.chğı ,:çiJı 
yardmra ımuhtıaç vaz:~-' dü-, ,üş
tür. Resmi ımakıamlarea yardım 

<tedl'oirleri alınmasına tlevam edil
m:J<!J.diT. 

Norveçtcki temizleme harekatı 
İngiliı filosu Norveçteki Alman 

kıfalarının muvasalalannı kes • 
mek üzere be gündür çalışıyor. 
İngiliı deniz ku\'vetleri bugün j. 
çjn Bcrgen, K.ristianuan.d \le Nar
vikteki Almanların dcnııden yar
dımlarını kesmiş voıiyettedir. Oslo 
ve civarına çıkn11ş olan kuvvetle
rin Almanya ile irtibatlarını güç
leştirmek için de Skajerak ve Ka
tegat boi(azları mıntakasına mayn 
dökmüstiir. Şimdilik Alman ku -
mandanlıf:ım hayli müskül mevkie 
düşüren bu ma~·nlerin Oslodan şi
mele doğru ha:vli oüfuı etıni& bu· 
lunan Ainıan kıt'alarının nıu"·a:sa-

!asına sekte vurmaı,-a daha gün • 
!erce yarıyacağını zannetmek .af
dillik olur, 1 

Top patlatmadan Danimarkayı 
ele geçiren Almanlar Norvece pek 
yakın ve Kategat bogezına tama
mile hakim Danimarka üslerinden 
istifade ederek Oslodan ilcrliycn 
kuvvetlerin muntazam irtibatları
nı temin edecekleri şüphe izdir. 
Dökülen maı·nlerin Alınanlar ta 
rafından toİ>lanmosına deni7.den 
mani olmak o dar boi:azlarda im
·kiın sız gibidir. Çünkü esasen Al
ınan hava ve deniz üs.lerinin bm-

( Det·amı ücüncii salı .feda) 



2-·SON T a L G. Ar -14 NiSAN J.Me. 

Dili.: IARKA MI 

ZANNETTİ."l?. 

1zrmT civarında, ilti metre uzun
~ bir Alman casusu yaka -
laınmıf .. Bu adam, senelerden.beri 
l'.IJl!ll'.liekette, gazet«ıiı perdesi altı.o
da at.ı.ı.-ur, durumııuş!. HeIT.fın bo
J'U~ dı.kkıııt: ru met.re .•• Boy, 
~ modadır amma, bıu kadar 
uzı.mtı, degil.. 

Hatta, biWe <Wbımese:Oer bile 
vardrt: Allelı boy vececeğine akıl 
venıe:;rli, dei'ler.. Bu adamın bo
,._.... hak.ılırsa. a.lnJil.ı cmıoind<n ol
madq?ı mul:ıakkaık. .. Sözüm ona, 
burada iaıM yette buluııacaık da, İli 
göra:elı:?. Be adam, sen Türlti.yeya 
ıı:>aaıoııama ııın ~? 

TAKSİM GAZİNOSU 
vıı: BiztM BALO 

'\)ıılrııjrn b&h<;eıııinde yem ~ e
dlllıeıı. g,aıllnoyu işlat:mek üza:e ku
...W. cıJıvkıJi, n.!haıyet iııııfisalı et -
ıWş.. Daha Lie haşlamadası o<an 
bu daı}ı.l.ma, OOrl<esi M!rttı. Peki., 
q'mdi, bu ~ gDQ:ino nasıl i!ı
ö:t«d:?. Alıısi gibi, birim matbttat 
lıalıcısu da mayıs sonunda orada o-
1-*ınış!. 

Boa. şu bizm ı:.ı.loya da, bu sefer 
akım renmed; :ra. Ma,y;ıs SOlll.ttıda, 
İsta:nbul çok s>Ca& <*ır. İnsan, bu
ram bı:ram 11:Jr clölııer ... Bari biraz 
tlalıe b eklesek de yazlıık, kır balosu 
yapsak ... 

YEMİ BiJt TÜNEL 
DAHA BULUJlDU 

BekJcli)oe, bir sene ôçônde, taaı&n 
rr b!n esnafa ceza kesımi.ş .• Kes.1en 
cezaların mecmuu da 47 bin lira 
~! Münim hiır yekfın .. 

Fakat bu cezaLanıı, şehi.- ~tı 
üzeri,.;de zerre .kadar miiessİ!" oi. -
duığuna kıınt ~· Yin.e cbıılı 
esna{ biinsah biıhliğini okuyor. 

Maamafih, bu iş, belediye ·çin, 
fma. bir va'!'ida.t men~ değil... Se
ne~· it vandat, tiineıl idaresri.mn l:ıiır 
yıl'lık kiınna mu.adil! 

Desenize, beledi.ve, yeni bir tünel 
daha keşfetü.!. 

MARİ BEL 

MISIRDA KAWI 

Com<!dı e Fraaı.ı;eiee ar1ıistleı'r, Su
riyeden döndii:ler ve evwl.kııı sa
bah Sırk.eci<l.en Parise ha!reket et
tiler. Y aıiııız, içietinde Mari Bel 
yok.. Merakımın mucip oldu.. .• 
(Hel'Kes gili) anladıS kıi\ Mari Bel 
yorgun olduğu için, bir ay kadar 
dinlenmek ii2e.-e Mısıra ı;ıeçmiş .. a
kenderiyede b>ıo ay kahı.ca.k, sonra, 
paır$e döoıeoelmniş!. 

Kıilml:ıiıliır, kendismi Sirkecide 
teşy.i içi:n haızı.rlana.nla.- ne ıkadıar 
meyus olrn~!. 

EL ÇABUKLu(;.uNA 

GETİRMEK İSTEMİŞ ..• 

Ktn<iisine 15 b!n tiını ikra.mıye 
çıkan Pivan.ıı<> taM•inm ba.şıııe go
Ienieri dµy<lomuz mu?. Bayi, ka
dıııcağızm paraı;.ı.m >ki bin lh-a ek
ıiik verm-lş.. 

Baıvan _Hatice, rokığu derhal lta
rakoida .m.ıs, tah.ktbt, tcti.llat, 
iş meydana çık.mıı;! Meğer, bayi iki 
bin lirayı, el ça bı.tlclu~ getırmek 
is~! Tırbii, pacaılıa<- aJınmı.ş ve 
'bayan H~ tamamen tesllin 
~!.Bu, ne biçim bayilik ak
ıınn.ı.. er-rrt.di, doWuw! 

AHMET RAUF 

Ucuz 
elektrik 

Yeni 20 
p~ralıkl r 

60 bin kilovatltk Sarı renkteki 10 para-
yeni bir santral lıklardan sonra 20 

yabılıyor paralıklar da basılıyor 
HalılaımYza ı.>CUZ elıı:kıtr.i.k te.ınlilı Ufak para hı.ııhramnı örıieımeık 

etmek vıe ıköylerimı:ııe lkadar be!r fule.re Daırpılıamıle basılm~;ına de-
taraıiı eieJ<,trik.:e ışılola.ııdırmaık Ü• vam olw>a.ıı yeıai 10 parawlltlar ve 
aınc· hi.ikı'.ımoiıoe• hazırlıanmış olan 1 kuı-u luklar h1L11ünle11cle piya -
büyük: el\okl.rik programının tat- saya çı!Gırıla~. 
lıtlmtl<lıll geçi-Jıın!ştir. Ay başında maaş tevziatmrl:a 

Evv"lıce de losaea yazdlğımız m'mur....-.a dıa bu yeııııi parallardıan 
veçıhile, bu program mudtıi;nıce verilkıcektir. Sarı Nnkte bt.ıhınan 
.çatalağzı. Ve Kiitahyıada i.ki mu- V'e eski 10 paTaJ.ık.i-ar bü.yüklüğfuıı
az-zam -.ektri.k sant.raa tı<sis V)el de olan 'bu y<ıni 10 1uklaırdan ilk 
inşa ohınacakıtır. Çatalıağzı.ndaki paPtide 400 b!n lira krymetindıco 
e&nın.lde.n ialorntl Zo!ıgulrlak kö- 160 milyıon basu:ma.ktadu:. Bi.IQ -
mür havzasına; :kıöylıere varıncıya lıar1'ı dıe ywli 20 paralıkılar ba<ı -
kadar uewı: elekıtrik verilecektir. lıacaık:tır. 

Küt.aıb;ıra samralınd.a.• Ja Kocaeli Eski 10 w 20 paraolıklar da pey-
Ve hatılla İstanbuıl: mınta.kasına da dcırpey bunkıaı;a değiştiri!\p 1ıeda-
~<ıVai U . .U:ıı-le <ık kirik ceooy""'ı vü!IQun kalıdırUacak tıı;. 
V'E!l'il~ecektir. or,---

Bu iki muaıaı>m sanıbraldıın ev- • 
....ela Çatıa;lıağzında.kinin iınıı;ası ka- Otobüslerde yeşıl ışık ! 
m.tilloşl"ırıllrıı,ıı; ""' evwlki gün Anka.
r.ad.a İın~ili.:z firm.aoı mürr1.<ssıllerile 
ımu.kaM. · iım:z:a1anmıştı.r. 

İlk partide 60 bin \kilovat lru<i
:retmdıe e:ekıtrilk istihsal OOecelk 
d1an bu yeni santralın i:nşasına bıe>
menı ıhııış\anecak.tır. 

Dİ:ğ'..11' taraftan Kütaaya santrah 
içi.ıı d.1 atiiilleır neticelenmek üze
redir. Bu y•nı san.tra.Jı:ar sayesinde 
~ ık.ad.ar elekıtrifıin kilovat 
ıücneıti:ni 3 lruruşa vermek klbil o
~wkltır. -Avukatlar için yeni bir 
kanun hazırlanacak 
Adl'iıye Vekaleti yen.ı avmmtlık 

l<anı:muıiıın ta1ıb>katmda gıiiruID ın 
lbıızt cittEttılıeri; !kanunun esasına ha,. 

. ilal ~ şartile tavzilı ede
cek ~ bir kanu.n. llayih-aeı ha -
zı.dam&ğı. l.rarulaştınn~tr. 

Tramvwylarda olduğu l(ilıi, oto
bi.iBlıerde oo hlc .. tevalclmf malhal
linilk b.li>.:J!JQ:.lerin }"Ük9.~ 9eSle :s
'basyon .smlni söylıemeiiı~ m cObur 
ıtu.~ı ı:ıeı~ kararlaş -
tırınu.ştır. 

D.ğer ıtara.ftım yine TI'8omvaylar
da oikiuğu g>l:i, bE!kırn.il. otobü~ 

iç.in dr: •doDınuş• Jl..ıvtıa veye. işare
tin.in mecburen kullaruhnası m~ 
vafık~ir. 

Bu şekle göre, atobiis!ott1Cle yıer 
dlıdıuıkçe. önel~ ele.kıtri\ol.e Y"tiil bir 
ışık yııJdlae:ıık, yer o1ma<ymca bu 
ışıık sönclıÜI'Ülecektir. 

Bu yt<ış:;! ışığı gömüyen yolcu-
1ar oot.oıbüslerin dolu o!Uuğunu an
layıp ıbirune~ ~büs ~ıtrn~ye -
cekılerdir 

Aldatılmış sevgililer ! • • 
IKüÇÜK HABERLERi 
* Tall=m Belıed>y>, f(azinosu ile 

Zeytinyağı ihracatı 
~<tirzyaj:tı. ilıııacatının da Jro!ll. 

1ırol .ailtrna alınmeısı kararlaştınl

mıŞttr. 

Bu hususta Heyt-lti Ve'kileoe· bir 
:nizo.mna.me h.azırlanm·akıta olup 
yıaJmııdıa ta'1!btlc• ıııeçileceği an
lıaştlmakitaıdıır. 

Dün aslöye 2 inei ceza<la ente
resan bir hak~ ve ılöğme da
YllSJDll bakJmışltr. 
Davanın suçlusu Seime isminde 

bJr kızdır. Şikayetçisi de Ley
l:°'!dmda yine r;enç ve güzel bir 
kız~ır. 

Şiliyetçi Leyl&nm anlattığına 
göre bAdiııe ta smede cereyaıı et-
mietir. 

Jl8'i taşta V Mide çeşmesinde o
t.en c......ı isminde genç bir ban
Jr;p mwıuru ile kom.şuıru Leyla bll.D
dan bir müddet evvel tanışmışlar
dır. 

IA\vlil.nın basta ve alil bi:r adam 
olan babası Halilin ölüı ıü üzerine 
bu iki l(e~ komşu arasındaki ta
nışma daha samimileşmiş ve Ce -
mal; babasının ölümü ile yapyal
mz kalan Leylayı evine alarak o
na müstakbel bir zevce muamelesi 
gösteımıcğe başlamıştır. 

Cemal ile Leyli bu suretle ik.i. 
J1). ba~başa bir •nişanlı• hayatı 
~slar ve ruhayet laayatlannı 
aıevu bir izdivaçla ebed.iyven bağ
lamağa karar vererek nikah kağıt
larım da astımıışlardrr. 

Fakat; iı;te bu sıralarda hiç bek
.lenmi7en bir vak'a; nikah k;lğı.tla
:nnın neticesiz indirilmesini intaç 
etmiştir. 

Çünkü askı ile vapılan bu kanu
ni ilanın son günlerinde yapılan 

- Uyı.nnağa .. Fakat, sellin lroy
ounıda ~a ih<b'.Y"B.Cıım var, 
Se\ııı.a! Ağzını. Mlıadığı;m için b-ni 
mzu:r gör! 

.Aırtık Seılınanm sesi çı.kıını<yordu. 
Za.ien, o hdltlı:nd.en ve ıkoıılou

dan ba~ ~ydıi. 
Semııhin yüzü J.o.µkıınmıızı olkıı.Ufl

*-1. Ha,ydı.ıdım V>Urduğu tokat Se
mihin burnunu kanatmıştı. Sıe!lın.a, 

ııhin e{ı-llnd.'.l!ki beyaz sar,gmın 
üst · nıcln yol yıal heliiren kmıınızı 

ikmı lıekı<deriru ~ büsbültün 
~Yıdi:ıii kaybEl1ımişti. 

Ha}'<iUtlann reis' bütün buaılan 
aikı1lwı du.."<iuran bir soğuk k.an
{lıJJJ(.la aıı:>l(VOr \"e sadece ara SENı 
uzmn lhl)-ı.kılannı bükerek ve amuıı
lla.rın• ıka.lidı.ra.ra.k .ııü.lıüyorou. 

Çol:zk Recep yatağa girdi. 
Bı.mnı Sellmanın göğsiiaııe da -

!Yadı.. 'l , b'rarı: oo.nra. haııU'lidama{ıa lbaş
!l.OOı. 

Recep uıyuy-0rd u. 

8"'m.ih t.ıcr::ddüt .çhı.de bir müd
det ha:ydıudwı. tJY'l.IYllŞUlJU ıh&y -
ır. )'1!'.cıtti. 

bir itiı:az; Cemalin evvelce Saime Ftorye. pllajıru ~i€ll.m# gec;ıetı -
adında bjr genç kızla ruşanlanıp Jıerde şıehNınize ~ ~a.h 
oau uzun müddet oyaladıktan son- !bir cğlenoo yeri mütehassısı ta -
ra; onu bıkılmış bi:ı- oyuncak gibi ilıiıı:ı olmu$tıır. 
fırlatıp attığını ve aldatılan sev- * Hayıdıavpaşa d(o[pQSU gıeırıQşle -
etlinin tazminat için asliye 3 üncü ti1ecekrt:ir. Bu 'İŞ i(:in 90 bin lira 
hukuk mahkemesine ınüraeaat et- ~-
tiğiru meydana cıbnnıştır. * Berfuı 'büyıük eltçiıniz Hu.srıetv 

Hiç beklemediği bir zamanda bu Geı:>ed;!ı rnJei2lW11Caı. şeh:rimilzıe gel -
kti hakikatle kaqılaşan "" biaıa- ııru., ve Aı>kıocava git,m;,şti.-. 
yesine sığınarak herşeyini uğruna * Be)EW,ye iktısat müdürlıüğü 
çiğnetiıiği genç aO':ımın kendisin- yıeni ekımok çeşnis.nı. ~ 25 
den evvel de bir hemcinsini ayni sert, yüıde> 75 yımı.uşa!k olıaraık !€&
suretle aJdadığını öğrenen Leyla lbit efımışti:r. 
bu acı aldanışla allak bullak olmuş * Fra'Tl61z 1ıiy:aıtrosunun ıbüyük 
ve hemen ni.k8h dairesine giderek ısallıne vazı.Jın-ırıd.ım J a.k Kqxı yarın 
itiraz sahibesinin adzesiıı.i alınuıtır. 

İşte iki eski ve yeni sevgilinin şe<Irimia ı:ııelb::ekıtir. 
karşılaşışı da bu davayı doğur - * Kalka.va.n o;tuıllarmıa aiıt Na,. 
muştur: zını şi~ lbi sall<pazarı önünde ana-

Cemale kızıp büyük bir hiddetle nevra yaparkıcıı Trok vapurunun. 
Saimenin evine giden Leyla on - lkıç küpo.Şb:si.ne dü.~fu; ve ePt.:lYce 
dan eski maceralanna ait izahat hasar yapmıştır. 
isterken Saime: * Ell rinde dıemir S1ıoklıarı buı-

•- Cemal sessiz, uslu bir genç- lunduronl:ard.an düne kadar 200 
tir. Seıı onu baştan çıkarmışsın şıl- kişi. beyaııınnmc verm:ş.tir. 
lık!• diyerek Leylaya hücum et- * Çıral{an sarayıııodcld atış pav-
mistir. yonımun bütün t.6 satı ikana! edil-

Bu suretle iki genç kız saçsaça ~iştır. Bugün küs .. "<lı yr.ı.pıhnak -
başbaşa gelmişler ve birbirlerine •-~ 

1 1 
....... tr. 

eiiğüo sayarak vüz erini tırma amış, ==========-=== 
yanaklarını, gözlerini yaralamış -
lardır. 

Bu enteresan hadisenin dünkü 
celsesinde muhakeme, asliye 3 üncü 

Sehna l:ı~- Bu öksüri.iığü 
du.yımaıdı. 

Semih bir daıha öksüniü. 
Selima yavaşça gözlenini açıtı vıe 

~ydudun başını kendi gl'iğsiiınrle 

görünce~-
&ımiılı g-Oaıile i:şıan~ verdıi: Kı

ıını.lklama ! Demek isüyen !bu işa.
ıreti Selinıa gördü .. Şimdi göz göre 
gelmı t;UeT .. Gö:ıılerile .kıan1LŞ1Y1ağa. 

hukuk mahkemesindeki tazminat 
dosvasının celbi için başka bir gü
ne talik olunmuştur. 

dii .. İnci gibi lbeyruı: dişlerini gös-
1eıı<Crek: 

- Y a.vaş lrontış, Seını.h Bey! d-e
di. Bu adam QOk netameli bir hP
riı:tltir. G&Llerirui aça.r da b:zian ko
nuştuğlumuzu duya.rsa hal mi.z ha
~. 

- Göı>i.iyorsun kıi hoııul horul u
yuyor. Gözünü aQma.k şöyle dıı.r -
sun, !başını bll!.e kıpı;ııda1ırnağa me
cali yo'k. 

- tki ~edir uyikusıwdu. Saıbar 
lbaı ikadar çalı.ştıılıaır. Gündüz d~ u.
)"111lna<lılar. 

- Ne iş yaıpar !bu herifler? 
- Her '1-"'Y v.aptyor.lar. Ee'J.lerine 

düt;jJü,ğüm .ı;lndtınllıeri neler ,gör
düm.. Nel.11: i.şiıttim b:Jseıı! Ka4> 
ıpara yapı'.}urılial" .. Kasa soyuyoo: -

başl.arrııŞl:ar. lıar .. ElvJeııi. bası.yorlar .. İsta.ı!bıılun 
Çolak Bkkıeıp bal.Q hoı-"l<luyorcfu . • lbiıvok semt,eri:nde giızlti m.ır ha
SeJma yaıvaşça h&yduıdun bııışıru mila-i var. 

gölsüıııdr.:n yatağa 'tt .. Recebin - Çamlwadan buraya mı ka.çır-
l:ıaşı yatağa düşünce horultu art.- dıılaır seni? 
mı.şt.ı. - Elvıeıt. Çamlııoaıdan kaçı.rclık -

Somlfu otıı.ıırduğu }-ıerdıe 'ba$ıru lanm rııeııdıen biliyorsun? 
s..ı.lıya sallıya i1k önce $ında.loi _ y ıAmaz seni takip Edıyorda. 
,Qw;;_ diişündlü. Semi.hın aj(zı aç - Çarnlıcadakıi ıkrişlatıen gecıeo kaQlllı.ş
lır açıliınaz Sıul:ma.ya şu rnU.,,., b- br. Ben 11ıuna inanım.aııruştı.m. De-
sılıdadı: __ .,_. _ -•-•· • .... anek ki dloğnı limit. 

- Bana y,,,.,.gın ,,..,.,_,uou ,,.,.,. Yum a1aıııı .. l.er ... .,.. 
dit.le gönıd&ıclliık)edıı.i anlıyorum. - a:z y OO'J' <Ili ..... . 

Y-'- __ . . .. ..,...,,.~ --''~r O decl!i.·yse, ellbcıt:te cloğruıdıur. 
"""""' seııı.ıın ızınıı _,..,, "'"""'- . İıı.anııhruıy ak kadar i.iba 

Ya:l!nız senin de\ilil. Bu hayd.uüarm l'ıotaiı ~ Bı.tradıa ~ ~ 
<ia.. Hıç mersk ıdtııne, ~.mı Çıkr - · 
tmıy.an cmlda ümit v.rlr. Ah ı,u wr, Yıeıdıi acişi .. 
Çıııu biır açıa.biloon. Buraya, 00. 
ıhaydu,t.ıarın eıll<JIQ naaııl düştji~ 
a.nlaroak isfıeo:tim. 

- Hepsi eV'dıı> mi bu gece'! 
\ c b oh vduıt, Oll'lan den.em ık 

iç n numara :nu y~u? 
~ı:ıır. ihaı!ifçe Ökı;~. 

Selma bır hay}! ~ san
- ~ ai;ıı'!Wtaki 9Qqaf.ı. ~ ÇÖ0-

- Hayı;r. Dördü lb?r ka.;a say • 
rnağn gittbiler. Sallıaılıa 1-.aırs:ı gele -
ce'kıleır. Biri, reisleri _v.an1mda İikisi. 

Büyük insan1ar için 
G01;enlcrde bir havadis görmüş

tük: Mimar Sinan ihtifali, bundan 
sonra her yıl değil, beş senede bir 
yapılacak. 

Dün de, büyük şair Abdülhak 
:Qamidin mezan baııında bir ihtilal 
yapıldı. 

Bizce büyük insanların hatıra -
lnnnı anmak için yapıkıcak iht.i>
faller bu büyük şahsivetlerin kıy
metlerile mütenasip olmalıdır.. Bu
nun için de bu ihtifaller.in zamanı 
kat'! olarak tayin edilmelidir. Mu
hakkak ki, her yıl yapd:m ihtifal 
o kadar manalı değHdir. Tıpkı Si
nan gibi. Hfıınit için de bir zaman 
tayin etmelidir. O vakit, bu rasi
meler daha itinalı hazırlanabilir. 

BORDAN CEVAT 

dı. l'!V l:ıekç:sidıiır. Aşağıda.ki oda -
laT<la yatanlar. 

Demek k i ~ Receplıem !başka 
aşağıda ·ı.ki ık.işi ıdıalha var, öyle mi? 

- Evet. Yı..\maız ıııelıscydi, bıııra
da ıbire hiç bir yaxd1m yaıpamaızdı. 

- Nı:rl!en? O kenxkni köııkörüne 
ırteıe atmaz. V .aıziyeti anlayınca 
~s!er le -ıt.rafmnzı saraıdı.. 

_ İıYi amma, Recep ıbana: •Etra.
fııruzı palıis saııarsa, ilk önce sıeni. 
g_ı.i>crtir,m!• el.idi. Ben bu <;erın:ien 
Qdk kıoı1kıuyoruın. 

.Fına kmııııışanı.adılar. Çolaık R-eı
cebiını öksi.iri.if,şü tuttu. Birden ıha -
şını kı*iırara.k, yanındaki komidl
ıı.in üstünclıe duran suya sarııd;ı. 

Ve suyu iıçıerl<'.'<11, Sema.nm ağ -
zınıcfaıki ooun ~evş,:diğini gördü. 

- Çok raıhaıtsı<Z oltlıun gaJı:ba? 
'Ba;ı<; biraz açayım da nefes al, yaw
rucuğum! 

Recep, bezi oolc.i.p çıkardı. 

Bu arada Setmiıh akılına geldi: 
- O ltart ZÜJopc• o:ııe yapzyor?! 
Başını çev ir>ince. OllUD da ağzın-

da.ki bezin ·boyrıun.a düışt:üğün;,i 
gördü. 

Müskıh:z.i bir tavır.la giümq:ıe 
bıŞ!ıadı: 

- Ben u:yurl<en ıkıomıştwruıı: g.a;. 
l:iJba? ! 

Sıemiılı: 
- Hayır, dedi, sizi ırahaAısııı: Eıd& 

cek 1<aıclıııı- kfultah ..., sa;yuıısıe de
i!iılliz. 

- Ne d.i.1"Ql'SUn? Bu :kıadar ~ 
gıJ.ı ıbir adam old;uğunı.ı biı1Eıe:\'tlizııı, 
sana •tiır b.ııırıdaık da sara;p ikıooıırı <t
derWın. 

Hazin 
Son ~vrilen türkçe filimlenhoın 

blr:ni, g~n akşam, hususi bir S&

ansta biz de seyrettik. Milli btt t&
şebbüs karşıı;ında nikbin v.e tet
vikkir olmak lazım geldiğini ha
tırınuzdan çıkarmıyoruz. Ancak fi}. 
ınbı çok zayıf olduğunu gördük -
ten ve b~ kordeH\nın tamamı b<>
yaıı: perde de henüz geçmeden, ,.... 
ğımızda, solumuzda oturan btt kı
sını seyircilerin salonu terkettiğine 
şahit olduktan sonra, yine, me:ıııle
ket için bayırlı telakki ettiğimiz 
bir iki temennide bulunmaktan 
kendimi:zi mened.emedik. 

Eserin kuvvetli ve güael bir za-

1 
bıta romanı oldup.u anlaşıbyor. Heır 
halde, kıymetli muharrir VaJ.a Nu
rettjn, senaryoyu ustaca vöcude 
getirmiştir. 

Fakat, sam..ı,.e konuş! 
Hazin! .. 
Daha ilk anda, fotoğrafı müthiş 

kötü bir nıaç salınesile Hısana kas
vet basıyordu. 

Hulasaten, edindiğimiz kanaat, 
şudur: 

Bizde filimcilik için lazım gelen 
vasıtal..r yoktur. Evveli, bol para 
yoktur. Sonra, teknisyen yoktur. ı 
Sonra, filim artisti yoktur. 

Bu yokluk içinde, böyle kötü 
tiilm yaııdması gayet tabü blir ne
ticedir. 

Fakat, bu korde18lar, Tür~ filmi 
damgasını taşıdıi:'l için, üzülüyoruıı. 
En iyi hareket tarzı, hi( çevirme
mektir. 

Halbuki, bugün, filimcilik, binbir 
bakımdan, dünyaıun en aıüessir 
vasıtası olmuştur. O halde, bu işi 
bir hale, yola koymak, i.cap ettiği 
kadar titizlik ve ciddiyet göster
mek lazımdır. 

RE.'SAT FEYZİ 

Parkeye çevrilecek 
sokaklar 

Suarliıyecle Şaskınlbakkalda kXi -
$.leci sokağın.da yeni açılan bir 
yolun ş00e:re tııhvil olunıması be
:ieıdı}1k:C kaırarıaştırııinuştır. İıışa<ata 
aıyın 20 sinııl ın sonra ba&hmılacak
tır. 

D; ~ tal'a:ftan S ışlİdeı cHaruııne
fendi.. ve c!Harzemşah. Sdkak.la -
rın.dak kaldırımlar da parkeye 
tah<viJı ohmaca.kıtır. 

Bu işe 4494 J:i.ra sarfohmacak ve 
Obür •g'Üıt ihalesi yapı.laca:kıtır. 

--000--

lngiliz istihbarat Orta 
şark şefi 

İm.g.ilterto lstiılııbarat nzearetinin 
ıo;rtıa şark ı;>:ıfi profesör L. F. Rus -
lbroık W>::Uams gayri resmi biT :ı:ıi.
yaroblıe buh•nın;ik ü.2ı:ıre Anlkaraya 
~1ım'ş w bir günılüık 1ıetkikıten 
sonra Suri)l:lye gitımiştlr. Profesör, 
1913 yıJında da Ank:ıraya gddiği
ni. fakıa.t bu sefıer şdhr! tanı_yruna
dığını söy li~rek: 

•- O zaman alelade bir köyden 
farksız gl'irdü~ Ankara; şi.mdi 
en modem. pl.anlara göre yıaıpılıınış 
olan .Am.ırika kasabalıarik boy 
el ~ı;ı:wk bir mükemmeliyette -
dir!.. dem:ş:t:r. 

l 

emiryolu 
kadrosu 
970 yeni memurla 
takviye edilecek 

Faal!iye'ti giıtıükçe bi.iyiill< bir in· 
lkişaıf gl'ie(l.ırenı ]).. 'Vi)o-'1; Demıcyol -
Jmı ve !'ananlar uıınum müdüxü
ğıünün yen. yıl bütçesinin 41 miıl.
yun, 320 liro ol:ı.:rak lıe!'bi>t olun• 
duğu şehriımradeki a!akadadara 
lb>ldiriltrniştiT. 

Bu Y=i bütçe; 1939 yıılındac 2 
ımifyon 190 bin !:ıra fazlıadır. 

Dcım.İry'Cillarımıızrla haııJket mili-
11-ımadiy<e!ll Bıl'tmalcta olıduğundan 
ıidareruin memur ve işçı'lere olanı 
~ı da tezay>(it eıtm,;ldedir. 

.Bu ıınünıasecltJ::ı yeni büt<l-rieki 
~ yılldaıı faz.la olan 2 ımUy<m 
190 bin liranın bır ıkıımıı ile Dev
:be t Demiryonarı k:adrosııınıa yeni 
llielımıır v>e i:şçilı<ır alınması karar -
llaştıırııın ı$ır. 

Öğreındı!ğiıınize .goöre, ılıaozi<-anı -
dan iltiıbaren Lie ıbasıvaoak olian 
bu vlfli ımmnur ve işçilerin sayısı 
974 k'şiden iıba.ret bı.iLun:acaıktır. 

Kadıroyıa ilave ıtdi1.oek ıbıu :yeıU 
974 elemand'1lı!l 616 kişi muhtelif 
istasyonların hareket işkrincl.\ 
184 kişi ror faaliyeti<nıd'e, 66 kiışi 
:yo~mrda bitfudam olwnacaklardlr. 
Geııi~t.ı kalan 108 k.:.ş: kalemlerde 
ve dahili i.şl(!I'cljy çalışacaklardır. 

Bunlar için mayıstan itlıaren 
ilk okul, orta rnokıtep, lise, yüıksek 
m~tep ve sarıavi rrıl'lkbd:ıi me -
zurıJan iJJ ımal<inist.ler arasında 
müsabakalar ac;ıhıca-kıtr .. 

ıııı Uyanık olmak 
o" Yuaa: ı nMET şt)JCB ı 

.. ,ı lı 
İnsanlar iptidai rrın•) ııı"'-' 

yaşarken, \Q'OO..ı.ıarı aı~~ 
s;Jılhlarını yanlarından ııııı 

1 be~ıtC !armış. A manya, , ı!i'' s 
nasebetleri öyle tcrcd udalıı' 
lemiştir ki yurdunu ııı ·pııd• 

d s d~ 1 1 mek istiyen vatan a.. . rtlıırı 
sanın, bugünkü hayat·~ te)' 
de iptidai sayılabilecr "'tiJI 
zunu göstermek nıe~bur\;.h 
Tayfa kıyafetine gırcn da 
ler: turist maskesi all_ın j\l 
eden askerler ve sa•;·nd' t 
Norveçin zapt ve is~• 'dıt· 
mivetli rol oynamış ar ne 
dan böyle her bitaraf 

1ya•1~ 
yabanc;lara kar~ı da.hd:dif·.' 
ranınak ıuecburıyetıı:.0tflıs,J 
rükte pasaportunu ç ·sP'. 
elini cebine ııötürcn tııt11011dıf 
davranabilir. Seyyahın b• ol. 
toğraf makinesi bir bo~.~ 
lir. Sokakta sclanı ve~bid'" 
şapkasını çıkaran ecn 9,,1 
kahbelik gelmiyecef:i ;j' b"l 
El sıkmak teşebbüsün ;ir lı' 
yabancının S6l elinde tn''~ 
bulunmadığına dikl<•1 .'ıat I< 
z:ım gelecek. üu sözl•':'

0
,..,cill 

rak söylemiyoruz~. ve ı~ı::ır• ı 
line b"kanlar, mu~a d«'~ 
madığımı.zı da takdır c r.;ırd 
İngiliz Harici.ye Nazırı d"ği 01 

faks evvelki gün sövle 
1 j<~ 

ta, kendini mtidafaadaP ıc<ı 
her küçük devlet, her ar bil 

Bu müsaıbakalar şehrimiııdle 
d:jjcr .•clıirlcrde yaıpılacaktır. 

-----ou---- -

d.... aınaJlı 
nı rı ruzdur, de 1gı z ve . 
kiJrnt ifade etmiştır. 

10 
P1 

Dış sulara çıkacak 
vapurlar 

cHotay• v.- cGalatasaTaJ va -
pun anınızın ecnebi suıla.:a ;o for 
yapırbi1m.t'leri için izin istenıil -
mıştır. 

Ş ihriımizdcki komisyonun bu 
Jzn vermcs. üıMrine Münakal!e> 
Yekaleti de bu iki wııpurumuzun 
hariç sulara seforintle O:ılr mahzu:r 
~ımiştir. 

--000-

Bir genç kız erkek 
oldu 

Sökeden t~dav oddilinek ü21cre 
Gülıhane hastanesine get;rilen Ha
diye fl'Ilinde 16 yaşıuda b:r ııenç 
ıkı>zın muaycnı>yi miiteak>p wkek 
okluğu anlaşılmış ve 'kendislııe 
aırıllı~ yapılmıştır. 

Şiıınıd Bayan Haıdiyıe ımtmkke
tine Bay Hadi olıarak aV'det ıetle -

· rl<•" İl Norveç ve Danın1n ~15111 
kaldıkları muamele kıl ' .• ııfı 

d .. rıı ' , 
taraf devletlere "" JliiC 
ha büyük vuzuhla tr~~ rti•i 1 

tir. Bu vazifenin ıııabıJ .
0 

~ 
mak için bugün Non·cC\dı~ 
ni müdafaada maruz k• JJP 

k • fiıl.C· luklara bakmak a 
luklar üç kısma ayrılır: a 

t ,,cıı' 
1- Evvelil Norvcr. '. 1 :~1 d. ıs' 

rayıncıya kadar ken 1 il"' 
0 tan 1 korunnıasına taraftar . s.JI 

. bır J devletlerle Jıerbauı:ı . lif· · 
k pli~ ~ 

ya varnıaktan çe 111
1 

.fı1 11 '· 
tere ile böyle bir an aş .~~ 

·o 
mış olsaydı, Norveçı ··şiiliiV 
planları üzerinde gor~,. j\01 

eden tertibatı alınacak . .,; ııı1 
h rh•1·• d• tecavüzden evvel c • ın• l 

rckette bulunması Jaılııt bd , 
Fakat tecavüz vukubU pıl'' 
İngiltere, d .ha evvel Y:çin ~ 
tibata göre derhal Nor' j\ln

1
•. 

l kt. Norveç ı' 
mına ge ece ı. . ·ııcr• t~ 
dşn çekinmiş ve Jngı ı•"'~ 
dafiii bir anlaşma yapıt 

0 
ı' 

calotır. 

dafüi anlaşma yapın_ak~tint 
bir devlet, harici sıY3ı.t• 

--o- diği istikameti vcrııı• !(il rd 
Yüksek Deniz Ticaret olmadığına göre ınüsta ,ıııi•'' 

ya istihkak için en eh•:J<tit· 
11 mektebi şarttan mahrum dc:ııı••'' rtı 

2- Norveçin ve 1 
01 

ıo 
markanın ıniidafaalaft vii' 11. 

.k. . b. , ı·ı tcc• •P' 
Ortai\oöyd lk1 yüksek d:ooıiz t'ea

ret mekt:ıb:nin ı~laohı ;çin hazırla
nan proj>;?. öni.iır(üzdt ılti dıers yılın

dan iıhbaren t3:bik cıdilecckt.ir. 
Mekteb'n ı,,:Jor:s kach'osu geniş -
lm\l'E"Cak, yüksek maaşlı yı:ıni pro
fesörler alınaeak tır. 

Mr:ktep lalC'bc5'nin roncli dNs
Gl.tr görm•·sı için d bir katra saıtın 
alınacaktır. 

ran ı · ıncı ır am ' rfl1 .. 
sında mukavemet göst• .~et' a
Filhakika Almauyaıııı~.,, bil · 

.. "" .. rekiitı karşısında )<uÇ bB;ı,.. 
1 ı• ,ı letiıı uzuıı zanıan Y.~ n ktiı.1 " · 

kdvenıet ctnıesi n1u111 Jıtıl 
Fakat hiç olmazsa, ya~ ;d•1, 
ye kadar nıukavcıııc bit 

· d. E"•' ·r 1 
mek ıcap e ıyor, ~ 

1 
içb'. 

Avrupa Harbinin Yeni Meselele~ 

Almanya'da sıhhat ve doğum 

tuavüze uğramadan 1 ~tt~ 
SJllflS• ı ma yapnııya yana ti< . . ·dd• ,,. 

anla~ma teklifini şı 11:.r• ! 
der ve tecavüze uğrar ';ıc• 1 1 

bll ~· derhal teslim olursa, ılı••''' 
şarıdan yardım yaP 

değildir. ·ııı• iİ1 JI 
Avrupa harhi gösteriyor ki bü

vükdevletler arasındaki mücade
le öyle çabucak sonu alınacak iş
lerden değildir. Her büyük iş gi
bi harp de a2ami sabır ve sebat 
işidir. Birbirine bağiı pek karışık 
meseleler var. Harbe girenler me
selelerin neticeleri ile karşılaş -
mak mecburiyetindedir. Bunla -
rııı başında sıhhat meselesi vu. 
Her vakit Alman,yanın askeri v... 
ziyetinden bahsediliyor, Alman -
!arın şu veya bu taarruz tasav -
vurları söyleniyor. 

Fakat bir de sıhhat itibarile Al
manyanın mevzuu bahsedilmesi 
vardır. Almanyada bilhassa ço -
cuk hastalıklarının arttığı anlaşı
lıyor. Difteriye tutulanlardan ö -
!enler çoğalıvor. Dendiğine göre ö
lüm vukuatı% 3 artmıııbr. Alınan
yada şinı.diki idare iş başına gel
meden evvelki ıaman ile sonraki 
arasında yapılan mukayeselere gö
re mesela 926 da yalnız Nurmberg 
•ehrinde 122 difteri vak'ası göriil
müş ik<>n 939 da oradaki vtdı:uat 
1,409 olmuştur. 
Diğer çocuk hastalıkları arasın

da vahim olanların tahribatı da 
vardır. Çocuk felci 935 tenberi da
ha arlnu~ır. Meııcujit de öyle .• 
932 de 500 vak'a görülmüş iken ge
çen sene 6,000 olmuştur. Verem vu. 
kuatı 937 deki rakam18l'Q göre 933 
dekinin bir misli daha artmıştuı: 
1,500,000 hastanın (00,000 .kişisi ar
tık son de<e(:eye gelmiş bulunu -
yordu. 

delikanlılarda olsıın görülen fena 
teşekkül halleri daha evvd çek -
m.iş olduklan hastalıklardan ileri 
gelmektedir. Almanlar geçen u -
mumi hanıte bilhassa 917 den baş
hyarak sulhten sonra da 925 sene
sine kadar vakit vakit şiddetlenen 
mahrumiyetler geçirmişlerdir. 926 
ifo 932 arasında da rahat bir devir 
görmüşlerdir. Ondan sonra ise Al
manyada hayat güçleşmiş, harp 
hazırlığına girişilmiştir. 

Bugün de mahrumiyetlere kat
lanarak harbi başıınnak istiyen Al
ınanyada halkın, kadınların ve ço
cukların yorgunlııklanna mukabil 
dinlendikleri ve muhtaç oldukları 
gıdalan alamadıkları anlaşılıyor. 

Bir taraftan nüfusu arttırmak 
tedbirleri ahnnuı;, Hitler idaresi iş 
başına geldi geleli buna çok uğra
şılınışhr. Onun için 934 de gerek ev
lenenlerin, gerek doğanların mik
tarı çoğalmıştı. Fakat o tarihten 
sonraki şu nisbetler çok manalıdır. 
934 de evlenenler % 12 den fazla. 
937 de ise diişerek % 8 ohnuş. Bu
günkü doğum miktarı da % 9,5 
tahmin edilmekted'iır. 

• İşin erbabı tarafından Alman -
yamn şu son birkaç seneye dair 
neşredilen rakaınlaruıa istinat edi
l.erek çıkarılan neti~eler bunlaı.· o
luyor, Daha )'oni senelerin listatis
tikJıeri ise ya.pılınamıştır. Şimdiki 

. Ahnanya, bilhassa harp çıktı çıkalı 
illtatistik ne~k merakında de
ğildir. 

3- Üçüncü ve da• ir IJlt?'~ıf 
ısrarla durduğuınuı. b·bi,;ıe: ıfl 
komşu devletler!n b~.İin•'' ti 
malarıdır. Eğer Iska jjl • <11 

d tcs•" ~f. Jetleri, aralann a .,viijl' ~ 
olsalardı, hiçbiri tc«· ~ jıil 
mazdL Halbuki buııla:;ôl'l~~ 
rikası neticesi olarak~· ,,ı/, 
laşma vapmak~a~ ç rı •l~''' 
Neticede her bır! ~!,,dif' ı'ol' 
maktadır. Dün Fın v• 

1 - d • tsv"' dıl' · I ugra ıgı zaman, b i(l• •'' J 
ellerini kollarını • ıı~ ... YJ 

,.uı• .,,, r. 
gün Norveç tc~a sc)'1 ~ıı 
Finlandiya ve .ısv"' t•P''0,. 
maktadırlar Jsveç, r•P 

. ah"' bil' ~ askeri harekata s . ttc il· 
irin buırünkü vaıı~~rıııJıt~ 
raf kalmıya karar 0crlı.iP :-' 
buki Finlandiya, ~S::iğİ ı• i:t~ 
!lafaa hattını kaY • 

9 
ğifl" fil ı 

yetlerin nüfuzu •!~10 d'bl' dl 
bu nüfuz her ~")'lor••~,~ 
takviye edilecektlf· 1ııt"~ 
manyanın istiJasındc>'ıct 1,ıı lıırsa, iki büyük .toP1"~ıi!1 

sıkışıp _kalan tsveÇ esir • . 
1 sahnesı. olınadaıı d~~ 

düşecektir. d .,ıctlef ~~l 
Hulasa bitaraf . cd 0 , •• d~~J 

.. dah'I e ·ı tıl'• zaran bugun, re kBf .,., 
gelecek teblikclc .,d>ılt1 ~p' 
yanık bulunmak nı yalııl'.ı-J' 1 

dirler. Kuvveti~ "':,ir .ıc"' B 

tin bakim oiduğU .-1< o~ 

.Cocuklarda olsun. aakeı:e ;ilm'!lLL-

bilet"'" 
şıyoruz. Bunu . 

"1.İ KEMAL SUNMAN hareket etıneliY1"-



Japon filosunun tonajı Amerika filosunu geçecek 

Macarlar y il 1 
Fakat dünkü netice Fenerbahçe in kol y 

bir maç yapaeağını göstermez 

l,_Y_A_Z_A_N_: __ EŞ __ R_E_F ___ Ş.._E_F_I K_ 
· '~arı. 14 (A.A.) _ NevyoriE najuu geçecektir. Muhabir liiyle etmekte old .. ğu anlaşılmakta idi. 

~ lıitj ~~ctcsU.in Vaşingtun mu • demekl<>dir. • . B~lar şimdi. hizmete girecek . bir. Dün Ta.ksiım sahwındıa Macar ikııınının mıeırkez n:ıuıh=ım )'efi:ııde 
l:ıl>o.ıı ttin ?ldığı ınaliımata göre •Birkaç seneolenben Japonya de- vazıyette bulunmaJctadı~lar. Şıı_nd.i 1ıaıkımımn kanş>S1J11a çıkan Galata - J!'etn.-bahç:Oi Mo!Rı ~. Ma -
'"ıs~ı.a htiyük bir süperdretnot niz inşaatııu gizli tutmaktadır. alınan malUınattan ayuı tonajda sarayJ.ıl.a:r değerli bir galiibiyet ka- car takımı e.ık ı;ıoll.e sabadıan. çı~-
r~li t~"&a elluektedir. İllsaat, pek Şimdiye kadar alınan DK1.lfuna«an 8 ve belki de 12 zırhlının inşası için zandılaı·. Sar.kımnı:zııların mu'Vaf- ırn-azdı. l\focarları.n eşapcl!!k "'' ar.a 
'ııı A_lı.lmaktadır. Bu filonun to- japonyanın 40.000 veya 45 bin ton bir program bazttJandığı anlaşıl - ıfakiyeti tılcan 6 - 1 gibi miihınn gol paslarına. ahHan adamakı1!lı ıer -

-"'llt>tikan zırhlı fil-nun to· hacminde 3 ,,.,ya 4 dretnot inşa maktadır. a lfaılkı, heım de çııkardıkları seri o- di~ ıım.ııhakkıak:l.ır. 

I• N k J b • yun itibari.1e al:k.ı$l<ınınağa rfıyı.ktl<l". Yukarıda da söyeıd~m giıbl, G&-ngİ}İz kralının orvcç ra ına ir mesa11 Dünioü ~a 92y_ıE'lt:ğimiz lıaıtaısaray dün en şuurlu ve oo ea-
L.. • :Maıcar taıkııını, şm.endif u- yolcu - lliıp oyunl!arırrlan bıi:r:iıı, çrı.ardı. Şu ~ 1. 4 (A.A.)- :t...giıtere niz tıuafuıden gösterilınfıı olaa ve- kômeti ile taınamile mutabık ka- hığunu:n ~ğunu aıtmı;; bir O)liUllcu şalı&i oynadı, filanca ııu 

>ı.ıicıtj"tın.:ı Corc, Norveç Kralı kar, şecaat ve metanetten dolayı !arak Norveçe elinden gelen yar· 11ı..:.aı , değii<l.i. Tı>kun G-...Iatasarayııı vB'Zi'.Y'C'l'tıe o ha:tırvJ yapmasaydı, gibi 
lliııı1t ~~lo&na aşağıda4oi mesajı Majestenize kendimin ve impara- dımı yapacazını v.e müttefik kuv· 6 _ ı fark.La ~i bir U:şıc.kıkül mü!ıi.il:ıazalar yürütme~ iırrJkOO, 
..'~ . torlıığumun derin hayranlıkları • vetleria Norveçlilerle y .. yana har- ımanzarasıını da gfuiermedi. Bu venni_ıı.•n halde çalışan Sarıkır -
. .,.ı..... ·· Yanın ıneıbanıet&izce ff b ·ıd · ek · t · Bu ·ı. iti anızıl.ılru- oynadıklaır:ı <l'YUDUll h;ıik ~ .. .....,,,tas-,_ ve t·-vvur ~- nınıı ı mıı ıskennı.de _mı nbe. bederek Almıınyanm. son taarnı.. • . ısörzlerık Ga1at:ısarıwm tıesadiifi.'_ırle ......... • 

• ~ - "" nmd ... , - • ' . k - ""'ı.gı azamı sayıyı da ~ıiar. 'ı ~._Utettte memleketinhıiıı başı- a a :-.vrveç~ arşı. rın _ ır zun.un ha>n:ın~ old~gu kadar cur- "~ şan~ az"1!ıldıgmı ıkıısc:elm.iyu- Bugün Fenenba!ıçey.:k°'ll>!Şı çı-
ıı.:,~ beıiısını getirmiş olduğu lnı sempati ile mutchassıs oldugum etkaraııe oldugunu ısaht edccekle- ı;>rn. Dun .~ahp ,takını f>eı:ıdı atik - k.acak ayni Macarlara ~. öy-

ltlda, llıajestenizle milleti • halde hillı:Umetinı:iııin Fransa hü· rini Majestenize teıniu ederim.. !ıikrtıe, Q.lm ı ahenııiılde <lııırn kıvıı,- Jie Zannıed.iyorum Jti, düru:ü 
6 

• 
1 rnında oyn<1dı. Hele Sahın •""' i~ 

N J 1 1 b h e 1 1 e 1 • . _,, ~ aııeıticC'y1s /bakııp eııniııı, ibİT 'hiHrüm arvik İ ngi İz a rıye İ Crl işga etti ten saığ açığa _qeçtiloı...t• .~'"~ Ga- yfrrüfon.Ier aldanmıs dlacaklııroır. 
'~'liıı 1atnsaaryın hucum kaıb•lıyeU> !bok- MacaTlarıaı. a.i(ırea oyun !arına kar-"t..,._ 14 (Radyo)- Son ahııan İngiliz silahendaz efradı tarafın- den miirekkep(İ. Bunlar, panik ha- k:.Je '1ğır basm:ıJ(a başladı. Macaı- F 
.\ıııı., ~e göıre Narvikde buhman dall işgal edilmiştir. linde ve silahlarını bırakarak kaç· la.r dıi.in şekli onüı.'lllt.eni halin<JE, oy- :ii,doı~~r'~~~~as~tilkG~~~~;~ 
l\.ıı.;l:; civar tepelere iltica et- Burada bulunan Alman asker- mışlardır, nıvan Gaatas~ ımü<lafaası g>bi edeımivecı ıil:ind<'n miııaıfirl<>riıı gol 

I• · Linıan, karaya çıkarılan !erinin ekserisi Norveçli ae.ziler- ,biır 'hattı ş:ı;şırt.aoo:k k'"<ia.r sü~'afö ~a.prna iıhıtimaU:ı:i de artaea-kıtı.r. 
sveç'te Nazilerin gizli faaliyeti mcyd_ ana çıl<tı da""'""'am00'~"· .. EJsasen, m:safir ta" t-

ııı-. .kı:n:1"1 uanıımı sur'a1'i, Qoht~k bır Fen~rb•h'13, bıuı!'Ün Ferıerba!;. _ 
~khoiJn 14 (A.A.)- Social De- süsü veren bix, acb.m yMi bir te - ı de bircok risaleler ele gec-irilmiş· lfuJo:ıl cyu:<acak kajar de •ıldı.r . çeırıôın az S<f\'l farkla da ol•J ııal.ibi-
f~ te11 gazetesinin bıHdinliğine şekkül vikude g~ maksa - tir. Bu risalelerde .işsizlere bir hu· fa:i«ıt h:r.larınm sahayı k."pl~ylJiı wıtine ra:zı o'rnahdır .. Çiinltü rurı.. 
~ ~eç nazileri memleket da- dile işsfaleri anpje ederi.en tev- ruk kron yevmiye vadedilmcktc- \"e oyıırn:ularının aroltlrındakı an- ~ Maear takımı bill ;m a,.,.. za-
~ faany~ gC(ittishınfü. Be- kif edilmiştir. 1 dir. 1a-stS• bakımından h. tm sayılacak maın diiı"t. b>cs gol faııkla yeıı-:ce _ 

~len ~ Ioondisiae zabit Yapılan araştınJH1lar neticesin· hı:.1d•'d;r)'ır. Mesela dün Macar ta· "imiz kaıdnr 1rnf dt'.;::ildit. 
==================='=='==~~~== 

\.azaalar: 
lııkeuder F. SERTELLi Ce~ Rqit YULARKIRAN - -

Bu sefer de yeniden bir İngiliz ka· 
dın gazetecisi dağa kaldırıldı 

Mis Ston ve arkadaşı bir gezinti 
1
• tim Lidyei necatın veriı!mesinde 

esaasında Bulgar çeteleri tar.ıfm· J&raır: ediliyorsa, p.a;an.uı hemen 
dnn dağa kaldırıldılar ve Bulga- tedarik.ile mutesarnflığa irsalııhu-
ristana geçirilerek hududun öbür susuna müsaade ve delfilet buyu
tarafında misafir edildiler. Çete ı:u.l:ınawı.ı rica eder.i.ın. • 
hükimete bir ültimatom gönde - Screz: Feri.k 
rerek Mis Ston ve refikasının ia- İbrahim 
desine mukabil 21 teşrinievvel gü. Ordu ku1W1ndaru bu şifreyi alın· 
nüne kadar on bin altm verilme- ca Babıali ile muhabere ediyor. İs-
sini istedi. Hadise duyulunca, Mis tanbul o sırada birbirine girmiş, 
Stonun bütün hayalleri de tabak- Abdülhaınit hiddetinden ateş püs· 
kak etıniş bulundu. Bütüu dünya kürmeğe başlamıştır. 
paytabtlarında gazeteler harekete Daha lllis (Re<d) hadisesi unu-
geçti. İstanbuldaki sefirleri Babı· tulmaınıı; ve taınaınile k~paıuna • 
aliyi adamakıllı sıkıştırmağa ~- mışken, yeniden bir İngiliz kaılın 
!adılar. Mis Ston ve rcfikasının Bul- gazetecinin, çeteciler tarafmdan 
garistanda olduğu anlaşılıncıı, Ba· dağa kaldırılması l\lak-.>douyada 
bıiH de her ne kadar Sofya nez. asayişsizliğin ilanına en gü,eı bir 
dinde teşehbiisatta bulunduysa da misal teşkil ediyor , .e Babıali cc-
Buf Par hükümeti binbaşı Miçek ku.

1 
nebi süierasına verecek cevap bu· 

mandasında bir müfreze ile taki· j lamıyordtL 
hat YBt>tıklarını ve fakat cetenin Bir İnıriliz gazcteı.i Londradan, 
Bul<>'ar topraklarına girdiğine dair bütün dünyanın kulağına şöyle 
bir ize tesadüI etmediklerini bil- haykırıyordu: 
dizdiler. .l\fakedonya ateş'ıbr ..çıııdedir. 

Bu takip tabii bir kuru nümıı. - EcnebiJeri aağa kaidırıyorlar! Hu-
yişti. İbrahim Paşanın şu mektu- kUmet, bir avuç ~.yayı ten.kil 

7 Al d t • bund<ın da rnlıışıldığı veçbile çete edemiyecek kadar aciz iç.iİıded'r. man es royerı ve esireler Bulgar topraklarında i-Jıah • 
(1 inci sa.h!feden devam) Norvcçteki unıumi vaziyet bu bulunuyordu. l\İ~edonya madcınk.i ate~ler i .. 

-.......::: _____ _ 
24 saatte 1 

Asker Gözile Cepheler 
mı ı:cunda olan o hoi(azlarm tehli· zaviyeden mütalt'a edilince, Nor- (Vesika: 26) çinde idi. İngili< g.zctecileri nedi· 

1 b t ıd ? kesi Danimarkanın i,,galile büsbü· veçin Alınanlardan tenıizlennresi 1'1ü~iriyete yazılan müstacel ye bu ateşe kcndJerini aıarak orta. 
(( °t..J 11 f nası a ırı e tün artı:uştır. amdiycsinin ilır açkumbmGmn:·b şifre suretidir: lığı velveleye veriyorlarılı? l,Qrveç l• Cf • ameliyesinin ilmıç kuvvetlerinin _Gece.· Saat 11- Re•it Paşa, valiye çektiği bir İııgiliz dcuiz kuvvetlerinin bu d ·ı J S k yar ımı e temamlanabilcccği ruey. cMis Ston ve ar:kada•ının Bul- te grafında da izalı ctıii;i :;ibi, bu 1 l t t (1 inci salıifed. en devam) ı · Hah::in nihayetı ede, öğlt'den nı;işkü!üııü hava fifofannın telafi dana çıkıyor. kab;ı ecnebi gazetecilerinin ::ltakc-u Un unuz 0 sa 't iki·"'e ;kı·ııcı b ·· nıul a ~tn1esı· ~ 0 ı-.11·'·· kı.ildu··r. Zira, •1ı. A. gar to~rakJ...-ında b.Uundu<'u sa-

' VaTSpıOt Jci m·ıVlO'll İngiLz li a som~ a " • · ' 
1 

- ~ '" l\Jüttefi1·1er O>lodan ilcrlivcn ~ ~ donv . da macera peşınde ko~arak 
~ ı . - '. . -1 rıebe daha haşlanıtştır. B ı ınulıa- F. irup .atorhık bava iisl.ri Ska- k ti 1 h .. . , hlt olımu.ştur. Buna <rağmen .Babı,- kendilerine <öhret ve ınc,·'-' tc-

• ' sına mal rumus modl l b 1 saffı de ,_. ' 1 .. J·cr••1ta11 çok uzakl,nrdadır. Al!nan- "UV\'C ere cnuz ırtilınt temin et- iliden gelen te!arafnıame<ie ln.nı!i.z • "' 

~ lyoruz . )) ·· ·· ·· _ · · · . ı a-dre ı:ı.ık ş..,;,ıuetl. 0 ~· ·, u.ç = " · 1 B .,.. ..., min ctfüderi muhakk.ıklı. 
hal'p ~rın""".orudur. İ..ıgıhz gemı- P.Jiman destroye.i de batınhııı<tır. fannki i"c komşu kapısı kadar J·a· nıe.,,ış 0 an crgendeki Almanlar ı:ıazetecisin:n çeteciler tarafından 
len dun hal.ic€ı g;,rereık Olmada ı;ı- 1 Ü ı· .li -"-~ . d h t·1 l kındır. Hava muharebeleriııde hıi- Ü: •.:.ıe ve Kri.<tinnsund, Nanik ci- dağa kaldın!ldı.nı noktasında, ısrar Nitekim, aJni akıbete u(:rıyau 

~lt""""--ız' - •-t~ı-"''"-' · · ' ç "'.':
1 z "'"'"""'.)len c ' a ' la- varına asker ~ıkarırl-.• ;.,; halle- h ve Bulgaristan tarikıle nıemlcke· ~ •• .,. • .,.... uu=u k•=•~ vazıyette ibekliyen ı·edı Al- - t cum elemanı olan avcı tav.yarde. ' -··- • .,,. edilmektedir. Yapıla.ıı tahkikat ve 

it>.. son 24 saat zadmdıa ~·- · · ·· · sara ugraımı.ş ır. ' debilirleı. O zaman Alman bava tine dönen 111.s (R cd) de bu su-
"""Z . ımm. d:ıgtroyenne hucum <~mış - jn,~iliu.krn iruıanca z>viatı az- rinin mesafeleri kıs dır. l\lcscli dA . .. 1 . ı . eldeki vesait. şu dakikada Mis S';on retle keudisı·ne, '·alıuz inı:illArcde 

~ '. . _lllühım h:ilt«.rlcr: JerrlLT .,.. ·• · ve ··nız us eruıu~n lngilizlcrinki ve arka<lışının çete efradile beraı- , ' 
.._, · dır. Yedi Alhlaıı dı:ıstı-oyı,r; mü - Ing;1izl«in •Yıldırım» ve •Kasır- kad 0 r uzak olan bu ,·crlerdekı· te- dcg·a, bütiiu dünvada bii,·ük bir 

t .... -~ tıe Fra_ nsız hükumet - M'·'-·-"-- b·'-1 · ıd. · · ··k ı ki " , b€'r Bulgar taorağı-nda bulundu- , • 
' . ...,. "'"''·"''"'' 

910 
''" eyın saat ye •- :ııebl' ıbatının 1000 kişi olıdu;itu tn'h- ga• tıpı mu emme avcı uça arı m~zleıne mulıarebeleri ınüsovi şe- şöhret ve alaka lemin elmiş olu-~"<ıııc ~e miiessır yardtmı:!a bu- \ db h"'llaımı:, vıe İn,Wllz gemi-11 ci ınn ,:rliıJiyoc. Bunların çoğu ö1nıüış imparatorluk hava üslerinden Bal- raıtle cereyan edebilir. ifunda süphe bıraıkmamaktachr. yordu. 

l:q.İııqı ııze~ Norveç hükumetine ilk olaTak kaıışılarrDa çıkar. dört w-y.a hoğu]muştur. Kw·tulanlar dıa tığa kadar gelip döııeınezleı·. Oka- Maamafih, çetenin istediği on bin Mis (Reed) İngiltereye döndüğü 
~ ıııQ,., ~ermişlerdir. Müttefikim A.llmıa.n d\oıstroıı.1!1nıc alOCfi aQIT!ı.şlar dağ"Ja.-a kaQ!llısıtır. do.r yol alabilecek evsııfiaki yarı zaman yirmiden fazla ~ zete rn 
~~lllt o-rveç topraklıınna çı • ve 'lıw>ların dörclünü d(' bltırmış- Rarekı'tt devam eLmeJ<lledir. bomLarJıınan veya bombnı·dıman mecmuanın kcndbine lıatıralarmı 
~ Ilı,. tır. • lard\r. Alını;ı;n detıtroyerleri de AımiraJl!ik makamı İskandinav _ tayyarelerinin ise döğü~ kahiiiyet- Zaierht~ sem .•. Azaımı r.ıtne hudı.ct olınıyan ... İhtişamıiyj,e baş yazması için çok ıu;;,ait tcı<liflerde 
1ı;,:~'tıı Ingiliz generali, Londra şcdcl.ftle mukabd ıd ., ~ulumı'.uş - ya su-larıııdaki den'z kuV\"C<tll ri !eri halis avcılar kadar değildir. d&nıdürcn ... H''!l"kleniyle Jı:a]pleri durduran bulundukları duyulmuştu. 
I;,~ 'lda Norl}(!Ç milleııne bir laTdır. Buna raJ;ırrıen dördü de taım kumandanı Am:.roJ Çexl\S Fo· b ile •R. A. F. yarı boınbardım>n fi. C E C 1 L DEM 1 L'" h Ayni rolü oynamak iizere !\la· 
~eıı;

0 

bı.lunm~hır. General bu isabetiler alarai< b:ııtıımşhırdır Vis Anüral Vbltv-0rt'u wı bu mu- !olarını Almanların sırf döğüş için lft Ş8 858fİ kedonya schncsiııi kendisine bir 
1\..""ı ;::,e müttefiklerin yardı • Buoon üzerine A.Lman torrıiclo- 'hare'bı l\i'C i:ştL,ak eden' bütün za _ yapılmış tiplerine karşı devamlı A K s s • şöhret vesilesi ola ak seçen İngiliz 
;ı.l: ltıratle yetişeceğini bildi - Iarmdıan• muharebeye uzaktan j.ş- 'bi!tJe>ri ve n<>fll:leri tebrık e-tmt<;iir. şekilde çarpıştırmak, İngiliz hava ı gazetecisi !\fis Ston'un da lllake-
~~ tavsiyede bulunmuştur. tir.ak <ıcLn d 1"-r üçü halicin yıı - AJ.maın hal')) fikısıı, bu son ver- kumandanhğııun herhalde k;.bul donyada ayni rolü oynamakta ol· 
-~ o"""·-- kad k '-·'-- d - k • ba ! d ı·veceg·· b·r rı·skdı·r F R A N S I Z C A dugu· helJi.-di. Fakat, ua ı·bralıı·ııı .. 'di .-.......,.,, ur mu ave - ....,.,__ına ogı'll 'a.Qmeıı.a ş a- diği zayiat ib des:ro.vcrkTin·n v11- e cm, 1 1 · ' ' 
"\(k"

111
1Z v Al '··" ı ·-·-- fuk. r· ·ı· BARBARA STAllWYCK JOEL MAC pa~L, ne de Sercz nıufa!!arrıfı Re· 11,.,' . e man ..... a arınıı ım....-, a, nıı?L ız ııooı i Lö:ri de rısına vakrn bir mi.J<.tannı kayb rt- ...,.......,....,......,~....,,....,~.,,.....,,..,. I ni • 

ı.:,~ " 18tıhbarlarınızı bize bit- ıtıaki.lıe i<ıoyuhnlll.\llardır. ım'ıı .inıl.unıma:l<ltadı.r. .f v 1 •

1 
• Kahramanları : f şit Paşa bu hak;kati Ilabıaliye an-

.::'ııı ;,_..ı.ım.a11.ıarın teıeton ııat • ıı.tıaarı e 1 1 CREA _ AKM TANNROF ıatıncıta muvaffak oıaıuam.~ıardı. 
:<ı f"' Tlı k ı lV1 Daha birkaç hafta önce (Kerp:I) ~~ ıı,ıısı uııa al.e Y-0 !arını kesi- Vatandaşlar Holanda'da b~r b k . '. 1 Kahramanlık devrinin "li!Sİ'Z destanı... Yiğit.ilik taıriıl:ıinin parlaık ve (Virkopoviça) karyclcrinrl, do· ~. ltQJ n hür NOTveç, AUah • U a şam gı ıyor ef.sa.noe.si .•• Sinema tekniğ:rı<n en SIO!l metha.lıesi laşan Bulgar çetelerinin, İngiliz 
,,-ııillııaı~_ı;:nu N-0rve milletine spora alıştırılıyor 1 Bugün L A L E Sinemasında ga,etecilerini beldeılikleri haberi 
« '"'· İsyan planı cı ınci ••hlf<den devamı köyliinün dilinde dola~rnağa b<ş-
,, ı~o -9..., "ede çıkan Koriere del . İLAVE: En ~n dün. ya h•,b·-'en· Para.mu~t .Tuır-"l laı t 
. ..,, q alınan raporların huia"aları kitap ~ ~ on ~· ·~ mş ı. oı.ı~b;>lcıı~etesi, Norveçin işgali - k d h k Londra M (A.A.)-Sunday Ch- d .1 k DIKKAT: Gq:o:er için numaralı bi.ktl<crin CVV<llden aldınl:ınası Bu haberi herkesten önce du • ~- .. ç ay evvel lıazırlanm,. 45 yaı:ı.ına a ar er es . mlif'lliflerine gün crı ece-. cevap· 1 ri-a ~ı,~H•·, ..... le'-·. •=95 t f R •t p ·1· ·~\(, 9Y T rıncme 2'WZetesinin Amsterdamdan Iarı .Jınınca yanhş]nr dii7eıtile • ,.__ ....... ·•.uu .. •:ı. .1.•- ı.vu, ~ 

1 
yan mu as:ırrı eşı aşa vı a .. 

~~'.~u:a:.a,.ra:_d~ıyotar tkbıik: et _ bir spor klübün e intisap bildirdii(ine göre Almanlar Ho _ cek ve yeni der~ senesine kadar bu ı.::.;::ı::z:::;;::;::;:ı;::ı1:mmlll!.'!;i?::EZ:ı::c~ııı:so:::::::ıı:ı:::;;;ı=ıııam••ım••mlill ~S-ete bir m
1 
a~ren1ı teMilg.ı·.,r( 

8
ceke)rek, 

~ ··.... .-''"" 1 d istil • • iş tamamlanacaktır. crezc ge r.ıış o an • s . ton un ı;,·tı 1ı; 1•t tamamile •harbin bıra1' edecek an ayı a etınege karar verdiği çet~hrle gizli mulıabcrotıa bulun· 
l;. lıı>ı;,.'.."e.•ı Almanya içiıı kat'i zaman 28,000 Holandalı nazi mem· ŞimdliyeAnkkadar AhdlikyekVfeUk illetine duğu zannını verecek kadar üı>· 
•· •- · <tı .. ır .• prensibinden m;;ı. !Beden twhlyesi kanunwıun tat- lekette bir isyan çıkarmağa çal•00 - bağlı 0 an ara u u a i tesı B U G Ü N AŞK - MUSİKİ - GÜZELLİK w heli bir kadın olduğunu yazınaJı 
' ~ Ç ~ '-''·'-- d · 1a · '--· .,,.. hczirandan itibaren Maarife ılcv-
'-~-··b· Unkü bizzat Hitler bile.· '"""""" arr 

0 
n nızamname '""'" caklardır. MEL EK'te ESKİ SEREN ADLAR DİYARI ihmal etmcıni~ti. (Devamı ,·ar) "l, '

1 redilmiş olacaktır. Ankara hukuk 

~• ;'i kt·'" harp ı·çinde geçe - gün :ııesmi ga,,.1bedl:ı n~ f ı d · • d · V ı· Y A N A D A ""··• .., akü !esi te nsatı ua ort seneye 
\ ı1<ı., ~ ır. tir. NWaıınname çok mühim •ısas- 2'JAYİ : Şeibinkıal'.ı.hi.sar OOker!i.k çıkarılacaktır. ~t"JERT':n haymınrlan ahıımış NEFİS BL~ AŞK MACERASI 
\ ""'bi ılctısadi vaziyet bilhas· ları futiva etım~teciiT. Bunıa göre şuıbe;ıinden aJıc:lığını ~-rlıis t:ıı:Jkıe.. Mazeretleri dofayısile şimd.Iik 
~ ~d~z Uzum. ası ihtimali Al • ımemlekıcltin muhtelif ycd.ıri:nd'e . k """""'"- y vazifelerine geleıniycn Haricive 1 1359 Hicri / ı~- Rurri ı 

Nisan > - ' eıı ırem.ı. ' a,~-ı•· cnisini alaca - , \ · ll!ııı nı pek düşündürmek. gıeııçlJk ıkulüpleri açılacak, m; ıkıtep prof.sörü Nissen ile gö, orofesörü 
'-,~lfı- hqn rnatbvatı bile ikinci ve k'~'a h.aıricin.de n>U'B"""""'· yaş- ğıımdan esl<hsinl'n hü.kımü YQ'.kıt:ur. Igers Heimerıll yerlerine yc.ıi pro· 

.,. '' q .,. ' ' _,. 3lil tevellütlü Damirei o"'lu ~ ıı ~ 'P içinde geçebilece - JıaroJaJti v.aıtaıırlıa!Şkın.n ibu kuıllüp - " fesör alınmo maktadır. Bu profe -
!\f, ıııllıo.Phe etmektedir.• lere d~l\T6ınlı medburi 1ıu:tulacakıtl!r. A.i-i oğlu Abdıı:'Lah sörler Üniversiteden ayrılmış sa-
~ ltt n. h~rbiye nezaretinin Vekiller Heyetıi dÜ'nkÜ 1x:ıplantı- • • • ı • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a ı r yılmıyorlar. Yalnız eylUlde.nbtri 
~ ıı ltı besı erkanıharp zabit - ısında lbu yaş haddini şöy~-' t.mb>t şn>a lkıaıdaır olan bUtün erlııe!kler maaşları kesilmiştir. 
\> ltiıı tra!ııy Feliks Von aich- tım f ım.ıntaıka'Lan da'hi:linde ,bir spor .kıtı- Hasan AÜ Yücel dün gece Mak· 
ı.,Jq "'' t l d e :ş il"'. ' simde iktısat fakültesi talebesi ta-i'llı ~q k «rafından skan i - 12 yaıımda.rı 30 ~ına ikadııır lbıü- .l/ülbüne intisap ed:ıcJ<ber, haftada \ı;h~ •tıi ~rşı yapılan harekatı ufmdan tertip edilen toplı>ntıya 

"ll<ı d.f!i;tden Hitler'in emrile ıtıi.in kıad'ınlarla oııta m:tl;t\'eıp c;ağm" asgari 3 - 4 saat bu kuılüph:rdı., spor işirak etmiş ve talebe ile samimi 
-..""--t.>ılrniştir. da lbWunnan1a.r çoclikl<>r v" 45 ya- !hitııli<.cıtler.:lıe anE!lf(ul olacakı1ardrr. hasbıhalde bulunmuştur. 

'r,ı 
~: Rahmi Y AG_g 

onanma 
No: 84 

~)_ ........ ________________ --* 
ş~ •ultan gece yarısına kadar Davuat 

1..\~ ıle uzun uzadıya münakaşa etti 

Geliyor 

ii"ı t'-'t ... 
'! ııı:~ı;/'.-ıe 11:ereden baı;lıyaca· ı zımatı umumiyedeki stoktan ve-
~i...:U.. ı,~111":V•şin bir tezahürü riyorlar .. 
"ılı~"'· S..., ~ te.-eddüt duraklam:ısı Sultan Davustun sözünii araladı: 
\ ti~~l~etrefil konuşma _ - Fakat, benim otomobilim filan 

I~' 1 bir talakatile sö- yo~~ik~nlı mahmur gözlerini SÜ· 

"ıl~ıı "ıil:eıı;l "-- · . hti zer ek çok ta tiı bir tebessümle de-
1. '- !': Ve ""- U<:JIZln ı yacını vam etti: 
~. lllşı ıI tem:n ediyor'! 

11 1~lıııdel!tıı111 Vasıtasil.e harbiye - Biraz evvel anunuzlHl yapıl-
•"' -.ı .. mamasına imkan olmadığını söy· 
I~ lıtıı e S1ı.1t lüyordunuz. Ayşe Sultan hazret -

'ıiıı.Glli b anını. Siz de isterse- !eri bir otomobil sahibi olnıak ar· 
" it! IUadan tedarik ede-
,,~ zu ederlerse bu isteklerini yerine 

~ ı, 'ıl? getirmemek ne mümkündür? Hal-
\::, -•ıı o\ "buki, Sultauımm yalnız bir otomo· 
~~~IJ.ıı ~tak .• _Tıpkı enişteniz bille benzin tedariki çok az olaca· 
,~e. dö ususı ve makama imdan buna bir de deniz motörii 

OlıiJı~~~ane ntomobili var. ilave ediline beni üzen, ıı;iinleriıni 
- ... benzinini le\<ll - beyhude şehri clole§nM'lı:la geçirten 

bu derdim de önlenmiş olur. 
Ayşe Sultan uzun uzun düşün -

dü. Davustla bu mevzu etrafında 
gece yarısına kadar münakaşa etti. 
Delikanlı o geceyi sarayda, Av~e 
Sultanın dairesinde zoraki bir ueş'e 
havasında geçirirken duyduğu haz. 
zın hududu yoktu .. Çünkü, Mar • 
marava giren Teodor Brodeyin ku
mandasındaki tahtelbahirlerin ma
yi mahrukatııu bu kadar kolay • 
!ıkla ele geçireceğini pek hesap -
lamanııştı. 

İşte, şu anda günlerdir kovala
dığı bir hayalin hakikate çevril· 
diğini ockata görüyord ... 
Ayşe Sultan ertesi sabah Davustu 

erkenden Teranedilin cleliiletile sa· 
raydan uzaklastırdıktau sonra he· 
men giyiudi. Landoyu hazırlattı. 
Doğru Balta limanına, eniştesi ı,;n. 
ver paşanın köşküne koştu_ 

Eniştesi o sabah biraz erken çık
mış, nezarclie bir toplantı yapa -
cak olan kabine erkanile buluşını
ya gitmişti. 

Ayşe Sultan, o gün Balta lima· 
nında kaldı. Kız kardeşine bir oto
mobil ve bir motör almak üzere ol· 
dui!uuu söyledi. Bunların benzin 
ilıtiyacının da Harbiye Nezaretin-

---~ - · · - -· ' -

den temini hususunda kendisile 
birlikte eniştesi üzerinde müessir 
olmasını rica etti. 

O gece Enver Paşa, h"a]dızının 
birdenbire otomobil ve bir motör 
alışına biraz hayret etmekten geri 
kalmadı. Sordu: 

- Bu istei'inizin sebebi nedir 
acaba! 
Ayşe Sultan; menbaını aşktan 

alan bir talakatla uzun uzun izn -
hat verdi. Bütün şehzade ve su!· 
tanların birkaç tane otomobilleri 
bulunduğundan, kıcndisiııin hala 
kurunuvustai bir tarzda, saray lan
dolaile gezdiğinden şikayet etti. 
Fer'ive sarayındaki kendi daire : 
sinden pek memnun bulunmadığı
nı, yaz, kış burada kaoalı kal -
maktan sinirlerinin bozulduğunu 
anlattı .. v" söz1'erine şu cümle ile 
nihayet verdi: 

- Çubritluda bir yalı gördüm.. 
Çok da lı<Jğendim. Sizin yalınızla 
tam karşı karşıya düşüvor. Yazı 
orada geçirmek istiyorum. İşte Pa
şa enişte, otomobil ve motör sa -
bibi olmak arzu.mu doğurtan s.&

bep bundan ibaret!. 

cµevamı var) 

Rebi~evvel 

---SEREN AD l!HO, Av 4, Giin 1 3, Kasım 159 

Fransız filmi: Baış rollerde: Unutıı.ıımez Vi)'allıa qperot.Jerilıi y.a.rataa 

Li iAN HARVEY 
ve rırı ~ur Fran;;ız artisti LOUİS .TOUVET A:ynca: 

.TURN AL en son dünya ve. 'ha.rp lıavadlisleri 
Biletleri evvı<bn aldmruz. 

14 Nisan PAZAR 

Vakitler \':-s li 
Sa. D. - Günee 5 23 

Öile 12 14 

İkiııdi 15 58 
Aqa.,, 18 48 
Yatsı 20 23 
İm.u.k 3 36 

fau.I 
s.. o •. 
10 36 
5 28 
9 11 

12 00 
l _,7 
8 49 

16 Nisan Salı akşıımı 
ııaat 21 de Ç E M B E R L İ T A Ş Sinema ·Tiyatrosunda 

San'atkô:r KARA KAŞ Şerefine 
NAŞIT - MUALLA - Kemani SADİ - A. BABIKY AN - ŞİRiN 

ve memlıeketimizin bir çok san'atkirUınnın iştirakile 

GALA MOSAMERESi 
1- Halk saıı'atkfın N A Ş t T ve kuınpanyas1 tarafından SEVDALI TALEBELEK komedi 3 perde 
2- Meşhur ımıgaoııiye Mll'Au..\, san'atkar a.-..i SADİ ve sekiz arl<adaşlarunn iştirakile 

KONSER ve müntehap SAZ eıııerlıeri. 

3-- ~ul konservataan mezunu ~ BABİKYAN ,,. Briibel koııservatı-ı mezunu piya
nist Z. ŞIRiN ~ KLAsiK KOWS&B. 

4-- K A R A K A 15 ve arkada~ tanıfuıdan bestekar dram 3 perde. 
Yerler numanhdır. Ve biletler .şimdiden ÇEMBRLiTAŞ Sineması ı:işesıinde satılmaktııdn:. 
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ğinden verilen 

1== TÜRKiYE CUMHURIYE fİ - • 

1 
HARICJ ASKERi 1 J ;;;;-; z. t B 

KITAATI ILANLARll ı~ ıraa a kası = 
I= == = Kuruluş Tarihi: 1888 == 

~~os~vel~~ ~ 
sadeyağı kapalı zarfla 16/4/940 gü- ';:; Sermayeei: 100,000,000 Türk Lirası 5 
nü saat 14 de ve sabun da ayni gün ~ Şube ve Ajans adedi: 265 = 

Hayat bir tesadüftür 
saat 11 de yapılaraktır. Sabunun !!"ij Zı"raAı ve ı"tcarAı her nevı" banka muamelelerı· --
tahmin fiatı 7875 lira ilk teminatı 1- = 
591 J'ra. Sadeyağınm tahmin fialı "=-

1 Yazan: REŞAT F EY Z l ·ı 
Süha Neclıp şöyle Mlaıttı: 
•- Talie inanının, hayatta her 

şeyi tali idare eder. Bazıları, buna 
şans, kader, kısmet, tesadüf derJeı-. 
Saad.-tler aniz tesadüfe bağlıdır, 
ıztıroplarııruz tesadüfün çocuğu 
dur. Servet'miz, ikbalimiz, düş -
künlüğümüz, aşkımız, nefretimiz, 
kınimiz, d~anlığun..z, sevgimiz 
tesı:düf.erden doğmuştur. 

Hatta, dünyaya gelişimiz bir te
sadüfü:n netices:dir. Tesadüfen, gü
leriz, tesadüfen ağlarız. TesadW'e 
bu kadar çok ehenımiye.t verişimi 
görerek. beni, Joalender, r€ndrneş
rep, iradesiz ve enerjisi~ bir insa.n 
zannetmeyin .. 
Hayır .. Tesadüfe fazla belliağla,

makla beraber, tedbixde kusur e
denlerden değilim ... Bütün ted. -
bir1€1imi a:dılotan sonradır ki, işi 
takdire bırakınm. 

Mesela, kumar, tesadüf demek 
değil midir?. İyi kağıdın gclişi te
sadüftür. Sizin :yi oynamanız sa
dece bir ied.bi.rdir. Şansınız yoksa, 
yani iyi kağıt gelmi"'orsa, bütün 
ted.brrleriniz ilı-Osa g:der. 

Kumarda kaybeden aşıkta kaza
rur, derler. Bu da, bir tesadüf ese
Mir. Ben, Nevine. bir kum"'° ma
s:IBı başında rasladın.. Bi!r sal:oru:la, 
ili .kare vardı. Nev:iilln huılunduğu 
kareye tesadüfen dii§tüm. Yine, 
tesadüfen, ooıun tam karşısına o
turm uştu:ın. Ta.bil, net.iı:eden şüp
he etmiyorsunuz: Partiyi kaybet
ııniştinı. Zaıteıı, N evi.ıı.in tam karşı
sına 9turup da kazanabilmek müın
kün değildi 

O gece, cebimdeki bütün serve
timi yeşil örtü üzerine bıraktım. 
F:slerin hesabı yapılırken, ,gözle
ııı'ım buğu:la1lJilliit1- Kumarda tesa
düfen gaybettim. Öteki kareye 
düşseydim, muhakkak ki kazana
caktım. Saatlerce Nevinin karşı -
sınd.a oturmak, kumarda kaybet
mek, aşkta kazanmak demekti. Ni
tekim öyle oldu. Bütün <ıyun müd
deot.ın~. asın, vaeEınin suraıtıruı dill<
kaıt €tmekten zityade, Nevinin yü
züne dikkat ediyoııdum. 

Yarabbi, bu kadında ibir başka 
ten rengi vardı. Onun boynu, göğ
sü, her zaman gördüğümüz kadın
larınki:ne benzemiyordu. He'.e el
leri. .. İk1 .küçük, uzun, ince, yu -
mu.-;ak, seffaf ve parlak güvercin 
kanadı gfüi idi Kırınızı, manikür
lü tırnaJdaJ:"ırun durıı.şu, kağıt tu
tu.şu ... Kendi kağıtlar.ma dikkat 
etmek zaman ve fırsatım as'..a bu
lamadığ:ma siz de inanıyorsunuz. 

Ya, saçları, saçlıaırının yapılışı?. O 
saçları o hale getir.nek iı;iı saat
lerce uğreşan berberi gıpta ile a
myordum. Fakat, Nevinin gözleri
ni ta.rli edemiveceğim .. 

O, bir ba.şka şeyd'.. Rengi, bakışı 
ikirpi.kleri... ' 

Hulasa, b 'or tesadüf eseri, poker
de, -O gece kaybettim. Kaybetıniş 
obnama rağmen, hiç de üzüntülü, 
meyus değildim. Bi'ak:s, içimde 
derin bir huzur ve rahatlık, gön
lürr.ck. beni mes'ut eden bir se
vinç ve bahtiyarlık v;;rdı. Üç sa
at süren bütün oyu!l esnasınd~ 
bir gıizeı kadının karşısında, on~ 
seyretmek az mı saadettir?. 

işte, bir tesadüf eseri, bu gece 
mes'uttum .. 

Ev sahipleri kibar, mühim in
san.:ardt. Seanslardan. sonra birer 
viski iılm;m ettiler. Nevinle karşı 
karşıya v skileriımizi içerken, saa
detım'n ne kadar sonsuz olduğunu 
anlıyordum. 
Artık gitmek zamanı gelın4tı. 

Misafir,er kalkınağa başladılar. 
B'ir tas..:ı....ıüf Ne·~·ın.:, gc\.,._ ~oeır~n
d:an sonra, yapayalnız sokağa bıra
kacaktı. Y:ne bir tesadüf, yaJnız 
sokağa ç· kacak lk:nci misfir de 
bendim. 

!\o. 272-30 

Q.ftler, kıan kocalaır veda eıdl:ırElk 12,000 lira ilk teminatı 900 liradır. 1 . §. 
cıktılar. Kapının ihıünde, bir Evsaf ve şartnamesi komisyonda 

1 

=: 5 
müddet homurdanan hususi oıto- göriiliir. İsteklilerin belli gün \'e § 
mobil motörlerinin. sesi a:rtık u· saatten bir saat evvel resmi vesi- ::: ;:;;; 
zaklaşmıştı. kalarile birl.kte teminatlaını E- 1 = ~ 

Salonda avaıkta idık. Ev saJh,j..ı eri dirnede Sanayi kışlasındaki satın- 1 ~ ~ I 
Nevin ve ben ... Nevin, kendisini alma komisyonuna v(e1?"75eı_e2r4i.93 ) ı ~ ==ı 
Şişlideki apartımanına götüreeek ~ = 
olan taksi :çiııde, bu seyahati ya- * 1 e § 
payalruz yapm.ı.ktan çekiniyordu. § = 
Ev sahibi, Tarık .ihsan, büyük bir 3250 ton buğday öğütmesinin iha- - -
nezaketle, ona refakat edebilece- lesi kapalı zarfla 15/4/940 Pazar- -- 1 

ğini söyledi. lesi günü saat 15 de yapılacaktır. ~ _ 
Nevin, bu tekilli Tarık İhsan• Muhammen bedeli 48,750 lira mu- 51 -

rahatsız etmemek için teşekkürle vnkkat teminatı 3656 lira 25 kuruş- = -= 
reddetti. Bu sırada, Tarık İlısa.nın tur. Şartnamesi her gün komis - ı-='i= ~ 
karısının nasıl derin bir ncles al- yonda görülür. İsteklilerin mu -
<lığını <Tözü.ınden kaçırmamı~m. ayyen giin ve saatten bir saat ev- - = 

v~~t~:; ~~~~v~'"J:~aso= ~::.ı:a::~. ~:~~~faı:::k~~::!:'s~:'. ...., s 
yine yalnız olarak sok.ağa ç.krnağa nuna vermeleri. (1482 • 2522) = Eii 
haıırlana. • :On m.safiır ... Bir an, 

1
1 · . - ~ 

Nevinin, !.;akışlarının yüzümde G" H k" . w : "' ."'f-.....,..._ ~I iM:o 
d-0 aştığın -- d" 

1 
oz e ımı _ == , . N;;; 

lia~a~~i~0!!~~d~!~~ J ~;0t!~r;!!:~ıp~fmd:~ 1 5 Para biriktirenlere : T ·ış B·A' N KA. Si 
uzerındeki tahlada sondurdükıten sokak No. 2 Tel. 41553 = 8 • t • • = 
sonra~ d . b d . . 1 M~ayene ve her türlü göz 1 ~ 2 ,800 Lıra kramıye v erıyor ~ 1 1 

mre ersenız, . en €ruz sıze ameliyatı fıkaraya parasızda._ . . · = 
refakat edeyım, decLm. .. • • - _ Zıraat Bankasında kumbaralı ve ılıbarsız tasarruf hesaplarında en = 1940 Ku""çu""k 

.. O z.ıu:nan, Nevının, masanın us- = az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
tundek_ L çıç.ek vazosuna daJıclığı:ııı Üskıiiıkıır hulııuil< Mkimlig"'-"'·--.· !iiii5 plana göre ikramiye dağıtılacaktır. hatı.r1 d .,,...,,,,. ~ Cari Hesaplar 

0
4 :ı· 'ks· · '-· f--~· Üsiki.irlıa.ıxl!a Ta"-··'-'·- ~-'--.m..,..,; __ = 4 adet 1.000 Uralık 4.000 Lira 

.- o oozı. _ını.z,_ .,,,y., ":""!, d.e- •"""""'1' m"""'"""~ ;;;;;; 4 • 500 • 2.000 • -
di ... F'~kat, sızın ıçın buyill< hır de Deıvran sokağında 5 No. da Sü- j5 4 • 250 • 1.000 • ltı.RAMIYE PLAt\I 
rahatsızlık ofiltacı mı.?. . deyman kızı Hafiızeıııin .kocası ay1lıİ == 40 • 100 • 4.000 • = 

. - R;~ eden'.'!: .. c .. dden bir var ıhaneıd6 sakin Odlıil aıleyhine açtığı = 100 • 50 • 5.000 • 1 adet 2000 liralık= 2000.- lira 
zife te:akki ~ttıgıme ınanın;z. . ı..~--- ;;;;;; 120 • 40 • 4.800 • = 3 • 1000 • = 3000.- • 

.. Sı:Joıı~n ıçınde bırkaç sanıye biır .,.,.,...a,~ daıvıasınm muıhak€1lll$İne ;;; 160 20 3.200 c;; 
sukut hak.m oldu mıü.ddeaaleyıh Celil ~lmediğ'iı.den := . • • • = 6 • 500 • = 3000.- • 

Bir tesadüf, i-;te::. Nevin, birkaç hakıkında gıya'P kararı 1'tıt.i'.b.aıl ve = _DFT:Jesa?=?aki_.~r~~r k~r Jc~; içind! 50 liradan 12 • 
adım attı Artık bana dönü b · tahkik t 3161940 a.ııtes' at == aşagı uşmıye €re ı ıy€ ~·!Jrı a .r e ıo a faz asile verile- = 40 • 
hlrşey söylemiy~r, yüzüme P<bakU: 14 dı: ;:,~_, V€ gı:: ıkar~r:u ~ cektir. Kur'alar senede.4 defa: ~ Eylı'.ı!. 1 Birincikanun, 1 Mart;;:; 75 • 

~:n::r!u~!~!~h~~r~e t~~:_.t,~ ifil!= Wl>liğine karar verilnlliı ve liııııuıııruıiıUınuiımlıfulliıılümulıllıiım çekilecefil!Ufıiımııııııııııııııııuııııııııııııııııııuııııııım 
dım. bu baptaki gıyap karan da ıınaıh -

210 • 

250 
100 
50 
25 

• = 3000.- • 

• = 4000.- > 

• = 3750.- • 

• = 525-0.- > 

Nem, kapının önüne Çlkmı.ştı. kem edivanh:ı.nesiocı asılırnış oldu-
Başıru hafifçe çevirip, beni ara- ğunoon yevmi ıınerz:kı'.ırda .müıdtle-
dığ= Iarkettim. Sonra, caddenin aa1eyh Selilin yinı~ maılıJremeyıe 
bir sağma, bir soluna bo.ktı. Görü- .,;cı'rned!:ği sııre~te gıyaıbında taılı -
nıürde tesadüfen hiıçb.r araba ki:kaıta dı~rvaım ve ica'beden karar 

İstanbul Defterdarlığından: 
Mu ham. 

men satış 
bedeli 

muham
men kira 

b•de.I 

muvak
kat te-

Kira 
müd

deti 

Keşidelcr: l ,ubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikınciteşrin tarih-

leri-nd_c_y_ap_ı_lı_r_, _~~~~~~~-~---~~--~ 
vokıtu. 

Konıı.şmuyordtı. Ben de, gar1p 
bir merak.Ja, ilk olarak, onun ko -
nusmasını bekliyerek, hiç ses çı
karmıyordum, Sadece, yanında, 
ho.ttii., bir adım gerisinde, bir emir
'ber gib'., mu.Ü ve sadık duruyor-
dum. · 
Kaldırımın kenanna doğru bir 

il<i adım ilerledi. Taksim meyda
nına çık.an yolun ağzına baktı. Ben 
onun halini seyr1'd:yordıım. Meh
ta;• .ı bir ~ece :d . J' k b'.r n;san ge
cesi ... O, bo.< caddenin kaldırımı 
kenc:r~nda, tazı:.:, ı. .• cc bır söğ"üt ka
dar güzel \;e manalı idi. 
Olduğu verde. dönüp bıma ba·ktı. 
Hiıla birşey söylememekte mu

s.ırdı. Gece göz crin.n PM"ılıhsı ne 
hoştu. 

Ona doğru gitmeden: 
- Meyaana kadar çıkacağız, de

d m .. , Bas,ıa ç;.re yok ... 
Cev<.o vcrnoed .. 
- İster.eniz, ben g'.dio bir ara

ba bul.a\'Jm, siz turada bekleyi.
n iz ... 

Birden bana doğru hızlı hızlı 
yi.<rüdü. Bir adım önümde durdu. 
Yüzünde gecen n lıareled.i!i esa
tiri bir ı:rüzel ik vardı; yav"'i bir 
sesle: 

- Korkanın dedi. 
- O hrJde, beraber gidelim ... 
Cevao vermeden, yürümeğe baş

ladı. Yanyana gid.yoruz .. Hiç ko
nuşmadan ... 

Sa·atime baktım: İki buçuk ... 
Kaldırun ar üzer.nde avaklan

:ın;z:n tıkırtısından bı;şka ses yok.. 
Yürüyoruz. 

Üi'U T~ksim meydanına çıkan 
yolun ağzına kadar getirdim .. Te
saaüf, görür.tiru.c te~ aruba yok ... 

- Su tarafa doğru yürüyeLm, 

Yazan: M. SAMİ KARAVEL 

it'tiha·z -0lıına.ca.ğı. il.ii.:rı o!Ullhwr. 
931)/2221 

L. K. L. 
minat 
L. K. 

Bc\Y'a2ııtlta m:ülg.a rtıasfi.ye muhıasioı>
..,...,..._.,,,...,,..,,.,,...,..,.,.,...,...,,,,,.,,..,,,...,,] Jiği ırnaftızenirull kısmen pirinçten 

dedim ... 
Cevap vermeden itaat ettL 
Onu, o seldi.de sevkediyordum ki 

""abaların muhakkak beklediği 
yo'.ağızlarından uzak ge;.iriyor • 
dum. 

Taksim bahçesinlı: cinüne çık
mı:;tık. Tesadüf: A~aha yok ... Yü
rüyoruz. Yanyana yürüyoruz ... 
Fak, t, aram.ula iki adım mesafe 
ile ... Sürpagop arsası önüne yak
lıaşırken, yolun tenhalığı ve sessiz
Vi'! . onun üzerinde fena tesiır ya
pıyor. Bunu, araımızdaki mesafe
n :n bir ~dıma inişinden farkedi-
yornm .. 

Yürüyoruz ... Konuşmadan ... Te
sadüf hu: Yolda tek arabaya rns
larnıyoruz. 

Af!..r ai?ır vürüyoruz ... Sipahio
cağı önüne gcldiğiın:z zaman, ara
mızd ı ki mesafenin hiç kalmadı • 
ğını farketlim. Atasıra kolu, ko
luma sürünüyor; bir ufaık ses, bir 
çılırL. üzcr;ne, başını ani dönüş -
lerie, ür _:ek ürkek, sağa·, sola çe
viriyor 

Yü rüyoruz .. Artık, omuz omuza! 
G:tt kçc bana doğru sokulduğu

nu hissediyorum. Harbiveden, Pan,
galtıdan. Osmı:nbeyden geciyoruz. 
Bomo:·t:yc gc'.diği.miz zaman kol
ko 'a idik. Sac'orı vüzümc siırünü-
yor.:tu. 

ı:tt.l hastan si ycL ;ndak' a
p:ırLmanıntn ö~iinde '.>:ı"", teklifimi 
redcictmedi: Dudaklarını unttı ve 
ilk defa bumda konustuk. Per -
şembe akşamı içı:ı >ÖZ verdi. 

Hayart, tesadüf'en il;aret değil 
m dü·?. 

dedeleri gibi yalnız tatince değil, 
farsrr. arapça, run1c::ı da bilirdi. 
Fenni h- rpte, riyazi;yatta, fclsc-fe
dc. şHr ve edebiv•tıa yeditiıliı sa
hibi denecek derecede temayüz et
miş ~ahsiyetlerdi. 

Saraya kadar konuşa konuşa gel
diler .. Sönlye beyi sanıya gelir 
gelınez, Cen1dcn şu suretle müsa· 
ade aldı: 

mamul on üç aıdet niya.ngo !<l2şi.de SeıheT 
ttcıJ.aıbının mk.aıl satışı kiJrımı 
Üs'küıd.ar Av vergileri miiıdürlUği.i.n-

deki sandal eı>k'1'Zl satıışı 
Dol:mabahçedeki Ba:yı.lıdıım dutluğu-
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30 10 

13 10 

ı:ıun !bir ıntvsmEk icarı 125 1 O Bix 
i<iı oou rnevsiımli.k 

Yuika.rıda yazlliı r.ınıkaz satışları ik ,gayrimenkul icarı hızal.annıdaki 
ll'Juıhaımııııen bedellter üzeri'ııdım açık arıttı:ııımıya k:onulım uş iı.<;e de tahbi 
çııkrrnadı.ğın.dan müzay:desi on gün u'Z'3/tılıın.ı.şır. Lkiııci müzayede 25/4/ 
940 tarihine müsadif )J'2.rş:ım'be günü saaıt anı dörıııte rnııı:.ı emlak müclfu
lüğün<le ,1ıopla.naca.k komisyonıdıa ayrı ayın y.'.lpılıaca0ktıT. Ta.lıpı uri'n mu
ayyen gün "° S'Oatte muvaıkıkat 11:ım.iııatla komisyona ırııüraoa.atilan. 2897 

' inhisarlar u. Müdürlüğünden: 

ı - Nümırııesi mucib'nce 750 adet dt:>«.&iyör ·bıça;ğı m~ 
naan ve hesabına 'Pazarlıkla satın aJınacak.t.ır. 

1 

ıı _ P":"a.rı!ı.k 20/IV /9.40 c~arpesi günü sa:at ll d€ Ka.ba~aşt.a Je... 
v~ım ve muıbayaat Ş"Ubesindekı alım komısyoounda yapılacakıtır. 

ııı - Nüırmıne sözü geçen şub2ık• görii.leootl:r. 
ıv - İstek'l"Ler in pazarlıık için tayin o unan gün vıo s.ııaıtft" % 7,5 gü

V'0nme paTalari1e birlilite rnezkı'.ır komisyona mıircıcaat.ar ı. .2.940• 
ı -
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ADEMİ İ~TİDAR 
vo E>ELGEVŞEKLilliliNE -

iN 
Tabletleri her eczanede bulunur 

Po.tııı lr.utuıu 1255) Galıt., İıtaı:ıbul 

Rodos sarayında Cemin genç ve 
asftde ruhu üzerine serilen Ro a 

doslu dilberler bile onu hüzün ve 
kederinden silkiu atam" ınışlardı. 

Cem, Rodos sarayına yerleştiği
nin ikinci günü Frenk Süleyman 
Beye ız!ıraplı bir eda ile: 

- Lala, keşke memleketim.iz 
den ayrılmı:vaydık .. dedi. 

betmiş bulunuyordu. Ecnebi top
rağında idi. Hüküm ve nüfuzu yok
tu. Kendisinıf dininin ve vatanının 
düşmanlarına teslim eylemişti. 

Sultan Ccmin tac ve taht için ih
tiyar eylediği bu hareket garip idi. 
Genç şehzade mutaassıp hıristiyan 
şövalyelerden ne ümit edebilirdi? 

ı= Selimiye Askeri Satmalma Komisyonu ilıi~ 
"" t•ııı' 

Cinsi 

Çivi muhtelif 
Tel 
f'iııko 

Cam 

Mıktan 

kilo Gr. 

6341.960 
331.600 

10499.030 
88. ın.2 

Tahm i,n 
bcddi 

Lr. K. 
1586.23 

116.06 
4199.72 

114.40 
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Yukanda nevi ve miktarları tahmin bedellerile teınin•1: :, ;': 
kaleleri yazılı ( 4) kalem inşaat malzemesi taliplere ayrı •Ç ıarl'~-~ 
biTdcn ihalesi yapılmak üzere pazarlıkla satın alınacaktı~·. ~oJı11'~ 1ı 
4/940 Pazar~esi saat 14 de yapılacaktır. Şartnamesi her gıırı ·ıe 5cl" 
görülebilir. isteklilerin belli gün ve saatte teminat paralar• 

Tömoo ... ,.ı~ komı'>••~• ,.ımo~; (,.;~ 

1 
Göıle:i yakmrz, su ile çık- ı 
maz. Kirpikleri dökmez. 
Terkit indeki BALSAMİN 
cevheri sayesin<k kiTpikle-

1 

ri besler ve uzatır. Siyah, 
liiciv.·ert. kumral, yeşil, renk
lerinin bakıştaki füsuukar 
cazibesi .şayanı hayrett.!!:_ 

!arla yapılan mualıedenin hükmü 
olamıyacağına Papa tarafından ve
rilen kararlar üzerine icra edil
ınenıiş miydi?. 

t!~::!l.~1~5J 
ANKARA RADY / 

Dalga Uzııııluğı''20 f'~; 
1648 m. 182 J{c/5• 

1 120 ~., 
T.A.P. 31.7 m. 9465 J{c//s;. zO):t' 

9r. J{C . T.A.Q. 19.75m. 151 a , __ ..... ______ ,,Jt 
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18.- Program ve ıWı 
saat ayarı. ı s.oS 1 s.30 
Radyo caz orkestrcısı. 50ııL·. 
cuk saati, 18.55 Serbc~ wıS 1 

Memleket saat aııarı. }o )\!•; 
teoroloji hııberleı~, J9. ,,,,o._ 

. Fas.ı heyet.i, 20.15 [{07~~ ftl"1 
rihten sayfalar ). 20- 011 , F, 
Çalanlar: Fahire Fers 1:l0sff 
Forsan, Fahri f{opıı:, 

- ·~ 

. !er. 1 at D· 
I - Okuyan: Semıı' ,.. . i i 

. ses. J<ı' ( ~ 
1 - Raif - Eviç şa~ :_. . b' 

dükçe servi boylv.) . . ıe~&ı, ~ 
Feratıfeza şarkı: (D.111 eU~i ı,, 
şım), 3 - Lem'i - Hıt5 · 0 ' 
(Zaman olur ki), ııı.fO Ç 

II - Okuyan: f;ftLS ./'1 
,_ .ı·hıı' 1 
ınr. ı•' ,/ 

Rodos sarayında Cem'in ağuşuna serilen 
dilberler bile onun hüznünü giderememişti 

- İstir:.ıhat buyurunuz .. Yor 
gun unuz .. dedi. 

Ccnıin yanından ayr1larak sa -
ra~ ına gitti. Sultan Cem, kolluk
larında maiyeti cğaları olduğu hal
de kemali debdebe ve ihtisamla 
hazırlanan dairesine çekildi. 

On besin<ıi asrın makyavel pren
siplerinin en ziyade tatbik edildiği 

Süleyman Bey susmuştu. Nece- bir asırdı. 
vap vereceğini bilmiyordu. Çünkü Bu asırda müs1ümanlığın ahla-
efendisiniw kaydı esarete girdiğini ka, fazilete, msaniyete ait ahka -

Cem Sultan, bu tarihi hakikat
leri düşünmemiş, kendini mutaas
sıp şövalyelerin kucağına atmıştı. 
Onu baştan çıkaran, yolundan a
yıran, yabancı nesle mensup anası 
Çiçek Sultan ile maiyetinde bulu
nan Rum ve İtalyan nıürebbilerdi. 
Bu ihtil'asın verdiği hızla nihayet 
şövalyelerin kucağına düşmüştü. 

ı - İsmail Hakk• .. ;_,~;ı 1:r~' 
ağır semai: (Seni lııtt ,ar~'· p· 
2 - Rakım . Nihaveıı '3 ,,. ~' 
yanan lca.lbim.e b_akt'.!~r $~ıı1''' 
hem efendi - Nınıı4 __.. fl . 0 ıı 1 
(Gönlüm qene btrl·. il< ı~' ;,.ı" 
Nihavent sarkı : ( J.,MJ ;Jılı_ 1,Jt 
5 - Hacı Arif Beli .rııi stıl 
şarkı: (Bakmwor C~~kiil~ f-.' 
21.- Müzik: Halk -~ıtşe~s~;,, . 
oyun havaları, ,A.tı~ 50.rı fO , 
di Yaı>er Ataman, oc~lıO , 1 Cem Sultan vakarla ilerledi. Şö

vahe bcvinin gönderdiği istikbal
cileri ~ •!aınladı. Cen1 ve mü.İyeti 
atlarınııı üzerinde çakı gibi duru
)·orlard1. Zalen, Ceın, devrin en 
ntulrt .. ~enı sportn1enlerinden biri 
icii. 

Alay debdebe ve dfır:it ile hare
ket etti. (Sen Bastiyen) kilisesi
nin önüne. gelince durdu. 
Şövalye beyi, lütfen kilisenin 

kapısına mai)'etile çıkmış bekli • 
yo, du. Cen1 1 atından indi. Beyi se
lamladı. 

Sonra birbirlerinin ellerini sık
tılar .. Konusa k_oııuşa beyin sara- 1 

yına doj!ru yürüdüler. Cem. babası 

ve kardeşi gibi giizel Llltince ko
nusuyordu. 
Şövalye beyi, Cemin fasih tatin

ce konuşınasına hayran oldu ve 
sordu: 

- Güzel lô.tince konuşuyorsu -
nuz'? 

- Biz, şark ve garp lisanlarını 
biliriz. 

- Pederiniz de latince bilinniı; .. 
- Yalnız pederim değil, dede-

lerim de .. 
- Kardeşiniz Beyazıt Sultan da 

biliyorlar mı? 
- Bilirler .. dedi. 
Cem Sultanın, şövalye beyi ile 

ilk mükalemesi böyle olmuştu. Cem 

Cemin, Rodos sarayındaki hu
su,, dairesi dilber Rodos kızlarilc 
dolu idi. Şövalye beyi şehz deye 
güzel ve kedersiz bir hayat yaşat
ınak için zengin bir nıevzn hazır -
lamıştı. 

* Cem Sultan arbk vatanından 
aynlnuştı. Gerek denizdeki on gün
lük seyahatinde ve gerekse Rodosta 
yapılan kabul merasimindeki ne
zaket ve ihtişam hichir vakit Cc· 
mi tatn1in cdemcmi~J.. 

görüyordu. mile Avrupa hükümdarları tara -
Cem söylendi: fından tatbik olunan düsturlar bey 

ninde azim farklar vardı. 
- Lala, neden siiküt edersin?. 

Böyle bir halimde derdimi kime Hıris~"•nların fikrince adi bir 
ahlak meselesi i<;iıı sözünde dur

açahilıirim? 
mak hamnkatti. Hususile müslü -

Sülevman Bey, nihayd cevap nıanlarla yapılan bir muahedenin 
vermişti: hiç hükmü olamazdı. 

- Sultanım, küffur, ehli müsli- Fatihin babası, Cemin dedesi > 
mana Yasin okur mu?. Allah enca- kinci Muradın Varna muharebesi 
mımızı hayır eylesin .. dedi. 
Şehzadeyi hiçbi;r şey eğlendire _ hıristiyanlığın muahedelere ne de-

m.yordu. Rodos dilberleri çalıyor, rece kıymet verdiğine h:iır delildi. 
şarkı söylüyor, oynuyor, binbir Hıristiyanlar başta Papa olduğu 
işvebazlıkla Osmanlı Sultanını ken- halde mü,ilümanlarla yapılan mu-
dilerine cezbetnıeğe çalışıyorlardı. ahedelcrin hükmü olmadığını ale-
Fakat; Türk yiğıiti kafese girmiş nen ilan etmemişler miydi?. 
lcanlan ~bi kuvet ve kudretini kay- · Varna muharebesi, mü&l.üman • 

Cem Sultan Rodosa geldiği gün 
müdepdep ve mutantan bix alay
dan sonra. saraya çekildiği zaman, 
kendini kardeşinin hücumların -
dan artılı: kamilen masun zannedi
yordu. 

Fakat; Rodosta ne yapacaktı?. 
Şövalyelerin Anadolu sahiliınde i
ken kendisine gönderdiği mektup
lardan, misaknamelerden bir fay
da görebilecek miydi?. 

Rodos sövalyesıi beyi Dübosson 
Sultan Cemden ayrılıp sarayına çe
kilince Cem Sultanın Rodosa gelip 
ellerine düştüğünü bütiin hıristi
yan krall.anna ve Papaya bildirdi. 

CDevaını \'arl 

-2115 M" 'k· waııcr ~ . uzı . aaıı. 1 ' 
Cemal Reşid tarafı; (Ba; :. ( . 
ve piyano sonatlar ' Icııl•'e . l 
ure). 22.- Müzik: ;Je a!l0"0 
22 .15 M emle ıaet sııatt esi• b<' 

· ·rııa ' ,.t · - jans haberler.;. zı • rı«k er'".; 
tahvilat, kambııı0 ,A.jafl• s z.1 ' 

. sa... (fryat), 22,30 t (l'l. 1 ·~0.J 

. 22.40 Müzik: CazbG1'""' ı•e 
23.30 Yarınki progr .-,,ı 
nış, t" 
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