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~f;~·~3 ( A.A.) -.".Corrierc del Ticino,. gaze
ıstila i . erlın muhabın, Almanyanın Norveçi 
llıatı v~n Yaptığı hazırlıklar hakkında şu malü· 

nnektedir· 
"11.1 • 
1{orver .... ı.·11 .• 

2Irlanan b- "'1uı ennın işgali, birkaç ay evvel ha-
bik C<fl 1~ ~lanın tahakkukundan ibarettir· Tat
~'atlan1 en ık~ısadi ablukanın Almanyamn ihti· 
te tehdltı ter:ıı.n eden en mühim hatları ciddi suret 
l'lın tctk"k~ttığı anlaşıldı[:rı zaman Bcrlind~ bu plü· 

!\t 1 ıne başlanmıştır.,, 
''Aiuhabir şunları ilave etmektedir: 

~le ·~~anı~ şimdi tatbik ettiği siyaset tama
b:r ıaru r AT} bıran c~cl bitmesi Alman için kati 
bızazt H~ ır . .,. prensıpinden mülhemdir. Çünkü 
tc~ dıtle~ ~ıle: "ikinci bir kıs harp içinde ge
......., ·• eınıştır. 

Dahilde iktisadi' vaziyet bilhassa harbin uza· 
ması ihtimali Alman liderlerini pek düşündür· 
mektedir. Alman matbuatı bile ikinci bir kışın 
harp içinde geçeceğinden şüphe etmektedir. 

Altmark hadisesi, büyük bir rol oynamış ve 
IIitlerin kararında funil olmuştur. 

Hitlerin jlfınma göre evvelemirde siyasi ve diplo 
ınatik bir faaliyet devresine girilecek ve bu dev
re içfrıde Almanya Norveçte Almanya lehinde bir 
hareket vücuda getirecek ve Alm:mya lehtarı bir 
Norveç hükumetinin iktidar mavkiine geçmesini 
temin edecekti. 

Muhabir, netice olarak, kral Haakon tarafın
dan ittihaz edilen tarzı hareketin Berlinde bir bom 
ba tesiri yaptı&'lllr, çünkü bu şehirde Norveç ha
nedanının Almanyaya müzaheret edeceği sanıldı
ğını yazmaktadır. 

Hamit 
ihtifali 

Bugünkü merasim
de Maarif Vekilide 

hazır bulundu 
Büyük şair Abdülhak Ha.midin 

üçüncü ölüm yıldönüm.ü, bugün 
saat 15 de kabri başında yapılan 
büyük ihtifalle anılmıştır· 

1htifalde başta :t-.Iaarif vekili 
Hasan Ali Yücel olmak üzere vali 
ve belediye reisi LQtfi Kırdar, par
ti müfettişi Tevfik Fikret Sılay, 
emniyet müdürü Muzaffer Akalın, 
üniversite rektörü Cemil Bilsel, 
profesör~er, talebeler ve Hamidi 
.seven kalabalık bir münevver küt· 

Toplantıda, maarif vekili, \'ali 
ve belediye reisi, şehir meclisi a· l 
le hazır bulunmuştur. 

.\ (Devamı 2 inci sayfada) Almanların Yogoslnv hududunda t.a.bşldat yaptığı 
. me'l:ldl göste?ii harita. 

N © r;~ÇWr~öİKr c§l O o 

Alman b balariyle 
parçal yo du ! 

Fransızların Dunkerk zıhlısı 
.~.~. 

13 
ağır yaralanmış ! 

6lıııtli bİ k (A·A-> - Norvcçte srnı Oslonun ctrnfma ya-.'lllag·a ra. llleJtteQı r ar fırtınası hUk.. U ,J "' 

ltalltrnn·r. Kar, henüz top~%r~~ l~şan kUçUk Alman yUrUyü§ kolla. 
llı orne .. ı·rnı.§tı~-. Havaların iyi mt - rıle seferberliğin inki5afr netice -
v " :-.UzUna .,. sinde her gUn artan Norveç mUfre-
1''~ÇllJer ~ en Almanlarla Nor- zelcri nrasmda çete muharebeleri 
ı ltılancU rasnıda yapılan mücadele ynpılmaktndır. Hükumet merkezi 
atııı 1 h Ya harckf1tmın ilk 7.runan_ • • 

atırlatmaktndır. İ§gnl sahı:ı.- nın ve bnzı bilyilk limanlnnn Al • 
man işgali altında bulurunnsı key. 

fiyetinin seferberliği güçleştirdiği 
inkar edilemez. Kayaklı Norveç 
mtifrczeleri Alman yürüyü§ kolla. 
rının yolunu kcsmeğe muvaffak ol
mu.5lardır. Dnğlarda şimdi düşman 
kuvvetlerinin gerllelerine sark -
maktadırlar· 

(Devamı 2 inci sayfada) 

ı . 

Yugoslav hududunda 
Alman tahşidatı 

Bugün Belgrat siyasi mahfellerile telefonla 
yapdığımız görüŞmede aldığımız malumat 

Adriyatik denizinin ltalyanlar tarafından 
kapatıldığı 
teeyyüt etti 

i Alman hududu 13 (A.A.),- Havas: Dün i -
vusturyada Bruckandermur :ve Kelasta ve ly u
gosla vya hududu civarında Klagenfurt'ta mü
hinı askeri tahşidat ya.pıldığı görülmüştür. Eü· 
tün oteller ve umumi müesseseler askeri kuman .. 

---------- ı 'danların emrine verilmiştir. 

1 
,(Birkaç gün evvel AlmanyanmYugoslavyaya 

HiTLER'iN 
DOSTUYDUM! 

Yazan: 
K~~L 

~ll~~ANEK 

Almanyada. uzun mUddct sinema 

I bir nota verdiğini ve Tuna üzerindeki seyrüsefe-
rin kontrolünü istediğini yazmıştık. Dün de lt&l· 
yan Tevere gazetesinin mühim bir haberini ~ü
tunlarımıza geçirmiştik.. Bu haber, İtalyanın, 
Adriyatik denizindeki karasularında bitaraflı· 
ğın muhafazası endişesile Adriyatik ağzını 
maynlarla kapattığı yolundaydı. Yugoslav hu· 
dudundaki Alman tahşidat.ile Adriyatikin kapatı 
lışı çok manidardır ve Yugosla vyanın bir taarru
za uğramak ihtimallerini kuvvetlendirmektedir. 

nrtlstll,bi yap:ın bu Çek anntkfın; 
, ''Ufa" stüdyolarının )ıldızı idi· 
' Şimdi J..ondrada bulunm:ıktn, Ali manyaya ve llitlcrln hususlyeUc-
1 rlne dair ı;örü~lcrini. h:ı.tıralarmı 
ı oe~rctmektedir· 

Adriyatikin kapatılışı, bir tecavüz vu~uuda 
müttefik donanmaların Yugoslavyaya denızden 
yardımını imkansızlaştırmaktadır. 

Bugün Belgradla yaptığımız telefon konuş .. 
masında Alman tahşidatı etrafında Yugoslavya .. 
da henüz hiçbir haber mevcut olmadığını öğren
dik. Diğer taraftan Yugoslav siyasi mahfilleri, 1-
talya tarafından Adriyatik ağzının Otranto civa
rına mayn dökülmek suretile kapatıldığını teyit 

son .?(Dakllla 
Yarmdan itibaren bo yazıJan lk_ 

tlbasa başlayacaktır· 

etmitlerdir.), ... · " · -
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Galatasaray, Macar 1 

takımını 6-1 yendi 
GQıılerdir beklenen Kişpeşt ve 

Galata.saray maçı bugün Taksim 
stadyomunda yapıldı· Oyuna Ah
met Ademin nezaretinde beşe yir. 
m ikala başlandı· Beşinci dakika. 
da zuhur eden bir fırsattan Macar
lar istifade edemediler. Yedinci da... 
klkada da Galasaraylı SalAhattinin 
şiltllnU Macar kalecisi bloke ede. 
mcdi: elinden kaçırdı· lşte Budurl 
Galasarayın ilk go!Unil bu suretle 
atmış oldu· 

Akabmda bir Macar gUtUnU Ad
nan kornere attı· Kornerden Ma... 
carlar istifade edemediler- Galata. 
saray mUtemadiyen tazyik edi
yordu. Bu arada bir kaç gol fırsatı 
kaÇlI'dılar· Nihayet 22 ncl dakika
da Macarların merkez muhacimi 
&>!dan aldığı bir pasla ve kafayla 
MaCR.rlnrın beraberlik golilnU attı. 
Bundan sonra Macarlar hafif bir 
fuıtUnlük kurdularsa da devam et. 
tfremidelr; ve Galatasaray yine a
~ basmaya başladı· 32 nci dakika
da Galata.sn.rayın merkez muhacimi 
Gilndiız Galatasaraym ikinci golü.. 

nU de attı; ve bir kaç dakika sonra 
Galatasaray bir gol fırsalJ daha 
kaçırarak blrincl devre 2-1 Gala
tıısaraynı lehine netlcclcndi· 

t&lNCt DEVRE 

Oyuna Macarlar başladı. 'Müte. 
vazin ceı:eyan ediyordu· Sekizinci 
dakikada Maçarlar giizel bir fır11at 
kaçırdılar. Bundan eonra Galatasa
ray vaziyete hlklm oldu. 22 in('j 
da,kikada :Macarlar bir korner ka • 
ıandılar· İstifade cdem~ller· 25 
inci dakikada yine bir ceza wruşu 
nu avuta attılar. Nihayet 27 nci 
dakikada GUndUz gUzel bir oUtle 
Galatasaraym UçilncU golUnU at
tı. 29 uncu dakikada Salim Macar 
mUdafil tarafından hatalı bir ıe. 
kilde durduruldu· Galatasaray pen
altıdan Buduri va:nta&Ie dördilncU 
golU de böylelikle kazandı· 32 inci 
dakikada SalA.hattin bUtUn bekleri 
atlatarak bc§incl golU de yaptı. 

44 Uncu dakikada Salim de al
tıncı go!UnU atarak mnç 6-1 Ga. 
latasarayın galibiycU!e ncUcelcndi· 

Mektepliler Maçları 
Boğaziçi Haydarpaşayı 3 -1 ye
nerek kümesinin şampiyonu oldu 

Seref stadındaki mektepler 
maçının ilkini G. S. ile lstiklfil li· 
seteri arasrnda oynandı. Ve neti~ 
de Galatasaray 3-1 galip geldi. 

lkinci karşılaşmayı Vefa lisesi 
ile Sanat mektebi oynadılar. Yefa 
oyunu ı-o kazandı. 

1 Ankara haberleri 1 
ıs ı 910 

Bu lıaber1er bagUıı Son Daklka 
nm Ankara mubablrt 1aratmdaa 
blldlrUml,tlr. 

Para cezaları 
hakkında yeni 

bir karar 
Mnl.lye Veklletl yeni bJr karl.r 

ittihaz etm.iflir· Bu karara göre 
kazai salfıhlyetlerl ha.iz idare he
yetlerince verilip tahsil aekli tes
blt edilmcmi3 olan para cezalan.. 
nın fuııme nev'inden olanları hap
se tahvil edilcblleceektır. Ylne i
dare heyetlerince verilen, fakat ha. 
ııwıt kanunlarında tahslll emval ka 
nununa. göre taluıll olunacağı zik
redilmeyen para cezalan mahkn • 
mun kablll ha.ez, menkul ve gayri 
menkulleri olup olmadığı veya o. 
lam !borca kAfi gelmediği, ya.but 
borcu ödeyecek iktidarda. bulun -
madığı belediye veya ihtiyar he -
yeUerince tasdik olundufu takdir. 
de hapsedileceklerdir· 

Cmnhurreiıinin 
bugünkü gezintisi 

MIW Şer fmnet fnlSnll bugiln eaat 
Hl,5!5 te konservatuvara. gidarek 
Huan Ferit Alnann idare8lndeld 
koneeri dlnlemit ve da.ha. sonra ee
hlf dalıllinde bir gezinti ya.pnuştır. 

Beden terbiyesi 
nizamnamesi 

Beaen Terbfyeet genet direktaıo. 
IUğUnUn hazırladığı ibcden terbiyesi 
nlMmnamesi Vekiller heyetince 
kabul olunınlll va inerlyetc ko
nulm~· 

.. 
Askerliğe 

davet 

Son Jll3ÇI :&pziçi lisesi ile Hay 
darpaşa liseleri oynadılar· Boğaz
içi lisesi yüksek bir oyundan oyna-

dıktan sonra oyunu 3·1 kazanarak 
kırmızı küme şampiyonu oldu. 
Haydarpasa da bu kümenin ikinci· 
si oldu. 

Hitler 
Yeni Lehidtan valileri 

ile konu9tu 
Berlln, ıs <Radro> - Hitler, 

LehJ.standald muhtelif villyetıere 
tayin edilen altı vall)i dUn kabul 
etmlt ve kendilerine bazı tallmat 
veımlft.lr· Bundan eonra yeni vali
ler vazifelerine hareket etmişler
dir-

Hamit ihtifali 
(Baıtarah 1 inci ıayfada) 

~mda.n Refik Ahmet Sevengil, 
unıversıte profesörlerinden Ali Ni· 
hat Tarlan ve üniversite talebesin 
den bir genç fü\mit hakkında söz 
ler söylemi~erdir. 

Büyük §(lirin mezarına maarif 
vekili, l stanbul belediyesi, lstan· 
bul üniversitesi, Ankara fakültele
ri, Boğaziçi lisesi ve mektepler 
namına çelenkler konmuş ve top
lantıya nihayet verilmiştir. Top
lantıdan sonra Maarif vekili mer 
bumun mezarı arkasında siyahlar 
giyinmiş olarak duran hayat arka· 
daşı Lilsyen Abdülhak HAmidin 
yanma gitmi~ ve kendisini bu acı 
yıldönümünde teselli etmiştir. 

Şiddetli bir 
zelzele 

Trlyeste, 13 ıA.A.) -; Triyeste 
rasathanesi bu sabah saat 
7,33 de şiddetli bir zelzele kay· 
detmi~tir. Zelzelenin merkez üstü 
takriben cenubu §arki istikametin
de, 1600 kilometrelik bir mesafede-
dit. ....... ,, ...................................... 1 
Saraydan · 
SanRemoya 
San Remodan 

Mezara! 

izlandada bir 
hadıse Ronıanyanın 

Cork, 13 (A·A.) - İrlanda: 
Sil!hlı blr kaç QahIS radyo ista.e

yonuna girerek mu\-akkaten ne§rl. 
yatı idare etmı,lerdir· Bunlar mil
lete hitaben bir mesaj neşrederek 
bUkOmetl şiddetle tenkit etmi§ler. 
dir· Meç.bul şahıslar beo d&kik.a 
sonra istasyondan ayrılml§lardır· 
BeUas~ U (A·A·) - Cumhur!. 

ye~i İrlanda ordusuna meruıup si -
18.hlı sekiz kL5i de Valera tarafm
dan çıkarılmakta olan milstakil 
''!risn" ismindeki İrlanda gazetesi. 
nin nilshalarını taşryan bir kam
yonu durdurarak ya.kml§lardır· Bu 
tecavüz, de Valera hUkfımetinin si
yasetine ka~ı bir mukabele bilml. 
sil olarak yapılıiıI§hr· 

da işgali 
düşütıülr11üş 1 • 

Paris 13 (Radyo) - Ovk gazetesinde Almanya· 
run Norveçe taatruzunun sebebini mütalea eden 
madam Tabui bunun cevabıll\ ~yle veriyor: 

''Alinanya, dahilde halkın manevi~tını kU\ .. 
vetlendirmek içln yeni bir darbe indirmek mecbu
riyetindeydi ve bu, aylardanberi düşünülüyordu. 
Mareşal Göring, lngiltereye karşı hava taarruzları 
yapabilmek için Holandanın i§galine taraf tardı. 

Ba~omandan Braviç Macaristanı çilniyerek RO° 
manyaya taamııu düşünüyor, fakat erk!nıhatbi· 
ye reisi general Kaytel buna muarız bulunuyot• 
garp tarahnd.ın bir dar'be}i tercih ediyordu. htt• 
Hitlerin. bu ıeadar teh!ikeli serait dahilinde [>ini• 
marka ve Norveç 3eferine karar vermesi böyle bir 
zaruretten ileri gelmi§ti.,1 • • 

Norveç kralı parçalanıyordu l _E N~s_o_N_o_A_K_ı K_A 
Parls~ıı;~ı:.z-ı· in·~:~::.. uğ;~:t!ı=ıı:nd~:. S o vye t le r Rom an-

yen gaıetes.I.. Alman hududundan tin azim ve iradesini kaybetmediği· 
bildiriyor: ni, düşmana k~ı bütün mukave- lı d d 

Harbiye nezaretinin y~dincl §U- n:eti i.le_ç~ı~cağu~ı ~rlemiş ve g a u u una 
besi erk.Anı harp zabitlerınden mi- sozlerıru "nihayet bır gun hak ga-
ralay Felix Von Ayhhorn, Hitler lip gelecek ve millet hürriyetine 
tara!mdan lskandinavyaya kartt kavuşacaktır.,, diye bitirmiştir. k ~ 
yapılan hareketln Almanyanm ken. OSLODAK1 ALMAN KUMAN· as er g l' nıy or 
dl kendini abluka etmeal demek DANININ BEYANNAl\.1ESl ~ 
olduğunu ve bunun neticesi Alman Oslo, 13 ( A.A.) - Osloda bulu
ikt.ISad.iyatJ için felft.ketli olacağını nan Alman kıtaatının kumandanı 
..Oylediği için tevki! edilerek 9 ni· ~ral fon Falkenstein, radyo ile 
aa.ı:ıda klll'IJuna. dizllın!Jtir- bir beyanname neşrederek tsveç 

Miralay, bu hareketin Alman m.ll hükQmetinin seferberlik emrine i· 
leti tarafından işlenen yeni bir et.. cabet edecek olan her Norveçlinin 
nayet sa.yılacağını ,.e ileride mil. idam edileceğini halka i!An etmiş· 
!etten bunun heaabı 10rulacağmı tir. 
ilAve etmJştir. ALMANLAR HALDENE KA· 

Miralay, Hitlerin bir emri.le ı.r~ DAR 1LERLEDlLEI 
&bit haplsaneıııine · g6ttlrUlmU§ ve Htlsinki 13 (A.A·) - Bu sabah 
ertesi gUnll hapl.s&ne avlusunda saat '! de lsveçte Udcvalla mev
klll'§una dtstJmlıtlr· kiiine gelen Norveçli mülteciler 
SAKATLANDICI 1DD1A EDİLEN Almanların Haldene kadar ilerle-

, FRANSIZ ZIRHLILARI diklerini bildirmi,lerdir. Mülteci· 
Berlln, 11 (Radyo) - Franm ler buradan kaçmıslardır. Finl~

başkumandanlığı tara!mdan tekzip diyalı gönüllWer ve bir miktar ~ 
edilmesine rağmen, 26 bin tonluk nebt gönüllilleri N~ hududuna 
Dunkerk zırhlJ.St ile 10 bin tonluk gelmi§}erdir. 
Foe zırhlısmm Na.rvik önlerinde a. ALMANLAR NARVlKE ASKER 
iır yaralanc!Jiı teabit edllmlftlr· 1HRAÇ ETMEDiLER 

NORVEÇfEKt ALMAN Londra,.13 ( A.A.) - E~ 
KITALAR! NASIL TAKVİYE gece ~arvikte ~aşın yemden 

EDlLlYOR? asker fur:ac ettı~ne da~ .Stokholm 
Londra, 13 ( A.A.) _ lyi haber dan ven~en haoerl~, ıyı ha~r a· 

al_an mahfillere gelen malOmata ~:~lerde katiyetle tekzip r 
gore halen No~te bulunan Al· B mahrfil. 1___._ bu ha"'--' · bir 
man kıtalarr Danımarkadan hava u c:ıucı uııcnenn 
yoluyla takviye edilmektedir. lsve- ~ tayyareleri tarafından ~ 
çin Londra sefiri Colman, 12 ni· dilmi~ o~ ~uhtemel addedıl· 
sanda Lord Haliıaks ile bu sev- ~~· ~ngl!ız filoswı?Jl Norveç sa 
kiyatı durduracak çareler hakkın· hillenru mütemadi hır nezaret al· 
d ··ru ·· ı·· tında bulun4urduiu ve Almanla· a go şmuş ur. 

Alfiltadar mahfillm:le kaydedil· !'in karaya asker çıkarmas~ hemen 
di~ine göre bu sevkiyat için kulla- ~IJ olduiu beyan edı~ 
rulan tana:eler!n 30 .. kişiden fazla ~AMAMEN TAHRiP EDiLEN 
~ledeme?ıklerıne ~ore ta}'.yare- NORVEÇ SEHlRLERl 
lenn adedi ve sevkıyatın mıktan 
ne olursa olsun müttefikler deniz Stoklsolm, 13 ( A.A.J - Elvenın 
yoluyla Norvcçe daha büyük kuv- Alman tayyareleri ~ra.fı~ yç 
vetler sevkedebilecek vaziyettedir- ~t bom~ edilıni§tir. Şe
ler bir hemen ktınilen harap olnıur 

Ayni mahfillerde il~ve edildiğine tur. Faka.~ Alınanl~ m~~eren 
göre.Almanlar ağır malzemeyi cep yaptığı hucumlar ~orve:lılenn sa: 
haneyi hava yoluyla sevketmekte ~ mukavemetı k.ar~ısmda a 
te büyük müşkilAta uğnyacaklar- kim ka~~ta~r. Edısvolt §ehri 
dır. lngiliz tayyarelerinin Dani- de yer !le bı~ 'O.muetur. 
marka ile Norveç arasındaki nak· . En şıddetlı ~uharebeler Glomen 
liyata mAni olmağa çalı,acaklanru cıv~nda Askı~e cer~yan .etrn.~
cia unutmamak ıazımdır. te:d~· Bura?a ~orveçlıler hır koJ>: 

Ala.kadar mahfillerde beyan e· rf!yli. t~ üzennden Alman a~ 
dildiğine göre Almanlar, Danimar- yük~il bı~ kamyon geçerken tahnp 
kada 4 asker! hava meydanı, 2 ve- etm!şlerdi!· T • s e • 
ya 3 sivil hava meydanı ve 5 de- ~ımendıfer hatları ~orveç a. k r 
niz tayyare üssü işgat etmişlerse len ~arafı.nd~n .muhtelıf yerlerde 
de Alman tayyareleri ve üsleri a· tahrıp edilrnıştır. . 
detleri ne olursa olsun harp gemi- . Cenupta H~lden ~vannda 12 
!eri ve maynlar vasıtasile İngilizle- n.ısan gecesındenben f!luharebe 
rin Skajerakda yaptıkları kontrole şıdd~tle d~\'"3m e~~tedı~· ~al~. 
kar§ı müessir olamıyacaklardır. ~ta , tahll300ıye edentıni~;azır.laM~t1:;o~l 

DAN1MARKA TİCARET şcy an . . 
VAPURLARI lsveç hududuna gelmıştır. 

Londra, ıs (A·A·) - SaWıiyet.. NORVEÇ KRALININ ATLATTICI 
tar mahfillere gelen malümata gö. TEHLİKE 
re Danimarkanm Alman lltilisına Bel8in~, ~s. (A·A·) - Helsinld 
uğraması üzerine Danimarka va- rady08u bildiriyor: 
purlan teknik bakımından dUpnan , "Svenaka Dagebladet" guetesl 
vapuru addedilmektedir. muhabirlerl.f\den biri kral llaakon 

Bu vapurlar, ancak müttefikler- Ue göıilşmeğe muvaffak olmuttur . 
den birinin bayrağı altmda 11efcr Kral, geçen salt gU.nU wku bulan 
edebileceklerdir· MUtt.efik liman. Alınan i.stilbmdanberl hiç istirahat 
!anla bulunan Danimarka vapur- etme~ ~attA o gündı:_n~rl çiz • 
lan mU!ltı.dere edilerek mUttefik- melennl bıle çıkarmadıgı ıc;:in yor. 
ler hesabına kullnnılacaktır· gunlukt.an bitap olduğunu söyle -

Sofya 13 (Hususi) - Utro gazetesi Budapef' 
temuhabirinden aldığı şu haberi vermektedir: 

Nevyorktan bildirildiğine göre Sovyetler RO" 
manya hududundan 40 kilometre meaafede bil• 
yük bir ordu tahşit etmektedir. Bu ordu umunıİ" 
yetle motörlü latalardan mütetekkil ve Fin ceP" 
heainden nakledilmiştir. 

Diğer taraftan, Sovyetlerin sistematik bir 
surette Beaarabya hududuna asker yığdıkları• 
bunun Romanyada soğukkanlılıkla kartılandıit• 
ummi seferberlik ili.n edilmit olmamakla her•" 
ber her tarafta askeri hazırlıklar göze çarpbjl 
bildirilmektedir. 

ingillz tayyarelerinin bugünkü 
muvalf akiyetli faaliyeti 

Loadra, 11 (.Baclyo. na& 18) - Norveo salılllerl ~a.rnıü)l 
denla muharebeainde mUhim faaliyet göateren ıaava kuvvetlerimil lı"' 
gUıı Almanların harp gemileri n hava filolarile ılddetll carp~ 
~!er ve muvaffakıyetli neticeler almlll&rdır. Bu arada iaf8 .,, 
cephane tqmıakta olan Alman yardmıcı gemilerinden bir kaÇI 11'' 
tınım11tır· 

Diğer taraftan, hava nazmnm bugün lSfleden aonra Anm K~ 
raamda verdiği maUmıata göre, hava Ç&11>IflD88md& Aimaıı1arl' 
Meuel'§mlt tayyaresi dilfllrWmllftUr. Diğer iki tayyarenin tahril r 
dildiği sanılmaktadır· Bir çok Alman tayyareal de eaka.tlanmıttır' 

Hava bomh&rdımanmda tayyarelerim'zden biri Berpn tiyord" 
na girmeye muvaffak olmue ve Al manla.rm bradak1 lqe m~ 
rmın yerinl keofederek orumı bombardmıa.n etmlttlr-

Norveçteki Almanlann vaziyeti ümitaiz 
Londra, ıs (Radyo, aaat 18) - Norveçin Londra elçial ~ 

bulunduğu bir beyanatta Norvec.;tekJ Alman krtala.rmm vaz.tye~! 
ınJtslz olarak tavsif etmiı ve bunun aebebi olarak evvelA AlmaılY-:. 
cereyan etmekte olan deniz harbinde fa.llr mevkide, buluıımayJflDI. fi' 
niyen Norveçe çıkarılan Alman ukerlerlnin prek ana va~ 
dan ,gerek biriblrlerlndcn alikam kesilmi3 bulun~u göatermllt1t' 

Holandada tedbir devam ediyor 
Lordra., 11 (Radyo, u.a.t 18) - Bugün öğleden IODra Ho~ 

hUkiımeU tarafından neşredllen bir beyannamede, Holandanm bl~ 
lık siyasetine devam azminde bulunduğu, muhtemel bir taarruza TtJr 

§t biltUn memlekette tedbirler almmakta olduğu bildirilmektedir-
Diğer taraftan, Amsterda.nı ı~hrinln hava mttd&faa tepl!A.tı bd

gilnden itib:ı.ren faaliyete geçirllmlt, bununla beraber halka tetW 
düşmemesi ihtar olunmuetur. 

Bir Alman 
mülıimmat depo
sunda ya·ngın I 
Brüksel, ıs (A·A.) - "Suvar'' gazet.eııinin ••öpen" m~ p 

nıan - Belçika hududu clvannd& fiddetli bir inflllk ifltildlğlDl ~ 
mektedr· Bir kaç eaat devam eden bir QOk lnfllald.ar lfitllml.t w ,.,... 
alevleri görülmU.5tlir· miştlr. 

Befiktcı., cıskcrlik fllbemnen: Vahı'dettı'nı·n TUtüncU- ALMAN1:ANIN MANİ OLMAK aükUmdar, btr karış Norveç top 
Muva.zza.flık hizmetlerini yap- lSTEDIGl NUTUK rağı mevcut oldukça vazifesi mem-

Bir mUbimmat deposunun ateş aldığı zannedllmektedii» _ ~ 
Barogra.flı bir Alman balonu Verviera civarında. yere dllpllll ... 

mak tuere şimdiye kadar sev. ba~ISI Kayserili Paris 13 (Radyo) - Stokholm· Iekette kalmak olduğunu 110.ve et. 
kedilmemi:r, topçu sınıfından 316 l da bulunan Norveç ~clis reisi miştir· 
ili 335 dahil doğumlu eratın SükrUnUn hatıraları Hambru dün Stokholm radyosun Krala refakat etmekte olan na-
mUrettep oldukları birliklere • da bir nutuk söyliyecekti. Stok· zrr Lie, dmtlftlr ki : 
sevkcdilmek üzere derhal f}ube- İ Hatırayı yazan: j holmdaki Alman elçiliği huna ma· - Kra.lm yanma d1l3en " bom-
yc müracnatları ve gclmivenler • qı _ /7'\ • i ni olunması için lsvcç hükUmctine banın parç:ılarlle yarnlanınl\Yıft, 
hakkında kanuni ceza tatbik C· i J\.Uff. vemtc ı müracaatte bulunmuş, İsveç hü- mucize ka:bllinden bir '!Cydlr· Bom. 
dileceği ilun olunur. f f kfüncti bu talebi haklı bularak balar düştüğU zaman kral yuc yat 

• • * . Pazartesi günü ''HABER" 1 Hambrunun nutkunu radyoda ver· mnk mecrıırlyeUnıle kalmqıtır. 
Emfnl'Jna as1:erli1• şttbesindcn : f d" OC.§layacak olan bu dikkate mesi ne razı olmamıştır. Bunun ü· Krala, Alınan mitralyözlerinln a.te-
Yedck piyad" n.<ıtc?"mcn • ! d "~cr hahra Vahidettml• zerine ;-\orveç meclis reisi söyliye- oile de taarruz edilmiştir .. · 

(171lS2) sicil n .. m n.lı Em1., C"<>. i birlikte giden Şükrünün İffL ı teklerini beyanat halinde lngiliz NORVEÇ KRAL AiLESİ 
ıu 1314 doiuml ı F · · .. ı., -ı Li r ! n•ı <lır. "birleşik ırotbuat., ajansına ver Roma 13 (Radyo) - Norv~ 
amuda şubcre "t;.:~ ı. • ............................................... , f tni~tir· kral ailesi l~·iftic:a etnıiştir." 

"Balkanlarda lngiliı 
propağandas~ gevşekıı 

Londra.. l3 (A·A·) - Stefani: ~ 
Lord J-Ialifaka'ın rh"ll.8ctinde topla.nan Balkan memleJı:etJ~ 

İngiliz diploma.Uannm konferanııt esnasında. tetkik edilen ıne~ 
dan biri, bu memleketlerdeki tııglli.a propaganada.sDUD lnklp.fı 
sidir. Bu memleketlerde yapıla npropagandaıµn ge\~k ve tesfrti' 
duğu anlqılmqtır. 
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Almanlar Norveçe yeni-
den as er. sevkediyor. 

....____~..-.----~~------~-
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Norveçteki Alman l ...... S.f~ii·~· ... , 
~:hıııııe, .ordusu 100 bini buldu l.'remlınde as~<erıj 
:::;:.:1:~~~==~~;~ ltalyan ajansına göre, Stra11g1r 1 şeflerle gör·şto 
~~ ••klloU, JClirimlzln oto- körfezı dekı adalar bırıbır, arkasın fan Londn, 12 (A.A.) - Stcfano 
b"\11 ıhtıyacın t . k U , ajansı bildiriyor: 

eledi 
1 

tının etme zere A 1 ı ı · d •• •• ı Roma radyosunun nc§rettiğı 
Proje ~e ta.rafından hazırlanan ,n1afltar ın eo ı n e uşuyor , bir habere göre Stalin Kremlinde, 
fa:da Yi ~sdik ctmit ve i§in daha Sovyct donanması komiseri Kuu. 
Ptn ~~cıktncrne& için, teklif ya· Stohhotm, 13 (A· A·) - Oslo milleti temsil eden bir hükfunet nesov, mareşal Voroşllof ve biı 
iCSrij .. ~rınaların mümessillerile muıtakası kumandanı ~cneral Erik oazarile bakılmadığı kaydedllmek- çok ıenerallerdcn mürekkep biı 
tobu~~ ~rck, pazarlık ıurctile o. son, Norveç kıtnlarının Almanya i- tedir. konferana toplamıştır. Aynı kay· 
fılt .. nn mnarlanmaaını muva le bUtUn te l;rn! ve telefon hatla· Kral Hakon ile b8.1Jlıyan mllı.ake. naktan haber verildiğine göre, 
bu :~Uşt.U:. Belediye yakında rmı keEmeğe ıı::unffak olduktan ıe.Jeriıı illkıtaa uğramadığı ayni müzakere mevzuunu teşkil edeı ı 
telcnd' dahılınde meseleyi neti. nı ve Osloyu beSllycn elektrik ean r:ı.enbada.n teyld edilmektedir. Al - mesele Sovyetlerin Kutup Okya. 
• _. ~ ırecektir trallcr 'ni tahrlb ettiklerini beyan ınanya sefiri tahmin edildiğini' ki . ·d· 

... l'Qdtt ' • ..:ıa nusunda · vazıyetlcrı ır. ltılldcıe davaaı ~6rilldUfU ~!erde etmiştir. "Öre diln kral ile yeniden ıö. ur 
ıtııtıu. Iuınwnı Hikmet onat ile tıazı Oslo'nun şimdi ıaıksuı kaldığı raUotUr· MURMANSK L ı"Jf.ANJNDAN 
ıtıtıaabil~• llluharrlrlert halat çekme zannedilmektedir· • Diğer cihetten 8ğrcnildiğine gö· ALMANLAR lSTtF ADE 
ke.turu .~sı halinde gösteren bir knrt- / Alman kıtnla.rı Ha iven ve Fre- re · ıaveçin Berlln aeUri dUn Alman EDiYORLAR MI? 
l'edeıa llı Gençlik,. ınecmuasmda neş- derikstnd'ın, şlmall ş:ırkl.ıılnde faa· hariciye nezaretine gitmiştir· Bu Kaunaı, 12 (A.A.) - Bertin. 
"Utı lllıı Orhônun muhakemesi llyetto bulunmaktadırla r. Fossum 7.lyaret hakkında hiçbir haber ve- :ıen bir Litvanya gazetesin,. ha 
'lllde~~ye dördlli:ıcU ceza n.ıahkome· ve Langeneste muharebeler cere rilmem!ştir· . er verildiğine göı e, Alrr.any:.nm 

lraıık Ururnı,Ur. yan etmekte dir· Burada Norv(!çli· Brilkseldekl Alman bUytık el~!- Moakova elçisi salı glin"U Molo. 
tılU<id 1 eıne, mezkQr karfkatUriln ler köpıilyU berhava etmeğe mu cılnln ve Labaye'dakl Alman orta tofla görüşmüştür. Müllkatın 
~·'tt.' IUnuıntyt tahkir edici mah.I· vaffak olmuşlardır- Halven kAmllen elçisinin Berllne hareket ettikleri- mevzuu, timalde bulunan Alman 
Or.tıotı~lduğunu kabuı ederek thsan tahUye ed11mlş4r. H.alverı ahalisi. ne dıılr verilen haber, tekzib edil- harp gemilerinin Munnanek de. 
~- 1 ınatbuat kanununun 27 ve nJ taşıyan 200 kamyon t.svec: budu mektcdlr. niz üssünden istifade edebilmele 
lıap~cı ınad<JeJertne göre f ay :o gün dunu geçmc~e çahşmaktlıdır· BOOULAN AJAIAN rinin teminidir. 

• t~ ı:nabkoın etmiştir. lUAl'N DnlilİUtlF..zDEN ÖNCF..- ASKERJJERt SOVYETLEP.lN TEKZtBt 
ltt 0, t Uıxııt.ed ıtrkettnin ft;ha.- Londra, IS (A· A·) - Dün ak· Gateborr;, lS (A· A-) - İki gOn Moskova, 12 (A.A.) - Tas a 
hal.,. rliklerl haline konulma!lı şam Londranın iyi mııltımat alan e\-•el G"tebo,..,,. a,.ıklarmda batan • 'l ' k'. . al d Al 

"4IndaJtf • Ö~ lldilfuı Ö •.. u ·e " Jansı, l ilı'VI l ışg C erı n.:ın 
ll.JA'- kararnamenin bu ... nn mahfıllerlnde ;;rf'n " e g re k ... --t "1lk!U --'·'- vapurdan b'... • k 1 . . k i . . '"'ltlldarıara b" al N b 1 Al ,....... .; .,.,..uı 10 uvvet :tının e ıer yetının oraya cUr. -u tebliği beklenmekte- iı en orvcçte u unaıı man nin tavfast olan ve •imdi Martran L · M k d · 

.Q,.ara Dan! k d takvl .. eaıngr:ıttan urmanc emıı le?iıı te ı;ıame ile llınltet §lrket- krtaatına mar 
11 ruı ye haata.n'ı:ıalnde bulunan bir Alman yolu va'!rt:ısile gittiği hakkında ~Jn §kı!!u da dcği§ecek; bu- mlifrezelcrl gitmektedir· bahrfyelJsi ıu beyanatta bulun- •- k d ·1 

btr .:nevcut Uç nıUdUrden ancak Norveç ecfirJ dlln akşam Lord muıtur·. Amerikan !\ayna ·ların an .. en en 04

nesı lca.J d ek b u haberieri yalanlamakta ve bu hı lı.kıerd acaktn-. AyTica bir- Ha lif aksı ziyaret e er u m "- Vapurumuzda 1600 tn1&n VP :Jetlerin uhrikkAr mahi) ette ol l'ıleg,.11 e bulunacak hUkı'.hnet nıU • rakalltJ durdurmak için müttefik· 7• at vardı. Bunların he ... ı kay-
I "' inin h ı tara! .. al ak tedbirle u ,,.. duğunu bildirmektedir. ar ~ mu aı;r kalacağı karnr- er ın .• an ınac 1 bolmuetur. Batan bUtUn vapurlar· 
ler tııı:r bUtün aziılar kabul etse- hakkında ~~rU§TDUetnr. da kaybolan Almanlann adedi ~ 

• '"'rttu~tbfk ohuımıyacaktrr. · İTALYAN AJANSINA GÖR!'-= bin olatalı tahm1ıı edUeblllr •• , 
lıa~lallıı~tı ve Yllpıığı kırpım mevsimi VAZtl'ET 
1
\llc lbtJYa r. '1Uıtaıısuın, gerek gün_ Amııterdam, 11 (A· Ao) - Ste-

ı:ı 1-ıu-eıı Ctnı ~ gP.rek \""Crgt borcu. fani ajawııaın eurcU mahauııada 
llaU u b~ak maksndlle bUtUn ıııtıh. bura} a gönderdiği muhablrlnln. 
te:ıt!lertn P1Y&8aya atacağı eıkl Amsterdama gelen habe.rlere atfen 
11lııtııaıcladt;ortıbeıerlytc cntaşıı~ bu. bildfrd'ğine göre Almanlar Oalo· 
lal'la!ıe zn r. P'lat dU~Ukltiğtlnll, do. nun cenubu garbislndekl demlryolu 
<leC<ılt 01 Uatahsuın zarannı ınt.aı; e.. vobokeelnl kAmllen ellerine geçir • 
Çtıı Ucar ~ bu ve.zlyetıu önlenme,,! ı mlşlerdlr· 
!lu rno.Ya:~•kAıeu tedbirler ıı.lınr~tır~ Almanlar Mosse ve Sarsozdan la 
ÇtJıır:ı bt tıttık ve yapağt ihracat- \'Cçle Norvaç arasındaki hududa 
J>a~ ı~ı~lt#lnCfJ lşlenmı~ UfUk ve ya- cloğru UcrlemAktedlrler. Christlu
ff.yatJarı ~~it edilen asgari lhraı; gand mmtakaamda Byglandlsfjord 
1 1ıı olun a dkadarinrıı blldlrtlınlş ve ı- dernJryolu tamamlle lagal edllmit· 
1~ ve ~uştur. Du fiyatlar son sene- tfr. Stavanger körlerlndeld adalar 
'nu atta. eski altın tlyatıa.nna blriblrf arkasından Almanların elJ. 
).ıu~~ı~Uhtm nlsbette yUksckUr t:e dilşmektedir· 
t • alaraıc V• köyıu bu fiyauan nau~ Norveçln cenubunda bulunan A.l-
l.r. !llalıııJ ucuzca vermıyecek- mruı kuvvetlerinin 60·000 kişiden 
8ıuıda11 lbarAt olduğu teen1lt etmektedir. 
~ l!ıUa~ka. derha.1 altcı bubmr fiO.ooo 1:1.şlllk dl~er bir kuvvet te 
to.~ lecıartıc Un ihtiyacı olacak pa- r>~nlmarkadan Notveçe geçmek -
'da edebilı:nesını ve aynı za. 1 edlr· 
tılt~ 1at.ıııaaıın PIY&aya tedricen Dolaşan bir şayiaya gl5re fngflh 
·~ IUba le.ıntıı lçtn, Z!ra.at banka- bahrlyelllerlndan mUrekkeb bir 
hıfia~ v, aJa.ıııan vııattaalle kUçllk PT\lp. Tromsoe mıntakaıımda ve 
tı ı:ııllka~ro kadar, c,.Jk vı yape, uarvuc fiyonınu keaeıı Lo!oten ~ 
t ~ı~lıtllnılj 1krazatt.a bulunırıaaı k&- dalarında karaya çıkanlmıetır. Fa
ktı~ 10 t.ır. Banka tittittn beher ht bu §ayia, teeyyild etmemfjtir 
~~lanruı.0.:::s, ktzıl ve Anadolu ı\T,, f '. NT,,\f?A GÜRE VAZİY't::T 

1'ruıa ııo ' bmır ha.valisi yapa. Bcrlln, 13 (A· A·) - SalA.blyet-
ti~ lı;ul'lııs "'' Trakya Y&paftlanna tar blr menbadan blldlrdiğlne gö-

• .. uı..... a.varuı vereı::ekUr. 
haltk"' '-"'dil re Almanvt1 m"llngfn rlyaııet ettf. 

t"d ,_, bonosu Sllbtek•rır... M hUk 
.. ~ " 6' &• ı'..metl , yegCUıe Norvec: bükQ. n131G?neıc~ tahkikat gittikçe go. l!letl olarak tanımaktadır. Marke -

~le bo GdJ.r. Her &'tln yeni bir zinl mUtemadiyen değiştirmekte o 
iı ra. :0° ıneydana çıkmaktadır. lan diğer hilktımetln Norvec: mtııe
ı...'. ~İltte ınlııyoneutarnıdan L!ltrı tile temuı kaybettiği ve bu itibarla 
"llJ~ de birer sahte bono lı.lmıın~'R tarafından bu blik!lmete ~tJe ~tur. Bunlar da ayn! eu _ 

t.\:ır l:ı dahlınıştardrr. DördUncU 
St ~IUnda Asma katta bulunan 
;e,u~tek rls de bir 11ahte bono 
la llleı•ıııd J>olfse venni§tlr. Şebeoke 

hte nuren Nihııd Özkoyuncunun 
~hlc~ı tıs tezkerem yapmaktan 

; :VtU olduğu da a.nlaeılmıı-
lı l:>ttıı ~ 
a2\ Oltn IPU&rı a<;tklanMa hlr 
~l l'l(l.r_~1 · Kalkavıı.n oğullnnna 
f r~ va eUebf denizyollannm 

:ı:tııa 11 '$'Puruna çarparak kıç tara
lı • l!uıc:raıamııtır. 
it ·,~ ınetııı murakabeırt aıtmı:a 
~~ bttUt Ulrler blr!t:f., kurulacaktır. 
""il btrk e Türktyede vapur lahlbl o

• ~ &aa OlabUecekUr. 
tlll:ılzıı l"Olla.n umum mUdUrU tb-

~~~ttJ ~n;:-1 &Ybora veMletln 
ı.ı:ı ~lJ ne hukuJr m{lşavlrf l!i-

tıı~t!r. J: beraber Anl·araya gft. 
~tla. unı mUdür lnglıtereye 
lıııtaı.ı!lleak vanur mukavelesinin 
b.nlfa aarnda bulunacaktır. 
'°"l'bo r taraftan fbrahhn Kflmal 
~ıııııtyr:ıı Sosyete Sile}' oirketinln 
~" t.,... anna devri f.t lzertnd• 

• le "ft1ıı,. vıı,.srP.lftrr. 
4?1, .. ve cay ltlı&l&t umı~ fft· 

keti t.arafmdan Brc.rllyaya mnarla 
nan 40 bin kilo kahve gilmrüklere 
gelm~ttr. Bu mal bugünlerde çrka. 
rılncaktır. Yine elrket tamtmdan 
Brerllynya 30 bin çuval daha kah
ve ıılparişl verilmek Uzeredtr. Böv
lellkle evvelca Ziraat Bankası ~
rafından getlrllm!§ olan 30 bin çu
valla birlikte lkl ay lç'ndA 100 bin 
cuval kahve gelml§ olacaktır. Sene
lik lhtlyacnnwn azamt bu ı:nlktar 
oldu#'una glJre memlekette bir yrJ. 
hk ihtiyaç blrilanl§ de.mekttr. Bu 
itibarla b' r kahve buhranı mevzu. 
baha değl)dlr. biğer taraftan Kal
kUtadan bol bol cay gelmelrtedir. 

• Dtln saat 16 d& EIAZıtda emııaIJ 
hlı; gllrillmcml§ bir ynğmurdan eonra 
oehrt lleller bumı,tır. Blrı;ok n, dOk 
kan su altında kaJmıo. halk lcorkuys 
dU~notUr. NUtuı zaytau yoktur, 

• ltalya.ya ihr~ olwıacak ma.ııamı 
kara yoluyla g!5nderUm081 bwnmnıda 
yapılan a.nl&!fma llzerlne bu· 
lllbahkl knnvanıılyonel tnnlla Trt· 
Ye.'lteyc d!Srt vngon bnlık eevkedilmJ~ 
Ur. Bu balıklar 'ebı lbımıreıea bua
Jta Yag'Onlar ttaJyanJar tara.tmdan te-
a!lı olunnıu,tur. • • - • - ' 

Lcmc!ra. l8 - Mllttetlkler Skan
dinavya aularmda dUn ıenlı mik
•a.ata mayn tarlatan vncuda ıetlr· 
ilkten eonra dUn o ıularda m1lhlm 
'lenfa bareklb olmamış, daha zl
"&de mUttr.fllrJerln tayyareleri fa. 

<>llyette bulunmuıtur. İtalyan Ste-
~aı:ıt aiıtnsı bu buıtı8ta eöyle de· 
'nelrtedlr: 

Londrac!a resmi mahfellerde be· 
"an edlldlı!ine gl5re dUn Kattegat 
·a h'c;blr deniz hareketi yapılma 
ınııtrr. Bu huıuıta ecnebi matbua 
+1 tıtrafından verilen haberler a11l 
-.ızdır. 

... Al'VARE MEYDANINA lfUCU!" 

İngiliz bava 
1

nezarotl tarafmdan 
·esmen bildirildiğine ('lire, lngtlb 
·,ava kuvvf'tlerl, dlln akşam, iki 
ıiefa Norveçte Stavanger hava 
meydıınına yerle~IJ olan Alman 
'lava kuvvetlerine. hücum etml§tlr· 
Bir İng'llz tayyarul Qellne dön 
mmıt,tir. 

İn,nli:z mltral~zlerlnln f$fddetl• 
'\teşll., birçok Alman avcı ve bom. 
bardım&n tayyanıal dUşmU§, bir 
çok pllot 61mUıtnr. 

BlR ALMAN zmm.ısı 
DAHA BATJ'I 

Stokholm radyoeu tara!mdan 
nf'şredilen Norveç resmi tebllğlnı 
göre, Almanların Gnesenav zrrblıs 
Oslo hallc!nde batmıştır. 

Gneyaenav 26000 tonluk olup 
Şarnhorst ııınıfından bir gPmiydı· 
1936 da denize lndirllm(3U vo 146 l 
la)1ası vardı· Bu geminin Emden 
kruva.z8ıil lle ayni zamanda battığ> 
söylenlyor· 

Norveç ııahll muhafaza gemile
rinin den'zden 3000 den fazla Al 
man ce'ledl c;ıkardıkllln Stokholm· 
den blldlrillyor-

Almanlar Norv~çte Trondhaym 
sahillerine tarpame.rı mayn dök
milşierdir· Lima.nda, beş Alman 
harb ~emlBI bulunduğu, Doyçlan 
dm bunlar arasmd& olduğu söyle
nlyor-

Bu mayn tarlalannm uzunluğl• 
ve aahalan .,imdiye kadar bl~ gö 
ıillmemiş bir ehemmiyettedir· U· 
'numf harbde. Amerika ile BllyUlı 
Brltanya ınllştereken Orkney ada. 
lanndan Norv~ kara ıulanna ka 
ar mayn döl:mOşler ve .,ımal dt" 

'lizt methl\llofn ııılmllllnf kapatmış. 
lardı. o zamanki mavn tarlaamırı 
vt.iaatı 233 mildi va 11000 tan"' 
ma:yn d1'kQlmtıştu. Yeni mayn tar· 
lalan beş yils mil lmtldadmda ol. 
duifuna giSı:e dökUlen maynlanrı 
1 50 binden fazla oldufu tahmin e 
1l1Pb!J{r. 

Mültef .k,erin yakın 
şarktaki kuvve'leri 
Beyruta dönen general 

Veyganda Reno telgru.f 
gönderdi 

Parl9, 11 (A.A..) - B8§Vekll Re
no, Beyruta dönen Fransanm prk 
kuvveUeri ba§kumandanı general 
Vey~da fU telırııfı çekml§Ur: 

•'Harbin bidayetinde memur edil· 
Jlğmi7. mUh!m vazifenin bnoma dön
ı.lügünUz §U sırada cumhuriyet hükO· 
mellnin yakın §Arktald orduya ve O· 

nun başkumandanına olan tUmadını 
tekrar bildirmek tstertm . ., 

Lonctra, ıs (A.A..) - London ıa· 
zette, general Bir Archlbald Vıı.velln 

orta §ark kıtaatı bqkumandanlıtma 
tayin edildiğini bildirmektedir. 

Nitekim dün bir Alman n&kllye1ı 

bu maynlardan birine ~rparak bat· 
mıot.ır. 

Diğer taraftan mUtteflklerln, Noı 
veç ıutarmclaki Alman deniz kuvvet 
ı · rlnl her t.aratta mubuara ettlklerı 
ouılll§ılınaktadır. Bu sabada lngillz 
ıonanması bugün bUyük bir muvaftı 

l<Jyet kazanmıştır. 

ALMANYA tSVEÇ'l'EN ASKER 
GEÇtRl\IEK lST~tlŞ 

Parla, ıs - Nevyorktan alınan blı 
oabere göre Almanya, İsveç hOkOme 
tine müracaatla Norveçe göndercce· 
ğ1 takviye kıt.aatm.n İsveç toprakla 
rmdan geçmelerine müsaade edilme· 
.tini lıtemlştlr. 

laveçin bitara!lığma halel getirme 
rrek lçln, Alman kuvvetleri gönUJlü 
ılarak lsveç topraklarından geçlrııt

•·1..klerdir. 
~tokholm bükOmeU Almnnyanırı 

talebin! katlyetıe reddetmıo vG her nı 
~uretle olursa olsun ecnebi kıtalarınıı 
k.eodl arazlalnden geçmelerin• mU&H 
-tde edllmlyl'ceğlnl blldirmtotır. 

Almanyanın, Sovyetlerln rtzaııın 

tdıktan sonra, bu bwusta lsveç. 
yenJ bir müracaatta bulunma&ı mub· 
temel ıınyılmaktadır. 
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No. 79 Y:t~anı Orhan Rahmı Gökre 
Dorotanın hirmetçllerl ona, 

cııkla saraya lprct vermek mec· 
burlyetinde bulunduklarını ı8y. 
ledikleri zaman doktor tereddüt 
etti, .onra t 

- Bir kırmı:ıı ltaret verin, ba· 
kalım, ne olacak? 1 

Dedi. Bir kırmızı yan.mata bat· 
lamııtı. Dorota bilyUk bir ıztırap. 
la pencereden ufka bakıyordu. 
Kırmızı ışığı ıörilnce: 

- AIJahım ·dedi· kurtu1mıya. 
cak zavallı. Kurtulmıyacak. Hal. 
l>uki ben onu bir deli gibi ıevme· 
te başladım. Aşk denilen fey{, 
ilk defa olarak ka1bimde hiasedi· 
yorum. Onun başrna bir fel1ket 
gelirıe, ben de yapmağı istemem. 
imkanı yok, hayır, hayU', iıte. 
mem. 

Dorota yerinden hiç ay,rdmı. 
yordu, Gözleri karar.ılıktaki tek 
kırmıztya baka baka yorulduğu 
halde gene bakıyordu. Dorota. 
sanki o hercat, o havai meırep, 
aşık değiştirmekten z'cvk atan ve 
havat ihtiraslarından başka hiç 
bir şey dilşlinmiyen kadı.n de· 
ğildi. 

Her tarafı titriyordu. 
Birdenbire, gözlerini k:aradt: 
- Amanı. 
Diye inledi. Gözlerini a~. ka. 

pıdı. Hayır, evham değildi. Kır
mın ııık çekilmişti. Onun ~rin· 
de fimdi bcyu bir ıtık titri:ybr • 
du: 

Tehlike vardı. Alekaandr 510· 
me gidiyordu. 

Birdenbire doğruldu: 
- O ölürse ben de ö1eeeğim. 

Evet, intihar edıee~ğim. En bil· 
yilk aşkın . nac_ııJ olduğunu dünya. 
ya göstermek için öleccğinı. 

İki saat geçmişti.. Işık azalt· 
}'Ordu. Sarany or, incelivor ve ya· 
vaş yavaş karanlığın içinde kay. 
bo:uvordu. 

Kalbi duracak gibiydi Niha· 
yet: 

- Bitti -diye bağırdı· bitti. A· 
leksandr 6ldü •. 

Sendeledi. Dizleri tutmar ol· 
du ve düştü: Birkaç dakika ıon.. 
ra k=ndini toparla:lı, köş.cye doğ-

• 
ru ıittl, duvarda bir gbU dtıfm.,: 
ye dokundu. Bir kapı açıldı. Fa.. 
kat bu bir kapı değil, büyük b1r 
dolap kapağıydı. ı 

Ellni uutu: 
- Evet -diye mınldandr· bet 

damlası kafidir. Şimdiye kadar 
baıkaları için kullanmaf a huır
Jadıfım zehir, bugiln bana riaalp 
oluyor. Haydi bakalım Dorota. 
metin ol.. Aşkın, bir masal gibi 
dilnyaya yayılaG&k.. Haydi tr 
reddUt etme.. Kısa bir &am&1l 
içinde her !CY bitecektir. Ve kil· 
çille, yuvarlak, yeıil renkli bir 
tişeyi açtı. Dudakları.na ıötilrdil. 

• • • 
Karanlık, karanlık. karanlık.. 
Hava da pis mi piı.. Sağdaıa 

ıotdan gürültüler, uzak ıu ve daL 
ga gürültüleri duyuluyordu. 

Doğan, düştüğü gizli yol için
de artık yavaı yavaı tcırlcmel• 
baıtamıştı. 

El yordamı ile etT&fı arqtarr 
yordu. Bazı yerlerde muntauns 
duvarlar, bazı yerlerde yandan 
fırlamıı. yukarıdan a13tıya dot
ru inmiş kaya parçalan. Bazı 
kısımlarda ıslak, ratrb toprak 
kısımlar vardı. Bunun içinde, git. 
tikçe artan bir rutubet hisaedili· 
yordu. Nitekim biraz ıonra vücu• 
dunda ba.zı ıızılar duymafa bar 
lamıştı. 

- Vay canına -diyordu· Kol
larımın arasında yatar, benimle 
kadeh tokuıturup prap içer. Fa. 
kat bir saat ıonra beni alır, me
zarın içine bırakır, cadı gibi kar 
bolur .• Kadın namına, VenedikU 
kadının işliyebilece!i marifet na· 
ınına mükemmel bir ders ... 
Doğan, böyle dütüne dütUne. 

boydanboya dolaııyordu. Bu yo. 
lun, bir takım çckmadarı da var
dı. Bazan onlara giriyor, Sonra 
yolunu tatınyordu.. istikamet 
tayinine imkan yoktu: 

- Belki de aynı yere girip p
kıyor da farkında değilim.. 

Diyordu .. Saatler ıeçtikçe ı.. 
Ya da bozuluyordu. 

(Dnarm ...,) 

VUSLAT 
[Yahya Kemal, bu ıtlrlnJ bug11.ıık1l .. Akpm" ıuetealıı.de ~ 
Ur. Oradan iktibas ediyorus·] 

Blr uykuyu clnaııla berlber ayu)'Ulu, 
Ömrün bilfün lkblllnJ vw.latta duyanlar, 

Bir hmı tükerunez gece unmakla :u.mbı. " 
Görm~lcr ufuklarda pfak aöktüjü &.au-
Gördü.klcri rily&, eaeU bahçedU qka; 

Her mev9.lml bir 1u ~e eeea rüzgin ~ 
Billblllden o eğlencede feryld lfldllmes. 
Gül solmayı, mehti.b ualıp bltmeil bllmesı 
Gök kubbesi her Llbza bUtUo gözlere mivl. 
Zenginler o cennette f&klrlerle mtla&\iı 

&mtilan hUly&Jı havwlarda serinler. 
Sonsuz gibi bir fıskiye lbenglnl dlııle. 

Bir ruh o derfn ballçede bir det'a ,.......... 
Boyrıunda onun kollan, koynunda o v......, · 
Dalmışsa, onnrı aaçlarmm rayfhaalyle, 
Sevmekteki efsônu duyar her nefMlylef 
l.'ıldo:Jan boydan boya dolt'nuo gibi, va.rlık, 

Bir m(l'clze hlllnde, o r;öderderl artık; 

Kanmaz en uzun pU.cye. öptıik~ aasa.ıdar, 
Zir& aoaatan ıe"k o dudaklardaki tuzdur; 
insan ne yaratmıpa yaratm.ı§tır o tuzdaa, 
Bir sır glbldlr u ~k lllh oldoğumazdan. 

Onlar ki bu gtil1cr tutuşan bahçededirler, 
Bir gün, neredt.ıı , hangi tM&düfJe ceUrlert 
A!lk onlan IC\'kcttilt günlerde, 1Wludea, 
Ri\ı~lr ~bl bir tevk alır olduktan yerdeq 
Geldikleri yol- · ömrün 1ŞTktan yoludur o; 
Alemde bir ak~ ne ıı-mavt koşudur of 
Dört ath o gerdO.no geJlrluıın dolu diz~. 
Se,'Dllş iki ruh. ufku ~örOrler daha engin, 
Simllan gittikçe parıldar hu zaff!rle, 

Gök Jıer tarafmdan donalUJ' meo'alelerl& 

Bir uykuyu clnanb beribar ayayanlar, 
Varlıkta btitthı zevkt o eennett. dıı~lal', 
DUnvln anutmo, baJunorken o ınıtarda. 
- 7.ıİtm M&t lhmAI edilen nktt oalar da -
Bir ln uvanrrtana l"zfz oTku1a~tlaa. "' 
Baştan başa, hf!r yer keıılllr kapkara ztaa... 
Bir C&cladrr b6:vle bir llf'mde ayanmü. 
Gtinden gtine hforanla bunalm" dbf ,anmallo 
Ey tAJlhr <lıttmden df' b<'t.f'rdfr bu karanlıks 
r.v a<1k! O ~nntttı.-r !'ana mll o1dn1u al'hk1 
Ey \'1J<ılnt ! O A••1 •1:ın <'fcıt\"nna r!\m fltt 

Ey tatlı \C ııh1 gece! Yıllarca dedm tıtf Bu nı..,.. aahatanrıdu Alma.n remı 
lerlntn geçit tıulara.Jı .. çmalert tın . 
lı:aans, 1ı1, aj'Q8e gole. lllllfkWdUr. YARY A K1.:MAL 

lsveç bllkQmetı, muhtemel blr Al 
man taarruzuna kar§ı aldığı müdataı 
tedblrlerlnJ azamı dereceye çıkannıo 
cenubl hveçte k&.ln Goteburg, Helsln· 
borg, M&rve ıehlrlerl ılvll halktan 
tamamlle bo,aıtıımrttır . Almanların 
rlenlzdeıı ve havadan aııker ihraç et 
melerlne karşı blltün gece, Isvcç kuv 
veUerl, emre hazır btr vaziyette bu· 
ıundurulmu~ıardrr. Dün gece, A(mıır 
tayyareleri tsveç llzertnde uçarak il· 
Ulqatıaryapml§lardır. .. ................. ._._ .. ._._ .................. . 
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CE'N AB Şah::ıbcl n bir yazı~ 
mndJ. • "Bana t;.;.. z dUzgUn, 

b r parça ipek, b!r tok 
milyon iğne verin z, s17c 
imal ed yim! .. demişti. 

Bu malz :m ye ı nz karmaı, 
aUr.:nc, mUııtch! kokulu b r es:ıruı llA
vc edcccı. olur k, biz de b'r krulm 
im!l.l cdeblllriz: Beyo~ıu 
ko.diu!:n.ı! 

B;u- .ır • ikl cins luı.dm çalı,ır: 
1 - Arti.;Uer. 
2 - l{onsomasyoncu kadınlar. 
ArUst kadınl:ı.r varyete numcırala-

rı yaparak haynUıırmı ı ~ırlnr. 

~lıca rcp.rtuv rlan şunlardır. A· 
yak oyunları, nkrobatik d.'.ı!!..,I ır, can 
bnZ!ık htlnerlerl, rc.vUlcr, triyolar. 

Varyetccllerlıı Avrup dan gelenleri 
ltontratb çalı ırl:ır, ya hasılattan 

yüzdelik alırlar, yahut gecelik hesa· 
hile ~ cıırJrlcr. 

Yerliler n1? Onlardtı.n balıno lll
zımı görmUyorum, çUnkU c;:ok zaval
lı Qeylerdlr. Kon.ııu:.ımasypncu lta· 
dınltı..a g lt ""'• bunlar ı;Und likle c;:a
II§ırlar, r;üzcllikerlıie, içki içmcktekl 
tA' ıımmuıı • ~c evre bir buçuk lirıı

u:ın, uı:. bo§, yedi haı;uk llraya kadar 
!'tlr-rJ Uk lırlar. Bunların vazifclerl 

g .. l .• " yüzlcrinl ilk defo. ı:,;ör· 

ü lerl l:ısanlarla konu mıı.k, yanla
ın".a otu t, onl ra "slzl "eı;dim 1,. 

diye yalan söylemek, ''p k hoşumn. 

ldlyorsunuz?.. nak ratile yanaliliın· 
nı ok,şamak, "bu ı:cce l'izlnle bcra
txırim!,. dernek, beraber dan etmek, 
içki içmek, - mu. terlslne göre -
ııampauyıı, ~arap açtırmah:, bol, kolc. 
tcyl ~marlatmnktır. Ne lmda.r çol< 
içki sartıyat.I ynparlıırs:ı, gün~ Uklc_ 
rlnden ba§l'.a., bunlıı.rdtı.n d yüzdelik 
nlrrlar. 

Bar kızları, bira, kahve ve gazoz 
gıbl mc~ru ttan d:ı. yüzdelik almıya 
hııWan olduğu halde, bunl:ıra iltifat 
etm. ~er. ÇUnkU, bu glbl meıırub:ı.trn 
yllzdeliklert be~. on kunşı geçmez. 
Dlğ r lçkilordcn, mesell (iampanya
dan ~e bqma iki, lk1 buçuk, bazıuı 
dl!. tıı; Ura, ,:ıra.plan, bol ve kokteyl
den de budak b:ı: ma bir. yanm lıra, 
''eya ylnci be~ karu~ alırl:ır. 

KoMome.ayo::ıculann lı:tnde lıald. 

k&ten çok içki iı;enl .. r olduğu gibi, 
dolu kadehleri, mUBteril"re hls· ... tUr· 
medcn ıııımpan.,wa Jt::ıval:ırma, mııs:ıla
rın altı.ıı.a dınconl« de vardır. Bazıl:ı
n da mn,tr.rllcrln ıııı.rho;lukbrmdan 
istltadc c:ıore'~. gr.raouhrm getlrd k
leri bof ~§eler'.n dolu ı;- llp lçildlıilnl 
118yllyerek patronınnnm heMbm:ı yn
lan s6ylerlor, hirsızlık yaparlar. 

B.:ı.r .. u'1:ı. verilen viski, jarı yanya 
çayla k::.rqtırWıııf ııcaip bir mahlO.t
tur. Kokteyl c.'!e ~yle- Hele bol, onun 
bllclik:erlnı inttc1Iklarmı ci>yliycbi· 
dan yapllAD m~ur "tUkenmez,.d n 
farkı yoktur: B1ttlkce doldur terkosu! 

Geee ku~lan, mUDtertlcrle içerler· 
>ten, konu,..Pllrlarkcn, dn.nsederlerken 
nınte:nadlyen yalan r.6yterler, duy· 
~kl&nm, hialerinl, arzularını, dll§Un· 
dtlklorinl de~, h• cidecek, gtlldU· 
;tecek, lL"lar bulup ko:ı.a,urlar. vazı. 
folerl, borçları hovardayı eğ!n:Ur
:ı:nekUr. 

Bugün B ~o 
l'oneomaayon 

'!""il 

kadmlan vardır. Bunların çoğu tutnn 
d , trıı. taj !abrikal:mnda, bilmem 
nerede çalıı;ıırken kur yapb~ı. hafta 
taUUerlnde sinemaıarıı, sokak aral:ı
rmdakl dans- d rshanclerlne beraber 
gltUğl, kuytu bir birahane I.öşcslndo 
blrknç lmdch §ıı.rııp, rakı veya kon
~ ak karıı;tınlmı, bira yuvarladığı 

gencin: 
• Seninle evleneceğim! 

Vnadlnc aldanarak kızlığını ltııybet 
mlş, bir g n t anında kadın olmu~. 

l!onrn terk d 1 rc'k so'kağıı. dU mU~j, 

sokaktan artlsUI c h \'ÇS ederek ya-
1\alarıru ac ntnlıırıı knptrrmı~. bu gi· 
bi mutavns ıtiann eli~le bar kIZI ol
muş znvallılardır. 

- Ne mi kazanırlar? 
Bunu ı:ornıaymız; çUnkU bu suali 

bir l.aptann, bir mUhendlse, bir tUc· 
cara, bir avukata sorarsanız size ve
recek c \•abı vardır. Fakat, bunlar 
ne d yc.tilirlcr? Sad cc sUslendiltlerl· 
nl, beğendikleri p:ırftimleri sürUnebll 
dıklerlnl, bazan bol bol, bıızıın de~ıı. 

eltserlyctıe pek ba it bir r,;ekılde yiyip 
lçebllcllkl rinl ve etrafındakileri eğ

lendirirken, lt ndLlcrlnl do cğlendlre
bl!dlklerlne lnıındıkl:ı.rını soyllyebl • 
ı rı r. P t, do TU unu isterseniz, 
ctındilz ıık,:ıma. kadar uyµyup, sonra 
vazife ı a ko arak, sabah:ı kadar 
barda lcalan bir kadın kol y ltolay 
"yaşıyoruz!,. ı;e •'kazanıyoruz!,, diye
mez. 

Gece ku lan, muhakkak ki - az 
çok - knzandlıklarını tuvaletlerine 
harcarlar. Bôyle yapmaya da mec
burdurlar. Mall)m ıı, gUzcl bir kıya· 
!et, iyi bir makyaj, ltuvvetll bir para. 
tonerdlr. 

Yüzlerini güzel gösteren bu boy:ılıı.r 
yıknnır&:ı, alttan çıkac:ılt haldld 
yUz acaba nasıldır? nu yanaklar 
böyle taze, penbe, penbe midir? bu 
gozler böyle ltıı.ra, boyle bUyUlU mU
dUr? B6yle tılsımlı mıdır? Bu du • 
dakl.nr bfiyle nefis ve l§Uhnlı mıdır? 

Bu sorguların cevaplarını vcrır. ~.:ı 

uğra1'm:ık, kafayı, lr!ııilmez bir sır 
nrkasmd:ın ko turmn t kadar mann
:m:dır. Öğleden bir, iki s:ıat sonrn 
anlan yataklarmd::ı. görmek, bUtUn 
bu sorguların cevaplarını almak için 
kft.fldlr. 

Bar !azları, ceceyarısmdan sonra, 
ikidt-, lkl buçukta işlerinden çıkıırlıı.r. 
Gece, odalarında. ı. ndilcrine arkada.,. 
ilk edecek ir hovarda bulamazlars'l, 
her yerde oldu :hı gibi Ileyoğlund:ı da 
g cclerl knp:ınmıy:ın pastııhanelerden 
birine cfderler. Orada çalgılı gazino
lardan, b::ışluı. b:ırlard:ın işlerini biti~ 

rerek gelen ahbablıır, arkadaşlıır, 

do:sUarla bulu~uı'lar. BlrJblrlni seven
ler, Gevmi~cnler, rakipler, dllşmıın· 
ıar, esld, yeni bir aray:ı. toplanırlar, 
tauı tatlı dedikodu yııparlar, dertle· 
~lrler, yattnlllc yaparlar, etraftaki er

e gü!Uşe gUIUşe al y ederler, 
sulu, sım~ık, hws. cömert müşteri· 
ler!, toyları, beltılılan, tutkunlan, ca
lmcılnn, ltıskançl:ın, çeıılt çeşit tip· 
1 ri birlblrlerlne anlatırlar, çantala· 
rmda t.qıdıklnrı lslmmblllerle kah· 
ka.ha l!avura ~vum oyun oynarlar; 
yeni gelen kttları çekiştire çekl§Ure 
tnylannı içerler. 

Gecenin bu l1 rl mlş snııtinde ava 
tıkanlar da var. Son tramvayı kaçı· 
rnn çakır keyifler, bu saatte eve git· 

mele lstemlycn gençler, bıırdanberi 

arkalarını taldp eden hovardalar, toy
lar, sulular blrer birer gelmeğe, ma
ııalnra. yerleşmeğe başlarlar. ~UzgUn 
gözlerle b::ıkarlar, sokulurlar, la.t o.
tarlar; gezmek tcltllflnde bulunurlar: 
"ŞdyJo ArnavuUcöytlne lmdıır bir 
gezme yapsak mı ? ,, "geceyi bcro. ber 
geçirebilir miyiz?"" 

Kimine: ••pek yorgunum!,, b:ızısın:ı 
"hastayım!,, bir b:ı.§knsınn: ''Bu ak
şam key,flm yok!,, derler. Paralı ol
duklıı.nnı bildlklert kimBelcrln tckllt
lerlnl reddetmezler. O zaman, horul 
horul uyuyo.n ı.ıehrin ortasında, yıldı

rım gibi uçan otomobilde, Amavut
ltöyUnc, Alman çiftliğine giderler. 

l'n.rnlı zendost, ellerini avuçl:ırmın 
içine alır, bu halde uyul:lıır, yııhut 

kadmm dizlerinde m:ı:ar, \"e otomobil 
bir virajı dönerken, bir taıı Uzerlnden 
atlarlarken birdent• e gözlerini açar, 
yapııcağI eeyl unutmuş da, §imdi ha_ 
tırmıı gclmlıı gibi, hemen o işi yapma. 
ya teşebbUs eder; salyalı dud:ıklıırmı 
uzatır! 

DönUşte ne ml yaparlar? Onu mu 
soruyorsunuz? Söyliyeylm? Akşam

dan pnrıılarmı aldıkları için, otomo
bilde veyıı cadde üzerinde bırakıp 

kııçarlnr, yahut bir mazeret bularak 
- onların tablrile söylUyorum -
(sepet havası) çalarlar, yanl atlatır
lar. 

Pek ho~lıırma giden tiplere rastlar 
lıı.rsa, onlara karşı boyunları bUkUk
tUr; ••sen nnsıl istersen!., diyerek 
istedikleri yere giderler. Vo bunlıır
d:ın p:ırn a.lm:ızl:ır. Otomobil vo içki 
mnsrafm karmlıtfnı neşelerlle, kah
kahalnrilc öderler. 

Blr kısmının da jigoloları vnrdır. 
Bunlar, gece ku~lıı.nnı, paydosta bar
d:ın nlıp odalanna kadar ı;-cUrirler. 

Pastahanelere, aurayıı buraya gitme· 
lerln!'!, s:lbahlamnl::ırma mUsaade et. 
mezler! 

Bar kızları için gUn, ancak gruplıı 
başlar. Çoğu tıı.nyerl ağarmadan yat
mazlar. Herlt s ı;lbl, gece uyh"Usunun 
tadını bilmezler. Od:ılarınn snb:ı.ha 

ltıırşı giderler, ıık§ıım::ı ynkm çıkar
lar. 

Relcston bu hatasını iti .. af e.. 
diyordu. Fakat Narket onun ü· 
midini kesmedi: 

- ~n, dedi. Yine bize yardım 
edersin. Yalnız bana şunu söyle: 
Divanıharpte senden başka, kim
ler Granstonla konuştu? Yani 
Granston'un "Karagölge ile mü
nasebeti olduğunu keşfedecek o· 
nu yakından ve uzaktan görmüş 
olan kimdir? 

- Hiç kimse... Fakat der ... 
ı Muhakeme sonunda Fredrik Eri-

l land bizimle beraber, benim o
tomobilimde geldi Granston'un 
buraya geleceğini biliyordu. 

ı - Fredrik mi? Herkesin sev
diği bir adam değil. Belki de 
·•s x'' in çalınmasında parmağr 
vardır. Gı!rçi sen onun Follings· 
liyi z.varerini açık bir surette 
a.1lattm ... Lakin bu geceki hadi· 
ler işi karıştırıyor. 

Releston itiraz makamında ha
' şınr salladı ve yazı masasmJan 
muhtıra defterini alarak Narket'e 
uzattı: 

- Bana yapılan telefonları hep 
buraya yazarım, dedi. l~te Fred
rik'iıı teldon ettiği saat. Akşam 
sekızbuçukta telefon etmişti. 

- Yani Granston'a yapılan ta· 
arrzdantam on dakika sonra. 

Lakin Fredrik, bana. Veylric· 
deki evinden telefon etti. Veylric 
ise, Londradan en aşağı bir saat 
ötededir. 

Surrey havalisindc otomobil 
kazası oldu diye uyduran bir a. 
ciamın, Veylricten telefon ediyor
muş gibi hareket ederek Reles· 
ton'u aldatması ihtimali aklına 
nasılsa gelmeyen Narket: 

- Evet, dedi. Bu suretle Fred· 
rik'in üzerinden şüphe kalkıyor, 
tamamen kalkıyor. 

- Hayır tamamen değil. 
- Ne gibi? 
- Halledilecek bir mesele da. 

ha var. ikidir sana söyliyeeek o
luyorum. Sözümü kesiyorsun. 
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Bir casusluk Ae zabıta romanı 
Yazan: Maksvel Gcant Çeviren: H. MUNllt 
Sen beni ''gizli servis" le teşriki 
mesai etmemekle itham ediyor • 
sun. Bunun için itiraz etmen 
lazım. 

Bu sefer, Narket hayret ala· 
meti gösteriyordu; Releston sö
züne devam etti: 

Sana telefon etmedim .. 
Çünkü bu tarzda hareket etmem 
için yeni talimat almıştım. Bugün 
çok erken saatlerde bana telefon 
ederek hususi memurları, senin 
dairende bir baskasile temas et • 
tirme mi bildirdiler. 

- Bunu sana bildiren kim? 
- Senin adamın ... Hüviyetin· 

den zerrece şüphe etmemize im· 
kan olmayan "F. 3". 
Narket birdenbire ayağa kalktı. 

Releston ilave etti: 
- "F. 3" bana Londraya gel. 

diğini haber veriyordu. Hususi 
talimat üzerine buraya çağml
mış .. 

- Fakat -buna imkan yok. Zi· 
ra "F. 3" ölmüştür. 

Releston ha~rettcn donakaldı. 
Narket daha fazla tafsilat verdi: 

- Onun öldüğü naberini bu 
sabah aldık. Faris morguna geti
rilmiş olan cesedin, "F. 3" e, asıl 
ismile, Ceyms Martriye ait oldu. 
ğu anlaşılmış. 

Releston bir kağıt parçası ala
rak, üzerine ''F. 3'' namına vctil· 

miş olan adresi yazdı: ülS 
- İşte, dedi. Sahte ''F. 3" • 

bana verdiği adres ..• Ben işin I>' 
kikatini kestiremediğimden ' 
Granston'a, "Karagölge'' yi .bd 
adrese göndermesini söylemiştı~ 

Narket 1-endini toparlayarak· 
- Henüz fırsat kaybolma!1'1ış • 

tır, dedi. Şu telefonunu uzatsan"' 
Yirmi dakiya sonra, sahte 

''F. 3" ün evine doğru yavaş ya· 
vaş birçok silahlı memurlar ya~ 
)aşıyordu. Bunların adedi b11' 
hayli fazla ve salahiyetleri pe t 
genişti. Aralarında ·Vik Narf<e. 
te dahil olduğu halde - on iki l<:ıı 
dar ''gizli servis" menstı 
vardı. 

11 Bu adamlar. mahir adımlar 
eve yaklaştılar. Kapıları. peıt'~ 
releri yokladılar. Bir pencere • 
çıldı. Vik Narket içeri girdi •. At" 
kasından muavinleri gcldıler·• 
Narket, elektrik lambasını y~ 
Karşısında geniş bir kapr go r 
nüyordu. Bu kapr, bir zarninl~, 
oturma odası olduğu anlaşılan bl 
odaya açılıyordu. 

Bu odaya girdiler. İçerisi ~ı" 
lx-ştu. Gerçi Nar ket, Granston ~ 
taarruza uğradığr odanın içeri~ 
de bulunuyorsa da, 'burada in , 
oturduğuna. eşya bulunduğu~ 
dair en küçük bir işaret bile ~~ 
tu. Döşeme kaldırılmış. perv~ 

-----------·----------------- Icr sökülmüş, hatta şöminede 1, 
odun parçaları ve küller bile l<•, 
dırılmıştı. Vik Narket buraJ, 
gözlerini gezdirmekteyken e' 
taraftan da vaziyeti aklından ~si' 
çiriyordu: Adamın biri, kendi ,8 
ne "F. 3" süsü veren Releston • 
telefon etmişti. Mamt, ••garat 
gölge" yi elegeçirmckti. Falt'ıı 
Vik Narkct bu planın muV'aff•ıı 
olamadığına zahipti. Bu sebept~ı"' 
Granston'un, şimdi sağ ve salı ; 
'Karagölge" ye malUmat verzne 
üzere gittiğini ümit ediyordtı·d 11 

Odıılarinı da. görmek mi lııUyor-

sunuz? Gelin, ltapıdan flrarl bir göz 
atalım: 

Şura.ya, burnya ntılmııı boş kese
klığ"Itlıın, teki bir tarata. fırlamış, 

öteki teld kııryola ynstığmm altına 

sokulmuş çoraplar, örtUııtlz ve boyası 
kaçmış bir masa; UstUncle jambon 
parçaları, peynir kırpmtılan, yarım 

. bir frnnceıa, yanru ycnmlş bir tUtiln 
b:ılığI, birkaç zeytin, portakal kabuk 
ları, yansı ısırılml§ bir cima, kcmiril 
miş bir tavuk butu, yeşil boyalı demir 
blr karyola, ayak ucuna asılmııı sim
siyah bir yUz h:ıvlusu ve tek yorgan
lı çarşıı.!sız b1r şilte! .• 

Kenarda, köşede boş sigara paket
leri, klbrit kutuları, yerlerde izmarit 
ler, kibrit ç6plerl, karyolanın ayak 
ucunda ponponlu terlikler, 

Pencere kenarında, karııısmda, saç
lıırile, dudııklıırlle, tirnaklıırile, lmşla

rile, yanaklarlle konuş:ı konuşa, ıığ"Ir 

ağır süslenecek olduğu bir ayna! .. 
Beri tarıı.!ta, pudralar, rujlar, tırnak 
boyalan, rimeller, firketeler ve bir 
sürU mnkyaj o.ıeu .. vo nihayet yUzU
n•ı duvara dönmüş, horul horul uyu. 
yan blr kadın, blr bar kızı! 

YUzünU mU görmek isUyorsunuz? 
Onu, b:ı.rdıı gördUğUnUz, güzelliğine 

hayran olduğunuz kadın zannediyor· 
sanız aldanıyorsunuz. Bu artık o cazip 
kadın değil, boyıılnrı, malcyajı bo;ı;ul· 

muş, takma saçları dU,,mu, bir çehre 
::üğUrdUdür. Zavallı bir tacirci faelre 
clir. Onıı baııınızı çevirip bakmayın. 

Yaman bir hayal sukutuna. u~rıırsı· 

nız! 

Masıınm Uzerlnde, blribirlne geçir
diği pıırmııklnrmm gerginliğinde, par 
ı;ıılamak, kırmak, koparmak ihtiyaç· 
hn beliriyor, bu ihtiyacını gidcrn•ek 
için, n.ra sırn boyalı dudaklıırmm ara· 
smda.ld slgarad:ın hızlı hızlı bir iki 
nefes çekiyor .. Sonra uzun bir rllya· 
d:ı.n uyanır gibi cevap veriyor: 

- Buraya nnsıl mı geldim? Doğru· 
sunu isterseniz, ben burayl\, gUle gU· 
le, oynaya oynaya, kırıta kırıta, tı

pış tıpı§ gelmedim. Yalnız ben değil, 
butUn bar kızlıırı.. Bunn gel!J elen· 
mez, bal gibi dUşU§ derler. 

Sustu, mn":ınm Ustundekl çantası

nı açtı. İçinden bir ayna ile ruj çı
kardı. Başladı dudaklarmın boyasını 

talemeğe... Sonra yarıda kalmış 

bir bahsi tnmamlrunak istiyormuş gi· 
bi lconuşın:ıyn başladı: 

- Ben blrlnl sevdim. Daha çok 
gençtim. Beni aldattı; kadro oldum. 
Sonra beni berbat eden çocuk da orta 
dan kayboldu. Annm babam evden 
kovdular beni. Aç ltaldtm, sefil ol· 
dum. Ve mecburen bu yola dUştUm. 
Aşağı yukarı bUtUn bar kızlan benim 
gibidir. Onlar da benim gibi alclatıl· 
mış, bu yola dilşmUştur. 

Fllbaklltıı, bu çok zor bir iştir. Kıs· 
meUne ne çıkarsa onunla sıırmaıı do
la.:J olup dansetmek ltolny mı? İçle· 

rinde öyleleri \'ardır ki, surııtıarı pıı.n 
car gibi kıpkırmızıdır. Ağızları lrnknr. 
Burunları patlıcan gibi mosmordur. 
Gözleri şiş ,şiş ve çlpildlr. Bu iğrenç 
ad~ma iltifat etmcğe, yUzilne gUlme
ğe neşeli olmaya. mecburuz. Çekilir 
mi bu siz söyleyiniz? l>'ııkat ne yapa· 
caksın, yaşamak !Azını. Mııl§et mese
lesi bu! .. 

Ya sarhoşlar, sulular? Hovardalar! 
Oh, bunlard:ın bahsetmlyclimM 

Bazan hoşlandığımız tipler de olur: 
SUzgtın gözlU, bernılt kııhkabalı genç 
ler.. Talllmlzc bunlar dıı. parasızdır 

Bir §işe bira ile sabnhlamıı.k, masala
rımızda oturmak, nefeslcrimlzi kokla 
nıak, ellerimizi okşamak, mUtemadi· 
yen bizimle dansetmek isterler. Bu 
bizim i§lmlzc gelmez .. Yalnız bizim 
değil patronun da ..• Maıımaflb, içle • 
rinde çok ho3umuzn giden olursa, on
lara gizlice para verir, ~rap ısmar
labnz kendimize.. Onlar bizi sarhoş 
edeceğine, biz onl.nrı sarho3 eder ve 
sonra ... 

- Hııya.tmdıın memnun kimse yok 
mu barda? 

Çnpkm bir kahkaha dudakl:ırmda 

çiçeklendi. Sonra bıışkasmın cluyma 
sından korkar gibi, kulağıma lğilerck 
fısıldadı: 

- Patron! .. 

Vik Narket bu kanaatle eV'. ~ 
çıktıktan sonra, bir otomo~ 
sür'atle geçtiğini gördü. Nar1' ·, 
bu otomobilin içinde kıvılc[l'l1 ~ 
bi parlayan gözleri ve sıntan • 
zı farketmemişti. 

Bu otomobilin içindeki acı.atı" 
Hugo Krilondu. 

• • • 
Granston ertesi günü öğl~ ~ 

~i uyandı. Bulunduğu yerı, 0 

ründe görmemişti. 

(Devamı .,,r) ___________________ ....-/ 
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SACDAN SOLA: ~ 
ı - Dudağının tlatUndekl '-

çok uzun adam (iki kelime). 2 _... ~ 
rlkinln arkadaşr, merkez, ismJJl ~ 
3 - Halis, buruşturucu bir ııı f 
( - Herkese bildiren, çocukl~ 
meğlnln yarısr. 5 - Hııya ;,
membaı bir mayi, çanta, suyuıl 'fl1': 
scsL 6 - Utanma, siyah. 7 - 8 / 
ceğlnl ele geçiren (iki kelime)~ 
Bir emir, tadad ederek. 9 - ~ 
fazla (iki kelime). 10 - Bir tıJfl 
zam. 11 - Komşu bir millet, rU 

YUKARDAN AŞACI: Jıııı'~ 
ı - Kumaş deseni (lkl J<e 1/ 

bir emir. 2 - Ecdadımız (ceıxıi» C' • 
1sviçre<le bir göl, fennlık. ( _... -;,ıl. 
reyıı.n eden, akamete uğramış 1 / 
5 - Kimsesiz, taştan _yapıırnıŞ· ~ 
Bir ot (mUrekkep kelime). 7 .- ti'_. 
giyinmiş. 8 - Sahib, dost b1r ııı;I' 
ketin kralmın ismi. 9 - şeref ,ı 
nan. 10 - I<an borusu, bir eeı~_:ıı' f 
T8.§Illn. lsUdadı gösteren, ha)'V,... 
rulur. 

9Z No. lu bulmacanın 
oekll: 

Münir Süleyman 

SOLDAN SACA: I 
1 - K6sele satan, 2 - UlU9• ':'°ııl'J 

3 - MUsin, habis. ( - Amir, ';:" ~ 
ıs - R, N, çana.k, R. 6 - I, ete ~ 
7 - Sığınak, lnf. 8 - Erlnıe~ 

ÇAPAN 
1

9 - va, al, sarih. 10 - :Eke 
ru. 11 - N, v, rami, er. 


