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Al ı . .7 h . · · · • • Romen Hariciye 

filan arın . arp ge~l.Sl Ve Nazırı Gafenko 
il ayrıca asker · do}U ·6. Il~lkliyealelaceleRoma: 
~ · · . · ya hareket eltı 

vapuru 
batırıldı 

~itler, Alman kıtalarının Norveçte 
gu~lüklerle parşılaştığı itiraf ediyor 

ı-..... ıo ( ~m.:ıii....!:.....:::__::..:~~D..:! 
tar Fra' A.A.) - Salahiyet- tedir. İngiliz ve Fransız deniJ? 

Roma, 10 (Radyo) -
Almanya, Yugoslavya
ya bir nota vererek T U• 

na üzerindeki nakliya • 
tın kendi kontrolü alt:
na verilmesini istemiş -
tir. Diğer taraftan Ro
manya milli hudutlarını 
müdafaa kararını ver
miş ve Romen Hariciye 
Nazırı Gafenko Bükreş
ten Romaya mütevecci
hen hareket etmiştir. 

(Dnamı 2 inci sayfada) 

·· ns1z d · 
!öyle de 'lrn enız mahfellerinde makamları harekatın aırnnı ver - .,.,.... 'Norveç $ahillerindeki 'deniz harbinde batırıldılı 

Şirna.1 ~e ~~tedir: miyccek olan haberleri vermekte- tonilôtoluk Alman 
'Almanlar ·ıaraJınaan da bildirilen U,000 
kruvazörü Blüher. 

tavuk b n~ınde ve Skagerrak· dirlc~ ~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ 
tf u ulan d · __ 
b~!l .. ncticeleri ehnızkkmudharebe~eri· Almanların Oslo, Christiansand, 

Utun t f . ~ a ın a venlen Egersund, lkrgen, Stavanger ve 
detildi/ sılat resmt mahiyette Trondjhem'i işgal ettikleri mu-
f'l ransız h . • . . hakkaktır. Fakat Narvick'in iıga-
1 Osu ile b; a~p gemılerı 1ngıfü: li hakkındaki haber teeyyüt et -
~lıkte hareket etmek. mcmiştir. (Devamı 2 inci sayfada, 

Şc§lyü@l: 
Müttefikler Belçika 
ve Holandayi istila 
edeceklermiş ! 

. (Yazısı 2 inci saylada) 1 

100 Mi.LVON 
dolarlık tayyare 
Amerika tarafından önümüzdeki hafta 
zarfında müttefiklere teslim ediliyor 

Geçen cumarteel gUnll öğleden ııonra Edime ve clvarmda ba,tıyan 

ı,ılddetu yafmurlar faaılaaız bir tekilde SG ea.ato yakın bir zaman devam 
etmiş ve bu mUddet mrtmda yatan yağmurlar 74. milimetreyi bulmuştur. 
SUrekll yafmorlar, maJClm oldufu rf bl, nchlrlcrln sularını ta,ırmı, \."& 

EdJnıe ovalarlle eehrin alçak mıntakalarını sular basmıştır. Edime muha· 
blrtml.z4en aldllmm bu ıealmde, Edlmedekl feyeza..'t IÖrUlü.>·or. _. _ 

..... ---

.~ - . .. 

Nc,·york, 10 (A.A.) - IIUkO.mcte mensup ::rUksek me
murların, tskanclinavyanın istil~sı hareketini infialle karşı
ladıklarını ·ve hlikümctin, mUttefiklere yUz milyon dolarlık 
tayyare verilmesine şlmdiyo kadar ml'ıni olan sebeblerl izalc
Ya hazır bulunduğunu bildirmektedir. Tayyareler önUıııUzde
kf hafta mUttefiklere teslim edilecektir. 
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1 Aske"r11"k bahnsıerı · "} 

Şimal denizinde 
Alman üsleri 

Gelen ajans telgratlan, Norveç sahlllertnde mUthlf bir 
i!enlz ve hava harbi cereyan ettJğlnl blldirlyor. Norveçe AL 

1- md.li~iddlii~t;i~kI!!~ 
Almanla ın 7 harp gemisi ve 
ayrıca asker doln 6 nakliye 

man askerinin ihracını himayeye eden al 
man donanması ile 1ng1llz filoları 1939 harbinde ilk defa ola. 
rak blrlblrlorlle carpışıyorlar ... Bir harp sahası haltne gelen 
Slmal Denizindeki Alman Uslerlnl tetkik, hiç şUphesiz kl tay. 
dadan hll.ll değlldir. 

İsveç henüz harbe kanşmı§ de. 
fildir. İskandinav devletlerinin 
müşterek hareket edeceklerini 
kabul edersek Almanlar hem şi. 
mal denizinde, hem de Baltık'da 
muharebeye mecbur kalacaklar, 
demektir. 

Fakııt Baltık ve §imal denizle. 
rinde sahilleri bulunan Almanya 
her iki kısımda da bahri üsler, 
takviye noktalan tesis etmiştir. 
Almanyanın ıarkmda Baltık, 

garbında şimal denizi bulunmak. 
tadır. Bu iki deniz Danimarka. 
nın cenubunda Kiel kanaliyle bir. 
Ieştirilmiştir. Alman donanması 
bu yol ile bir denizden diğerine 
kolayca geçebilir. Almanlar her 
iki deniz üzerinde de aynı pren. 
ıiplcre dayanarak bahri üsler teş. 
kil etmişlerdir. 

Her iki denizde Almanyanın 
birer tane kuvvetli, mükemmelen 
teçhiz edHmiş ve donanmanın her 
türlü ihtiyacına cevap verecek bi. 
rer üssU mevcuttur. Bunlardan 
maada birçok takviye noktalan 
ufak ve muva1',kat ihtiyaçlarını 
temin edecek vaziyettedir. Bu 
takviye noktalan müstahkem ka. 
lelcı 1 ve sahil topları gibi ubit 
mildafaa vasıtasına maliktir. Bun 
lara taarruz etmek müşkül, başlı. 
ca bah;i üslere taarruz ise imkan. 
sadır. 

Şimal Denizi 

~lmanyanm şimal denizi nze. 
tindeki harp limanı Vilhelms Ha. 
ven'dir. 

Vilhelms Haven limanı meş. 
bur Jad körfezinin kenarındaki 
bir tabii koy nihayetinde in~ o. 
lu~m~u.t"r.. . .. _ 

Bu tabii koya açılan Jad yirmi 
iki kilometre içeriye kadar seyri. 
ecfere müsaittir. Jad körfezi Ve. 
ıer nehri ağzından kum yığınları 
ile ayrılmıştır. Jad körfezinin 
denizle temasta bulunduğu boğaz 
iki kilometre genişlikte ve bu 
mıntakadaki sular on metre de. 
rlnliktedir. 

Harp körfezi garp sahili Uzc. 
rinde bulunmakta ve Jad ile bir. 
leşmektedir. Hemen bunun cenu. 
bunda bir de ticaret limanı mev. 
cut olup bu iki liman etrafına ku. 
rulan ıehirde bugün yüz bin ki. 
şi kadar yaşamaktadır. İşte Al. 
man donanması bu dar limanda 
bulunmaktadır. 

Nitekim 30 mayıs 1916 da da 
'.Alman donanması bu limandan 
hareket ederek meşhur Jütland 
harbini yapmaya gitmi§lCT ve tn. 
giliz donanmasından üsti.in ola. 
mıyaeaklanru bir kere daha an. 
Jamışlardı. 

Jad körfezinin nihayet nokta. 
tunda bulunan Vilhelmı Haven 
limanı otomatik olarak müdafaa 
edilmiş bulunuyordu. Fakat bu 
müdafaayı her türlü akma karşı 
gelebilecek şekilde şümullendir. 
mek lazımgeliyordu, 

Bu milnasebetle müdafaa siste. 
mi iki misline çıkarılmıştır. Ev. 
veHi tabiat yapısı olarak Frizya 
sahillerindeki sıra adalar bu mm. 
takanın müdafaasını kolaylaştır. 
maktadır. Almanyanın bu mm. 
takasındaki sahillerde üç delik, 
Ems, Veser, ve Elbc nehirlerinin 
husule getirdikleri üç körfez gö. 
ze çarpar. Bu körfezlerin methal. 
!erini müdafaa etmek için Holan. 
da ve Danimarka deniz hudutla. 
rına en yakın olan adalardan 
başlamak üzere yapılan müstah. 
kem mevkiler, bu nehir ağzı li. 
manlarımn müdafaalarını müm • 
kUn kılmıştır. 

İleri müdafaa mevkilerini teş. 
kil eden Barkum adası Ems nehri 
ağzını beklemekte, Vangerug a. 
dası Jad körfezi ile Vcser nehri 
ağzını mlidafaa etmekte, aahile 
uzak adalardan Heligoland ile 
Şilt adalarının da şayanı dikkat 
birer milstahkem mevki halinde 
olduklan görülmektedir. 

Bu sıra adalar arkasındaki sa. 
hillerde de sırasiylc şu müstah. 
kem mevkiler göze çarpmakta. 
dır: 

1) Emdcn müstahkem bir • is. 
tıl5yondar. Burada bir sahil mil. 
dafaa topçu fırkası vardır. Aynı 
zamanda burası bir mayn merke. 
.zidir. 

2). Lehe ve Geatemilnd: Yeaet 

nehrinin ağzında ve Breınerha. 
ven ~hrinin şimalinde bulunan 
bu müstahkem mevkilerin her i. 
kisi de takviye noktalarıdır. Ges. 
temünd'da ehemmiyetli hAvuzlar 
vardır. Bunlar Bremerhaven'e is. 
tihkamlar ile ba~lıdırlar. 

3) Kuksahaven .. Bu milıtah. 
kem nokta Elbe nehrinin ağzını 
ve Alman donanmasının Hidrog. 
rafik servisi bulunan Hamburg 
limanını korumaktadır. 

4) Kici kanalının Elbe nehri 
ile birleştiği yerde de Brünsbitcl 
müstahkem mevkii bulunmakta. 
dır. 

Balhk Denizinde 

Baltık denizinde de vaziyet 
aynıdır. 

Evvela Kici kanalının Baltrk 
denizine açılan kısmındaki Kiel 
limanı coğrafi vaziyeti müna9C. 
betiyle kendi kendini müdafaa e. 
debilmektedir. Kiel limanı Kici 
körfezinin nihayetindedir. Uzun. 
luğu dokuz, genişliği ise üç kilo. 
metredir. Fakat giriş noktasının 
genişliği 1200 metreden fazla 
değildir. Limandaki suların de. 
rinliği 12 ile 16 metre arasında. 
dır. 

Kiel garpta Hervart, Falkenş.. 
tayn ve Fridriprt kaleleriyle, 
şarkta ise Starş, Jagesberg, Ko. 
rügcn ve Moltenart kaleleriyle 
müdafaa olunmaktadırlar. 

Kiel Baltık denizindeki Alman 
Uslerinin en mühimmi, yani Vil. 
helms Havcn simal denizinde ne 
ise Kici de Baltık denizind& o. 
dur ... Geçen umumi harpte Al. 
man erk§nıharbiyesi Kicl lima.. 
nmda toplanmakta idi. 

Versay muahedesiyle şimal de. 
nizinde hareket imld\nı kalmıyan 
Almanya Baltık 'denizinde mil.. 
essir olabileceğini dUşUnmüş ve 
bu deniz üzerindeki ıahiUerinde 
esaslı tesisat vileuda getirmiş idi. 
Bu tesisat sırasiyle şunlardır: 

1) Sonderburg'da sahil topçu 
kuvvetleri. 

2) Flensburg. Munvik'de bah. 
riye mektebi ve torpido i.stasyo. 
nu. 

3) DiktvUr.ıtorf ley Kielde mU. 
himmat depolan. 

4) Eıterford'da torpil atma tar. 
talan. 

5) Nöstad'da telsiz tesisatı. 
6) Vamemund'da deniz tayya. 

releri istasyonları. 
7) Stetin. 
8) Pilo. 
9) Konigoberg. 
Bu saydığımız dokuz mevki de 

milstahkem olup son sistem teç.. 
hizat ile müdafaa edilmektedir. 
Bundan maada Almanlar bu kere 
Danzig şehrini de tahkim etmiş. 
}erdir. 

Şimdiki halde İsveç bitaraf 
kaldıkça ve Ruslar ile Almanlar 
arasındaki ittifak devam ettikçe 
Almanyaya Baltık denizinden ta. 
'\rruz vaki olamaz. 

Almanya Yugoslav
ya ya nota verdi 

(B:ı.' tarafı 1 inci eayf adA ) 
YUGOSLAVYA TUNADA 
El\ıL'\JİYETt TEMİNE 

ÇALIŞIYOR 

Roma, 10 ( A.A.) - Belgrad -
. dan bildiriliyor: 

Kabine dün bir toplantı yapa -
rak harbin şimalde büyümesi üre. 
rine hfisıl olan umumt Avrupa va· 
ziyetini tetkik etmi,tir. Diğer ta
raftan Tuna üzerinde nakliyah 
emniyet altnıa alacak yeni tedbir. 
ter kararlaştmlmıştır. 

Belçika kabinesi 
toplandı 

Brüksel, 10 ( A.A.) - Sabahın 
ilk saatlerinde Kral Leopold, baş· 
vekil Pierlot'yu kabul ederek ken
disile uzun bir mülakat yapmıştır. 
Bunu müteakip kabine topl~ 
tır· " 

batırıldı vap ru 
' 

(Ba, tarafı 1 incide) 
Bununla beraber aynı mahfel · 

lerde bu ilk muvaffakıyetlerin 
geçici olduğu kanaati vardır. Bu 
tehirlerin işgali için muhtelif me· 
todlar kullnnılmı§tır. Yalnız Os. 
lo, Egersund ve Bergende karaya 
asker çıkanlmı~tır. Ba§ka yer
lerde harekt\t Norveçte ikamet e· 
den Almanlarla takviye edilen 
hafif müfrezelerle başanlmıştır. 

Trondjhemde ve belki de Nar 
vickte bu limanlarda bulunan 
Alman ticaret gemileri mürettc. 
batının Alman paraşütçülerine 
yardmı ettikleri tahmin edilmek· 
tedir. 

Bu mıntakalıırda bulunan Al · 
ınan askerlerinin birkaç yüz ki· 
şidcn ibaret olduğu muhakkak 
nazarilc bakılmaktadır. 

KOPENHAGDAKt lNGILlZ 
ve FRANSIZ GAZETEClLERl 

TEVKiF EDİLDİ 

Amsterdam, 10 ( A.A.) - Al· 
gemeen Handelsb1ad gazetesi, Ko· 
penhağda bulunan İngiliz ve Fran 
ı11z gazetecilerinin Alman maka • 
matı tarafından tevkif edildikleri· 
ni bildirmektedir. Danimarkaya 
hicret eden Alman Yahudileri de 
tevkif edileceklerdir· 

DANiMARKA VE NORVEÇ 
ORDULARI 

EN SON DAKiKA 
Londra, 10 (Uooyo, Bant 18) - Başvekil Mr. Çemberlayn 

bugUn öğleden sonra avam kamarasında Non·ec sahilleri a
çıklarındaki harb fnnltyetl hakkında izahat vermlştlr. Baş

vekllln \"erdiği malClmata göre, lngillz kuvvetleri şlmdlyo ka
dar yedi Almnn harb gemielnl batırmıştır. Duna mukabil bir 
lngillz muhrlbl batmış, diğer blrl karaya oturmuştur. tkl tn
glllz harb ~amisi de hasara uğramıştır. 

Dundan bnşkn Almanların asker yUklU olduğu kuvvetle 
tahmin odllen 6 yUk vapuru da batırılmıştır kl, başvektıin ı,a
ret ettiği gibi bunların batışı da bUyUk bir ehemmlyotl haiz
dir. Dunlnr 1nglllz muhrlblerlnln top ateşl)le bntırılınıştır. 

Bu sabah Bergen ve Nardlk civarında ,·ukua gelmiş olan 
ilk muharebeler haltkında, amirallik tarafından çıkarılan 

tebliğde balısedlldlğl lçln başvekil fazla izahat vermemiş ve 
bu husustaki izahatı bahriye nazırına bırnkmıştır. Mr. Çör. 
çil muharebe hakkında daha mufassal malumatla yarın avam 
kamarasında lzalıat verecektir. 

:, !..· ....... ~1".'11:.....-··?'-,·.... • . ~·· ••. ~, ,·.·..._ .. ,,, · .. -~·· ... 

olduğuna dair olan ~yialar teey
yüd etmemektedir. 

lSVEÇ KRALININ 
KARARNAMESİ 

Helsinki, 10 ( A.A·) - HelsiıW 
radyosu, lsveç kralının memleke . 
tinin bugün öğleden itibaren "ha· 
va tehlikesine karşı himaye hali
ne" vazedilmiş oldu~u mfibey . 

rafından çizilen hedenere uygtıı' 
bir itilaf akdi için Alman maka • 
matile müzakereye girişmek ola , 
caktır. 

Komitenin eski başvekillerdefl 
Lykke ve Movinekel ile Sundbf 
den mürekkep olacağı tahmin ed~l: 
mektedir. Parlrunentonun reısı 
Hambro, hükftmetin, 3 devlet na· 
zm tayini ve parlfunentonun nor ' 
mal bir surette içtlmaına kad~' 
18.zımgelen kararların ittihazı içırı 
par:!rnentodan geniş salMıiyetlef 
istediğini beyan etmiştir. 

Ba,vekil Nygarsdveld hük6ı"Ot' 
te karsı gösterdikleri itimadda,ıı 
dolayı mebuslara teşckkQr etJJUŞ 
ve kendilerini yurdlanna dC>nd~: 
!eri zaman bu müşkül zamallU" 
halh--a cesaret verici haberler ılS • 
türmeğe davet etmiştir· 

Başvekil, sunlan ila.ve etmiştir: 
''- Halkın ba,muza ge!en fe • 

!!ketin mesud bir neticeye iktiraı1 
edeceğini ümit etttiğinden enıi " 
nim." 

Hrunbro, Ba~ekilin sözlerill' 
iştirak ed~rek demiştir ki: 
"- Milletimizin daha çetin ~: 

lacak olan intikal devresini g~ı~. 
mek kudretini ve azmini kendınw 
bulacağından ve çoeuk!arımııt1' 
memleketin istikbalini kurtanıcal<· 
!arından eminiz." 

Bu sözleri mUteakip millt ınatO 
söylenmiş ve parlfunento dald • 
mıştır. 

Amsterdam, 10 ( A.A.) - Al • yin bir kararname neşretmiş oldu· 
11emeen Handelsbind gazetesinin ğunu bildirmektedir. Maamafih. 
Berlinden aldıi',rıbir habere göre. bilhassa şehirlerde ışıkların söndü 
Norveç ile Danimarka Bohemya rülmesini de istilzam eden .. tchli -
ve Moravya gibi himaye altına a. ke hali" ilftn edilmemiştir. 
lınmıyacaklardır. Danimarka ve Mebusan meclisi, dün akşam 
Norveç orduları Alman ordu~unun gizli bir celse yapmıştır. Bu mü . 
kontrolü altında bulunacaktır. zakereler hal~kında hiç.bir şey söy 

lenmcmekttdır. 

Amerika için neşredilen bir Al
man haberine göre, Hitlerin mak. 
sadı, Alrnanyanm yanlarını ve ge 
risini tazyikten kurtarmaktır. Hit
lcr, Alman kıtal arının Norveçte 
ciddi güçlüklerle karşılaştıklarını 
itiraf etmekte w Norveçte "lngi • 
liı propagandasına kapılan Nor • 
veçlilerin mukavemet merkez1eri'' 
vücude getirdiklerini söylemekte -
dir. 

NORVEÇ, ALMANYA tLE 
MÜZAKEREYE GIRIŞMEGE 

HAZIRLANIYOR 

Stokholm, 10 ( A.A.) - Emin 
bir menbadan öğrenildiğine göre. 
Norveç parlfuncntosu bütün gece 
müzakere ettikten sonra Oç azadan 
mürekkep bir komite teşkili hak . 
kında hükumetçe yapılan teklifi 
kabul etmiştir. Söylendiğine göre 
bu komitenin vazifesi başvekil ta· 

BERT.İN, BLüHER KRUVA" 
ZORümTN BATTIGINI 

B1LD1RlYOR 

Btrlin, 10 (Radyo) - No~ 
çizilen p!An dairesinde işgal edıl .... 
mektedir. Alman ordusu, en n°' 
him sevkulceyş noktalarını el~ g~ 
einni~tir. Oslo körfezindeld Ko~:,. 
veç bataryalan su~turu'muet\J>' 
Oslo civarında vukubulan muha • 
rebede sahil batarvaları Blüh~ 
kruvazörünü batmnıo;lardır. zırlı 
h mürettebatı kurtanlmıstır· 

MÜZAKERE ŞAYİALARI NORVJ;;ÇLILER MUKAVEMET 
TEI<ZlB EDILIYOR 1 MERKEZL'ER1 'VCJCUDE 

Malmoe, 10 ( A.A.) - Meşru GETiRDİLER 
Norveç hükt1meti ile Almanlar a • Alman hududu, 10 ( A·A.) -
rasmda müzakereler yapılmakta Havas: 

lsveç ve Holanda 
Tehlikede! 
Parls, 1 O - Alman yanın Da

nimarka ve Norveçtetı sonra dL 
ğer kilçilk bitaraf memleketten 
"himayesine almak!" arzusun. 
da bulunduğunu bildiren emma... 
reler belirmeğe ba§lamıştır. Bu 
devletlerden birinci.si Isveçt.tr. 

Nev.York radyosunun bildir. 
dlğine göre, Bitler lsveçten Al
man himayesini kabul etmek 
veya istilaya uğramak şıkla. 
nndan birini tercih etmesini is. 
tem iştir. 

Isveç knbfnc.c;i kralın rlyas&
tinde toplanmış, vaziyeti ted. 
kik ederek Almanyaya cevab 
hazırlamıştır. Verilen cevabda 
bitaraf kalmak istediği bildiri!. 
miştir. Diger taraftan Isveçt~ 
umumi seferberlik ilAn edildiği 
haber veriliyor. Isveç mebusan. 
ve !yan meclisleri dUn gece giz 
li bir celse akdetmişlerdir. 

Isveç radyosu dün akşam 
Skajeraktaki Isvcç lımanlanaa 
maynlar dökUldilğü haberini 
tekzib etmiştir. 

Londradaki snlnhlyet sahibi 
bir Isvcç devlet adamı şöyle de
miştir: 

"- Isveçten doğrudan doğn1. 
ya havadis alamadık. ÇUnkii 
her gUn saat 12 de neşredilmek. 
te olan Isveç radyo bülteni, iJ. 
ga edilmi§tlr. Eger Almanya 
böyle bir tedbir ittihaz edecek l'l 

tursa, Isveçin harb edeceğine c, 
minim." 

Tehlikede görUlen diğer bita. 
raf memleket Holandadır. 

Alman gazeteleri Ingiltere ta.. 
rafından Holandaya kıırşı yapı. 
lacak bir hareketten bahsetmek 
tedirler. Norveçe kar31 yapılan 
son askeri hareket için de bu 
şekilde bir bahane ileri sUrill· 
mUg olduğu dikkate §ayandır. 

Holanda. ordusunda bUtUn i. 
zinler geri alınmı3br. Kabine 
Ud defa toplanmıştır. ı.Iemle
kette clddt mUda.faa tedbirleri 
alınmaktadır. 

Holanda ve Belçika. daim! te.. 
masta bulunmaktadırlar. Ho
landa sahil mUdaf aasını kuvvet 
lendirmeğe karar vermi?Jtir. 

Holanda hudud ve sahil kıta. 
atında her tlirll1 mezuniyetlerin 
ilga edildiği blldirilmektedir. 
Diğer taraftan °Kl. M." ingı

Uz he.va §irketi Ingiltere ile Ho 
landa. arasındaki ha\'a sefeclen. 
nin muvakkaten tatili için Ingi
liz hUkUmetinden emir almıştır. 

Ingilt~re ile Danimarka. Es. 
tonya, Finlandiya, Letonya, Ll· 
tuvanya., Isveç ve Norveç ara. 
sın da ha va postası da dahil ol
mak Uzere bütün posta servis. 
leri durmuştur. Telefon servis
leri teehhürle olmakla beraber 
yine işlemektedir. 

Belçika ordu rilesası, dün ak. 
eam milzakeratta bulunmak u. 
zere toplanmışlardır. 

Şayıa ' • 
Londrn.. ıo (A. A.) - Röy

ter ajansı blldlrlyor: 
BugUn Londrada neşredilen 

resmt bir tebliğdo deniliyor 
ki: 

Alman eiyasl mahafillndo, 
BUyUk Britanyanm, Hollanda
ya ve Belçlknya bir istila. ha
reketi hazırladığına. dair şayi
alar çıkarılmaktadır. Ayni 
mahafll, Almanyanın, böyle 
bir harekete mft.nl olması mu. 
vafık olacağ"ını ll!ve etmek
tedir. 

Almanya. tarafından Nor
vecte ve Danlmarkada ıoğuk
kan lılıkla yapılan istlltının, 
Hitlere has usul dahll1nde, dl. 
ğer bir bitaraf memlekete hU
cum için yeni hazırhkardan 
başka bir şey olma.dı~ını bUtUn 
dUnya tahmin edebilir. 

Binaenaleyh BUyUk Brftan
ya Ue Frnnsanın bir lsttlA ha
zırladıklnrma dair olan iddia
lar hfçblr esusa istinat etme
mektedir. 

SAAT : 18.40 

Almanlar batan 
gemilerini bildiriyorlar 

Londra, 10 (Radyo, saat 18) - Alman Ba,kuma.ndanlılt ~· 
fmdan neşredi!en tebliğde iki kruvazörlerinin battığı bildiritm~...!~ 
Bunlardan biri Brifedir ki, inşası geçen sene tamamlanmrştır. Bu ~; 
vazör Oslo civarındaki çarpışmada ~·aralanmıştır. Knstıyaanstat ~ 
larmda ·batırılan diğer kruvazör Karlıvadtt ve o da 1939 &eneS!D"'" 
inşa edilmiştir. . · 

Norveçten verı1en bir habere göre garp sahilleri açıklarında ~ 
büyük harp gemisi çarpı,maya ba-;lamıştır. Fakat bu !na kadar b\S 
husu~ta mütemmim malumat alınamamıştır. e' 

Diğer taraftan. Alman hava kuvvet'eri dün gece l ngiliz harl' gı' 
mnerine taarruza te~ebbü! etmişler, fakat muvaffak o1amam~1a~,· 
Bunun üzerine bugünkü hava faaliyeti pek ehemmiyetsiz kalnU'ıv' 

Armanlar Norveçlileri teslima 
davet ediyor · 

Lcndra, 10 (Radyo, saat 18) - Norveçteki muharebeler hal<~! 
dabugün fazla bir malumat alınamamıştır. Gelen bazı haber:ere g~ ~ 
Norveçliler mukavemete devam etmektedirler ve garbe yeni t~'~ 
kuvvetleri gönderilmektedir. Diğer taraftan, Oslodan geri çektljere 
Elvarumda umumi kararg~ kunnuş olan hükömetin daha içer sıJ 
hareket ettiği bildirilmektedır. 0-;'oda kurulmuş olan Alman nıdYoı( 
Norveçlilere hitaben ,siltthlan teslim etm~lerini söylemekte ve uyd 
ma Norveç hükQmetile anlaşma yapıldığını il!ve etmetkedir. 

ti_ 

"Rusyan ın vaziyeti A!manyanın mag' 
IObiyetinden sonra belli olacak,, 

ıı•· Londra, ıo (Rn.dyo, saat 18) - Hariciye nazırı Lord uııt 
Utaks beyanatta bulunarak son harb vaziyetine ta1ta44 r
eden siyasi faaliyet hakkında izahat vermlş ve bu a rada ı-1~ 
veçin Almnnya tarafından ietll!sına İngiliz ve Franuz ıtu•• f1' 
lerlnln Norveç karasularına mayn dökmesinin eebeb oldlJ ,o 
hakkındaki isnadı şiddetle reddetmiştir. Bunu bizzat No~ 
Mllrl de teyld etmektedir, 41 

Lord Ilaltfaka beyanatında Rueyanın elyaset!ndeJJ 11, 
bahsetmiş ve "Sovyetlerin harb rot, yoba ıulh mtı ıatedilC ıJ• 
rlnln ve uıl eiyasetlerlnin AlmanY.anın mağlfıblyetlndeJl 90 

ra belli olacağını,. söylemlştir~ 
,,.. . 
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or 
Harp bütün şidde-
tiyle devanı ediy 

Alman rın S büyük lıarp gemisi 
batırıldı, 4 Alman kruvazörü 

Oslo körfezinde ablukada ... 

Hıüttdıkler orveçe 600 tayyare ve bir onıu yolladılar; müt.flf. < 
ordunun Norveçe nereden ıhraç edileceği balf i de :ıı 

DENtz llARBL""\E DAİR YE..""il MAl.~IAT 
hUı lonıl1', 10 (A, A.) - Bu sa.b~hkl lnglllz gnzetelcri, Norveç !'la· 
~'ierı bo.YUnca 400 mil nıesafe dahi'inde, İngiliz ve Alman den:z ve 
~ a kuvvetlen arnsmda bUyUk bir havıı ve deniz harbi cereyan etti· 
da.hJtaınta.kladırlar. Bu haberlere göre. meşhur Gnclonau kruvazörü 

İNGİUZ ASKERl,ERt NOR\"EÇTE 
NEREYE lllUAÇ EDlLBCBii? 

0°lınak tizere Almanlarm :5 bUyUk harb gemisi batırılmıştır. 
'-lın eyu Ekspren!n Stokholm muhabiri, son dakikadn dört bUytlk 

"e ~ kruvazörUnUn daha Tronijehm l:6rfezlnde ablukaya almdığmı 
~ tca~did Alman gemisinin de Oslo k6rf~de ablukada olduğunu 
cı.ı~ aktadır. Narvik açığında bir Alman kruvazörünün batınldığı, 

Londra, 10 (A.A.) - Röyter ajansının askeri muharriri, tn. 
giliz kuvvetleri Norveçe geldiği zaman, Norveçin sayısız fyorları· 
nın, harpte çok mühim rol oynıyacaklarını yazmaktadır. İngilizler 
kara, deniz, hava kuvvetlerinin girişecekleri mUııterek harek5.t, as· 
kert hareketlerin en müşklillerindedir. Erkanıharbiyenin işi pek ka. 
nşrkttr. Bu hareklita i§tirak eden her ferdin, gemiye bindiği andan 
karaya çıkacağı ana kadar, vazifesinin neden ibaret olduğunu ve 
kendisinden ne beklenildiğini b:lmcsi lazımd?r, Müşterek harekii 
tın muvaffakıycti bilhassa karaya ihraç hareiieti, l:araya ayak basan 
kıtaatrn donanma tarafından himayesindeki kolaylıklara bağlıdır 
Fiyorlar, b.u himayeyi ideal bir tarzda hazırlamağa müsaittir. 

at'!r bir k .. 
ruvazorUn de karaya oturduğu haber veriliyor. 

llASARA UGRIY AN nn~ ALMA...'\ TORP1TOSU 

lnrş ~'.onara, 10 (A. A.) - Roma radyosu, eJddf surette hasara uğra. 
lectJ ır Alınan muhribinin Stokholm limanına g!rdlğini haber vcrmek-r, İngiliz kuvvetlerinin Bergen şimalinc ihraç edilmeleri ihtimali 

yoktur. Zira Bergenle Oslo uasında fazla mesafe vt.rdır. Eğer 
İngili?.: kllvvttleri Bergen yakınında karaya ihraç edilecek olur 
larsa Oslo Uzerinc yilrUyecekleri zaman, Bergenle muvasalalarını 
temin etmek çok müşklil olacaktır. B1şlıca mahzur buradadır. Ma 
amafih, Bergenin işgali 1sl:ajerakın tehlikeli noktalarına hakim ol 

lltn İ?iGtLtz Muımıst DATTI, BlRt DE KARAYA OTURDU 

tıt flondra, 9 (Radyo, ıaat 13,45) - Biraz evvel bahriye nezareti 

.~~~ deniz harbi hakkında şu tebliğ ne§redilmi~tır: 
!erin Oi'veç ıahilleri açıklarında muhripleritr.iz Alman harp gemi. 
dan ~· ~u sabah pfak val:ti iki hücum yapmışlardır. Bu hUcuınlar. 
ttı 1 ırı Narvik, diğeri Bergcn civarında vukU4 gelmiş ve çarpı;· 
tllııı esd~aıında b!n dört yUz tonluk İngiliz muhriplerindcn biri bat· 

:." ığer b' · k 
Unıne ırı araya oturmuştur. Düşmanın zaran kat! olarak bi, 

. ,.. 
mak ve boğazın dar sularındaki maynfan temizlemek imkanın ı 
verecektir. 

İngilizlerin Norveçe kuvvet gllndermclerl o kadar ehemmi. 
yeti haiz değildir. Muhakkak olan bir nokta vardır: Almanların Noı 
veçi istllA etmeleri, Bitlerin şimdi iki cephede harp etmesi de 
mektir. Almanlar, §İmdiye lcadar hiçbir za:nan ' donanmapın v .. 
tayyarenin yardımile kara harbi yapmamı;lardır. Binaenalyh tec. 
rübeleri yoktur. Ve bunun müşkülatını bilmezler. 

Al~ ınekle beraber, henüz teyit olunmayan bir habere g-Ore, bır 
hir ~~ kruvazörU batmış ve havadan yapllan bomb:ırdımanlardcl 

rnan gemisine iaabet vaki olmuıtur. 
l.<>snnADA MOUl:\( 

Göuuş~IELBn. 
Londra, ıo 

bahri h (A.A.) - İngiliz 
dan1 d'~va kuvvetleri başkuman
layn; ~n öğleden sonra Çember. 
tuıı bf?a:.ct. cdeıek kcndisile u. 

gorUşme yapmıştır. 

Londc:-a_ 10 
Jte•areti bil . . (A.A.) - Hava 

ltrau dırıyor: 
lllttııu Yet bava kuvvetlerine 
l3ergc! p·tayyareler dün akşam 
tn<\n k JOrdunda bulunan düş • 
hUcurnf:vaı6rJerine karşı birçok 

1'Iava rda bulunmuşlardır. 
linc rat bataryalarının kesif ate _ 
\tilffalt rnen bu taarruzlar mu 
Alll'?anı~etle n~ti.~elenmlştir. Bir 
ttıniş tuvazorune bomba isabe· 
lllı§tır.v~~e.?1i cid~I. hasara uğra 
\aliıncn uu~un. lngıhz tayyareleı 

s erme dönmüşlerdir, 

60o TAYYARE YOLDA... 
l°lld 

tıtııpr ra, ıo (A.A.) - Deyli 
tıır: eı gazetesinde okunmuş · .. ,. 
..ı "' Üttef'kl • b ''>'ta{ •1 

1 erın ir heyeti sefe · 
trlUtev~ce 'h600 tayyaresi, Norveçe 

S cı en yol:a çıkmıştır. 

ttr. !!~~~an harp gemisi batmış . 
}'ala arın arasında Oslo batar
" rı taraf d "neia ın an tahrip edilen 

enau gemisi vardır.'' 
l:>cyu u 

iti: ULeyl razetesi de diyor 

}'~~ir~ok İngiliz ve Fransız tay· 
tir, Al~ Osloya hareket etmiş -
>'ltahtın an, kıtaatının Norveç pa. 
ta lrı . a gırmelerinden biraz scn 
Uzeri~~llz hava kuvvetleri ışehrin 
}'are c uçmuşlar ve askeri tay. 
llıiıl ın~ydanını bombardıman et· 
•a ~r~ır, Bu~un üzerine bir ha· 
ttıaıet u arebesı olmuş ve hüvive!i 
l'\iJil\~ olınıvan bir tavyare ~ü~ü. 
\teç ta ştUr. Avnı r!"l'anda Nor • 
Yar _Yyareleri de Formebo tav 
tay e lırnanının füıtünde Alrra:ı 
'1 !•relerile bir hava muhareb~-

" "Pını~lardır ." 

hıı~;t'll Ekspresin Stokhotm mu. 
l'ton '. 4 Alnı.an kruvaz8rüniln 
duı.ı.~~hcmde ab)uka altında ol _ 
~ bildirmektedir., • 

Birçok Alman gemileri de Os • 
lo körfezinde abluka altındadır. 
Bir Alman kruvazörünün Narvik 
açıklıırında batmı~ ve bir diğeri· 
nin karaya oturmu~ olduğu aöy • 
lenmektedir. 

tNGtLtz CEMtLERtNtN 
GIRMEGE HAZIRLANDIK. 

LARI LiMAN 

Stokholm, 10 (A.A.) - Yaemt 
lands Tic!eninl? razet~si, Trond · 
jemde vrivette mühim inkişaf -
lar husule gelebileceğini, çlinkü 

SAAT 

İngiliz harp gemilerinin Alman 
işgali altında bulunan lıu Norveç 
liınanın:ı p.irmeğe haı:ırla11dıkla • 
rını yazmaktadır. 

BRE,\fEN BATIRILDI 

Londra. 10 (A.A.) - Röyter 
ajansı Amsterdamdan istihbar e.. 
diyor: 

Dün akşar~ Hob.ndada deve • 
ran eden şsyi31nra göre. Bremen 
adındaki Alman npuru b:ıtml • 
mı~tır. İçinde 1300 ki~i bulunu • 
yordu. 

• 13.40 • 

Ruzvelt mühim 
beyanatta bulundu 
Nevyork, 10 ( A.A.) - Reisicumhur Ruzvelt, husust treninde 

gazetecilerle görüıtiiğü esnada gazetecilerden birisi Almanyanın 
askeri faaliyetlerinin ihtilafı Amerikaya daha ziyade yaklaştırıp 
yaklaştırmıyacağını sormuştur. 

Reisicumhur, ıu cevabı vermiştir: 
··- Son 48 saat zarfında cereyan etmit otan vakalar, herhalde 

Aqıerikahlar: harbin tevessilü ihtimali hakkında teemmülde bulun· 
mağa ıevkedecektir." 

Ruzvelt, bu miltal!aaının altt:ıda Jı:idi hiçbir mAna mevcut ot. 
madığını ilAve ederek gazetecilere bu mUtal!asından başka bir mı. 
na çıkannağa çalıımamalannı ihtar etmiı ve Amerikan milletinin 
Avrupa harbinin imkanlan hakkında son altı ay zarfındct dUşündJ 
ğlinden fazla dütünmesinin kendisi için çok iyi olacağtnı söyle· 
miştir. 

Bı\LK \N SEFlRLERtLE 
Gö&O;,·"E LER TEHiR 

• EDlLDl . 

Enternasyonal vaziyette hA!ı1 

olan değişiklikler dolayısile Lord 
HalifakE.ın a-.u:an memleketlerin 
deki nıü-e::sillerile olan görüı 
meleri tehir olunmuştur. 

ŞtMl\L SUtARINDA BOTUN 
VAPURLAR ÇEVRiLECEK 

t. giliz harp ekonomisi ner.are 
ti, lskanJ inav veva Baltık liman 
larına giden blitiln vapurların bL 
mrnt!!ka<la vaziyetin her tUrW 
muhte:nel i n ki.;'lfı d 'llafısile. mil 
liyetlerine bakı1't·ak<1 •z•n derha' 
tevkifi için emir vermiştir. 

FRANSIZ BAŞVEKiLi 
PARtSE DöNDO 

Reyno ve Daladye saat 20 de 
tayyare ile Londradan Parisr 
dönmüşlerdir, 

HAUF AKSIN NORVEÇ 
MlLLETmE HiTABI 

Lord Halifaks dün akşam rad 
yoda Norveç lisanile Norveç mil 
leti:'ıe bir hitabede bulunmuı ve 
mağdur millete lne;itterenin sem. 
patisini bildirerek onlarla beraber 
yanvan3 harbederek mütecavizin 
elinden hayat ve istiklAlinin kur 
t<ırrlacağını vaa<!etmiştir. 

KUKLA HOKOMET! 

Oslodaki Alman elçisi NorveC' 
gazetecilerini nezdine çağırarak 
mukavemetin beyhude ve bir çıl. 
gınhk olduğunu söylemiş. Nor 
vcçin de Danimarka gibi yapma 
ıını tavsiye etmiştir. 

AJm .. nlar Osloda kendi emirle 
rin:te bir de "hükumet!" kuı 
muşbrdır. Alrr~nl"r bu ''hükCı 

Am tcrdam, 10 (A.A.) - Danimarka Ve! Norvec;te telefon mu· ı ırct!" vasıtasile orc'uva bir be 
haberatı kesilmiştir. Yalnız Berlin tarikile telgraf muhnbc:ratı ya. yilnn:ı'l'le nc 11red .. rek mıılrnvt'm t't 
pılmaktaydı. ' j edilmemesini blldirmi ıı>tir. Fakat 

SOVYETI"ER PI~'rSA~IODA ASKER TAHŞtD EDİYOill.ıAR 

Alınan buı habCt'tere g6re, Rusya (şimali Fınllndlyada Nor- ~~~~~n ~a~~~~~i ~e~~~~v~!~~ 
veç hududu.nda). Petumo mınta.kaaında aakert kuvvetler tahtld et· devam azmindedir ve milttefikler 
mek ibtrodir. d11D yardim beklemektedir. 

SOX D.t:::.::J\.A - 10 XlSAN 1040 ÇAflŞAl\IDA - 3 
~~~~~~~-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

No. 76 1-azan: Orhan Rrıhmı Gnf,.,...'? 

Kiyara korka korka: 
- Ya vermezse, dedi, hiç bir 

şey ıöylemek istemezse!. 
- Bana bak kuım, ben söylet.. 

mesini bilirim. İşte şu mendil yok 
mu, bana kafidir. Haydı, ıimdilik 
Allaha ısmarladık. 

Kiyara, Yunanlı Prensesin ze· 
kası, enerjisi, sert, kat't hareket 
ve kararları karşısında şa.şırmı§tı: 

- Fakat -dedi· sizden yalvarı
nm. Çok ilerive gitmeyin, 

lrini, bir abla ~ibi t'nU yanak· 
tarından öptü. Ona tatlı tatlı 
baktı: 

- Haydi. sen merak etme, ben 
her i5!mi bilirim yavrum. 

VeJ bu sözleri müteakip içini 
<jCkti, 

• • • 
Bir saat sonra Dorota ile irini 

karşı karşıya idiler. Dorota, İri
ninin bu vaziyetini çok garip bul· 
muştu. Çünkü onu sarayında ilk 
defa görüyordu. Mümkün olduğu 
kadar gUler yüzle hareket ediyor 
ve merakını gizliyordu. İrini pcn· 
cereden dışarı baktı: 

Şu Ven edik ne kadar 
giizel ?. 

Dedi. 
- Evet, çok gilzel 1. 
- Sadece aşk için yaratılmıt . 
- Hiç şüph~siz Prenses .. 
- Ve siz de bu yaratılışın en 

çol: istifade eden bir talihlisi· 
nlz. 

Dorota zoraki bir kahkaha attı: 
- Öyle değil mi?. 
- Bilmem ... 
İrini biraz durdu: 
- Fakat itiraf edelim ki bl· 

'ıim saraylarımızın da bir içyilzil 
vardır. 

Dorota sapsan ke5ildi. trini. 
gözuciylc ona baktı ve devam 
etti: 

- Dün gece ... Şehrni en kl5§e
lerinde ... 

Dorota ayağa kalktı ve lriniyc 
yakla.,tı: 

- Kurum Prenses, dahıı " 
konuşalım. Ben çok ıini:li.vt!"· 
Buraya, bir maksatla geldığıntte 
hlr !!{hlıe vok ... 

İrini. Dorotaya baktı, Halclkaten 
ıısahi gözUkü"ordu. Fakat o, hiç 
isttnnl bozmadı. 

lrinlnln soğukkanhhğ? ve ceeare 
ti Dorotayı k1%dırmakls beraber 
ayni zamanda ıın.şırtmıştı, irini. 
ncncer eden çekildi, 'b!r koltuğa o
turdu ayak ayak füıtUne attı. Göz. 
lerinl r>orotanm , özlerine dikti: 

- S nl rlenme3'? !Uzum yoli nren
;esım . Hiçbir kim•e, diğerl ı, 'n hu. 
r.usiyetine karI5I?'P.k lstf'mcz Hf' • 
nur.iz de kalb t r •ıyor•ıı vP. hir ta
:ıım ıevklere, hnz:ara Mhibiz. 

- ~nnhr'ıılz. Pt1 ~'1eıılz .•• 
- Ben de sizin, şehir k~esln • 

1Pkl P."'< ,.,ıvr :ı•ı:a ka~ı derin l'!.r 
hilrmet ta!ltnm. 

Dorota, yılan sokmul! gib sıçra
dı: 

- FJ1.krı.t m-enses. sh neler ko. 
·ıı•!!m"Orsı•nnt? 

İrini, Doro•nv1 t e"'I yerinden 
•nrdttM.ınu ft p1 ..... - •1. ı:o1,. •~· • • •J 

'ıozma.ıan eanta."lTnı açtı ve Doro-

• C. H. f'ıu-tist M.ec.lla Grupu dUD 
tvpla.nnu~tır. Bu celaede hariciye 
\/ekili ŞUkrU Saracogıu tara.tından 
Avrupa harbl.ııln ııon mllh.lm M.dlae. 
ıerı, .... anınıarkaııuı t&uıaıııen ve Nor • 
veçuı IU.9meıı tııgall b.abeclerı UZerı.ııde 
ıuuıat nrılmiştir. 

• Müllefıkltır AkdeııizdekJ kontrol
hırlnl §JddeUendırdJklerindcıı ltaı~aya 
;;onderi1mekte olan mallar aıkı ıuret· 
le koııtrole tAbl tutulmakta ve buıı. 
ıarm Alınanyaya ıonderllmlyecekle • 
rine dalr kati vesikaları yoksa der • 
hal mUsadere olunmaktadır. Dün ıe· 
len bu haber Uzerine t.Uccarlarımız 
cJan butları ltalyan vapurlarına yuk: 
ıeıııekte olduklan mallarını ıert bo
,aı tmı§lard.Ir. 

• lraıı hUkOmetJ tarafından İlta.n· 
bul ba§ konsolosluğuna tayin edilıın 
C:sedulla.b Behnam d\.ln Ankara yolUe 
~ehri.mhe gelmlJ H yeni vazifulnl! 
ua,ıamı§br. 

B&§ konaoloa, bQyUk Avrupa har. 
bJ netlcem yeni lktıaadt zorluklar 
karvıamda Türkiye ve lran hUkOmet. 
lertnln tlcart sahada elblrllğl etmele. 
rtnln mentaatıerı lkt.ı..zaamdan oldu • 
ğunu söylemektedir. 

• Maarif Veklletl ba.z1 açık hava 
mektep!eri açma~a karar vermlştlr. 
Hastalrta mUstald ilkokul talebeleri 
burnlnra gönderllecclc, hem tedavi gö 
recck. hem okuyııcn lctır. Vel<ll let. ilk 
o!lırak Mııltep de bir melctep kura . 
caktır. Bu açı l< hııva mektebi 1000 
talebellk olacaktır. 

. • Şehir Meclislııln dUnkU toplanb • 
aınııd zabıta! belediye talimatnamesi· 
nln mUzakeresinıı devam edllm!f, 
motörltl kanı. nak il vasıtası kulla • 
IWllanll JUt d.ttfl.le tık meıd., ... 

tanın mendlllnl çıkardı, gene yer
leştirdi. Dorota, kendi mendillnl 
görmUştU. Sapsan pşk.m bir hal· 
de: 

- Fakat. diye, kekeledi. Pren. 
ııea ne oluyoruz? 

- Görliyorsunus ya, ben her 
eeyi biliyorum, 

Dorota biraz kendini toparladı: 
- Mesel! neler? .. 
- Evvel! evi. 
- Sonra? 
- Aşıkmızm klm oldufwıu T 
- Daha başka? .. 
- O evuı kapısı önünde reçen 

h!dlseyi, . . . 
- Bu aöztıme ce-.rab l'.,rmedl 

nh. Yokl'a işitmediniz mi? O evin 
OnUnde ge<;en ve sevgilinizin mağ
lfıbiyetile neticelenen hAdi:ıe,>1 de 
b' ll,>·onım. 

-.- ... 
- BUtün bu bflgi1P.r11"'f ispat et

mek vaziyetindeyim de ... Çantam. 
kA.fl miktarda kuvvetli bir defile 
sahiptir· 

Dorota mağl(tb olmu!'ttıı CT/\zle • 
rtnl kapamış, b~mı koltuğunua 
arka~ma daya.'l'lıştı, İçlr 1e lirlniye 
karşı mQthiş bir kin. korkunç bir 
hiddet yanmağa baR!amı~tı. Bir an 
lçJn uşaklarını çağmb. onıı boğ • 
durmağ? bile dlll'lit dil ve gözıerlnl 
açtı . Fa.kat ilk bakışmda, lrir ':ı 
aya~ıı kaTktı~r n mantc.S'"' a.. 
çılan bir kP.narmdan, parlak, altın 
fŞ!l'Me k~bz:ıl• r:l·i))t 1'1 ,,~ -""r"n 
lll'lrktığnu glSrtlnce tekrar razıertıd 
kapadr. 

fr!nl snrdu: 
- Söyledl:Clerlnıt ~ttln!z tahlt) 
Domta hftfifec: 
- Evet. d~i. ~lttbn. Bunlan 

fn.ışed'p benl mahvetmek, beru ,... 
zil etmt'k l'.!tl vo~ıınıız ISvle mi! ... 
Şu hıtlde 8Tn'lmı sizden 11atmalma
~ıı hazırım. Söyleyin ne Lst.iyonıu.. 
nuz! 

İı1nt, yf1ztın0 buruşturdu, Net. 
r:.t \ E' lı:tlkra.hla glllt!U: 

- Den VenP.dlklt dc!!llm Prea. 
seıı. Ve iten, •izin gibi elU tane 
prene••><•in l!llTUU değil, kendilerini 
alır. satamn. • 

Dorotanm gOzlcrl evinden ftrl&• 
mış gibiydi. Yüzllnde bir damla 
kan kıılmam11tr. 

- Şu halde benden ne latlyor-
ıunuz? 

- Hah, işte, bllyle leldD " 
makul olunuz. Siz'nle bir a111Veıit 
yapacağız. Size ıereftmle t.em.1n .. 
derim ki, o hldl.se olduğu rtbt ka
panaeak ve aramızda kalacaktır. 

Dorota bU&bilttin korktu: 
- Evva.h, diye dU,UndU. GaH • 

ba, gizli yolda.ki adamdaa bah.M
det'ek I 

İrini: 
- KUçOk bir ah,vertş, dtye de

n.m elti· Bu ıarayla o ev araaın.. 
da blr lrtlbat ol··" olmadığını öf. 
renmek latf'rfm Bu. birin •ul.. 

- Demek dahuı da TV? 
- Klmblllr, ~Jltf deM, 
- P'r.kat nttnaea. tnanmıı ki. 

bir •~anm hu!U!IVf'tlne gtrmelr ve 
haya~mın 8ırlarmı a~enmek \ate. 
meklc ~k fena it bıll"onsunus .• 

(Denmı ftl') 

.ı;wıu oııruuan llt.:ğtne klLrJJ memı... 

kııun IDU\J&UUUü ıı1.Uk09 çog-auua.a 
yılau.ııd1:n fiın\.UUk yauıız eblı.yel.D&UM 
ıle lkt.Ua ec.ülıneaı muvatr.k ıôrW.mU,. 
tUr. 

• Ticaret VeklU Nazmi Topçuottu 
dün &kf!Wl Azıkaraya uonmuııtur. Vı. 
lula;llnlt~lll evveJ verdlfı beyaııatta. 
lth&lauuu.zus normal tule ıtreüttat 
aöylerul§tir. 

• EJ.irneden verilen maJQmata ~
re, M.enç ve Tunca n11hır111ruWı 6.1 
WllLH: k&Uar yuJu.1111111 •ı.ıJarl ı.ııı:uep 
tıaııııı.wıııur. !Wiru11 llıi\.'ail&Uıl1• ao ... 
neuenuerı bu kadar ıuıa tu:yan c6-
ruırııeml1Ur. l<'ey-=z.an. lH evin yıkJl. 
muma, 164 evın ue IWımeo tı.arap ,,a_ 
maaına Mıbebıyet vermiotir. 

• Emlnı.inU meydawnuı aaıalt dG.. 
tendlkten aonra ao - .O aa..oum yük. 
aelmeai karoıııında Karaköy köprtı.cı_ 
nUn de EmınönU cihetindeki ayafl -
nın bu miktar kaldırılması karıı.rl&f. 
brılmışu. Bu ameliye aıayıam blrlD· 
de başlıyıı.cak ve 1eyr1"terın uılutu 
ugrarıı eı.uıa.ııı için 12 bin ll ra •rlUe 
birinci dubanın yerine konulacak bir 
a~p koprU yapılacaktır. Tramva~_r 
l&rm C"elip ıeçmui için c&e tarUUM 
alınacaktır. 

• Zabıta yapmakta oldutu t&hld • 
katta uJıta mUbadü booo9U yanaala. 
nn ötede beride akladıklan paralan 
meydana çıkarmap ba§la.ınlftlr, 

Dün a.htek&rlarırı ve tebekecl.nbı 
elebqıat olan HllanOnUn kanaınm 
EyUpte aaklandıfl bir doktorun evi 
aranm11 ve evlJı muhtelli yerlerine 
aaklanmıt olarak 6000 Ura kAğıt pa 
ra ıle mUhlm miktarda altın bulwı 
mu~tur. Kadının Uzerlnde gtzlenm! 
para çıkmıştır. Suçlul arın aakladık • 
lan paraları altına tabvU etUkler 
e.nla~ılmaktadır. Şimdiye kadar elt 
geçirilen paralar 12 bill lirayı c•omlt • 
tir. 

• lltlretteıılıı Ktrutı keytınc1e ... 
lnıbulu beyelb aon yafmurl&rdaıı 
90DJ'a ... au.u dalla art.aufCD'. 



I - ''"Y DAKİKA" - 10 ~V 1940 ÇARŞAMB~ 

7 Yazan: 
Deyll Henıld'm on S"nellk l\loskova ma.U\blrl 

VILYAM~ SPENSER 

- J\10: .. Mister Rele;~~un <ıa
iresi mi? Kendisi orada mı? Ça
buk telefona gelsin 1 Ben Mister 
Granston 1.. Evet. Lamont 
Granston !... Acele konuşmak is· 
ti yorum. 

Granston sesini kısxverdiyse de 
diğer yatak odasına açılan kapıya 
varıncıya kadar sesi geliyordu ... 
Ve kapının ardından, Granston'u 
dinliyen biri vardı. Netekim az 

OGPU VE ŞEFLERi de kullanmaktadır. Bunlar gün· sonra kapı açıldı. bir adam yere 
Sovyet Rus:yada, ne kızılordu de on altı saat çalıştırılır. çömeldi .. Ağır ağır ilerliyordu. 

ne ee komünist partisi Ogpu teş- Sovyet Rusyada, bütün amme Işık altında bu adamın yüzü 
kilat:ı: kadar s~·zunü geçiremez. inşaatı, Ogpunun elindedir. görünüyordu. Bu adam Frederik 
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Bir casusluk ve zabıta romanı 
Yazan: M aksvel Gcant Çeviren: H. MUNiR 

Ogpu t~şkil~tının, orduda ve Moskovada bulunduğum esna- Briland'dı 1 
komünist partisi içinde hafiyeleri da, inşaat müteahhitliğini ancak Fakat Frederik çok ileri git· gösteriyordu ki Granston, içeride ru indiğini anlatan dolaşık ayak 
ve adamları "Vardır. Ogpuya mensup olanlar yapabi- miyordu. Odanın tam ortasında konuşuyor gibi yapmış, ve birta. sesleri işitiliyordu. Granston mer-

Her koyde, her evde, her a- lirdi. stratejik bir noktada durmuştu. kım sesler çıkardığı sırada, divenin üst başında durdu. 
pa:-tman <lükk<ln ve fabrikada .dşlüıfaukin İsterse ileri gider. geri kaçabilir- çantayı açarak içerisinden siyah Frederik altbaştan sür'atle bir 
Ogpunun muhbiri mevcuttur. di. Telefon muhaveresini sonuna elbiselerini giymiş, ve yatak oda· otomobile atladı o.z sonra bir mo. 
Lı~, • 1938 temizlemesini Ogpu 1933 senesinin kanunuevvel a- kadar dinlemek niyetinde olduğu sının koridora açılan kapısından tör gürültüsüle çekilip gittiği işi· 

tertip etmişti; Stalin rejimi a- ymdaydı. Erzak depolarından anlaşılıyordu: . dışarı fırlayarak oraya kapan- tildi. 
teybinde oii:ın her Sovyet temiz- kara dumanlar çıktığım gördüm. Frederik bu vaziyette yarım mıştı. Otelin alt katındaki pencereler-
le.leli. Bu bir yangındı. dakika bekledi; beklemedi. Ka- Frederik bir lahza korku ve den feryatlar duyuluyordu. So-
VJ tı'1Un mümessili Yehzovdur. Gazetem için kısa bir telgraf ranlık yatak odasından doğru hayret içinde olduğu yerde dona kaktan da birtakım çığlıklar, 

Yeh O\', St linin yakın müşavir. yazarak göndermek istedim. Granston'un sesi tekrar işitildi. kaldı. sesler geliyordu. Sokaktaki ahali· 
lerh-dcn ve Ogpu te~kilatmın Sansür memuru Jakop Podols- Frederik bu sırada arka cebinden Derken, öteki odadan bir kapr den bir kısmı, tabanca sesını 
1935 ten 1938 e kadar reisiydi. ki telgrafımı okuyarak bana iade bir tabanca çıkardı. Büyük bir açıldığını anlatan bir ses duyul- duymuş ve Frederik'in otomobili. 

Yehzo•.r, hu mevkie gelmez<len etti: "Maalesef• bu haberi gön· "altıpatlar" olan bu tabancayı du. nin kaçışını ~örmüşlerdi. 
önce. Kıslovski Perevlok şehrin· deremiyeceğim; böyle bir yan· Granston'un bulunduğu tarafa Frederik o tarafa döndü. Grans- Diğer birtakım otomobillerin 
de. b nim ıitamet ettiğim apart- gın olduğuna dair daha ıtıallımat doğru çevirdi. Granston konuşu· ton içeri girmişti. Granston, ko· gürültüsü de Frederik'in otomo· 
rna:ıda otururdu. Bir ı:ene müd- almadım!" yordu: ridora çıktıktan sonra oturma o- bilini - geçte olsa _ takibe girişen-
detle, onu sık sık gördüm - ve Postahane binası penceresin- - Alo Releston ı Evet. Ben dasının kapısından içeri girerek }er bulunduğunu gösteriyordu. 
ondan hiç hoc;lanmadım. Cüce <le. den, yangın mükemmel bir suret· Granstonum. Otelden telefon edi· Frederiği sıkıştırmış bulunuyor· Granston, biran için unutul. 
receıe kadar kısa boylu idi. Kcn- te görünüyordu: yorum... Bir tehdit karsısında du. muş olan ve kimsenin dikkatini 
d . · tl w k ı.... · k ı · "- Pencereden baksanıza" di. -ısı verem ı; sogu - ucnzı, ·es ~ın kaldım... Odama birisi bir mek- Frederik ilk hamlede karanlık C"' 1betmiyen yangın merdivenin· 
h· tl .. rr vr ufak gözleri vardı. ye itiraz ettim. tup bırakmış. Bir dakika dur!... yatak odasından dışarı çıkmadı. den dogw ru aşagw ıya indi. Köşe 

O k ·· · t t' · · Podolski tebessüm ederek: zaman, omunıs par ısının Sana okuyayım! Gr.•nston da, kendisini sakla- başında duran bir taksi otomobi-
kontrol bürosu "efiydi; bu sanayii "- Yangın göremiyorum" Frederik daha fazla beklemedi. mak üzere oturma odasının lam· linin, birdenbire harekete geçmiş 
kon~ :>1 eden bir kı ... mdı. Bu res- dedi. Çarçabuk atılarak yatak odası- basını söndürdü. Şimdi her ikisi niğer otomobillere şaşkın şaşkın 
mi m::.l.amın l:endisine verdiği Podolski böyle bir adam oldu- • d k · bakan c:öförüne işaret vermeden 

1 ~h· 1 h.b • • gv u halde Yehzov onu istifaya nın kapısına geldi. Granston un e aranhktaydı1ar. Fakat vazı· " 
sa ıyct e, ar..,rtmanın sa ı esını bulunduğu yere doğru tabancası- yet Granston'un lehine idi. Çiin- arabanın kapısını açıp içeri at-
koğdurmak istemiş, vak'a şöyle mecbur etmişti. m tutarak ateş etmegw e başladı. kil Frederik'in tabanccsındaki ladı. 
gecmişti: Temizlenıe ameliyesinin bitmiş 

E 1. • • • b" . ti" d olduğu zannolunması Berianın Kısa bir zaman içinde altı kurşu· kurşunların hepsi boşalmış, Grans Sokakta daha birçok kimseler 
Jv ~ omıtemızın ır ıç maın a, b" d b ltt T b ton ı"se sı·1~ı...1ıydı.. vardı Fakat h · d "K "l Yehzov emlak sahibesi Maria Ser metodları selefinden daha seç- nunu ır en oşa ı. a ancayı, d..lı • epsı e, arago . 

d. Granston'un bulunması muhte- B nunl b b ı k" k g " kıyafetinde görünen Grans-gcyevnayı Stalin aleyhtarlığı tô ı- me ır. u a era er, ora< a ı pe 
metile ihbar etti; halbuki Maria, Bir kişiyi yakalamak için on mel olan istikamete doğru gezdi- kısa fasıladan istifade eden Fre- ton'un bulunduğu yere değil de 
namuslu bir emlak sahibesi oldu- bin kişiyi mahvetmek ihtiyacını rerek sıkıyordu. Böylece onun derik, canhavliyle kendisini, 0 _ başka istikametlere bakmakla 

d muhakkak surette vurulm3sı ta- t d nd d w ·ık 1 meşguldü. ğwıu, kontratta dalavere yapma· uymaz. urma o ası an ogru, ı ge -
dığını isbat etti. Sovyet Rusyada on kişi arasın· zımdr. diği kapıya; karşıki yatak odası- Granston geniş siyah kenar-
Marianın bundan hiç üzülme- da bir tanesi muhakkak Ogpuya Altı kurşun bittikten sonra, nın kapısına doğru attı. Granston 1ı şapkasını gözlerine kadar indir-

mesi hayretimi mucip olmuştu. mensuptur. yere bir adamın yuvarlanmasın- onun kapıyı kapamasına imkan dikten sonra, şöföre bir ad~s ver-
Maria, Yagoda himayesindeki bir (Ogpuya So\'Yetler NKVD dan hasıl olacak sesi bekledi... vermemek üzere tabancasını ateş c:i. Otelden çıkmış bir müşteri 
Ogpu ajanıydrl ! ! derler.) Fakat hiç bir şey işitmedi!.. O· etti. Fakat yukarıya doğru ateş bulunduğunu zannederek şöför ı 

Yagoda, iktidar mevkünde bu- Beriayı bundan dolayı Zhdano- nun yerine korkunç bir sessizlik etmişti. derhal direksiyonunun başında 
Junduğu müddetçe Mariaya do- va rakip diye göstermiştim. vardı. Frederik eliyle aranarak Hemen arkasından da oraya Yaziyet alarak otomobilini hare-
kunulmadı. Stalin öldüğü takdirde, Beria, elektrik düğmesini buldu. Çevir- daldı... kete geçirdi. Yola çıktılar. 

Yagoda çekilip yerine Yehzov Ogpu sayesinde, diktatörlük mev- di. Yerde boylu boyunca, bir Frederik, geçtiği odanın kori- Garnston, Frederik'in kaçması· 
geçince Maria Sergeyevna orta- kiine erişebilecektir. küçük çanta, açık vaziyette uzan- dora açılan kapısına fırladı.. na hayret etmiyordu. Doğrusunu 
&n esrarengiz bir ~ekilde kay- mİş duruyordu 1 Başka hiç bir şey Granston ateş etmekte devam e - söylemek Jazımgelirse, onun kaç· 
boldu. SOVYET RUSYADA NASIL yoktu. işte o zaman Frederik na~ derek onu takip etti. masına kendisi yardım etmişti. 

Ychzov, Yagodanın rejim a- YAŞARLAR? sıl bir hileyle karşılaştığım anla- Frederik koridora çıkmıştı. Ko. Daha başlangıçta biraz ağıralma-
leyhinde çalıştığım Staline isbat dr. Granston, hakikatte <> telefon ridorun dibindeki pencereden a- sı da, Frederik'i aldatmak icindi. 
etti. Stalin ender olarak iradettiği konuşmasını uydurmuştu. şağıya doğru uzanan bir yangın Frederik'in şimdiki halde sc~rbest 

;Bunun üzerine Yagoda derhal bir nutkunda şunları söylemişti: Telefı:mu içeri çekerek masanın merdiveni vardı. Bir hamlede kalmasını istiyordu. Hüviyetinin 
istifa 'ettirildi. Yerine Yehzov ge· "-Hayat daha mesut, yoldaş- üzerine koymuş olduğu anlaşılr - merdivene sıçradı... Çok sürme- anlaşılmadığını zannederek ser. 
çince Sovyet Rusyada kan oluk lar, hayat daha neş'eli yoldaşlar!" yordu. Telefonun kulakhğı ye- den Granston pencereye yetişti. best vaziyette kalmasını ... 

Fre<lerik'e -sanki onun kim old~· 
ğunu öğrenmek istiyormu~ hisJI. 
ni vermek içindi. 

Bu sebeple Frederik, kendisi' 
nin anlaşılmadığına emin bulu11ıı• 
yordu. Çünkü aklınca, tam sı
manında kaçmıştı. Halbuki Grartf" 
ton, daha başlangıçta, on~ 
Frederik olduğuna kanaat gettr"' 
mişti. . 

Granston'u Londrada tehdit 
edebilecek, yahut ant baskr:rıııı' 
uğratabilecek tek bir adam "a~· 
dı. O adam da, Frederik Brı
landdı. 

Granston, Follingsli'nin nııJ' 
hakemesi esnasında, "fevkat!d~ 
milli tedbir planı" nı çalan ad~ 
mın Frederik olduğunu seroliştı· 
Nasıl çaldığını ise, henü%, yal111

; 

kendine malum bir sır otar• 
sanıyordu. 

Bununla beraber, onu da ıitıı~ 
bir ba!}kasına söylemek üzereydı. 
Granston, şöföre verdiği adresle, 
''F. 3" numaralı gizli servis nıe· 
murunun evine gidiyordu. Ora~ 
Frederik Briland'a ait bütUt' 
tafsilatı verecekti. 

* * * Ecver sokağında oturan ''1· 
3" ün evi hizasına geldiği z:aına11 • 
Granston otomobili durdurdıl• 
Şöförün parasını verdi; çıktı. 

1 Granston şimdi, geniş kenar. 1 

şapkasının bir kenarını tabü bit1 

şekilde görünmesi için yukatf 
kaldırmıştı. Sırtındaki geni~ Pe: 
terini de, gelişigüzel bir palto gi 
bi koluna alını~tı. 

Granston, evin kapısını çatdt: 
Bir hizmetçi, kapıyı açarak kt~ 
disini içeri, bekleme odasına • 
dı ve şüpheli şüpheli baktı. 

Granston hizmetçiye, Mistet 
Releston tarafından gönderildi• 
ğini bildirdi. . 

Bu söz, hizmetçiye kAfi gel~'· 
Granstonu yanma alarak loş bıt 
koridordan gesirerek bir ha§~ 
odaya götürdü. Bu oda, eski u~1 üıııtre ve pek eski moda eıya 1 e 
döşenmişti. 

(Devamı_:!!!],, 

Pratik bilgiler 

gibi akmağa başladı. (Devamı var) rinde asılı duruyordu. Bu da Frederik'in teliişla, aşağıya do~- Granston'un uydurma takibi; 1 
Nihayet her Rus Yehzov'unis-._. .......................... l!fm ............ ımı ..................................................................... llİJ /' 

minden bile korkmaya başladı 
İşin fccaatı, her Rus l:omşusun
clan bile korkuyordu. Hikaye BekArlık • Evlilik 

Yazan: 

BURHAN BURÇAK 

STALININ ()(;LUNU TEVKlF ı---• 

Stalinin Yehzov'a olan itimadı· 
nı u hadi'"e iyice gösterecektir: 

Stclinin, bir oğlu vardır; ba
basının aleyhinde bulunmak şüp
hesile Tifliste Yehzov tarafmdan 
tevkif ettirildi. 

Tarih tekerrür edecek sanıldı: 
Korkunç tvan ve Deli Petro ev
latlarını öldürtmemiş miydiler? 

Laı&ı genç Cugaşvili yakasını 
kurtannnya muvaffak oldu; onun 
yerine bir çok akrabaları kur
şuna dizildiler. 

Temizleme ameliyesi nihayet 
bulduğu zama."l Yehzov azçok 
aklmıuvazenesini l:aybetmeğe baş 
lanuştı. 

Ni!layet tımarhaneye kaldmlan 
Y<:hzov'un yerini Beria aldı. 

Eu m"'şhur liderin şöhretini, 
1936 eylülünde Gücüstanda bu
lunduğum iki gün içinde öğren· 
dim. 

Tiflisin Şark oteli lokantasında, 
bir~ok sene Amerikada yaşamış 
iyi giyinmiş, zcı..; bir Yahudi ile 
tanıştım. 

Tifl:Ste, "Cek turistlerinin ot
la~m:ı kla r.ı.e:.-gul,, olduğunu söy
ledi. Bana, bu cfünle ile Ogpuya 
mwnsup olduğunu açıkça anlat
mış oluyordu. 

Tifliste, hükumet erkanının bu· 
lunduğu binaları ziyaret ettiğimi 
anlattım. 

S:n~tı: 
- Asıl mühim emirlerin nere

den geldiğini öğrenmek istiyor
sanız şu karşıki binaya bakınız,, 
dedi. 

Bu bi., .. bir zamanlar Çnr dev. 
rinin hukeımet konagıydı. 

Orada şimdi, eski san"atkar e· 
scrl ri ve gümüşler arasında ika

e.t ~den b.ri vardır ki, adına 
''Beria" derler. 

Bt:ria bu tar fhırın büyüğü. 
dür. AJ nı zamanda kendisine 
".Kafkasya m Küçük Stalini'' de
nir. St linin naibi gibi bir şeydir. 
Ltikbali patla'c bir adamdır. 
1938 de, Yehzov'un yerine geçti. 

§imdiye katlar vazüesi, Yeh.. 
zov'un tiser" k-ımplnrına sürdüğü 
10,000,000 i - .u bir t::ski15ta 
bağhmak ve onları inşaat işlerin-

"Şefik sa~h karanlıkta, omuzunda bir 
ıslaklık hissetti. Kulaklarında da espaz
mozi andıran raşelerle uykusundan uyan· 
dı. Gözlerini kırıştırarak açtı; etrafına 
bakındı. kendi kendine: 

- ''Yine!'' dedi; sonra yüksek sesle 
sordu: 

- Yine nen var ''Neriman"? 
"Neriman,. yatağın içinde hıçkırıyor; 

göz yaşları yanaklarından, boynunda.'l 
sıyrılıp düşüyordu. Bol bol ağlıyordu. 
Hem de, galiba, çok zamandanberi ... Çün
kü yastığın bir köşesile Şefiğin pijaması
nın kolu iyice ıslanmıştı. Bu derin yeis 
genç kızın masum güzelliğile ne büyük bir 
tezad teşkil ediyordu. 

Yuvarlak OrIJuzları, narin kolları, kısa, 
san saçlarile, böyle hıçkıra hıçkıra ağlar
ken te~ellisi güç bir çocuğa benziyordu. 

Şefiğin canı sıkıldı. Fakat Nerimanı 
çok sevdiği için tekrar sordu: 

- Söyle bakayım yavrum, nen var? 
PekaHi biliyorsun, diye inledi. 

Yorgun bir iç çekişle: 
- Yine mi izdivaç meselesi? dedi. 

- Elbette. Neden benimle evlenmiyor· 
sun? Bir türlü anlamıyorum ... Yahut, da
ha doğrusu... Evet anlıyorum, çok iyi an
lıyorum ... Artık beni sevmiyorsun. 

- Böyle söyleme! Nerimancığım! 
- Hayır, artık sevmiyorsun.. Sevsey-

din benimle evlenecektin. Bunun beni ne 
kadar sevindireceğini biliyorsun.. Benim 
Neyim hoşuna gitmiyor? Herhalde parası
zım diye değil .. 

- Böyle so · ı Güzelim!. 
- Hayır, .. · .. , bunun için değil .. 

Çünkü seni iy. ~ ··orum. Öyleyse ne· 
den? Beni tanıdıgın zamiın işe gicliyordıım 
diye mi? Yoksa seni sevdiğim için düşü
nüp taşınmadan kollarının arasına atıl
dım diye mi? Biliyorsun ki ben ilk defa ... 

- Evet, biliyorum ... 
- Öyleyse, benimle neye evlenmiyor-

sun? Annen hayatteyken: 
- "Yavrum, annemin yüzünden sc· 

ninle evlenemiyorum, diyordun. O eski 
kafah bir kadın. Anlayamayacak, sonra çok 
müteessir olacak .. " Şimdi annen yok .. Ai· 
levi hiç bir düşüncen yok.. Ney~ benin,lc 
evlenmiyorsun? 0!1 ! Biliyorum ki benim 
yerimde bir çok kadınl=ır raatletten olurlar. 
B:ına parlak, eğlenceli bir hayat yaşatıyor. 
sun. Ne istersem veriyorsun, beni şım<!.r
tıyorsun. I'akc:t arkadaşlarının, tanı~ı':· 
lnrınrn nazarında neyim ben? .. Şüpheli bir 

kadın.. Hem doğrusunu ararsan böyle de· 
ğil de neyim? .. Düşün? 

İki ev kiralıyorsun.. Biri bu, biri de 
eskiden annenle lıeraber oturduğun.. Ora
ya, şimdi, sade mektuplarını almak için 
gidiyorsun .• Burada, hep benim yanımda 
oturuyorsun .. Niçin hala onu bırakmadın? .. 
Biliyorum ki iki misli kira vermenin sence 
hiç ehemmiyeti yok .. 

Bunun bence de ehemmiyeti yok. Asıl 
ehemmiyeti olan şu ki bu senin hala ser
best yaşamak arzusu beslediğine, benim 
geçici bir hevesten başka birşey olmadığı
ma delfılet ediyor ... Bu yaptığın doğru 
mu? Ben buna layık mıyım? Seni seviyo
rum. Başka hiç kimseyi böyle sevemiye· 
ceğim. Bunu biliyorsun, bildiğin için böy
le yapıyorsun. Eğer sen de beni sevseydin 
bir parça olsun beni düşünecektin. Hayat 
çok ağır ... Senin ismini taşımakla o kadar 
mesut olacaktım ki... • 

Kadının nefesi tükendi. göz yaşları 
içinde hıçkırarak sustu. Şefik onu tatlı 
sözlerle teselli etti. Kucağında çocuk gibi 
salladı. Neriman yorgun, bitkin sevgilisi
nin omuzunda uykuya daldı. 

Şefik düşünüyordu. Nerimanın söyle· 
diklerini doğru buluyordu. Beraber yaşa
dıkları beş senedenberi genç kadını iyiden 
iyiye tanımıştı. Onun gibisini başka nerede 
bulacaktı? 

Sonra, onu, terketmeği aklına bile 
getirmiyecek kadar çok seviyordu. Onsuz 
yaşaması imkansızdı. Hem bu intizamsız 
hayat onun için de iyi değildi. Nerim.anın 
her cihetten hakkı vardı. Öyleyse?. 

Tuhaf bir kararsızlık içinde akşama ka· 
dar tereddüt etti. Metresile evlenmek 1. 

Fakat yemek zamanı gelince kararını 
vermiş bulunuyordu. Dostlarile beraber 
yemek yiyecekleri dansinğe gitmeden ev· 
vel sü:ılenmiş, her zamankinden daha gü
zel olmuş, fakat mahzunluğu yüzünden si· 
)inmemiş Nerimana: 

- Canım, dedi. Sana bir haber vere· 
ceğim. Bu sabah bana söylediklerin çok 
cloğruyd:.ı. Hayat çok ağır bir şeydir ve 
insanın istikbalini temin etmesi lazımdır. 
Seninle evleneceğiz. Şimdiye kadar bu ka· 
ran neden vermedim? Bir türlü anlamıyo
rum. Bunun için beni mazur gör. 

Neriman sarardı, kızardı ve sevincin
den harap bir halele, ya:-ı baygın Şefiğin 
kollarının arasına düştü. 

O akşam en tatlı akşamlarından biri 
oldu. içlerinde, ilk defa beraber sokağa 

çıkan, sevgililerin sevinci vardı. 
Genç adam neşe içinde pırıldayan sev

gilisine bakarak: 
- ''Vah zavallı Nerimancık, diyordu. 

Şimdiye kadar hakkettiği bu sevinci ona 
tattıramadığım için ne büyük haksızlık 
etmişim ... ., 

Yapılacak muameleler, satın alınacak 
şeyler adeta onlara bir bayram getirdi, Şe
fikle Neriman balayı seyahati yapmağı, 
dönüşte Şefiğin apartmanına yerleŞmeği, 
yeni hizmetçiler tutmağı .. Hulasa yeni bir 
hayat yaşamağı kararlaştırmışlardı. Dü· 
şündükleri gibi de yaptılar. 

Şefikle Neriman bir senedenberi evliy. 
diler. 

Bir gün sabah karanlığında, Şefik o
muzunda bir ıslaklık hissetti, kulaklarında 
espazmozi andırır raşalarla uyandı. Gözle
rini açtı; etrafına bakındı: Neriman yata
ğın içinde oturmuş hıçkıra hıçkıra ağlıyordu 
Endişeli ve mütahayyir bir tavırla sordu: 

- Nen var yavrum? 
Kadın, o kadar çok ağlıyordu ki cevap 

verecek hali yoktu. Şefik tekrar sordu: 
- Haydi Neriman, söyle... Nen var? 

Ne oldun? Bu ağlamak neden? 
- Artık beni sevmiyorsun, diye 

inledi. Çok betbahtım... Çok canım sıkılı· 
yor ... Evlendiğimizdenberi artık beni sev
miyorsun ... Evet, ben görüyorum... Eski
den beni eğlendirmekten başka bir şey dü
şünmiyordun her zaman sokağa çıkıyor· 
duk. .. Tiyatrolara, Danslara gidiyorduk; 
arkadaşlarınla beraber yemek yiyorduk, 
beni her tarafa götürüyordun... Şimdi, dı· 
şarı çıkmak istemiyorsun.. Her zaman. 
her zaman buradayız... Annenin ihtiyar 
dostlarından başka kimseyi görmüyoruz. 
Hepsi de bana surat ediyorlar. Çünkü bi
liyorlar ki evlenmeden evvel de beraber va
şıyorduk. Bana işlerinden, parandan bahse· 
diyorsun. Daima sarfedileni faTla buluyor· 
sun. Bu hal günden güne artıyor. Daha bu 
akşam beni "Yeşiltavuk lokantası" na 
götürmeğe ra~i olmadın. Bana orasının 
münasebetsiz bir yer olduğundan. ısrarı· 
mın manasını anlamadığından bahsettin. 
Artık beni sevmiyorsun .. Eskiden her yap. 
tığımı iyi bulurdun .. Şimdi her istediğimi 
reıldediyorı;u.1. Çok bctbahtım, sıkılıyo
rum, artık beni sevmiyorsun .. 

- Ama yavrum, dedi. Elbette oralara 
~idemcyiz .. Fslfiden ba~kaydı. Fakat şim· 

· eli im'di:u yol;.. Evli kimseleri.ı oralarc!a 
işi ne? 

TRAMPLEN 

B . . kl :Si' anyo mevsımı ya aşıyor. 
1 

benzin fıçısı, ve beş tahta pa~ça•i 
mükemmel bir tramplen vazıfet 
görebilir. ___.,.,; 

Günlük bulmaca. 
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Soldan aağ'a.: )'f" 

ı - Seçime iştirak ederek (lıd ti' 
lime), 2 - Kölelik, meell.s. 8 - G JJlf 
merden bir bahis, kıyafet. 4 - / 
peygamber, lkametgAh, dolayı. il rııf' 
F.dııt, ateş yeri, 6 - Bir çeşit bade tııt 
flaUn kısaltılmışı. 7 - )ı{aııalı 131' 
emir, 8 - Bir renk, hariç, 9 - c#' 
peygamber, eskiyi yenilemeler ( 1' 
mi). 10 - Vaktile bir yahudlnln •

1
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hlmize yazdığı kitapta ismi geçeıı 'ili 

1 (mürekkep kelime). ıı - Tabllfllıt' 
edememek. • 

l'ukardan a.,ağrya: ~ııd 
1 - Kepaze bir halde gelen S ,,

kelime.) 2 - Temel, bir clns be~• / 

Bir yere parı:a dikmek, tabiat. ~-· 
Bir ırk, ortaya yeni hir §ey c;t1'8 de" 
bir emir. 5 - Bir ot, bir hararet 11ıc 
rece:ıine getiren, 6 - Bir hayY&ll• ti' 
emrin tersi. ters çevirin ayni ı.sfll18 ,,. 
şıyan olur. i - Sıcak yerlcrdeD• "'f 
Mevcudiyetinden bir kısmını )'31ıt" 
yavaş kaybeden, Avrupanın §if11

8 
tf' 

deki ktiçilk devletlerden birinin ııı ,., 
kezi. il - Uzuvlarımızclan, ıııc~ciJI 
dayımıklı bir ı,ıey, ıo - Terıı çe; / 
suyun akışı hntıra gelir, not&· 1 

Egemc:ıllk. 
11111

11: 
fi:> ııuın:\ralı hulma<'amı7ın ııltıı-

1 - D:ıyan~ hllcn.2 - EbcyeS" 1'1· 
3 - Van, Şık. RI!, 4 - Ey, nıze~. V• 
~ - Dıvar, Say, R, 6 - Ey, t.•ıc:'" 

Saha, ; - Kasabnlar. Ar. S -- 0 
in, Arife, 9 • Labnda, ı.tıı . 1 ~ 
Ana.ne, Ek, E, 11 - K, N, Mot9 


