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~UNUN EN GEÇ 
AATINDE EN 

SON HAVADIS
lERtLE ÇIKAR 
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Sahibi Ye Umum Neşriyat 
Mlldllı il : 

HASAN RASiM US 
Basıldıaı yer : 

'YAK 1 T MATBAASI 
Ankara Ctıddul VA KIT Yrırdu 

örçilin bug 
Batırılan Alman ha 

gemileri 12 dır ! 

n 

KISACA 

~J\Nt MOLLA 
EDt ki ... 
llugijn ö- ı 

lngiliz Bahriye Nazırı, 
Şimaldeki harbe dair 

'teıgl'af g eden sonra. ~rka.n Son 
tıxn 1. . gıızct.esını görtı.. Bak.. 
ti l\J, hnzr t um. tafsilat verdi 

l ngilizler tarafından Alman· 
/ardan geri alınan 

_ lfarvik limanı 

KURUi 

1 
Brüksel, 11 (A.A.) - Lilkscm

barg gu.zetesi, Alııınnya • L Uk. 
semburg hmludanun büytik bir 
kısmını t.eskiI eden Mozcl nehri U· 
zerinde A1manl:ı.rm küpril kurdnk· 
Iarmı yazıyor. VormeJdııgcnln kar. 
§ısında bulunan Vlnt.erogo bölge • 
sinde bu köprUlorin kurulması noh 
rin orta.sına. kadar Derlemiştir. 
Bundan ba~ka Ehmen yııkmmdn, 
geçen hnfta istihkii.m lataatı tn · 
rafından yapıb.n esas yolıı. bağ -
lanmış diğer bir köprü bnhmıruı.k. 
tndrr. 

Va.sscrsblUio Uo Laugsur arMID. 

da ü9 J.Iöpril mevcuttur. 

• 

r ..... :·::.·D~~~ ........ j 
: ı 

i t em me i . . 
ı . - : i ınşası ı çın an ı- i 

. i~ar~aya binl_ercei 
ışçı gönderdıler 1 
Pnris, 11 (Hususi) - Alman· ı 

ya, B:ı.ltık clc.nW ağmıda ''Cebe. 
Jüttank" kadar ktı\"\"<'tli b:r mUs· 
ful-.!. ra mc,·J.j k"Si•;in • kn~r 1·cr. i 

ı 
mi~Ur. Binlerce Alınarı isçisi, Is· ! 
tlhkfunlan yapmak iızere Dnni- i 
markaya ~öndcrlmi~ti:. ı ................................................ : 

"ak rtt· c Amerikayı harbe ı ·-

!~~tl~J~d~!~2 :~r:;::m :~~i Müttefikler Norveçin Tromsö mınta-A~ n ~ ~ ~ 
~-~ arasında ~!j M~a man- k k 1 N U U U U C9J U U 
he~i ;::~~i~p no oı! :~ gayr::ın':~~ asına da asker ÇI ardı ar, orveç Baş 
"otuıı ce ~eh kentli kendime bir sual 

:•· •ç·;;, ~· ~·"?•Y• '"""'k.. vekili milleti mukavemete davet etti «cdJ UJ iri} «ad) d~!D lrtfil Ula a IJ==il g0 fTf'"-" 11 ~·an0 l\loı':a ı~enye bu gazete. 
- l ~i ki gireli. 

llıU, ı1 ..:d . r.eldln halle t mii.skUIU· Londra 11 (llılsusi) - Norveç kuvvetlerine mensup iki avcı tay· 
GiiJdii 

1~ , .e i tediğlml ruılattmı. hükOmcti Harnardan Elvenma yaresi, dün öğleden sonr::ı bir .Nor· 
- ııı c •• ce\"ap urdi : nak.ledilmiştir. Norveç kralı bu \ 'CÇ hava mey<lam üzerinde bir t d lb ED ~ ~ @\ D 

!::aş nı~lr~ ~~rcti, atla.rnnlaJ'(lıı.n rruırde ka~acakb·tır. Hükumetin al· Alınan bombardıman tayyaresini G ~ a ~ ~ ~ ~ o r,:=\\ 
l a-Ol·ornuz'' •raz ~yret, dedim, !. an emın ir yere götürülmü~- düşümıüşlerdir. l ki Alınan bom· ~ U U ~ IJ U 
'0ıtıuı•• d Y0 k"'a ''J ızkembo rad· tur. bardıman tayyaresi de tahrip c-
~ neuea Yo'< de~il ya!" dedim DUŞURULEN ALMAN dilmiş ve bir benzin deposunda 
Jı,l'rcf-0 d~indcn ben de sizin gibi TAYYARELEHl yangın çıkanlm15tır. lngiliz avcı 
!':. p 7stum. * * . ~'}4~a.ıı (A.A.) - Resmen tayyareleri, dönerken de dördüncü 

E:lleri;d;d•~nd;i;,;r (D;i;kM~ 

bulunanlar hükUmete 
beyanname verecekler 

Atıl<arn. 
ltftın 11 (Telefonla) - H .. 
tı:ıai: ntilli korunma kanununa i~ 
~l1ertn~ hnkikt ve lıUkmt §ahıslar 
1ll öğ c bulunan demir stoklan
~r=k huııusunda yeni bir 

!J ve Resnıt Gazet ede 

bugiin nceredilen bu kararname 
ile ~u gibi eşhası beyanname ver
mego mecbur tutmuı:tur. 

Krarnnmeyo göre, ithnlfıtçı, ih. 
rncatçı, komisyoncu, toptnnct, ya_ 
rı toptancı, perakendeci, fabrika -

cı, imalil.tçı, demirci, cmnnetçl, 
nakliyeci müteahhit ve bankalar 
bibi tacir sıfatını haiz bUlün haki
ki ve hükmi şahıslar ilo tacir ol • 
mıyan sair büUin şahıslar beyan _ 

(Devamı 2 inci aayfada) ı 

Şehirlerin sokaklarmda barikatla 
yapılıyor ; Kraliçe lahey'e gitt' 

Brüksel 11 - ( A.A.) - Oğrcnildii:,rine göre 
Holanda bahri m::ıkamatı, Escant nehri mansabı
na maynlar vazcttirmek suretile bu mansaba du· 
hulü menetmişlerdir. Bu sabah Anvers limanına 
gemilerin scr.bestçc girebilmeleri ir;in mayn baraj· 
ları kaldmlmı§tır . . Fakat bu gece maynlann tek 
rar konulacatrı tahmin edilmektedir. 

Londra, 11 (Radyo) - Brükc;cldcn gelen ha· 
berlere göre Holanda büyük hadi.::!lcrin arifesinde 
bulunmaktadı r. Sokaklarda sürat!" b:ırikatlar vü· 
cuda getirilmektedir· Holanda k ;ı•içesi, vclihat 
ve ailesiyle beraber Amsterda~ı l "rkederek La 
Haye'ye hareket etmiştir. 

Amsterdam, 11 (A.A.)J - l!.r türlü ihtimale 

karşı koymak üzere Holanda, Alman hududun~' ı 
r;ok mühim tedbirler almıştır. Birçok şehirlcri 
hastane ve mektepleri tahliye edilmiş olup lıman 
!ar ve yollar sıkı bir nezareti altın da bulundurul 
maktadır. 

Limbourg mıntakasında otomobil rnünakalfıtı 
tamamile dunnutşur. Sevkuiceyş noktalarda bari· 
katlar vücuda getirilmiş ve infilak edici madde· 
!er konulmuştur. 

Evvelki gece hududa civar bazı mmtakalarda 
telefon rnuh:ıv '"Clcri saatlerce durmuştur. 

Resmi mal .. ınmt, iki aydanberi f evkaladc tak· 
vi}·c cdilm· -ı olan tayyare dafii bataryalar tcsisa· 
tına büyük bir ehemmiyet atfetmektedirler· 
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Tunadan geçen 
Alman gemilerine 

suikast yapıldı 
Londra, 11 (Radyo) - Bükreşten bildiriliyor: 
Romanyndan Almanyaya Tuna yolile giden ve buğday ile petrol 

ytlklU Alman vapurlarına suikast yapılmtıJ ve birkaç vapur batmıştır. 
Diğer gemilerde nnlnşılmıyan blr sebepten yangınlar çıkmt§Ur. 

Ellerinde demir stoku 
bulunanlar hükumete 
beyanname verecek 

Sovye.tler Şinıale 
yıQıyor! as er 

Kutup Okyanusundaki donanma harekete hazırlandı 
Btokholm, 11 (A.A.) - l.rleç ga

ı:ctclcrlnln almış oldukl:m haberlere 
göre sa!Mılyettar Sovyet mahatllf. 
Narvikin Almıınlar tarafmdan lşgaıı 

dolayısile pek ziyade cndloe içinde 
bUlunmaktadlrlu. Zira !doskova hü
kfu:neU. Norveçln gima.1 mmtak&sını 

Sovyet mena!llnl.n alt.kadar oldağlı 

bir mmtaka addctmckteydi. 
İsveç pzetelerl, aaltJıiyettar Al· 

man m&h:ı.tlllnln Sovyet Rusyanm 

FlnlA.ndlyaya ka.tl derecede menafi 
temin etmlo ve binaenaleyh Skandf 
navya mıntakasındıı. dahıı. tazıa blı 

ıeyler beklememesi lll.zrm olduğunu 

beyan etmektedirler. 
Slyast milşahJUer, Almanyaııın Mos 

ltovadakt siyasi mUmeaaillnln Molo
tofla ' saat 8Ureıı blr görUome yap 
mış olduğunu hatırlatmaktadırlar. 

A!tonbladct gazetesi, Bovyet Rua 

yanın bita.nı:lılttnı ll!ıı etmlf olmuı· 
na rağmen Rusyanuı §imalinde mu 
bJm miktarda asker1 kuvveUer tatıvı · 

edilmekte olduğunu )"'llzmaktadir. 
Diğer taraftan kutup Okyıı.nuswı 

daki Rua mosu, hıı.rckete amadedir 
M.almoeye ceımı~ olıın ba.liltçılar, 

ı\Jmanlarm kendilerine mukıı.vemc 

~tmekte olan Uç Danlmaı-kalıyı öl 
dUrmU" olduklermı aöylemektedlrler. 

Dlln Kopenhasd& hl~ bir ,.set• 
ı.kma.ınJ§tır. A1ID&Dlaı, memıeıcet.ID 

oer taratmd& münak&l&tı kontrol tt• 
mektedirler. 

Banklllarm lkıUııde birlbl.riJıiD ardl 
•Ira dizllml§ birçok ldm.aeler tıekl"' 
ncktedir. DUn tayyareler payıt.abtııl 
Llzerinde uçtuğu am&n halle, •""el& 
owııan İngiliz t.ayyarelert zannede~ 
memnun oımuotur. 

(Battarafı 1 inci sayfada) 
name verecektir. Tnctr olmıya.n 

eahmlardan iki yUz kiloya kadar 
mevcudu bulunanlarla sobacı ve çi
lingir gibi küçUk sanatlar erbabm
dan nncnk snnatlnrmm ifasına ye. 
tecck kadar mevcudu bulunanlar 
bunla.n beyana mecbur değildirler. 

•• • 1 • 
a 

atı· 
Beyanname vermeğc mecbur o_ 

Wılar dUkkAn, mağaza, depo, fab
rika ve imalfı.thıı.ne, ikıımet.giih gi
bi bUtUn tasarruflarında bulunan 
mahallerdeki demirleri bildirecek_ 
ler1 gibi rehin, tediyat veya emL 
net olarak herhangi birinin tasar
rufunda olan demirleri de beyan 
edeceklerdir. Beyan edilecek d&
mirler her kuturda biltimum yu • 
varla.k çubuk demirler, köşeli çu· 
buk de.mirlerdir. 

Aynca beyannamede derci mec
burl malftmnt mcyanmda adını, 
soy admı, tlcarf unvan ve ikamet • 
~hı vazib surette bildireceği gibi 
mevcut demirlerin nevini, cmnneL 
tc olup olmadığını, hangi şahıs ve
'ya ticarethaneden idhal etmiş ol -
duğunu da bildirecek; ve bunlan 
vuih ve doğru olanı.k söyleyip im. 
za edecektir. Beyannameler bu • 
gUnden itibaren Uç gün içinde; 
ynni cumartesi öğleden sonra da 
devam etmek flzere pazartesi ak· 
şama kadar mmtaka Ticaret MU
dilrlliklcrine, verecekler; ve mu. 
lcabllinde makbuz alacaklardır· 

Bundan başka kararnamenin 
neşri tarihinden itibaren her ayın 
~nuncu gününil takip eden beş iş 
~ünil zarfında da bir aylık vaziye
ti bildinneğe mecbur tutulmuştur. 
Hükfunet bu demirlerden nevi ve 
cinsleri muvafık gördüklerini de
ğer fiyatıni tediye ederek satın a· 
laca.ktır· Hüldımet tarafından el 
konan demirler kararnamenin neş
ri tarihinden itibaren ba~kalanna 
satılamayıp derhal hükilmete satı~ 
suretile devrolunacaktır. Karama· 
me ile vazedilen beyanname ver
me mecburiyetine riayetsizlik fi
ili milli korunma kanununda yazılı 
cezalann tatbikini zaruri kılacak· 
tır. 

Amerika 
Yeniden 10 harp 
g~misi inşa ediyor 

Berlin, 11 (Radyo) - BirlC§i.k 
Amerika Cumhuriyetleri yeniden 
10 harp gemisi inşa etmeğe ka- ' 
rar vermişlerdir. Buna dair ka.. 
nun layihası meclisten çıkmıştır. 
tnpata yakında başlanacaktır. 

. .. . . 
• 1 .- • • 

J 940 Küçük Cari 
He&aplar 

ikramiye Planı 
ı acıet 2000 ura. .. 2000.-nra 
3 • 1000 .. .. 3-000.- .. 
6 - GOO .. - 3000.- .. 

ı:ı .. 2:.0 .. &S 3000.- .. 
40 . 100 .. es •OOO.- • 
1~ .. :.o .. - 3750.-. 

:?10 . :s .. - (>~.--

KeıldelCT: t Şubnt, t Mıı. 
yıs, l Ağustos, 1 lkincitc1rin 
tara1ılcrinde 7apılır, 

orç· z 
(Baıta.rafı 1 İnci aa~da) 

bir Alınan bombardıman tayyare
sini muharelx! harici yapmı~tlar
dır. 

20 NORVEÇ ASKERiNiN 
MUVAFFAKIYET! 

Stokholm, 11 ( A.A.) - Charlot 
tcnbergden gelen bir telgrafta şöy
le denilmektedir: 

20 kişiden mürekkep motörlü 
bir Alman kıtasınnı salı gecesi El
verumun cenubunda tevkif ve 
Ill.'.lğlflp edildiği öğrenilmiştir. Bu 
i~ 20 neferle birkaç zabitten mü
rekkep küçük bir orveç müfrezesi 
yapmıştır· Bir buçuk saat süren 
muharebede Alman kumandanı öl 
müştür. Norveçliler 10 yaralı v~ 
m.işlerdir. 

Bu gece Edisvoldda bilyük bir 
müsademe olmuştur. 

NORVEÇfEK!YABANCI 
ELÇlLER 

Stokholm, 11 ( A.A.) - Osloda· 
ki Alman kumandanı, Norveç 
kralı Hakon ile müzakerelerde bu· 
lunmağa teşebbüs etmek üzere dün 
Elveruma hareket eylemiştir. 

Norveç nezdindeki yabancı mem 
leketler elçileri hükfunetlc birlikte
dır. 

Stokholm, 11 ( A.A.) - Norveç 
hükfuneti nezdindeki Fran~ ve Po 
lonya elçiliklerinin bütün rnemur
lan, lsveç hududunu geçmişlerdir· 
İngiliz elçisi de Isveç topraklarına 
geçmiş ve Stokho1ma doğru hare· 
ket etmiştir. 

lsveç ''eliahdinin karısı rrenses 
Matrha da üç çocuğu ile lsv~te 
Saelnesc varmıştır. 
MUTTEF1KLER1N YENl BIR 

1HHAÇ HAREKETi 
Stokholm. 11 (A.A.) - Mütte

fiklerin, Norveçtin en şimalinde 
Tromsöye ihraç hareketi yaptıkla
rı söylenmektedir. 
• NARVlK LlMANI~'D.\Kl 

ALMAN VAPURLARI 
Paris, 11 (AA.) - Reyno Se

natoda beyanatta bulunmuştur: 
"Şimdi öğrendim ki Narvik li

mruuna giren Alman vapurları ln
giliz ve Fı:pnsız gemileri tarafından 
hapsedilmiştir... • 

Senato, Re}'nonun talebi üzerine 
dün ·yapılması mükarr~r olan. g~zli 
celseyi salı gunüne talik etmıştır. 

NORVEÇ BASVEKlLINtN 
MİLLETE BEYANNAMESİ 
Stokholm, 11 ( A·.4.) - Norveç 

ajansı Elverundan bildiriyor: 
Norveç ba~vekili Nygaard:>vold 

Norveç milletine bir bey~n~e 
neşrederek Norveçin Alman ıst~ı.a· 
sına mukavemet eylemeğe \'e Kıs
lingin riyasetinde tc.şckkül etmiş <?
lan kukla hükümetın tanınması ı
çin Almanya tarafından ileri sürü 
len istekleri reddetmeğe kati suret 
te karar vermiş olduğunu bildir-
miştir. 

Beyannamede şöyle denilmekte-
dir: 

''Alman hükumeti Norveç kra-
lından Almanyanın itimadına maz 
har ve azası Führer tarafından ta
yin edilecek bir hükCımet teşkil et
me ini istemiştir. Norveç kra!ı 
Almanyanın isteklerini reddetm!ş
tir. Bu isteklerin kabulü Norveçi 
Almanyaya tabi bir dev!ct haline 
koyacaktı. 

Norveçte yalnız Norveç ~ili; 
tinin itimadına mazhar olan hüku
met iktidar me\•kiini elinde tutabi-

lir. 'k" 
Beş senedenberi m~lisle t~rı ·ı 

mesai ederek memleketın mukadde 
ratını idıre etmekte oıan Nygaar· 
d.,vold hfil:fımeti. .. 'orveç istilaya 
uğrar uğramaz ic;tHasını \'e;m.isti, 
fakat meclis hükumetin ıktıdar 
mevkiinde kalma~ma ittifak'a ka· 
rar vermi~tir. Non:eç hükı1ıneti 
bütün halkı kanuni idarcyı ıdame. 
kanonlar \'C" Norvcçın hürriyet ve 
istiklfilini himaye için sarfcttiği 

gayretlerinde kendisine yardım et- ği malfunata göre Narvikdcki Nor-1 
meğe davet eder. veç kumandanı albay Sundlo, Nor 

Almanya Norveçe karşı bir ~id· ı:cç ~imal ordusu başkumandanı 
det hareketi irtikap etmiştir. Al- nm emri ile tevkif edilmiştir. Os· 
manlar memleketimizi bombalarla loda Almanlar tarafından kurulan 
ve başka tahrip vasıtalarile istila hükumetin reisi Kislingin e5ki bir 
etti1er. ettiler· Barış içinde yaşa· dostu olan albay Sundlo. Narvikı 
makan başka bir §ıeY istem.iyen bir ken<lili~inden Almanlara teslim et· 
milletin haklarına tecavüz eyledi· mi~tir. 

Londra, 11 (I'..adyo, SA&t 18) - Bahriye nazın Çörçll Avam ı<a
m&raamm bugUn öğleden oonra.ki topla.ntmında Norveç aahilleri aÇ~ 
larmdak.i deniz muharebeleri ha.klwı.da etraflı maltlmat venniftir. 

Nazır, Norveç sularınrla pııza.r günU başlayan denJz h&rbin1ıı o,... 
mand:ınberl gece gUndUz durma.dan devam etmekte olduğunu ve dıl' 
ha fazla gen~lodlğlnl, lngilız donaııması ile bUyilk miktarda Aıaı.&l1 
deniz kuvvetinin çarp~nkta olduğunu söylem.tetir. 

Çörçll muharebenin hlk!ycslne pazar geceainden bqlanılf ve P 
ler. Hambro ayru .ıamanda, şimal-

Norveç hükOmeti medent dün- deki Noryeç kwnandanına Jngiliz nıalümatı vermiştir: 
yanın bu 'iddet hareketini takbih kuvvetleri ile mümkün olduğu ka· Pazar gec~l Skopa.fly~ h&va taarruzu y.,pılırken Alnwı ıeınJ.le' 
ettiğine ve Norveç milletinin gay- dar kısa bir zamanda temasa gir- rinln de 51.mıılo doğru hareket ettülerl ha.beri ıelmJotir, Bu haber u. 
retlerini su hedefe do~ru tevcih mesi hakkında talimat verilmiş ol- zerine bahriye başkumandanlığı derhal faaliyete geçm.lftlr. Dıter tJ.. 
ve teksif etmeğe tamamen lmade duğunu da söylemi~tir. ra.ftan, 0 da.klkıı.da İngiliz ve Fransız harp gemi.eri Narvik clvarındald 
olduğwla kanidir: ALMANLAR TAYYARELER- Norv~ aulnruıda mayn tar lalan vtıcude getirmekteydiler. 

Yabancı bir devlet tarafından LE ASKER TAŞIMIŞLR ~v 
tahrip edilen hürriyet ve istikllli- Stokholm, 11 (A.A.) _ Be- Norveç sularına hareket eden İngil.lz harp ıemileri 1k.l Atın&JI 
nin iadesi. husposten gazetesinin Norvcçte- muhribi Ue karşılneml§lıır ve derhal bunlarla harbe elri§ınltlerdlr. 

Norvcçin istikbali halen belki ki muhabiri. dUn Osloda iki de- Paz&rtesi gUnU muharebe devam e~ ve lnıiliz ıemllerl serırl' 
karanlıktır. Müstevliler, büyük bir fa bava tchlik i işareti verilmig limanını geri ıı.lmak Uzere harekete gi~lrlerken Alman donanmaaınııl 
tahrip işi ba;arabi.irler, fakat hü· olduğunu bildirmektedir. ya.rdımma Alınan hava kuvvoUeri gelmq, fa.kat onlarm bombaıarl18 
kilmet Norveç için yeni bir hUrri- B" ik d .. ki•i . ır pan es.nasın a uç ,,. ikl k-·vazör. .,,. "'~c hafif bir surette aak.at!anm-•-. 
yet devresinin açılacağından emın- 1 f ı b' k k' ı d hu. •.. "9'-" · 

dir. Buna binaen hükOrnet halkı ~hc~e~:h~ır~~:gtır~ e Salı gUnU muharebeye şiddetli bir fırtma &raamda devam edil • 
an:ınevt hürriyetlerini muhafaza Nya Dagligat Allehanda adın- mif ve bu yUzden İngiliz harp gemileri düşman gemilerine fada yak• 
etrn::k ve asırlardanberi memleke- daki taveç gazetesinin hucust mu. laşanuyarak en aonğı 1800 yarda uzaktan at~e etmeye mecbur J·•1• 
timizin terakkisine Amil olmu~ o- habiri, iki metre irtifaından uçan mıolardır. Buna rağmen !ngUiz donaıunaaı taik.lyetl temin etm.11 .. ~ 
lan büyüle ülkülere sadık kalmak 1 • • o 1 h ıı Alman tayyare erının s 0 8 ·0 Atlas Oltyanusunun cenup sularında Alman cep kruvazörü Graf F'oıl 
için mücadeleye davet eder. üzerinde tevlit etmi§ oldu~u &! 
Yaşasın vatan, yaşasın hür Nor- misli görülmemig heyecanı tasvir Şpe ile Ekseler İngiliz muhribi &raıımdıı.kl muharebeye benzer blr v 

veç.,, etmektedir. _ _ • ziy~t Msıl oin:.,~tur, Alınan harp g~i}erl geride kurhan ve yaralı ve' 

Beyannameyi kral Haakonun tçinde tüfeklerini poliı kordo- rerek eüratle kaçmnğa başlam~lardır. Bu sırada tutma daha fazl& 
bir mesajı takip etmektedir. Me nunun gerisindeki halka çevirmiş şiddetlenmiş bulunuyordu. 
sajda şöyle denilmektedir: 20 Alman askeri bulunan ilk bir Salı gecesi İngiliz donanması hava kuvvetlerinin ış· tirakile raaU· 

''Hükumetin beyannamesine ta- · ··k~ · · d 
· · ak ed · Al k kamyon, soğuk bır su ut ıçın e , .. etine devam etmia ve Alman dona.nmasmı Şimal sula.rmda.n kovall · 

manren ı~tır erım. ınan a· §ehrin ana caddesinden geçmi~- "' .., 
rarlarda bütün Norveç milletinin tir. İyi bir menbadan bildirildi- ya.n deniz kuvvetlerimiz Norveçln cenup sularına i.n.m1f ve çarşa.ınb' 
benimle beraber olduğuna ka ıiim·.. g-ine göre Alman aııkerleri, her gllnilSkajeak ile Katcgnt boğıızı civarındaki harp başlamı:.şttt kl. J11tl' 

ALMAN TEBLlGt ... ·uı umt tayyareye 30 kişi b!ndiribıek su· harebe benUz devam etmektedir. Bununla beraber, bura.da da lnSl 
Berlin, 11 ( A.A.) - Um retile, hava tarikile naklcdilmi§ kuvvetleri vczivetc hfiltlrndlr ve donanmamız bu sulan tuttugu- içtıı 

Alman karargahı dün, öğleden ·1 "' 
d. :uk 1 müteakiben nakliye deniz yolı t Almanyanın Dnnima.rkndnn Norv"" •""'raklnrma ·uapıı.bilecek ihraç bil. 

sonra hiçbir hA ıse .._ ua ge. devam olunmu!ltur. 20 kadar Al· ~,. ""l' "' 
meksizin Danimarkalıların Bom· man tayyaresi diln akşam Mosa rekctl ve oradaki askerlerine malzeme aevkiyatı kesllıni§tlr. 
holm adasına Alman askeri çıka· Çöre.il sözlerini lıltirlrken, harbin aimdh.·e kadar olan sa!baıund• 

b"ld" k ed' üzerinde uçmuştur. ., 
nlmış olduğunu 1 ırmc ·t ır. ALMANLAR NEŞ'El.ER1Nt gerek Şimal Denizinde. g~rek Skajerakda, gerekse Ka.t.eg&t boğ~· 

Alman kıtaatı, No:-veçin işgali- ırd 
ni takviye ve tevsi etmişlerdir. Ha· KA YBETIILER da İngiliz donanma.'\ıntn en 8.§:lğı on iki Alman ha.rp gemls.1ni bat ı. 
marın 25 kilometre şarkınaki Elve- Bern, 11 (A.A.) - Alman ğını 'öylemlştir. Bundan hıı..5ka bir çok tahtelbahir batınlmıştır· ~ 
rum dün sabah işgal edilmi~tir. Os Radyosunu dinleyenler, bu !abah Bahriye nazırı beyanatı arasın- ----- - · 

Ü ek edi Norveçtcki harekatın inkişafına d 1 . 
loda sükıln hüküm s rm t r. müteallik haberlerin fikdanından a, ngiliz deniz kuvvetlennin 

Oslo körfezinin. bütün istihkam- Bergeni Almanlardan r;mi alrlıkla Ankara haber1erı 
lan A!manlann elinde bulunmak- ziyade Berlin ile her tilrlü irtibat- nna dair bazı bitaraf kaynak'ar- 1 
tadı:r. Osladald Norveç kumanda tarı kesilmi~ olduğu zannedilen dan \'erilen ha':ıerin doğru olma- -
hevetleri, Fransız ve lngiliz tayya- Şimali Norveçteki Alman mUfre- dığmı, bu:1unıa beraber İngiliz do 11/o&/9'0 
relerine karşı yapılacak müdafaa- ıclerinin vaziyetine milteallik nanmasmın fitıl ve boş dunn::dı- Do haberler bup SoQ D~ 
ya iştirake hazır olduklarını beyan umumi haberlerin aleladeliğinden ğını söylemi~ "Hitlerin uzun müd- nın Ankara muhabiri tarafı 
etmişlerdir. Norveçteki Alman kı dolayı hayrete dü§müşlerdir. dettenberi tasarlıyarak yaptığı bir btıdlrllml§tlr. 
taatına mu"'ternadiuen tal:vi ... ·e kuv- Dün Alman radvosu, mlitema... . ı· b" "k" .. d ta detmen· .Meclıste yarın 

J J diyen auisling .hükCıu.ctinden ışga ı ır 1 1 gun e r ın 
vetleri gelmektedir· İngiliz mena· mürrJ~ün olacağını sarum.l~ biraz 
biinin vermiş olctuklan yan1ış ~a- bahsettiği halde bugün bu iııim· safdillik olur,. de.'ni~tir. ı k1 
berkr hilafına o!arak Dergen ıle den art:k bahsedilmez olmuştur. Çörçil bundan sonra, Bitlerin, neler " .. örUşü ece ' 
Trondheim, Almanların elinde bu· Buna mukabil Alman radyosu, Danimarkayı ve Norveç sa'ıillmini !1 
lunmaktadır. Bu yerlerde düşman dün tekzip etmis olduğu Norveç işgal etmekle büyük bir sevkulceyşi Meclisin yarınki toplantısın11' 
hiçbir hücumda bulunmamıştır. mukavemetini bugün kabul et~ hata-.!a bulunduğun•ı, bu suretle ruznamesinde ~unlar vardır: <J 

Alman tayyarele:i, dUn ş'.mal de- mektedir. kendisine bir nak1iyat yolunu büs 1 - Divanı muhasebatın ü~/~ 
nizinin her noktası üzerinde uça- Alman kıtaatı tarafından işgal bütün kap3dığmı. bu harcketile da b!r Medise takdimi icap eut ı 
rak düşmanın deniz cüzütan1:arı- edilmiş yeni noktalardan his balı- lngiliz ablukac:mm tesirini iki raporlardan cirincikanun • §ti~, 
nın harekatını tarassut etmi~tir. sedilmemi, olması da dikkate şa- misline çıkardığını söy'em!ş ,.e mu ,-e 9i0 aylarına ait olanının suf1 ~ 
Bir lngiliz torpido muhribine bü· yan görülmektedir. . • . harebe c:.r.asında lngiliz kuvvetle duğuna dair tezkere ile Divanı ı1l 
yük çapta bombalar isabet etmiş- Radyoyu dinleyenlerın kaffe&ı; rinin Fero ada<=.ını işgal etmiş ol- ha~ebat encümeni mazbatası. ·~ 
tir. Tayyare dafii bataryalarla pro dünkü şevk ile bugünkü kederlı duklarını, bunun ise Almanyaya 2 - Denizli mebusu Emin ~ 
jektörler, Scapra!ov mıntaka~ında smtüt arasındaki teuıd k .. rşısında karş. çok büyük bir sevkulcey~i e- lanın Yazifeyi suiistimal mahh-11 ı:f 
Alman bombalarının tesiri!e harp hayrette kalmışlardır. , henuniyeti oldu~unu bilhass:ı işa- larmın da belediye azalrklanna ·, 
harici bırakılmı~tır. • 9 ret etmi§tir. çilmemeleri hakkındaki teklifi ~ 

lngiliz avcı tavyareleri. Alman ızvest ya n•n Kazır bu ara~a. Bitlerin Norve d1hiliye encümeni mazbatası.~ 
kı:§if tayyareleri•·e ka~ı hücumlar ~ ; çi isti!tısını Napolyonun 1808 de Türk para~ı kıymetini ko ~ 
da bu1unmu~1 J'""'1 clı netice eldf' yanhl.b hatara te11zetmi~tir. hükkındaki kararnameye ek ~8 ~ 
etmeğe muvnffa0

{ olamrumş1 archr. 11 h • Çörçll, yine Avam Kamarasında Vekiller heyetince kabul edıltı' 
Shetland adaları yakrmıd:ı bir ln- m ll i m ki bu benayatt csnnsm<ln Ska!laf - ve rneriyete konulmuştur. 
"'ilİZ avcı tayya:-esi dUşürillmü~- C lonun bugün, har'tin hn°langıcma * * * kt' 
tür. . . nlSbetle çok tn.kdye edilmiş bir Riyaseticumhur flarmonik or 11• 

Alman avcı tavyarelen. Danı· bj ya Z s \ halde bulunduğunu. niteltim ilk ta- trası geçeQ sene lzmire gidip~~· 
markanın ~arp sahilleri ile Norveç 'I r . arruzda orada.ki lngmz harp gemi- serler \•ermişti. Bu sene de 70 tçılf' 
sahillerini t~ra~·Jt ctmi~ler ve bu l~rinden hazrsı 7.srar gördUğU hal- lik kadro ile nisan sonlarında .( 
sahillerin düc;man kuvvetlerinin a· l\l()';ko\'a, 11 <Radyo) _ lzvcı:- de son taarruzlarda hlç'l:ıir kayıp tanbula giderek birkaç konSt>r ' 
kınlarına' karşı himaye ini temin tiyn gazetesi !ekandinn,. hft.dise>si knvdedilmedli;;rinl söylemiştir. recektir. 
C\'lemi terdir. karş18ındn mUtali!a yUrütorek, bu Naz!r beyanatını bitirirken, de- * * * e-
• Yalnı;: İl'g:lizt.rin b;rknç harp hadiseve mtittefik dtwlctlerin ae - niz harbinin h<>nUz ha"langıcmda Her sene oldu~ gibi bu sene .. 1· 

tayyare i. Alm:ı'11J"m ı~~a!i a!tı~: hep ol~tuğ:.ıırn, Ahrnnvıının kendi bulundu~uzu, muharebonln cln - Cumhuriyet halk partic:i t~~b ,.r 
da bulu.,nn Sta\::ıul er aim:in •ı menfaatlcri~i mil"'a.fca içln D:ıni . ha genMeylp inkıflaf edeceğini, 'ı sile Kayseri, Niğd::, Adana. r.ij\t 
Norvrç tayyare m<::ydanı:ıa hücum marka ve· Norv~i iı:;\&l ettlğinl bunun bllhaGSa. buı?IlnkU harbin ilk sin. Antalya, Burdur, Isparta· 51' 
etnıe~e muvaffak 01m•1~'<1-drr. sövledikten sonra "l:llr.Uk dev!eL roU.\ıim sa.fhruıı olduğunu ,.e dava - yon, Ankara, Sıvas, Samsun.~ 
NAHVlKTF.Kl • OR\"EÇ Kl"- l ıerin bu hnrntc bita .. ıaf ialrııılan • mu:m sonuTlda kazanılacak kn.tt ıs· no'), K.ast:t.monu. C.ankm. Zo 1( 

M ~. ')) \~J 1 EVKIF Ef"\lT~Dt. n:ı !tn.k~n rılmıı-!ıf.ı. h!t.nr .. _r ı- .. : ... .,_ fere bir ad•M tC'~l:il rttt~nl söyle- dal~ta temsiller ve:mek üıe.-e ~· 
S/(l/.;,/ı()/m, 11. ( A·A.) - \ a::ıfc ya t~ebbil& edenlerin kcnd 1 leılni miş, Avam Knmtu·Mmın ı,lddotlt neye çrkan Şehir tiyatrosu J{JJ~:Sf 

ile buraya gelmiş olan Norveç par ölüme ma.hkl'lm edf"celcleri" noktası alktıclan atıl.Slnda kUrsllyü terk~t - 1 si v_e Ni~OO:le~i ~emı;illerini tt1ı.1' 
lam"ntosu rei i Ilambronun verdi· üzerind' bilh:ıs."Sa durma.ktadır. m~tir. fakıyetle vermı~tır. 



250 haı p gemisinin 
etligi korkunç 

ingiliz 

16JO 
harbe 

laygaı enin iştial' 
aid laf sil at 

zırhlı 
Osıo örf z .. 

Alman işgali altındaki Osio teslim 
olmazsa bombardıman edilecel<-

Almanların asker dolu . O nakliye g2m .sı taarrun u ".ra 11: bir k.s nı 
battı, bir kısmında yan ltn çıl<ti - Aln1an İŞ]a.i ıe u ray an ~ arvık 
lngillz.er tarafından geri ahndı - A'manlar taraflndall tor Jlllene,1 

ıkı Norveç z1rhhsı vüzj~rce ir.sanla bir.ık ~e denıza yöın .. llü 
(BUGüN SAAT 13 DEN SONRA ALINAN HABERLERJ 

fS"°kU Un bld o.ıu, 11 (A.A.> - Dag<.ıns Nyhter. Noı vcçlile.!..tı hluiü.mo. 
dUkı ayette iltica etntlö olduğu Hrunar gehrlnl istirdada muvaffak ol. 

annı bildirıneklcdlr, 

~ Svenalta Dagebladet'iD Lulea'dan öğrendiğine göre, lnglllzler, Al· 
lan Narvi.kte..ıı cıkarmağa nıuvaffak olmuşlardır, 

N >Jnıa.nıa.r, timdi 1.avcç arazisine iltica etmeğe uğraşmaktadırlar. 
}' 

0 rveçlilerin mukavemeti dakikadan dakika.-
il e.rbyor . 

kik& St-Oklıobn, 11 (A.A.) - Norveçlilerin mukave.metl, dakikndnn da. 
Ya artmaktadır, 
No k · ,,_ rs Telcgramburo, Alman lutaatmın kanlı b:r muhıırcboden 

uvnra N 
Old orveç kıtaatını Elovrum'a 5 kilometre mcsn!ede tevkil etmiş 

Ukla.rnu bildirmektedir· 

~ Cha.rlottenbergden bildirildiğine ılSre, Oscartıborg kalesi, kahrıı
~ ve nıqe$8lr bir mukavemet göstermiştir. 

Clind slonun ha.rict kısnımda.ki Balat!rne tabyası, henüz Norveçliler~ 
~olup Alınan nakliye gemilen üzerine atea etmektedir. 

reıını:loda.n gelen ııeyyahlar, Uç harp gemisinin aalJ günll Oalo klSr. 
N geçidini zorlamakta iken batmış olduklarını el>ylc:nektedirlcr. 

&onr orveçl:lerin Horten kalesi garn.lzonu, uzun bir mukavemetten 
El 8 t;sıı111 olmuştur. 
~~~~an Alman nakli ye gemileri 

~ h olm, 11 (A.A.) - Rö}'ter ajansı, Antaros adındaki ve 2593 
lal'tn:ınindek1 Alman nakliye gemisinin laveçin garp aahlllcri açık· 

ı batznış oldui;"Unu bildirmektedir. 
<;indeki! tin v • 

dır a e sag kalanlardan 34 kişı Lysek1Ide karaya çıkmışlar. 
· unla;r, geminin bir mayna çarpmış olduğunu sl3ylemlşlerdlr. 

StQıo101ın, 1 
* • * 

hıııet1 aç ki 1 (A.A.) - LyııekUden blldirlldtğtne röre l.svcçin garp a&· 

hıtznektc 1 •rmda i.etlındat işareti gl>ndermıe olan ıeminin askeri kıtaat nak 
I~ ktt·oıa.n bir Alman nakll~o gemlst oldugu zannodtlmektedlr. tçlndeld· 

.e.ıılnin telef olmu~ oldukları söylenmektedir. 

(I>ibı 
' ıee~cn boı;ün saat 12 ·ye 

l'Jr.?\ı alnı:uı haber 1 er) 

StaJuı Bta DE.'lltz &lUHAREBESJ 

hıl!cırt OUzı, U {A..A.) - lsveç a&· 

t>o:ıı.,. Qçıklannııa. Pclagcs ve Pateı 
•L.1cı. t.&ıuın adıı.1&rmın ııtmaıı tatltı 
tur. Jcnı deniz muharebeleri olmuş 

1.taz.ıtca.ıı 
l't ~ dda.ıı hab.!r &lmdığma gö-

.. tmaınrUlJ, &kat takctırde bombardl· 
mana bqlanae&gıı:u blldlrmlşlerdir. 

Almanlarm N orvoç llm:ı.nlarıııda 

kalmalan kısa ııllreccktır. Alm&ııl&z 
t.aratmdaıı l§ga.I edilmlf olan Norve 
çln Trondjem ve Bergen Uma.nlar.ıım 
UıgWa kuvveUert taratmdaıı aapt.e 
dildiği dllıı &kpm Loııdrada.n blldlriı 

mlşUr. Bu aaber Stok.holmd&D w 
Norveç parlAL.~ııt.oau rel.11 taratmdan 
teytt edlluılştir. 

Df>nlz muııarebelen Norveç tabllle· 
rtııde çok geıııo bir C41phede ve bllhaa 
aa lkJ mınt&kııda cereyan et.mıftlr. l 
Ki at~ &rasmd.a kalan, karada Nor 

r~ atı Dakıtye gemileri oldukları 
tarııe ~ ıo &'enıiden mürekkep bir 
~11 Ctıntsı ?Tuza Uğramııtır. Bır nakli 
lca1ı; oıu aıu b&tm11 oıdug-u muhak· 
t!e batnı p dl ger Uç n&kllye &'emiBinlıı 
bt D&kı lf 01dutu DıUhtcmeldlr. Ba§ka 
ltaru .... _ l,ye ceını.slnde de yangın ÇJ· veç &akorlerıJe tıarbe<leıı ve deıılıdeı 
ltrı ~br. Dlger & ıemı kazazede do mUttetlk donanmaısrnun bomb&r· 
t\rve~~ata uğrqmaktadırlar. • dnnanıarınn maruz bu.lunan Norveçt• 
~ bir: Cec. Ka.ringoeıı açıklanıı· ki Alman lutalarmı kaU bir tıezimet 
Çldde~ muarebeat oımuıtur" beklemektedir. 

Aktar lf ıd:p 16alerl l§iUlmit ve pro BATllULA.lli AUUN GEMU.Eru 

°8to 
1 

n g6rtllmlljtur. AlawUa.ruı dllıı batırıl&ıı tuırp g,.. 
llLl'lNATUMtJ TEYiT ıntlerilı1n mecmu t<>n&Jı kırk dokuz 
~ Entı.tvoa o1nl geçmektedir. Bwıla.r, blrlai Doyı, 

1\cs)t.e • 11 
tA.A.) - Stokbolmda.D ıand cep luuvuorı.ı &ulıJıaı Upı.nde ı . 

Öh...~.bll<lirt.Uvn•·. ki ... "ili ,,_ ağır kruvazör, hafif ıuı.ıvaz&- Vt> 

l'lU.ıerı 1dl#Uıe göre lngUiz harp go- rnUt.e&ddit torpidodur. Avrıca Kölıi 
tııı.. • dün balı " -.,ıereur aa Oılo kör!ozlııe gir· Uplnde btr kruvaaor ağır eurette ll&tn 
~ o1azı" lııgtUz gemlJerl, tayin edil· ra uğratılnu§tır ve bunun da batmıt 
~ıgı mUhlettcn evvel te.ıılim ol· oımaaı kuvveue ınUhteıneldir. 
'll'lıe1t taltcl11'Qe §ehrl bombardımllJl Gecolıı,y1D .Norveçtı:ı cenubunda, bL 
0~0 :~dldlnde buiunmuolardır. t.nhtclba.lıir bır Alm&n knJvuörUııtı 

tt •Qırı kına §ehri tahliye etmeler. torpUlemlgUr. Bu kruvazörUıı battıı 
veruınıııtu. tahm1ıı edllmektcdlr. 

~bu T.ıUtA.1rlN KUV\'ETl 

v~ ~ Ut.acıyo, - Skajeraktaı:ı Noı 
"'1c §lıııa.une kadar hareklHa fııtl· 
~ ~ Alman tayyarelerinin 88. 

~ lOQ ve harp gemllerlnln aay:ıaı 
ı.-l'l'ar dUr. MUttetlklerhıkl lse 600 
te:ııı1 

8 ve 15() harp ~em1.ıı1dlr. Harp 
~Ofy erlııtn ~I tayyare gemisidir. 
J:ıaıı1 ~il lllhUiertnde ı;ıiddetll kar fırtı. 

evaın etmektedir. 

l.o **'* 
'll<lra, 11 - Mütteflkleriıı donaıı-
't{ı~ Skajerrıkd& bir gllıı gece suren 
"411ıa terane bir muharebeden sonra 
~ btnların Geçilemez telakl'J etUk· 
•u.,,

11
/ ına.yn t&rLaaıııda yol açmağa 

le• \' fak olarak Oalo koyuD& glrmlt· 
, ltrızı' orada bulunan Alman kuvvet

e bir Ültimatom vererek teııllm 

Almwıla.rm Emdllıı kruvazörü dı> 

batırılmıo, Norveçin Trlgvanon maya 
geml.ııl bir Alman torpldo.ııu.nu batır· 

IDlftır. Bir Norveç torpldoau b1r Al· 
aıaıı reı:n1a1ıı.1 batumıf, eoma keııcUaı 
J bat.ınlın1§tır. 

BATA.."4 GE!lılll.ERIN l:VSAFI 

Alı:naıı b&§kumandanlıtmın Ubll 
ğlnde Karlsruhe ve Bluher harp ~· 
mlleriııiıı batbkl&n !Ura! edilmekte
dir. 

Bat:ı.n Alınan kruvuöı11 Bluhe. 
ıo bin tonluktur. lnşa.aı 1939 da ta 
mn.mlanmıııtı. Vapurda 8 pu&uk 8 ta 
DO topla 8 tayyare vardır. 

A.lmaıı kruva.zörıı Ka.rllrube $000 

toıııWrtur ve 1C&ı1clberll ~· 
dır. Vapurda ~70 ld,t, t t.Ue 6,9 pwı. 
luk topla g tane s.ıs pualuk hava topu 1 

Asker yüldü iki Alman nakliyesi İsveçe iltica 
etti 

Stoklıolm, 11 - (A.A.) - Goetbcrg hanllsl bıılıkçılan, denizin b1rçoı.. 
ecaedi aarill<.lcyi;;ı gütUı·mcl:te ohluğuuu .ııuyluyorUı.r. Alruanlarm asn.er yuk
ıı.ı lld ıı:ı.kllye gamisl, bir l.ııveç kruvazôrwı.ııı refakatiııı.Je .1.aveçuı AJ.artaraııu 
ı.ma.nuıa vastl olmUjtur. • 

Bunlardan birisi fevkal~e ha.sara ufrallll§tır. öt.eki de laveç karuul& 
rın:la barmmıık mccburiyeUııde kalwı~t.ır. 

All"il&D gemileri ile askeder1 n.ıt:v ıiuf tutuıa.caktır. 

Almanya İ:sve;ien imtiyazlar ist:yor 
SU>l.:h::..L::.ı, ıı (A.A.) - tave.,. uıanafili, 10 Alman gcmlıılne lngillz kuv 

vet!erl t.a.r:ı.tmdan hUcum edilmek a.ı.rt!Ule yap.lmış \'e bu gcm11enl.:ıu UçUntiıı 
bat.maıılle ııct1ce.eıımlş olan bUyUk lioetbori deniz mUJıarebeal haklundo 
ıut!.salt mUtalealar ser.letmektedirler. 

Bu m.ııha.Lil, lıı;Wz doııanmaaı.wo Goetberı; aç klarmdn kazı:uııruş oldı. 
ıu 111,,.vafi&ltlyetl.n ı~arvfü:le elr.ie eı.lilrııl,; olan nıuv t!akıyetı Uwı:ı.1 ve !ııkaı 
:ı:ıu.tınrebe ı:ı:eyc.'Lll."U Isveçe .;aklll§tırınak bU~eU~c o!lun için yeni bir takıı.u 
mesole!er 1.lldas etaıckte oldug"u ınıııaıeıı.sında buiunıuakla...tıdar. 

Snlfilı!.)"ettar ın:uıam, Almanya tar:ı.rınJnn hcrhıın~ı bır te~ebbill yaptı 

mamı, olmasma rağm~ıı Almıı.n;,ıuun bazı bnti~:ızlaı ve billıassa 1.sveç de· 
ınJryoll&rmd.aıı Ltt!ta<le etmek lmtiy&.Zuıı istemekte olduklarını muhtemı:ı 

gormekı.cllrler. 

imdat istiyen Norveç şehri 
El\•erum. 11 (A.A.) - Evvelki gt.>co Trmaoe telsiz telgra! l.ataayonu, blı 

ınoaaj ne§rGtm1§tlr. Bu ı:nesaj:ia lıı.;uu: de:ı.z kuwcthırinJeıı ild Alman har!J 
gemisinin asker ç1!<.armak ilzcre bulunduktan Aalcsund adındaki Norveç li 
ıİıa.tunm derhal yard:mmn koşmaları talep edilmektedir. 

Batırılan Norveç harp gemileri 
Stokbolm, 11 (A.A.) - İsveç lle lJanimarka a.rasmda bUtllıı mUnaknllt 

keallml§tlr. Henilz kontrol edllmemıı olan haberlere ~öre AlnıM torpiı.10 

muhrlpleri, Norveçin Norge ve Edis11uit zırhlılarmı torp111em1şlordlr. Aynı 

haberlere ı;öre bu zırhWıır, ylizlerce ln81lllla beraber batmıştır. 

Amerika müttefiklere a üratle tayyare 
gönderiyor 

\'osfngton, 11 (A·A.) - Harbiye nezareti, son model ve son de· 
rece ııUraUl U~ Up tayyarenin derhal mUttefiklere satılmc..sına mUsa. 

a<le etmeğe karar vermiştir. 

vardı. lürı.ııruhe kruvaz<>ruuUn •n~ıw. 
l929 da ta.mamlanm~tır. 

Blllber ve Karlsruhe uımlJl.1ı.kl A:. 
man kruvazörlerinin ta.hıitı1 hnlrku. 
da tefıılratta bulunan deniz mıı.lcanı 

lan Alııııı.n kruvazör kuvvetıeru:e o 
suretle ağır blr darbe tndirllm•~ oldı.· 
ıtuııu kaydetmektedirler, BllUıe:- vı 

A.dmlral Htpper Almanların ağır knı 
Vuör aaufmdnıı ilk 1kl gemim idı . 
aynı tipten dfter Uc lcruvazör bu llt' 

oe ikmal e111ece'Itl. 
Karlırube ise bir tnglllz denlzaltıs 

tarafından geçen kAnunuevveıJe 1'11 
tıe ağund& bntınıa.n knıvazbrtın meı 

sup olduğ'u Köin amıfmrlandı. Bu Si· 

nıfa men:mp Oç knıvuördrn fimdı 

yalna tlr ~nl' kalmı;ıtır. 

~Gtı.ızı.ı:lUS ZA Y1A Ti 

lnB"!llzlerin gemi :r.aytnt.ı, ka:.-.anılaı 

zafere ııtııbetıe bl~ denecek de•t"t .. cdP 
ud.Ir. Huntcr t!p'.ndco lld torpido mut 
rtbindwı blri batmış, öteki ıuırnyıı 

oturmuotur. Bunlar 133~ er tonıuı-

tur. Bunlardıın be§1 sl!Ahça \'e tonaJ 
ca !alk altı Alman torpldosile knrş. 
ta.prak muharebe neticesJnde IJnlmı 
tardır. Bu muharebe Narvlk ı:sııı~·ın. 

dt olmuıı, çekilen İngiliz toq,'.dol:m 
içinde ihtiyat mühimmat bulwıarı blı 

Alman ııakllyeııine tesadllf e~rch <o· 

nu da batırnıışl11.rdır . ., 

AJ.MANLARIN GlRDtKLEP.l 
KAPAN 

Londta, 11 - ~rveç suların 
da yapılan deniz harbi hakkınca 
verilen malUmat resml mahiyet 
te dcğildir. Çünkü har~k.it a · 
linde bt:lunan gemiler<!en, düşma 
nın malômat almaması için, ha 
ber istenmemektedir. 

Dally Telegraf gazetesinin de 
nlz muhsrriri vazı yor: 

'•Almanya. dc:liılere hakim ol 
m:ıdtğı halde Norveçe Skajer; 
kı:-ı öteslne k.ıvvet!ı:r gönderme]· 
le mUthiş lıir t~hlikeye dUş:ntı 
bulunuyor. Filhakil:a hiçbir ord 
br-siz harek!ta dev::m edemez 
Halbuki Norvectcl:i ordu ancaı· 
denizden beslenebilir. Denizlere 
h!kim olan devlet ise bu ordunun 
mUnaka11tını taınamile durdurur. 

lşte bugiin Norvcçe çıkanlmış o 
lan Alman ordusunun haldk: 
nziyeti budu'r. Norveçe Alman 
'1layl:ırının gönderilmesi kadar 
tngilterenin i~ne gelen bir şey 
tas:ıvvur olunamaz. 

Alman nakliye gemileri, har .. 
;emilerinin refakatinde olmaz112 
kruvazörlerin, torpitolarıı, ve de 
niz altlarının kolayca eline dü 
ıer. EP,er şiır·li vapıld•ğı gibi bi: 
•ün Alman donannms1 cıl:arı:~ 
o\lm'ln filosımı• imha ıcın ic<'· 
"ıien kuvvetleri talır:t C"!emel 
'..,a:ltere icin e-üc d~ t.Hdir.'' 

* Sahte rr.l!'.}adil bonosu i.'iinde 
ıergUn yeni bir ııafha meydana 
·ı.kmnl;ta.dır. Brlstol oteli tabibi 
)mer J_ıitflnln do sahtC'~~rlnr ta. 
·afından dolandırıldığı n.nlıı§ılmrş 

'ır. 
• lstıınbul lıe!cdlyesJ tramvay ve e 

ektrtk i;letm~lerl umum mUdUrlUğll 
uıemurla:'lllm yeııt barem kanununa 
lutlt:akı hakkındaki cetveller tcra ve 
dll .... J ~ ..... tlnce tasdik edilmiştir. 

* Balrl:e~rdon almıın haberlere 
3rc, yağan Eilrckll vııf-r.ıurlu ne. 
iceslnde bu viltıyet'ml:ı:de de su • 

'a.r tsuımış ve lılrço~ yeri icıttlü eL 
ıl§tlr. Balıkeur ovası su!ar nltuı -
tadır. Ya('r.1u:-lıır 1zmlrdo de • ı 
-:ararlara •cıbep olmuş, birçok ev • 
leriıı damları ve duvarları haı!ara 
·~rnM~tır. 
• Şchrlml%dl'kl btı.zı mimarlar, Bele· 
llyeye mUracnat ederek, dlğer mem· 
.elcotıcrde oldu!tıJ ı;itJ, bir meçMU M· 

ker Abid::st ln;ıı edllm~ln! tekli! el· 
ml~lerdlr. TeltUf ııah"plerl, Mt'bmct· 
;iğin şahsında teme"::;Ul ec!en millet 
.ncrjislnln bu Abidede temsil edilme 
:ıJni ve bu l\bldenln mUncvver gençli!< 
s:ımtf olan Beye.zıt meydllpında nık· 
udllmesl de muva..ık ola.eağnu nerı 
sürmuıııerdlr. Mtm&rlann bu teklifi 
belediyece tetkik edilmektedlt. 

No. 77 v .... an: Orhan Rahmı Gökre 

lrini om uz.larını &ilkti: 
- Hayır, bilAkiıs. Ben, bir fena· 

tığın l=:ılesine çnlıeıyorum· Bunu 
şliyen &i.uıiniz, ben ise, bunu te • 

:n':::lcmck istiyorum. 
- Fakat bu fenalık nedeıı V• 

>unurı ılz nle alakası nereden ge. 
'i··..,r ? 

- Benimle allkaaım kanttır . 
mayın bu bahia başka. Ancak, ai· 
ıin ~k yuvanızda kaybolan biri 
ıardır. 

Dorota yerlndı>n fı!'ladı: 
- Susunuz. kafl! •. 
lıinl, bir zafer inşirahı ile ıi.1• 

•uınsedi: 
- GördUnllz mil muhterem preıı 
sim, gördilnUz mil? l~te · on o:ıu 

m:ı·or. onu :stiyorum. 
- Falt:ıt ben böyle blr şeyden 

haberdar değilhn. Temin ederim. 
- Ola.bilir, o':ı.bilir. Ben, siz 

bundan haberdarsmı::z ve bunun 
mes'ulil de eizsinlz, diye de ısrar 
edecek değilim. Yalnız, mUzahere
tinizi rica edeceğim. 

- Benim mUza.heretlmi, 6yle 
mi'? 

- Evet, hem de çok kU~Uk bir 
ıeldlde .. 
· - hleseıa? 

- Dana. o gizli yolun her tk1 
r!"'nfezlı:i gBstereceksinh, o kadar. 
GörUyor muııunuı 1 

- Fakat ben biç bir ıeyden 
naberdar olmadığımı aöyllyecek o
lursam ne yaparsmuı f 

- ıİiç Prenser.lm, hiç! .. Benim 
bUtUn maksndnn, eadece, ıeee vak· 
ti, şehrin kenıırmdan asi1u.de bir 
kadının evi önUnde o kadmm ııevdi. 
~i erkekle çarp~an, onu mağlüb et. 
tikten fonra. eve giren ve bu eıs· 
rareng-lz ev'n gizli yollarında kalan 
•enci kurtıırmaktır Bunun için de, 
Dükaya mtiraca.at ~deccğim. Esa
senAdilye erkfuımdan birini haber
dar ettim ve mahrem tahkikat ba,. 
lamıştır bile ..• 

Dorota. kalbine bir hançer aap· 
lanmış gibi ııendeledi: 

- Dükaya ne diyecekıılnlz? 
- Hiç, sadece yeğenimin o yol· 

da kaybolduğunu anlatacağım. Gö
rilyorsunuz kl,.kimse ile çarpUjmak 
maksndmda değilim. Kimseye kar. 
şı bir husumet tqıınryorum. Fa
kat benim bu teşebbUaUm, bit çok 
esrar ve hıidiseleri meydıuıa çı
ltarncakmı§, beri ne yapayım! 

- Fakat, inanınız ki, o mendil 
de bana ıı'd değil! . 

Dorota, son bir tecrUbe yapıyor 
ve .inktlra rıapryordu. Fakat· İrini 
vaziyeti ·kavramıştı. 

- Şu halde Pren!eslm. ne diye 
heyecana kapılıyonmnuz. Hlç·şUp
hesiz· mondilin kime ald olduğu ve 
o evin altındaki gizli yolun nereden 
aereye çıktığı da meydana çıkacak
tır ve b~kaları rcz"l olacaktır. 

Dorota, bunda da mağlQp olmuo· 
tu: 

- P?-eneı>.s İrini diye inledi çok 
vuruyorsunuz. Hançeorin~in ucun. 
da öyle bir zehir var ki ... 

- Ha,YTr. hayır, bliyle bir şeye 
tenezzill etmem. Sadece, mert bir 
:.:adın gibl l:o::ıuguyonım· Başkaları. 
na uyarak genç erkekleri bodrum
larda boğmıyorum.. 

- Fakat Prenses. ıılz mesel! 
gehr'n bir kö3eslndeki evler! nasıl 
tarassut ediyor, onlarn nasıl girl. 

• Hadımköy Ue Çatalca nrasmda 64 
Uncu kiJometredc demlryolunun bir 
l:ısmı moloz ve topraklann ııeller ta· 
ra!ındıın eUrUldcnmesl Uzer:lne çök· 
mu~ ve tren mllnakni&.t.ı ııekteye ut· 
ramıııtı. 

DUn ak§ama kadar t&mJr ekipleri· 
n1n ç&lı§masma rağmen lrızanrn ta· 
miri ikmal edlltmem!şUr. OUn eabah 
gelı:ıcat icap eden ekspreı ve kon· 
vanaiyoneı trenlerindeki yolcular ak· 
tarınn suretlle ancak akşam 16.38 \'e 
19,30 da goletıımi§lerdlr. DUn gece 
şehrlnıll:den' hareket edocek Avı-up:ı 

trenleri de A vrup&da.n rcleıı trenl r· 
ıe tel~k.1 edebilmek lçln. dUıı gece .ıı&· 

tıtıha kıırşı Sirkeciden tahrik edil· 
mlştlr. Bunlar HadımköyUndı Avru-
1>3 trenine alttarma. ıdUoceklerdlr. 

H:ıttald tamiratın bugun akşama ka
dar bltltlleceıı Umit olunmaktadır. 

• Rumi nal!ll vasıtalan bakkmda 
bUknmetçe hazırlanan llyf.lı& aon tek· 
lln1 almı§tır. 

Buna göre, btltün valilerin, Tem· 
yta, t:ovlet ŞClr&81 ve Muhuebat dl· 
vaııı relalerlnln ve Temyiz bat mUd· 
delumuınllcrln!n t-•· !r reıımt otomobı 
il olacaktı:. Ankara ve lstanbuı em· 
niyet mUdUrıeıfaln otonıobllleri de 
muba!aza edilmtıUr. 

Milli mO. u vekA!etı emrine bc%
.:ıt.ornobU tabılıı olunmuştur. lstanbul 
narp aka.demi!! komutanırıa ve latan 
bul defterdarın& da birer otomobil 
vertıınektedlr. 

• Denü,ollan ld&rest ıeçen sena 

yor ve herkesin •DTDU aaad &fre. 
o.iyorsun~? 

- Ya adamlanmla, ya bizz&t! 
- Demek evlere de adam 80ku. 

yor9unuz Dilka hazretleri zannedi.. 
yÖrmus~uz ki, bu ahvalden aüp
helenmcııin ve alze k&l'll da baoka 
bir dilşünce taşnna.aın •. 

İrini omuzlannı ıilkti: 
- Ben kimseden korkmam Prea. 

ses. Evvell ıwıu taarih edeyim ki. 
ben kendi yeğonimI ararken bunla.. 
ra muttali oldum. Yoksa, hiç blr 
zaman böyle şeylere tenezzill et
mem. ÇünkU ben Venedikll değilim 
DüşUnmekliğinls lhmıdır ki, Dük• 
hazretleri ile aramdaki mUnasebet 
gayet iyidir. Ben ayni zamanda ec.. 
nebiyim. Yun&nlrymı. Venedikte b& 
na kimae, hiç bir etY yapamaz. Hat.
ta, daha ileri giderek te·diyebilirlm 
iti. kendi hUkümetim beni mlldaf&& 
edemeııe bile, bir başkaııı, b!r baP& 
kuvvetll devlet bunu yapa.bilir •• 

lrin1 başım çevirip Dorot&ya b&· 
kınca: 

- A .dedi· njçln aflıyomuıus 
Pren.ııea! 

Dorota haklltaten atlıyordu: 
- Hiç! .. 
trinı, ayni zamanda iyi k&lbll Y9 

mMhametll bir kadındı. Dorot&nm. 
vulyetl nazarı dikkatini celbet.mlt· 
U: 

- Sebebeiz ağlana mı hiç! Mut
laka blr eey n.r .• 

Dorota, "bir muum gibi boynwıs 
bll.ktU: 

- BenJ o kadar UzdUntls, o ta.. 
dar hrrpaladınnı ki Preııaes. 

- Fa.kat mllmktııı olduğu k&duı 
sizi lncltmemeğe çallfUm·. 

- Kaç para eder?., Haldumda 
o kadar fena dUşUndUkten eonra 
neye yarar?. Ben ld, ııfze ka~ de· 
rin bir hUrmet ve takdir taşıyor· 
dum. Evet. Bize sa.m.imlyetle ııöy
liyeyiın: 

Ben, harla, ıevklne tlddetle dUt. 
kün, aşka, vusllte kartı çılJ;XD in· 
hlmakler taşıyan blr kadmun, f&· 
kat ne de olsa uil bir aUllleden ge. 
liyonım. Kendi p.h.smıa ald hldl. 
selerin DUknhk ıere!inJ bile tehdit 
edeceğimi pek l}i anlı.yorum. Beıı 
n'hayet '1even bir kadmmt. Fakat 
bundan ötesi yoktur.. Size namu
sum Uzerlne yemin ederim· Bil· 
sassa son maceramın ouyuundan 
çok muztarlbbn, Daha açıkcumı 

söyliyeyim mi? 
Ben, o Polonyalı lablt Alebanr

n . hakikaten seviyorum. Bu. be. 
n m ilk aşkmıdtr. O bavat, bercat 
kararsız. mUtele'tvin Dorot&, fimdl 
b'r ııkandal çıkarmak üzeredir. 

Dorota öyle ağlıyordu ki. lrlnl, 
garib bir nedamet içinde teredd'1t 
eder gibl oldu. 

- Fakat -diye ~yleııdi· ya di· 
ğcri !.. B~nlın aradığnn.. O giz.11 
yol? •. ; 

Dorot& hıçkırdı: 
- Dlğerlnl ta.nmuyonım. Aaale.. 

t'mle yemln ederim tanımam onu.. 
Keza. gizli yol ve saire de yoktur. 
Hiç, hiçbir ıey yok .•• 

İrininin hayreti &ittikçe . artı• 
yordu, Dorota, rolünde o kadar 
muv.:ı.ffant oluyOT ki, Mnt, kalbin· 
de doğan insanlık ve merhametle 
ileri gittif.rini, ~lki de yanlı§ hU· 
küm vermit olduğunu ııanır gibi 
oldu. (Devann var) 

Denizbanktan aynlıp ayn bir ida
re şekline girdiği valut muvakkat 
olarak bir tef}t!llt yapılm11tı. Şim· 
eli Denlzyolları umum mlldürlüğil.. 
nün esu teşkillt projesi hazrrlan. 
ntl§ ve Vekllete ıönderllmtotlr. Bu 
proje ile umumi olarak kadro ve 
blltçclr.rde yilzde on tasarruf ya
pılmaktadır. Kadrolarda hl~ bir 
deı'fü~ikll.lt olmryaca.ktır· 
• 1.nhlsarlar IılarHil• Bomoııtl araımı 

d&k! mUznkereıer net'.ce!onn11f ve fab 
rika.nın bcdtU tUtunlı 6denmck n. 
re alınmuı kararıa,mııtir. TUtllnlert 
llmted tlrltcti verecek "" ıırket bu 
tUtUnlert ihraç etmek aureUle aerma· 
yuln! memleltet dı§m& çıkarmııı ol&• 
caktıı:. Satış hakkındaki mukavele 

bugUnlerdo bazırlaııacaktır. 
, De•,ıet donizyollannrn Karadeıılr. 

h~ttı yu t&r\fe51 16 ııtaaııdllll ıutıaren 
tatbik edilecektir. K•718 b&fmdaa 1· 
Ubaren tatbik edllme'9 bafl.&ııacak O• 

Jan lııtanbul lle Mudaııy& YI lılann&· 
ra llm&Dl&n arumdakl yas tarllest 
de basırl&nDUf, tasdik lçln KUn~ 
ıe veklleUne gönderllmlşUr. KOprtı, 
Adal'ar v .. Anadolu lıkelelerl ilkbahar 
• .. rlfr:ılnln tatbik gllnU benUS karar
latma.mıııtrr. 

M er ~ctt~ : 
* 1ngilterenln Londrada bulun -

makta olan Balkan mtlnıestıillerl 
dUıı Dd toplıuıtı yaparak cenubu 
prk! Amıpaamın alyuf ft lktma. 
cH 'YUlyttlıll tılt.ldk ~lerd!r-
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8 Yazan: SPENSER VILYAM. 
Deyll Ilcr:ıld'm on 11~nellk Mosko,·n mo..ıablrl 

Mos!:ova gazeteleri nutkun 
irad edildiği günden itibaren sık 
ı;ık §U cümleyi kullanırlar: 
"- Hayatınız Stalin idaresin· 

J mesut!'' 
Moskovadan ayrılmazdan bir 

bç hafta evvel, Sovyet Rusyada 
"mesut hayat'" m neden ibaret 
olduğunu size anlatayım. 

Birincisi, yemek! 
Ekmekten maada, diğer gıda 

maddeleri, p:ır::ı.nız olsa dahi, 
gil~liikle temin olunur. 

Sızc, gıda madde5i olmak için 
mağazaların önünde sıralananlar· 
dan ve teşkil ettikleri "uzun kuy. 
ruktan'' bahsetmiştim. Her Sov· 
yet vatandaşı, biraz grda madde· 
sine kavuşmak için saatlerce 
bekler ve vaktini kaybeder. 

Bir dostumun karısı, çocuğu· 
na pirinç tedarik etmek için dok· 
tordan bir rapor almağa ve arzu 
edilen ufak miktarı almak için 
kimyagere gitmeğe mecbur kaldı. 

Fin harbi esnasında bütün gıda 
maddeleri artmıştı. Moskovadan 
ayrıHığım esnada fiyatlar yüzde 
otuz üç nisbetinde artmıştı. 

Bu havadisi ''Deyli Herald'' 
gazetes~ne telgrafla göndermek 
istediğim zaman sansiir mani 
oldu. 

V ergilcrc gelince: 
Rublenin kıymeti gittikçe düş· 

mektedir. Bir amelenin 200 rub· 
lelik aylık kazancından vasıtasız 
\•ergi alınmaktadır. Yani elbise, 
ayakkabı, meyvaya hükumet ta
rafından narh konulmustur. 

Yeni teşekkül eden· bürokrasi 
sınıfı bile kendi ihtiyacı olan el· 
biseyi güç satın alabilir. 

Yapacakları yegane şey, bir 

A 
O gündenberi! 

Arzın hareketini bir türlü kabul 
etmek istemiyen ve bilfikis güne
şin döndüğtıne kani olan hir Ka
tolik papa1>1, bu mesele üzerinde 
ısrar eden Musevi dostuna sorar: 

- Peki ama, Hazreti Yuşa.om 
güneşi durdurduğuna inanmaz 
mısın? 

- Tamam. Güneş te i_şte o 
gündenberi. dönmüyor. 

Mektup 
Hanmı uzak bir yere misafir 

gider ve buradan kocasına şöyle 
bir mektup gönderir. 

''Kocacığım. Ne yapacağımı 
bilmediğim için sana mektup ya
zıyorum ve ne yapacağımı bilme
diğimden hemen bitiriyorum." 

Sevgili karın 

kaç kişi temin ederek onları 
"kuyruk" a sokmak bir yerine 
iki veya üç kere gıda maddesi 
tedarik edebilmektir. 

Operada bir loca için, gayet 
tabii olarak 200 ruble sarfedebi· 
lirler l . 

Lakin "lüks" tabir olunan eş
yaları elde etmelerine imkan yok
tur. Bir Rus dostum, Moskovada 
hüküm süren şiddetli kı~ ayında 
gaz sobasını yakmarlığını söylü· 
ycrdu: sebep te "kerosen" mad· 
desini satın almak için ibir kabı 
bulunmamasındaydı. 

Kendisine yarım galonluk bir 
teneke kutu verdim. • bedeli ola
rak 50 ruble vermek istedi - yani 
adi bir amelenin bir haftalık ka· 
zancı 1 

Di~er taraftan, bir Sovyet edi
lıinin kansı Amerikadan bize 
gönderdiği kahve kutularının boş· 
lannı, kendisine satmamızı teklif 
etti. 

Mutfak levazımı olarak kullan· 
mak istiyormuş; diğer memleket· 
derde çöp kutusuna atılan bu te
nekeleri "sevimli'' buluyordu. 

* * * 
Moskovada eğlenmek isterse· 

niz ballet'e 30 ruble, tiyatro 15 
ve sinemaya 6 ruble veriniz. 

Ne yazıkki, radyo ve gazeteler 
gibi, tiyatro ve sinemalar da 
Kı'emlin için bir propaganda va· 
ı;ıtasınrlan başka bir şey değildir. 

Hariçten film ender gelir. Şar· 
lı;nc:-ı "Şehir ışıkları" filmi şa
heser olarak alkışlanmıştır. Aca. 
ba diğer filır.leri görseler ne ya· 
pacaklar? 

(Devamı var) 

K A 
Bugün ağlayamam 

Herifin biri cenazelerin ardına 
takılıp ağlamakla para kazanır, 
ferih fahur geçinirmiş. Bir gün 
zenginlerden bir zatın vefatını 
haber alır, arkadaşlarından birine 
müracaat eder 1 

- Aman karde§im der ölünün 
başında sen ağlayıver. Ne alırsan 
yarı yarıya paylaşırız. 

- İyi ya sen niçin gitmiyorsun? 
- BugUn benim de kanm öl. 

dil. Gözümden yaş çıkmasına im
kan yok. 

Kaç tane? 
Bir zata: memleketinizde kaç 

divane var? demişler. O da şu 
cevabı vermiş: 

- Divanemiz kaç tanedir, bil
mem. Fakat akıllılarımızın sayısı. 
ru sorsanız söyliyebilirim ! 

Fakat fazla olarak duvarda 
h a r i t a 1 a r , masa üzerin
de birkaç telefon, gazete dosya· 
lan, radyo makineleri görünü
yordu. Ve böylece tam manasilc 
bir "gizli hizmet'' memurunun 
çalışma odası olduğunu anlatı
yordu. 

"F. 3'' ün adını pekaz kimseler 
işitmişti. Fakat Grc:nston onun 
hakkında hayli şeyler biliyordu. 

"F. 3" ün hakiki adı, Ceyms 
Martriydi. Senelerce İngiltere 
hükfımeti hesabına yabancı mem· 
lekctlerde çalışmıştr. Vazifesi. 
ecnebi casusların gayretlerini bo· 
şa çıkarmak, onlarm dosyalarına 
mani ,.olmaktı. 

''F. 3" bu gibi casusların yu
valarını bulur ve hükumetten ha. 
bersiz anavatana yerleşmiş olan 
lan yakalatıp koğdurur veya ce· 
zalattırırdı. 

İhtimal Ceyms Martri yahut 
takma adiyle ''F. 3°' dahi, "Ka· 
ragölge" hlkkında birçok şeyler 
işitmişti. Her iki adam da aynı 
sahada çalıştıklarrna göre, şimdi 
birbirlerile tanışmaları pek müna
sip olacaktı. İşte bir . adam ki, 
Granston kendi hüviyetini emni· 
yetle bildirebilirdi. Bu adam 
'F. 3'' tü! 

Granston, cıgara içmekle meş· 
gulken, odanın bir ucundaki 
perdeler kımıldadı. İçeriye, orta 
boylu ve yüzü fevkalade entcrc· 
san bir adam girdi. 

Bu adamın yüzii, bir bakınca 
müselles şeklindeydi. Alnı geniş, 
yanakları çıkık ve çehresi sivriy
di. Gözlerinin kaplkları dar w 
küçük fakat rengi simsiyahtı. 
İnce burnunun altında dudakları, 
kısa ve düz bir cizgi halindeydi. 
Cildi pürüzsüz fakat soluk; ade
ta bembeyazdı. Hayatının büyük 
bir kısmını oda içinde geçirdiğine 
bir misal : 

İçeriye girdikten sonra, ken· 
disini: 

- Ben 'F. 3" numaralı memu
rum, dedi. Siz de ''Karagölge" 
namiyle tanınmış zatsınız sanı. 
nm. 

Granston'un ince dudaklarında 
bir tebessüm belirdi. Karşrs.ındaki 
solgun adamın, kendisini, ko· 
!undaki siyah manto ve geniş kc· 

- -

- -
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Bir casusluk ve zabıta romanı 
Yazan: Maksvel Gcant Çeviren: H. MUNtR 

Fredrik, kızın bileğinden yakaladı. Bu srrac?a ''Karagölge" taban
casmı sıktı ve İspanyol casusunun elindeki tabanca yere dü§tÜ ..• 

narlı siyah şapkasından tanıdı
ğını anlayordu. 

"F. 3" sözünü tamamlayarak: 
- Benim adım Ceyms Martridir 

dedi. 
"Karagölge" sükunetle cevap 

verdi: 
- Simdiki halde benim ismim, 

Lamo°ild Granstondur. Mister 
Lereston'un arkadaşlarından bL 
riyim. 

F. 3: 
- Mister Lereston'un, mühim 

bir şahsiyet vasıtaııile esaslı tet
kikat yaptıracağını haber almış
tım, O sebeple, bu mülakatı is
tedim. Divanıharp salonunda 
görünmekliğim doğru clmayacak
tı. Zira şu dakikada herkes benim 
Londrada değil de Pariste oldu· 
ğumu sanıyor. Yalnız bir adam 
burada olduğumu biliyor. Onun 
da ismi Hugo Krilondur. 

Granston gözlerinde sezilen 
parıltı. onun Hugo Krilon ismini 
tanıdığını gösteriyordu. Soluk 
yüzlü adam ileri doğru uzanarak 
ciddi bir tavırla: 

- Hugo Krilon, beynelmilel 
casusların en tehlikelisidir. dedi. 
Krilon, daima kendini sakınır. 
Açıktan açığa hiç bir harekete 
geçmez. Yaptığı iş, başkaları ta· 
rafından çalınmış mahlmatr satın 
almaktır. 

- Hugo Krilon'un adını işit· 
tim. Fakat m~lesef kendisile ta· 
nışamadım. 

- Eğer tanışacak olursanız, 
Krilon'un esef etmesi Iazımgele. 
cek. Zira sizin, bu serserilere na
s:l muamele ettiğinizi görüyoruz. 
Fakat Krilon'u bulmak güçtür. 
Kendisini o kadar iyi gizlemiştir 
ki, bütün hükumet ajanları ara· 
sıunda yalnız ben onun yerini bi· 
ti yorum. 

Granston tasdik makamında' 
basını salladı... Kendisi de, bazı 
işl~rin takibi dolayısile Avrupa· 
nın diğer memleketlerine gitmiş 
ve o sıralarda Hugo Klilon'un 
izini keşfetmişti. Bu korkunç ca. 
sus, hiç bir vatanı olmayan adam
dı. Buııunla beraber, casusluk im
kanı gördüğü yerleri kolaylıkla 
vatan ittihaz ederdi. 

F. 3 izahatına devam etti: 

Hugo Krilon sefaret binasında Fre&iği tehdit ediyor ve 
''Karagölge'' bunların hepsini yuvarlak aynadan görüyordu. 

- Ben Hugo Krilon'un burada 
bulunduğundan emin olduğum i· 
çin Londraya geldim. Krilon, 
"fevkalade milli tedbir planı" nın 
çalındığını öğrenmiştir. Eğer Kri
lon, hırsızı bulup müzakereye gi. 
rişecek olursa, muhakkak surette 
bu "Gizli vesika" yı alır. Krilon 
nerede olursa olsun, şurası mu-

hakkak ki, biz liendisini bu~· 
yız. Gayet kuvvetli, nüfuz sahi: 
bi arkadaşları vardır. Hüviyetirl1 

inkar eder ve kimse de bunun aıc.. 
sini isbat edemez .. Şu halde yap~ 
lacak yegane iş, "8 x" zi J{rilon 
un eline geçmezden evvel bul• 
maktır. Yani hırsızı, Krilond~~ 
evvel yakalamaktır. Eğer bu ik1 

adam buluşacak olursa, kozurnu· 
zu kaybederiz. 

Granston, "F. 3" Un söyledik' 
!erini düşünüyordu. Bu sözlerr 
kendi fikirlerine tamamen uy~u~ 
du. "x 8'' in bir fırsat düşkull 
tarafından çalındığını biliyordll· 
Bu fırsat düşkünü, bu vesik~ııı 
kıymetini biliyordu. Fakat elifi• 
den çıkarmak imkanını bulaınJl • 
mıştı. 

Granston, bu vaziyeti zibJ'l~ 
tahlil ile meşgulken, "F. 3", dı
vanıharp muhakemesi cereyanı • 
nın zabıtlarını gösteren birtakırı' 
evrak çıkardı. Bunlar, yazı ına • 
kinelerile yazılmı~tı. BilbassJ 
son yapraklarına işaretle: .. 
- Bu zabıtlar az evvel bana goıı 

derildi. Bütün ifadeleri gözde~ 
geçirdim. İşe yarar bir malurııa. 
elde edeceğimi sanıyordum . F~ 
kat maalesef dikkate değer bıÇ 
bir şey yok. 

Granston sükunetle cevap -ver• 
di. 

:___ Fakat son sayfalarda biri " 
pucu var. Bir ipucu ki, bizim i~i' 
mizi kolaylaştırabilir. . 

- İşimizi kolaylaştıracak bit 
ipucu mu? 

- Evet. ''x 8" i çalan adaıtı111 
hüviyetini göstere,cek bir ipucu! 

- Şaka etmiyorsunuz ya?I·· 
Ben bu sayfalarda dikkate de• 
ğer hiç bir şey görmüyorum. sa.
dece albay Follingslinin bastonutı 
dan bahis var. Albay bu bastonu 
takside unuttuğunu zannediyor· 
Fakat baston, General DarsonUl1

1 
dairesinde bulunmu~tur Bundatl ç 
kan mana, sadece albay Follingt~ 
linin, general Darsonu ziyare 
ettiği olabilir. Bir hakikat ki, ber 
ikisi de itiraf ediyor. Bastondadıı.' 
Albay Follingsli aleyhine bir e 
li1 çıkaramayız. . 

"F. 3" bu sözleri söyledıktef' 
sonra başını geriye doğru ataral' 
Granston'a baktr. 

Mühim bir havadis işitmek il• 
zereymiş gibi onu dikkatle f.ö.ı:; 
den geçiriyordu. Ve Gr~™to U 
gerçekten mühim olan şu ızah8 

verdi: .. "otı 
- Evvela, ortada iki bast . 

· stı· vardr. Bir tanesi albay Follıng 
nin ailevi ve sivil kıyafetile dof 
tığı için beraberinde taşıyor d: 
Diğeri ise general Darson'un · ıı~ 
Nadiren kullanıyordu. Her 1 r 
baston da biribirinin aynıydı. ~t:. 
iki subay da bu bastonları, }!iJl 
distandan getirmişti. Bu ba~. 
dan eğer albay FoJligsli hart> 
ye nezaretinden çıkarken, yaft: 
lışlıkla general Darson'un ·~Af~• 
tonunu almış olması tabıı 

(Devamı ~): 
--~~~~~~~~~~ ..................................................................... _.l __________ lll'!lı-a ......................... ~-~~~~~~----~---

Pratik bilgiler 

ÇAMURA SAPLANAN 
OTOMOBiLi NASIL 

KURTARMALI? 

Otomobil veya kamyonla, kum
lu, !Samurlu sahalarda giderken, 
resimde gördüğünüz sekilde ter. 
ıibat almak faydalı ol~r. 
Arabanız çamura saplanırsa, 

tahtanın incelmiş ucunu tekerle
ğin altına koyar ve zincirle, re
simde görüldüğü şekilde, tekerle
ğe raptcdiniz. Kamyon veya oto
mobilinizde bu basit aletten birer 
tane bulundurunuz; memnun 
kalacaksınız 1 Bu aleti kendfniz 
'de yapabilirsiniz. 

fuhçcr..izde oturma!( için eski 
su borularından resimde gördü
ni" .:- gibi blr hamak yapabilirsiniz. 

SAK LANACAK HATI RA 
Nakleden: 

BURHAN BURÇAK Hikaye 

Bayan Münevver Bakırköydeki büyük 
bir yalıyı nihayet, kiraladı. Yirmisine gi· 
den oğliyle kızı gibi, kendi de, tatil 
.zamanlarında şehirden kaçan sayfiye 
düşkünlerinin itiyadına tabi olmu~tu. 

Hepsi de denizden birçok şeyler bek· 
liyordu. Denizi sevenler, zaten, ona ka
vuşunca başlarına göre kendilerinde bir 
yenilik, bir değişiklik ümit ederler. Ba. 
yan Münevverle çocukları da iki ay de
nizle başbaşa yaşamak sevinciyle deli 
oluyorlardı. Plaj genişti, otel bulundukları 
yere uzaktı. Gazino yoktu. Deniz, ufuk, 
sahil tekmil onlarındı. 

Fakat, doğrusu aranırsa, bu yalnızlığı 
sevip istemelerinin sebebi üçünün de 
kalbinde yaşayan bir hisse müsait bulun
duğu içindi. Böyle bir arada hatıratın ve 
intizarın tatlı heyecanlarının şahidi olarak 
yaşıyorlardı. Münevverle çocuklarının bir 
beklediği vardı: Münevver kocasını, ço
cuklar da babalarını bekliyorlardı. Bir se· 
neden fazla oluyordu ki bir madencili~t 
şirketi tarafından Erganiye gönderilen 
Halil Nusret orada tah.arriyatta ve tetki· 
katta bulunuyordu. Tasarruf fikrile bera
ber ittihazı mecburi bin türlü tedbir yal. 
nız seyahat etmesine sebep olmuştu. Gayri 
meskQn topraklardan, tehlike ile değil 
fakat müşkülat ve mezahimle dolu yerler. 
den geçecekti. Karısını böyle büyük yor· 
gunluklara maruz bırakmak istememişti. 
Şüphesiz onunla beraber gelmek karısı 
için pekala mümkündü. Fakat bu, oğlunun 
tahsilini sekteye uğratmak, ailesine bira% 
huzur bahşetmek için girişti~i seyahatin 
istifadesini rahneye uğratmak demekti. 

Halil Nusret sevilen bir kimse dei;il, 
yokluğuna kolaylıkla tahammül olunur 
bir adamdı. Hayatı ailesinin hayatile mu 
vazt gitmiyordu; sadece ona karışıver. 
mi~ti. A zimetini müteakip karısile çocuk· 
lan yalnız, bugiinkü itiyatlarının deği~· 
mesinden , sevgili vücudun eksilmesinden 
ıztırap duymadılar , h i s 1 e r 1 için 

nefes almak kabainden lüzumlu bir şeyin 
de eksildiğini farkettiler. O kadar ki ha
yatları o andan itibaren baştan aşağı bir 
intizar oldu. Temmuzda yalıya yerleştiler. 
Babaları ağustosun sonunda gelecekti. 

Bu sırada insanların tesadüf dedikleri 
tuhaf bir ~ey oldu. Nazmi Kaya da aynı 
kasabada, otelde, birkaç tatil haftası ge
çirmeğe gelmişti. Nazmi, Halil Nusretin 
lise arkadaıııydı. Maden mühendis m::kte· 
bine aynı senede girmişler; arkada§lıkla
rııiı dostluk derecesine yükseltmişlerdi. 
Çocukluk ve gençlik zamanlarında gizli 
kapaklı hiç bir şeyleri yoktu. Sevinçlerini, 
kederlerini, ıztıraplarını dai:na paylaşmış
lardı. Çılgınlık senelerini hep bir arada 
geçirmişlerdi. İnsanların on beşle yirmi 
yaş arasında keşfettiği bütün şeyleri bir 
arada keşfetmişlerdi. 

Sonra Nazmi Kaya Avrupaya gitti. 
Pariste yaşamağa başladr. Evelleri biribir
lerine mektup yazryorlardı. Yavaş yavaş 
nY.:ktuplar seyreldi. On senedenberi ne 
biri ne de öbürü bir kelime bile yazmryor 
du. Biribirlerini unuttular mı dersiniz? 
Hayır... Arkadaşlıkları büyük bir hatıra 
halinde baki idi. Fakat onlar için hayatın 
başka safhaları başlamıştı. Buna çare 
yoktu. Gençliklerinde doğan bu dostluk 
artık ölü bir hatıra olarak kalmağa mah
,kumdu. 

Maamafih Halil Nusret onlara çok 
defa Peltenden bahsetmişti. Nazmi onlar 
için baba dostu, uzak memleketlerin ve 
geçmiş zamanların dostu idi. 

Nazmi Kaya yalıya geldi. Huzuru 
buradaki intizar havasını değiştirmediği 
nisbette iyi kabul edildi. Uzak memleket
lerden gelen, uzak zamanlardan, yalnız 
kendine ve babalarına ait uzak zamanla:. 
dan gelmişe benzeyen bu meçhul dost, 
yabancıyı andırmayan yabancı, Allah ta· 
rafından gönderilmiş bir mahrem esrar 
oldu. Nazmi, yirmi eenedeoberi Halil 

Nusreti görmemişti. Gençlikte dostu ol· 
duğu bu adamı ona tanıtacak en küçük 
teferrüata stısamış gibiydi. Onun huzuru 
çocuklar için de, anneleri iı:in de, araların
da bulunmayan için duydukları muhabbe
ti ifade için bir fırsat oldu. Nazmi ile bu 
aile arasında tam bir samimiyet teessüs 
etti. Bayan Münevverle çocukları babalan 
döndüğü zaman eski dostunu bulacağı için 
deli gibi oluyorlar; bir dostu ona sakla· 
maktan zevk duyuyorlardı. 

Halil Nusret istasyona kendini alma· 
ya kat'iyen gelmemelerini istemi§tİ. 

Ailesini kendi evlerinde, kendi evinde 
bulmak istiyordu. Yalının kapısından içe
ri girdiği gün Nazmi Kaya oradaydı. 
Halil Nusretin eski dostunu tanıması için 
birkaç saniye lazımgeldi. 

Birkaç gün sonra Nazmi Parise gide
ceğini, tatilinin geri kalan kısmını orada 
geçireceğini haber verdi. Kendisinin müz'iç 
bir adam hissi verdiğini anlamıştı .. 
Bayan Münevver, "arada bazı şeyler geç
mesinden" şüphelendi. Fakat kocasına 
sormağa cesaret edemedi. Zaten sorsaydı 
Halil Nusretten kavuştuğu dostuna ni· 
çin surat astığını izah edebilecek miydi? 
Böyle hazırlıksız, bütün gençliğinin göz· 
Ieri önüne serilmesini istemediğini, buna 
tahammül edemiyeceğini söyliyebilecek 
miydi? Gençliği... Şüphesiz hafızasında 
henüz ölmemişti. Hatırası yeniden canla
nabilirdi, fakat yalnız kendisi i;in. Başka 
birisine ait hatıranın çik ışıklarına taham
mül edemezdi. Halbuki Halil Nusret, 
arkadaşına şöyle demek istemişti: 

"Bütün gençliğinizle dolan ve bugün 
mevcut olmayan eski hayat böyle yüze 
çarpılmaz. Defol Nazmi. Ben senin hatıranı 
seviyordum. İhtiyarlığımı yüzüme çarpan 
ellilik suratını değil. Daha erken gelmeliy. 
din. Gençliğimden, gençliğimizden neleri 
saklamak, neleri koğmak istediğimi bil
miyorsun, bilemiyeceksin." 
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Soldan Bağa: ,deJI 
ı - Bir nakliye vasıtaaı idare 

lerin reisi {ikl kelime) , 2 - sog~ 
mana.r;ız ve !Uzumsuz. 3 - sınırllı ıJf 
cins kumaş, satan, 4 - Toplatıl9ıJ' 
(cemi), 5 - Eserler, (cemi), esıd tı!l'• 
vekUlmlzln soyadı, 6 - Cilt, f.t! • 
7 - Güzel sanat, !renklerde bir ~ .. 
!et Unvanı, nota, 8 - Yalvnrarnl< ııtt 
ki kelime). 9 - Ters çevirlrst!I·ıı ııJf 
geçit olur, nihayet, 10 - Kasclll• ıı 
kasabamızın isminin başında gclit· 
- Valide, kulUbe. 

Yukardan aşnğry:ı: d'r. 
ı - öz yurt (lkl kelime), bir e jl' 

2 - Habe§lstanda kabile reisi, ,S.-4.,ı 
lan. 3 - Yaramaz, parça. 4 - y.'1 
bir madde, kuran, 5 - Cahilin " ctı• 
bir balık. 6 - Bir harfin 01<un;t,.ı 
aşağı doğru yürüyerek. 7 - son p 
nı, ve kullanılış tarzında, yrınc -r 
tersi. 8 - Ters çevirin bir ~t yctıl~, 
olur. Dilz yazı, !) - Herkes on• ,, 
rur, elbiselerde bulunur. 10 - "rı< 
bir de\•lctln parası. 11 - Diş ~tÇtfl" 
rek, ters çevirin zamanın kısıınlll 
dan olur. 
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