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Selanik, it alyan menfaatleri için 
büyük bir askeri kıymeti haizdir 

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

G a ~ n a a ~" Ş AA T _ O ~ lk= O O u~ o 
a 

Japonya büyük bir 
dretnüt filosu hazırlıyor 

Bu filonun tonajı Amerikan H · T L·' · E R 
lttbh f llOSUDUfl tona~1H geçecek , I . . 
ınuh~~r~'l·?rk. 14.. <A·A·) - ,,.,.,~rk Tim•• ...... sını. v.,ın.,.. ~OrVOÇ harekatının 15 Nısanda 
filosu i UUn nldrı,"J malumata göre, Japonya bUyUk bir sUpcrdrctnot 

t01ıajı ~ c_t.ınektedir. Jnşaat, pek gizli tutulmnktıı.dır· Bu filonun b'ıt c "'ı•n•ı so"ylem'ış f deın~.~~i~~nn zırhlı filosunun tonajmt geçecektir· Muhabir §Öyle e e g · i 
Şitndi~-:r~~ sencdenberi J~ponya deniz in§aatını gizli tutmaktadır. _ • • • .., 

ton hac . dar alınan malfunattan Japonynnrn 40.000 veya 45 bin Norveçlıler Hıtlerın hıç ummadıgı ta idi. ;ınde ''? 3. veya 4 dretnot inııa etmekte olduğu nnlıışılmak - 1 
Şıl'lldi alı unlar !itındı hizmete girecek bir vaziyette bulunmaktadırlar. k · ı d · Al 
k'ıı için ~i~n rnal\ımattan ayni :onajda 8 ve belki de 12 zırhhnıl\ı in. şe 1 de mukavemet e ıyor manya 

program hazırlandıgı anl~ılmaktadır-,, -

f~~Oll~~::l~~/~ponya ya~ 4 zırhlı inş:ı .. etmiş olsa blle Amerikan donanmasının üçte birıni kaybetti 11•<>suna -u n Jnşaatrn serı olm:ı.ması yiizundcn nııağı yukarı Japon 
1 ı '" savi ı ~ 1 ll§a etuı;ı 0.acagını kaydetmektedir. Fa.kat Japonya sekiz zırh-
tl.afaıı teca 6 ı::akdırde Japon filosunun tonajı Amerikan filosunun to~ 

Vw; edecektir. 

~------------~~~~~~~~~ .... 
lnı;ııt"rc. Kat -
hı,. rna~·n t tegat boguından Lihnn:ra hucluduna kııdnr yeni 
dcİıidn~l~)d ~~I \ilcnda. gctlnniş bulunu;·or• Ilu SUf('tlC Jlaltıli 
tc de teea,·" .~ Almnn sahillerini knpamnktn, Almanynnm ıs,·c· 

U7.une l?.1~~n bırakma maktadır. Hnrit:ı, şimnldc nıayn 
dokülen mıntakalan gö tcrlyor·· 

ATLAS 

Ol<YANUS 
- D~Niz/· 

P A R IS 14 ( R A D Y O ) - Hitler Ro
madaki sefiri vasıtasile Musoliniye Norveç ha
reketinin 15 nisanda nihayete ereceğini söyle
mişti. Halbuki, Hitlerin bu hesabında da yanıldı
ğı ve hadiselerin düşündüğü gibi çıkmadığı görü· 
lüyor. Filhakika, Norveçliler Almanyaya karşı, 
Hitlerin ummadığı bir şekilde mukavemet et
mektedirler. (Devamı 2 nci aayfnda) 

8!9'.Yt • A 

Sofya 14 (Hususi) - Utro gazetesinin Roma 
muhabiri İtalyanın siyasi vaziyeti hakkında tun· 
ları bildirmektedir: : 

Roma siyasi mahafilinde, Balkanların uğnya
cağı bir taarruz karşısında İtalyanın hareketsiz 
kalamıyacağı, mesela Selaniğin İngiltere ve 
Fransa tarafından İşgali gibi bir hadise üzerine 
İtalyanın muhakkak harbe gireceği kanaati do
laşmaktadır. 

İtalyan matbuatı İtalyanın böyle bir harelie
te sevkulceyşi bakımdan lakayt kalamıyacağını 
tebarüz ettirmekte ve yabancı bir kuvvetin Bal
kanlarda yerleşmesine asla müsaade edemiyece
ğini, zira Selaniğin ltalyan menfaatleri için ne 
kadar büyük bir sevkulceyşi kıymeti haiz oldu
ğunun geçen harpte görüldüğünü ilave etmekte
dir. 

Bugünkü 
maç 

Fener bahçe, 
Macar takı
mına 1- O 

yenildi 
(l'azısı 2 inci sayfada) 

HiTLER'iN 
DOSTUYDUM! 

Yazan: 
KA~L 

STIEPAN~K 
Almaoyada U7.Un müddt't slnenıa 

artistliği yapan bu Çek 11:ınatkirı, 
''t)fa" stüdyolarının yıldızı idi· 
Şimdi Lonclrada bulunmakta, Al· 
manyaya \·e Bitlerin hosuslyetıc
rino dair görü_şlerlnl. hatuıılarmı 
neşrctmel<tedlr· 

Son .q/Dalelka 
Ro günden itibaren bu ~ azıları 

iktibasa ba~lıyor· 4 inci sayfamım 
bakınız. 

~iNLANDA 



2 - SON DAKİKA - 14 ~SAN 194~ PAZA; • ~ J - ·~ "; ~ 

.A.sllect ~" i!Ullu . 3=_ 

Taktik nedir, müdafaa ve 
taarruz ne demektir ? 

Taktik nedir? 
Strat.ejik nizamların ordu top· 

luluklan vaartasile yerine getiril· 
mesi taktik demektir. Bunun iza· 
hi için i5te size ı;u misali ''eriyo· 
rur.: 

taktik l>akımmdan tam bir çevir
me vaziyeti hadis olur. 

Taktik, savaş tatbikat1 bütün 
bu ~illeri tammakla beraber şu 
iki noktai nazar itibara almmah· 
dır. 

':I - Stratejik opcra,.,yon kendisi 
için lüzumlu olan taktik \'aziyeti 
doğrudan doğrura yaratamaz. Me
s:-lft düsmanın cenah istikametin· 
de stratejik bir hareket düşmanın 
sUraUe toplanan ihtiyat kuvvetle
rine karşı cepheden bir hareket.e 
münc.er olabilir. Stratejik operas· 
yomın burada fayda getirmesi ra· 
ik J..-uvvctlcrle daha hafifine saldr 
rıldığı için mümkündür. Dahili 

A 

ŞEKlL2 
General A. kendisinden iki misli 

daha kuvvetli olan General D. ye 
hücum etmek ve ona bir darbe 
indirmek istiyor. General B. nin 
YilrOyO§ halinde olan kollarına 
ka1'§! X tepesi üzerinde amanSiz 
bir mukavemet göstenneleri için 
krtaJarmdan bir kıs.İnına emir veri 
10!' ve u.ıaktan idare ettiği esas 
kuvvetlerini General B.nin kenar 
kollarına saldmyor. Bu stratejik 
bir karardır. .Fakat hu kararın 
tatbiki taktiktir. Neticede General 
B. nin kenarda bulunan kollarma 
daha Caıla kuvvetlerle saldmıu~ 
*n aeneral A. ~;a kaqı o nokta· 
tarda mağl\tbiyete uğnyor· Halbtr 
ki o arada general B.nin faik kuv 
mlm tepede çarpı§I113ktadırlar t' 
rada ise sıencral A mevcudunun 
q bir kısmını feda etmektedir. 

Tam manasile bir §m1a halinde 
bu fikirlerden sonra ıtrateji ye 
tütik mefhumlan aydınlanır. 

General A krtalannm ildnd ~
recıa kumandanlannm tepe ilstrn 
de amaNiz bir mukavemet ıöst c· 
örterken veyahut general B. r.in 
k"13!' latalanna saldmrlarken yap 
tıklan ve her zaman yapmak m c· 
buriyetinde olduldan eeJler de t~ 

~~-Jarada-d~ - aldatmak. 
~-veya toktı1mak kabilin· 
den birçok kurnazlıklar yapabilir 
ler. Bunların hepsi taktiktir. Fa· 
kat sadece yukardan emir gelir di 
ikinci derece kumandanlar kendi 
nıesuliyetlerl altında ban şeyler 
yapmak mecburiyetinde kalırlarsa, 
tratejik bilgilerinden dolayı onla· 
rı müstakilen tatbik edebilecekleri 
için bizzat bazı stratejik kararlar 
verebilirler. Bu vaziyete hareket 
harplerinde ~ çok tesadüf edilir. 

Gene taktik bahsine devam ~ 
delim ve savaşta iki dü§Il13Jl tasaV* 
vur edelim. Kısmılan sava~ vazı. 
}'etinde aöstemıek için basıt hat· 
lar kullanalım· 

hat üzerinde yapılan bir hareket 
diŞnamn taarruza uğramış kısım· 
lanru taktik bakımdan ihatası şek· 
line girebilir. Harici hat üzerinde 
hareket eden bir ordunun diişrnan 
tarafından yarılması da mümkün· 
dür. 

2 - Bizzat mücadele mümkün· 
dlir. Eğer ufak ıbir kr~ı yandan 
bir istihkamı aı::ar da düşmanı ar
kadan vurursa, bu hal müstesna 
fakat bu halde bile savaşan as· 
kerte.relen bir kısmı kendiliklerin· 
den cephe kurcaklardır. 

İ§te bu itibarla talim 'e terbi
yesinin esas vazifesi savas ,'3.Zife
lerini cephe savaşında halletmek 
ve kumandanın ihata vesaire gibi 
taktik sanatlar için emrini bekle
yip de cephe harbinin mükellefi
yetlerinden kurtulmaya asla inti· 
zar etmem~tir. 

MUDAFAA ve TAARRUZ 
NEDiR? .. 

Müdafaa ve taarruza gelince; 
burada da stratejik ve taktik ~
leri lmmdir· Stratejik §eklin tak· 
tik ~lle aynı olması li.mn geldi· 
ğini zannetmek hatalıdır. Strate
jik müdafaa halinde hücum arka· 
smda lbulunan bir ordu kwnanda· 
m dilşnanın hücumu bir noktadan 
yardığını iBrebilir. O ı.aman o 
kumandan dnsmanm ilerlemiş kı-
5Il111arma karŞı şiddetli taa.rrwıar 
yapmak suretile esas müdafaa cep 
hesin! yeniden kurmak ıstırannda 
kalır. Yahut kıtalanndan bir kıs
mile strat.ejik taarruz halinde bu· 
lunan bir kumandanın askerleri 
daha faik lmwetlerle karşıia~bi· 
lir. 

O zaman, o, yeni takvire kıtaa· 
ti yetişinceye kadar mUdafaa \'a: 
ziyetine çekilir. Şu halde demek kı 
stratejik taarruz, bütün kıtalarm 
düşmanla çarpışması ve taktik ba· 
kımından da miitearrız olması ve 
stratejik müdafaanın da böyle bir 
hareketin içinde taktik taarruzla· 
rm biç bulunmaması demek ckğil· 

o 
1 

,.. 
j• . .... j~ 

~ 

dir. 
ı HattA muntazaman az çok itiraz 

ıötürür tarafi bulunan stratejik 
ve taktik lbakımmdan da müdafaa·~ 
taamıru • tabiri de vardır. Bu ta· 
birden esasında müdafaa için dü· 
ıünülmüş fakat vaziyet ve düşma-

Nisa.oda biteceğini söylemiş~ 
(Baıtarafı 1 inci aayfada) 1 aşağıda.ki meMjı göndermiştir : 

Londra 14 (Radyo) - Danimarkanın Al· "Fransız milleti, dilşmnnı ('jddf 

d zayiata uğratmak auretlle tarihi -
manya tarafından İfgali üzerine Kopenhag an ne §8.Ilh bir sahife ilA\•c eden tn. 
Amıterdama geçen bazı ecnebi zevat, Danimar- gil.iz donanma.ama ka~ı lngU!z 
kadaki bütün benzin ve petrol stokuna Almanla- milletinin dn:-,•duğu şükran ve tak· 

dir hislerine iştirak eder-., 
rın el koyduğunu ve en küçük miktara kadar bü· AL~IA.'\YA, UONAI\'MASININ 

tün benzin ve petrolların toplandığını söylemek- t!çrE Btıtn.'1 KAYBETrt 
Pari.". 14 (A·A·) - Fransız u. 

tedirler. kert mahfellerinde hasıl olan ka • 
lNGlı.tZ KRALI NORVEÇ \ \'eçlilerle yanyana h.ırp ederek Al· mı.ate nazaran Narvik muzafreri. 

KRALINI TEMiN EDiYOR manyanın son taarruzunwı haina· yeti, siyasi ve ukerf 11ahada mil. 
Londra, 11 ( A.A.) - İngiltere ne olduğu kadar cüretk!rane oldu· h.lm netkEılar verecektir· Bu mah· 

krah altıncı George. Norveç kralı ğunu isbat edeceklerini maje.;;teni· tellerde destroyerleri tahrip edL 
yedinci Haakona aşağıdaki me..:ajı zc temin f.<lcrim. len Almanyanın donanmasının Uç-
göndcrmiştir: NORVEÇ DON.\:'\'"MASI te birini ka:rbettiği kaydedilmek. 
Almanyanın merhametsizce ve MÜSADERE EDiLMİŞ tedir· 

evvelden tasmim ve tasavvur et- Berlin 14 (ra.dyo) - Dün ak· Diğer cihetten ayni mahfellerde 
mek surctile mem!cketinizin başr şanı Len şehrinde yüzden fazla düşman tayyarelerinin uçmasına 
na harp bel~Sinı getirmiş olduğu Norveç ıabiti silahlanndan teait müWt yegane hava meydanı o. 
bu nazik anda, majestenizle mille- edilmiştir. • lan St.avangcr t.ayya.re sa.hunun 
tiniz tarafından gösterilmiş olan Diğt.r taraftan, bQt{ln • Norveç bombardmwu gibi hava hareket
vekar, şecaat ve metanetten dolayı harp gemileri Alman bahnye ku- terinin ehemmiyeti tebarüz otu. 
majestenize kendimin ve impara· mandanlığı tarafından müsadere rllmektedir· 
torluğumun derin hayranlıklarımı· edilmiştir. C'.emilP.r, Alman tayfa· Bu han meydanı İngiliz t.ayya· 
zı bildirmek i terim. Bu mihnetli lan yerleştirilerek derhal Alman relerlnin hUcuınu neticesinde cld-
anmda Norveçe karşı derin bir hizmetine alınacaktır.. df hasara uğramıı;t.ır· Bu cihet, 
sempati ile mütehassis olduğum roı, RE\'NONUN ÇEMBER· eııa..oıen Norveçte nearlyat. yapan 
halde hükO.mctimizin Fransa ile LAl'NE MESAll Alman radyo istaııyonu tarafından 
tamam.ile mutabık kalarak Norve- Parla, U (A·A· > - Pol Reyno, l teyit edilmektedir· 
çe elinden gelen yardımı yapaca· İngiltere ba§\'Ckill Çew.berlayne Bu mah.fcllcnlo Almanya tara . 
~ve müttefik kuvw•tlerin Nor-

Saraydan 
SanRemoya 
San Remodan 

Mezara! 
Vahidettinin TUtUncu

ba,111 Kayserili 
ŞUkrunun hltıraları 

Hatırayı yazan: 

Golden soma oyun sam an zaman her iki takımın 
.. ~ci~imfl.ı;;t! tJ.~t!nda·geçti l~kat !1etice deiiımedi 

3<aff defftie 
YARIN 

HA BE R'de 
... ba§lıyor 

Milanoda bir fabrikada 
infilak 

Milatıo, 14 ( A.A.) - Milano 
da Pirelli fabrikasında bir infilak 
vukubulmuşlur· Birkaç amele ya· 
ralanmıştır. 

O~LE· GAZETELERi 
NELER Dl YOR? 

Ak,am: 

Şehrimizde bulunan Ma.carlarm 
llçUncUsU ~ takımı ~ i · 
kinci oyununu Feııerbalıçe atadın. 
da Fenerbahçe ile yaptı ,.e mll.Mba.. 
kaYI 1 - O kazandı· 

Bir gUn evvel Galat.asaraym 
karpmda 6 - ı DlJlğlüp olan 
Macarların Fener kaf§ııımda da 
mallQ.biyeU beklenJyordu· Diln, 
maçtan sonra kafile reisi.le göıil. 
een bir mulıarririmlze ka!ilc reisi
nin verdiği beynnatı Haber refiki· 
mb:de neşrederken, orada Klşpeş. 
tJn bugiln. da.ha tyi bir o::ı-'lln çıka· 
racağmt ve neticenin lehlerine o. 
lacağmı söylediğini okıımUfL'lun~ 

dur· 
Ka.flle relslcrlnln söylediği de

mek ki boş değilmif. 
l\laçm Ta.bllih 

Oyun bqlad.ıit zaman mlaattr 
talmnm bir ıUn evvelki kadrosu· 
nu aynen rouh&lazs. ettlğtnl görU. 
yoruz. Bıına ınukabil P'enerbahçe 

lan arasında birinci devre sona er 
di. 

tKJ.Nct DEl"RE 
Başlangıçta rüzgAr Macarların 

lehine.·. Bundan istifade eden mi· 
safirler, .Fener kalesi önünde 10 
dakikalık bir hakimiyet tesis etti· 
ler. 

Bu dakikalarda gol yemeden 
kurtulan Fenerbahçe bu &efer 17 
dakikabk bir Mkimiyet kurduysa 
da. onlar da bir sarı yapamadılar. 

Bu suretle geçen 27 dakikadan 
sonra, geri ltalan 18 dakikanın mü
him bir kısmı misafir takımın hü· 
cumu altında geçtt. Ve iki takım 
neticeyi değiştiremede.., maç 1-0 
Fenerin aleyhine bitti. 

fmdan ııarfedl!en gayretlerin Uç 
hedefe teveccWı ett.lğt eöyleıunelı 
tedir: 

1 - İsveç bud.udnııa doÇtl, 
2 - Oslo ve Trondheim de.mir" 

yolu imtid.a.dmc:ı. 
3 - Bergen i!ltikametiııde, 
Norvc~te bulunan kuvveuere 

gelince, bunlann 2 veya 3 fırka 
kl}dar olduğu, ya.nl 35 bin kişiden 
ibaret bulunduğu tahmin edilmek· 
tedir. 
ÇÖRÇİL, NOR\'EÇ BAREKA'l'I 
HAKKINDA İZAHAT \'ERECE1' 

Londrn, 14 (A·A·) - ÇörçUl.n 
salı gtlnli avam kamarumda Nor" 
veç &alıilleri açığında ve B:ıltık 
denizinde cereyan eden hattJri.t 
hakkında izahat vereceği blldlrll • 
mektcdlr. 1cap ederse. milzakera • 
ta çarşamba ve pel16mbe günleri 
de devam edilecektir· 

Bugilnlerde bir gizli celae akte " 
dilerek iktJsadt harp veya hareJtl. 
tın 8evk ve ıdaret1i hakkmda mU· 
zakerelerde bulwıulma.ıır lbt.iJnali 
de Vardır· 
MA YN TARLALARINDA BlR 
ALMAN NAKLİYE VAPtJNlf 

BATTI 
Londra 14 (Radyo saat 18) -

Müttefik kuvvetleri Afman1ar3 
karşı iki yeni muvaf fakiyet dah3 

kaydetmiştir. Bunlardan biri 1 
Alınan muhribinin tahrip edilınt" 
si, diğeri de Baltık denizine maY11 
dökülmesidir. 

Bal tık denizinde ınayn döJdilel1 
sularda ilk Alman kurbanı bir ~ 
ker naldjye gemisidir. Son gele!? 
bir telgraf haberine göre, ge021 

maynlara çarparak batmış ve ta>" 
falarından çoAu bir Alman rnafl' 
toplama gemisi taraf mdan ırurıa· 
nlmıştrr. 

NORVEÇLiLER BUYOK_!'f .. ~ 
KA VEMET GöSTIRlYO~· 

Londra, 14 (Radyo) - oıto 
civarında üç noktanın daha ~~ 
man1ar tarafından iıgal edildiv 
ahkkindaki haber Norveç ~- .. 
fili tarafından tekrlp edilm~ 
ve burada Norveçlilerin biiy. 
mukavemet gösterdilderl bitdJrıl• 
ınektedir. 

Diğer taraf tan Btrgen'e ~ 
nlan İngiliz aakcrleri kuııı&" 
danı Norveç kumandanlarile bt• 
rabcr kuvvetlerini tqkil1tlaı\dır• 
maktadır. 

Stokholmden bildirildiğine ,ıs· 
re, Almanların, i§gal ettikleri ye.r 
terden içeri doğru harekcleıl ?-il• 
yük mukavemetle kartılanınıJtır0 Umumiyetle aahilden en fula 5 
kilometreye kadar varabUmitler
dir. __,.,, 

Askerlik ilAnları 
ihtiyat yoklamasına 

davet 

( 
• ·~"' ___ ...._, ..... 

.... •).• ~, 

nın hataları dolayısile taarruz ha:· 
line geçen bir fekil \'e mana anla· Dikkct1er •Ütununda "Alman· 
mak lAzmuiır. Dü~man taammınu tarın beşeriyete yeni bir hediyesi" 
püskürttükten sonra yapılan, mu· bqlığiyle yazılan yuıda §Öyle 
kabil taarruz mefhumu da buna deniliyor: 
dahildir. Savaşlarda vukua gelen ·:- Na:iler. Norveçi iıg~ için 
daha bazı tabfrlcri de izah etmek tunıt kılıgında asker gonder. 

111 kadro Ue: 
Fenerb:ıh~e: Cihat - Orhan, 

Şm·kct - Hayati, Esat. Belat -
FDaet, NIM.'J, Melllı. Tank, Jl'lkret. 

Oyuna Maca.rlnr başladı· 11.k da. 
ktkada bir korner kaMndılar· Fa
kat bu korner atışirıdan m.lııallr 

Bu netice de gösterir ki Macar
lar hiç de ı.a~,f bir talom değildir. 
Dünkü farklı galibiyetin en mil· 
h1nı sebebi, ~Iacarların yol yor
gunlu~ ve aynı :ıamanda Galata· 
sarayın son sen~erde göremediği· 
miz derecede yüksek bir oywı oy
nanıasıdır. 

Beyoğlu halkevinin 
kır koşusu 

Eminönü Askerlik şuheaindea: 
7 Nisan 940 ıilnlil celp t~ıss' 

ektir: 40 
Toplanma günU 19 nisan 9 _ 

gilnU olarak il~n edilen hiç •'7!
lik etmemi§ 316. 335 ~dahiO (IJf
ğumlu jandarma ve gümrük • o 
fına mensup eratın içtima "~e-
25 nisan 940 perşembe olarak 

~· •icap eder. Her zaman so::ırlar: !Dek hileain~cn lıti~adc ettikleri 
Savaş niçin yapıhr? Strate1ı kati · ıç.~. artık blitün dUny~da, ccnebt 

ŞEKİL 3 neticeyi alıncıya kadar çarpı§IDaya dU§manlı~ arta~: he~ yabancı. 
A krokisinde ıfudüğümüz cep- müsaade eder mi yoksa bu çar- yı, her reJım kaleyı içenden fethe 

heden savaş tarzıdır ki buna misal pı~ardan b~~ka şeyler de gelmit bir hilekar sayacaktır." 
olarak da Karelide deniz ve Lado- beklenilir mi? 
ga gölü arasında gayet dar bir sa· Mesel~. geri kıtalar katr netice
daha hareket etmek mecburiyeti kendilerine gelinceye kadar sava~· 
olduJu için zaruri olan harckitı mazlar· Zira bu faydasızdır ve çok 
gösterebiliriz. pahalıya mal olur. Bu kıtalar an- · 

Bu vaziyette kati netice ancak cak ötekilerin yeni mevzilerinde 
kuvvetleri toplatarak cephenin bir vaziyet alacaktan za..-nana kadar 
noktasına saldırmak suret.ile alına· mücadele ederler. Demek ki bun· 
bilir. Nitekim Kııılordu da Sum· rm vazifesi katt neticeyi aramruc 
maya taarruz etmişti. Taktik, bir değildir. Onlara emr~ilen müca· 
sahrada cephe yanlışını gösteri·· dele mahduttur. Ve onlar oyala· 
yor. B krokisi bize taktik ihat.ayı mak vazifesile mükelleftir. Orle 
göstermektedir. Bu usulün rucha· vaziyetler olabilir ki kuvvetlerin 
niyeti vardır. Zira rakip uzamış grupıaşınası işinde düşmanı aldi\!· 
w geriye doğru kıvrılmış o!an mak icap eder. O ıaman .zayıf !'ir 
cephelere lhth-at kuvvetler sevket· kıta, geniş bir cephe .~alinde ııd· 
mtie mecburdur. Bu vaziyette ~ dctle taamııa r,e\icedilır. qyıe ki 
virıne kuvveti içinde, ihata eden düşman onun karşısı~ gemş mik· 
taraf ihata edilene nazaran topçu yasta lmwetler sevkıne mecbur 
nepni daha Jruwetle teksif edebi· kalsın. Burada biz esas taarruzu· 
lir. muzu dü~ cenahından ya~· 

Bily1Jk muharebelerde tabüdir nz. Herhangi bir yerde cem;ıi~· 
ki bu §ekil hücumlar her yerde miş olan kıtalar ~rl~a yer_ıı. ~ır 
vaki olmaz. Böyle muharebelerde istikamete sevkedilebileceklen ıç.ın 
genif cephe kısımlan vardır ki mukabil taraf bizim taarruzumuz 
orada cephe çarpşnaları hüküm kar§ISIDda kuvvetli bir cephe k~ 
<IJnt. Sonra öyle Jamnlar varılır makta çok müşkülat çekecektir. 
ld mai w mevki itibarile ihata Hakild kıtaları gizlemek için ha· 
hmeketierint milaaitf:ir. Ha.ttA öy- fit kıtalarla yapılan böyle sa\'aş1a· 
le yerler w hail~ olabilir ki her- ra z:ahlrt sava§lar derler· Bu h~ 
banal bir Jmım dOşrnana yandan ket bana iıtirak edenlere çok ıayi· 
!'iP ~ a1dJllnak ~ at Wtdirebüir .. Zira hakild bir ta· 

Son Poata: 
HergUn •Utununda Ekrem U· 

şak.lrgil. Almanyanııı Norveç sa
hillerine uker çıkard.rklan gün
denberi değişen vaziyetin hulasa. 
sını yapıyor ve neticede diyor ki: 

" -Almanya harp ccpbcsinfo 
genişlemesi b:ı.kımından da olsa 
ziyanhdır. Vakla mükemmel bir 
sürpriz eaeri olarak Norveçe çık
mıştır, fakat orada kalması milın· 
kün değildir. Muvaffakıyet mu. 
vak.kat olacaktır." 

amu olmadan düşman bizim ma· 
nevramııa• pek kolay düşmeı • 

İştirak eden kıtalarrn ıniktarma 
göre muharehe. savaş. müsademe 
vesaire gibi tabirlerde kullanılır. 
Kütlelerin büyüklüğü gözönünde 
tutularak muharebe taktıği, savaş 
t.akti~i gibi tabirlerde savaşan bü· 
yük bir topluluk içinde bir tek 
mOfrezenin alacağı ,cıziyete göre 
de mücadele takti~i tabiri kullanı
hr. Müsademe ciddi bir janrjarma 
eşkiya kavgasına kadar dü5ebtlir. 
Nitekim bugün garp cephesinde 
yapılan çarpı~alar da bu ne\iden 
gu, 

t.almn istifada edemedi· 
15 inci dakikada ro.isa.fir mu. 

hacimlerin ~k tehlikeli bir bUcu· 
munda Cib.adm fevka.llıde bir pllS
jonh gUzel bir kurtarışını ı;örüyo. 
ruz. 

Sııbanm, yağan yağmur yih:lln -
den çok çamur olutu, Fenerlilerin 
top kont.rolıınu mllşktil bir şekle 
sokuyor· 

Buna mukabil, çimtn sa.haya a.. 
lışık olan misafir takım oyuncu.la· 
rı vaziyete daha bAkim göı:UkUyor. 
la.r- • 

Nihayet birinci devrenin 22 in· 
ci dakikasında, rvtacarların merkez 
muhacimi, ortadan bir hücumda 
takımının ilk golünü atınca, Fe
nerlile.r c.anlandı~ar· Heme.n rakip 
kaleye inen Nın l~civertliler, tam 
gollük bir fırsatı kaçırdılar. 

Bu kaçarı fırsattan sonra, Ma· 
carlar ağır basma~a başladtlar. 

Şimdi. Fener kalesi ağrr baskı 
altındadır. 

Fener haf hattında ~tta.n baş 
kasının bozuk oyunu misafirlerin 
Fener ruSif sahasında yerllŞllesine 
r..:eydan hrrakıy'Or. 

29 uncu dakikada küçük Fikret 
güzel bir hiicumda kaleciyi de dı· 
~an çekti. Fakat bomboş 
kaleye topu sokamadı. Direğe vu· 
ran top Kişpeşti bir golden kurtar 
dı. 

Bundan sonra tekrar b!kimiye- · 
ti etlerine alan Macarların hücunı-

Beyoğlu halkevinin terUp ettiği 
llçllncU k0ı~u dtin Şişlide yaptldı· 
Neticede: 

1 - Osman (G· S·) 10, S9, 2 -
Takfur, 3 - Galip, 4 - Ra8im 
oldular· 

Voleybol 
Galat.asaraym tertip ettiği mil. 

uba.kala.ra dün do klUp lokalinde 

ği~tirilmiş tir. • ., 
Şubemize mensup 3anda~ tsS' 

gUmrük srnıfma mensup e~e 
mezkur günde uat 9 da şu 
hazır bulunmalan ilAn olun~ 

devam edildi. • 

tık kat"§~ma Fencrbahçe • Bey O k k .. H lk "I' 
ler?e)i nrasında idi. Fener gelme. J ıJ8 ır oy. a 8t 
dJğınden, n eylerbcyi hllkmen ga • 
Up ilan edildi· Bu suretle hUttın • koşusu 
rakiplf'-rlni yenen Beylerbeyi .<ll~; 1110 
kil maçtan ımnnt tcrt.lbln hlnnc:.a Ilaktrk- h Ik vinin il Uncll ıo' 
oldu· oy a e ç pd' 

San grıı ta. Be lkt.&e • To ka· !;oşusu bu sabah sa.at 11 de_~~d, 
· P ' ~ B lP p ınıııtır· Koşu İncirlldağı ile ~11' 

prya, Slıkı:nnnniye - n.,azlçlne 1 .. d kl """• kilo etfl'""" 
Altmok • Eyilbe, Alemdar • no- tohy darasın! at ·~ nı 
ğ A·ıt t ,. Boy 1111 -:a a a o muş ur- .ı• anspora, m ııı:; • 00 uspo K dört tl t ,_ .... _,, r 

al. idil oşuya on a e ~ur-.~.,., 
ra g ıp ge. er- m.lştlr· Neticede blrincl111i !la"""')• 

ikinci küme 
b Alımet (13 dakika 32 ~
\klnclllği Yatar Bolgü.n (13 ~ti 
ka 40 aaniye), üçllncUllllil 'l':;t 

Lik maçları Andoniyadis cıa dakika ıso ~ 

Şeref stadında: :ıe), dördüncUlUğU Cevat (V ~ 
( 13 da.ldka. M saniye), beftıl ,J-

Bt.gil-ı Şeref &tadında ikinci Ba.rker (14 dakika 30 saniYe.)._,,ı· 
klime lik maçlarına devam edildi. tmcılığı Feyzi ( 14 dakika SS ti 

tık maçı Beyoğlusporla • Davut· ye) kazanmışlardır· AeJ': 
paşa klüpleri oynadılar. Beyoğlu. Koşuyu müteakip blll!:e\i f ... ~ 
spor ü.ııtün bir oyundan ıonra si tarafından atletlere bir çtS 
maçı ı . ı h.zandı. ya!etl verllmlşUr. 

111
.: 

!kinci maç Anadolu ile Galata. Bakırköy halkevlnin ôörd 
pn~lcT ·arumda cereyan etti bu ve llOD koşwıu 28 nisanda y1-P 
maçı da ..AnC\dclu klilbU l ... O caktır. Bu kOfU altı kilometre ' 
kazandı. .ı:a&tu: 
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~~ 1:nm:ııu~·ı·18flmt7li 
l\larvik'te 7 Alnı an 
~estroyeri b~ 
~jl~ INGiUZLER KATTEGAT BOGA .. r ....... · ... ;u·a·r .............. . 
~il•h~e. jlı~DAN liTVANYA HUDUDUrA bahanesnue 

~~~r~ KADAR MAYN DOKTU .. LER BELGRADA 
~ 11 Urınaıc, bitaraf gemileri mua A ı M A il 
~"!!,;~;;:~~~::·:. Mütıefiklerin bugün Norveçe asker ı! H · N L 

~ ~ :~~~ecı:rv::uım: ihraç etmeıeri bakıenivor 1· O O l M U Ş 
'11r. ~ enlerde tetkik edllmekte-
>'lrııa bir ZAlnandıı mllzııkerestnJ l.oı:ıc!ra H (A.A ) Amirallik i 
"e a.. caJctır. Bu kanwı 1327 tarihli makamı ~lldirlyor:. - 1biı!t;t;"~;~ 13 (A.A.) - Röyter 13eyyah akını Yugos··ı 
~tUJnaraıı ganaim! b:ılırlye mu· Narvtkc kargı ynpılan taamı.ı:a blr !nofüz ve Fran h .. k~ l• ı 1 d ·· J 
bu~Qltaııununun yeriııe geçecek ve çok lnglllz muhrfpJerl iştirak etm~- rin' o •• , sız .u umet ,_ i avya a şup "e 1 • 
'··- UıUyaçıara gl5re hanrlanı:nış Ur. Muhripler, \'ls!ımlral \1UıJvart· ın Norveç huı:umetıne derhal 1 TI h tt .. ÜI .. 1 
'~"'"· :Ko.nuıı ıs·. ...ftddcUkUr. • ve müessir surette yardım eh bu. a 1 ye e g o' u yo '· ..... hun bayr$ğmı hıımll olıın Voraplt zırh 1 

ı.. .. ,. •·ı btııo ... k"-· .. "'--· --•-• .... eh ıı un<:cal:bnna \'C miıtte!il;Jcrin ' - ~ v.. ...... .... ._... ıw.uu .... ..,,. smm kumıı.ndası altm~a harcltet et· 
~ eeı.~ u 8&bahkf clwpreslı: .A:ııkara. ın~lcrd!r. Norveçe asker ihraç ce~ceki~rirı~ J;Ukrc§ u (A .. A .) - Hariclyc Gll 

~..,.llliz.e ge•-• .. ur. d~!r 1 at'i temin.:ıt verdikleri bil· :::rı ~atentto gnzcte.:llcre b<!yanattn 
ouu,. Nnrvtk körfezinde 4 Alman dcstro· 

c!ıı.. ·
11 

bir -üddet en1o-'-'•de kal· diriln~ckte:iir. bulunarak Homanyııyn SovycUcr bir· -...ta .... w-•..,..... yeri batırılmıştır. 3 Almıın dcstroye p · 
'au,:ııra. Ankaraya dönecektir. rl de Narvikc 7 m1J me!l<l!erle l;:iJu ı::-ıs, 13 (A.~.) - S~l~hiyct· i ligi tarafmdnn h!ı;blr ocıtı.ı UvdJ edlt 
~tıı dtı kU 8an:ıplon ekspresllc :tm1ç bir Fyorddıı bntırılllll§ttr. li Fransr~ m:ı.h::lili isv .. çin A!. ı mcdlJtnl ve ~yie bir notanın tevdi 
lıt;:,-~t.ı rt ld§iltk remnı bir ticaret Oı; 1n..,"1llz de3troyeri dU§manın &te· ıotnya ta.:-;ı!md~n istilaya uğra. edilmı:,ccet,ilıı liı:ntt ~tU[çlnı ı.u,, .emiş 

• tt. gclJtıı .. ur ması halinde İs\·cçe mtit~efiklerin tıı. •'Iıomnnyaum koın~ulnrile mUna 
"ll.Yet " • §i!e lın.it surette ba&'U'a uğramıotır b 

t\ıt l'el8I Or H&D5 Ebrard mev Ba"ka uı..,18t ''Oktur. iltiln kuvvetlerile yardım etır.e· scbetlerl iyidir ve ortada Romen hal 
ıı.. .. ~ · • "' " " ğe k?.:ar verdil:lerini bildirmek· kım endl§eyo ciU.;ıtlrcec!k bir ~y yok ~Je1ı ... ~ CSaıılnrı d&hlllllde iki Yedi Alman muhrlblnln tayfası 
ttııı.. """' u....... tedirlcr. r tur . ., ""'i!letzn -• mllnaaebeUeriııl 1000 l:f§ldcn tıı.zı.ıı. olduğu tahmin e· 
~ "" tı.lt tıze~ hükQmetlml.zle to- dilr:ıct:tcdlr. El'.11L B4:nTEN SATMADI ı .., nın._,_ p . TALYA ve U~ANIN 3ALKAN 

~ere<ıe bu1uııacağmı blr Amirallik, Ska.ndlna\')'& aulamıda "-"'lS, la (A.A.) - "Emil st\'ASr.TLF..ıU r...' ııayJemf§tir. hn.rekAt yapan denlz kuvveuerl tıq Berte.," is:nindeld Fransız: kru • 
"'40 "ctııı d~ bulwıaııla.n 't>P.ya.nna. kwnandıuu amiral Charıes For.be.ın va:öri:nün Şi::ral denizinde Al. i Londra, 13 - Ba.lluııı devleUeıt nez 
~ l1ç ~e nıecbur tutan kararna· vıaaıııı.raı Vlhtvarthı ve bu harekata man harp gemileri tarafutcian ba· 1 dlnc!olct tn.:Pllz elçileri konferansa la 
l1 lal'lln. .. ~ük nıQddeU taW g1lııle. l§Urak eden subaylarla efradı tebrU tmltllğı=a dcir Almn propagan • gtlterenln Roma ve Uoskava büyük 
~~~dan yarm ak§am bit· etml§Ur. daSI tarafından yapxbn haberler elçileri de ~Umk etml~lerdlr. Elç:ıer 
--ııa bey • Yarın akpma kadar her· BUOUN lHR.AÇ llAREKET:tNr.ıl salAfıiycttar hir ınenbadan tekzip Sovyet ve lt.atyan hUkQ.meUcrinln 
~U:ı~elertnJ mmtak& tıea.ret BAŞLAl\IASJ l'IUllTP' .. '\IEL edihnektedir. &!kanlar haltlund&ld ıt.;·o.act ve ta 
~ ~ vernııı olmalıdırlar. Ya.ıs Btokholın 14 - AllilAJı Iıaberlen KARA YA NE.DEN DERHAL savvurıa.n hakkında Lord H&ll!aJuıa 

"~·- t ~er veya beyanna.- ıısre lnı;Utz:Jcrtn Narvlktekl bahri mu AS etraflı izahat verml§lerd!r, 
'ı a·k-.r enıcr ba.kkmda milli ko- vaUaklyeUcrt kara harekAtaıın rnu I{ER Ç!!<ARILAl\iA[ I? 
"'-· aııu Loadra, 13 ( A.A.) - Tim es ~lıtır. nu hük1lmlerl t.ıı.tblk edl· k&ddemesldlr. Kanıya çıkacak mut~ 
~ flk kuvveUcrt yoldadır ve bUgün lh ~;:;sinin asker! muharriri ya • 

>tr~~ l11nıerde oehrlmiz:e muhtelif raç barekeU yapılması muhteı:neldlr 
ı,,_l:!ır ıı .... ~ıızu ıııüvaredatı artml§tır. lngtıız !ilo:sunun gelmesi Ozcrlnt' MUttefikJerln Norveçte karaya 
""ili -"il.Ya kaı:ıar asker çıkarmasını sabırsızlıkla 
Q lıtf 'ıci Anadoludan mQ. Nan1ktek1 Alı:nruı kltaları ıeh!rden ~kllyenlcr, l:>Qyje ... blr J\.Jreket' 
~'ftn-~ Plırtls1 de gelecellf ve b1rQ çeklliıil§wiil"r. • ne gibi·meselelere bııg"'l; '6'u1undu· 
~ hıı ... ~ .~ en az on lnıruı • 
o . ~ Lonıtra. 13 - Remı:ıt Norveç tebU· ğun .. u bell:l dü:-ünmemi:olerdir. ». .. '-tın hı..__ Yor. \ • • ...,.. •ı.. -vvanı ı ·. lki sene e""VCl ln:831 hl ten Alman Oneeden maJQmııt edinmeden 
~ tcıa tly ıı.rınnı a.z oldUğU za. la.mı 26.ooo tonluk Gnelse.n&u drltno- aske!' ~vkine imk!n yoktur. tb· 
'lh..~·~ c1ota atıarı ytlbeltenleriıı bu tun o~• ~ı.- ra,. hareketi' bfr mukav-etle >t~'Qe Ply Yıaile cllcrlııdeld mallan wı .,.o ...., .. nıncıa bııtbğı teeyyüt k ır ~ ... 
•~o kaı~~~ çıkarmak mecburi· ebnektedlr. NorveçlUer, alu,,&r bin ar~ılaştığı takdirde dil_şmanın 

ı.·~8e.h~ 111--.ıuU an 86ylenmektedir. tonluk Karlaruhe kruvazörleri blrçolr elinde mitralyözler bulunmasa bf. 
~ hltaı .. ~ı bonosu ıotnde aon 0 muhripler, nakliye vapurlan, torpU le, mii~kül bir askeri hareket o. 
· 11aı dtın --.un &ııbıkalılardan AU tarayıcı gemileri bııt.ırmt§lardır. Ba· lur. Dü~mamn kuvveti ve aldığı 
~ ~lılt Suttanaııınet ıruJh blrincl tınıı.n harp ve ticaret Alman gemile· t:rtibat hakkında kat'i fikir hasıl 
t,_ .. ~llıat ~a.<ıtııcıe ııorguya çeldim!§ lerlııln adedi 30, hacmi lsUaplan da etmeden ihraı; hareketine kalkr~· 
ı.:ııoıarı ıkoY\lncunıın verd!ğl sah 70.000 tondur. mak çok tehlikeli ve f elakctle ne· 
"1ı le ba,ı..~endUııııı tüccar diye tam YENi 1'1Al.~ TARI.ASI ticelenecek kadar tesadüfe bağlı 
·-~at ·~na Ciro etmekten 811 .. 10 Lo bir teşebbüs olur. 
~ ""'r " ndra. 1' - Bahriye nezareti D'ğ raf k i 

1..._ ..... 'h- 111~111ında dem•·tır kJ: t bllğ t ı er ta tan, as er hraç e. 
~ -n "' '51 e edi~·or: ııgilb: bahriyesi d bil k t f f ~'"- ·a ,uı C~daıuau çıkann&k taraf .. __ e me ç n mu assal ve yeni 

-.c:ı nıww Kattegat boğazından mat·.. f tin t.~· 
0 

°totratımı v~rml·thn. Llt um•ta s at etmek lazımdır. 
~ .,ft__ ~ vanya hududuna kadar yeni bir B .r..-k· 
''• )a ..... 

1
., """"1&

1 
lllhte blr nUtua kA- ugun il şerait dahilinde, Nor • ~' ..... ., mayıı tarla& vücuda getlrllmfştır. b kabi 

ıı. ~te ıtt tnza1&r be.rı!m değildir. Bu, birkaç gün evvel '-.onulan veçten u 1 malQmat istihsali 
ltAt.~ ~tuUnı. ne lı:nza attım ve maynla.rm devamını te~"" etmek- çok müşküldür. 
,~.ft.t- tnı,. tedfr. &AU Norveç kttaları kahramanca 
ı:aı.~1l J'uat hakkmda tevklf Yen! mayn tarlası Alman donan dövüşüyorlar, battA bizim kuv· 

BELGRADA 6EY1'AB AKINJ 

Parta, H (JladJ·o) - Belgrad fuarı 
mltnasebeWe sayıaa Alman seyyah 
larmm Bclgrada geldlkJert görWmek 
tedlr. Ma1Qm olduğu Uzere, Alma.nl•· 
m raamleketlerlnı t.erkctmelerl harp 

dolnyıslle mcnedilml§ buJuııma.ktadır 
Bu aebeble bu aeyah akını §UpheU blr 
:r:ı:ı&hlyctte görülmekto vo kczıd!lerlnt' 
seyyah ııllstl veren bu Almanlarm Nor 
'ııçte olduğu gibl ba§ka maka&Uartı 
Yugosla\·yaya ı;eçlrilmJ§ olmaları 

T:luhternel g6rülmektcdir. 

Almanlar bir 
lnJihz kruvazörünP 

batır mış:ar 
Berlln, 14 (A.A.) - Alınan is 

tihbarat bürosu, Alman tayyare. 
]erinin Şimal denizinde ikı ingili: 
tahtelb:ıhirlni batırdıklarını bil· 
roektedir. 

SON DAKtKA - 14 l\~S.~"i 19~0 PAZAR - 3 
....... --------~-----...--

No 8D Y·.,.an: Orl an f r..lım Gök,,.f! 

V~k.tini bilınlyo:du.. Yolda.ki 
kar lrğm ta ii bir 'karanlık nu, 
yok• gf'cl'.nin lror"'nlıı;ı nu oldu. 
ğunu anlıyat:lıyord.ı. Belki de 
_, ündilz olmu;tu da haberi yol:tu. 

Yol':n l:ir no~tasrnda oturdu: 
- Hele §Urada biraz dinlene

yim, sonra gene ba~la.nz •• 
Yere tahminen bir uat kadar 

uundr. Biraz uyusa, belki daha 
zin:ie, daha sağlam • olarak kal· 
kac:ıktı: fakat imklnaızdı. 

Tahminen bir saat k1dar otur
du ve kalktı. Sola doğru aaptı. 
Bir müddet J!'itti. Kcn:il kendine: 

- •Allah Allah .dedi· bu tarafa 
hic; ~elrr.cmi~im .• 

~ur"ada~i yol, aynı zaman~a 
muntaz?mca ic'i. Gizli bir ıevinç 
kafas·nm ic;!nc!e çal.-tı: 

Bu yol, i~ uç~an b~rine gide· 
cekti: Adıclarmı gıkfaşt:ırdı ve 
bir nokt:ıda karşıst."la bir duvar 
çıktL Tavan burada gayet al· 
çnktı. Bir ad;r:ı daha atmak fote. 
di, fakat aya!rbrı bir ta§ merdi· 
vane çarptı: 

Tamamdır Artık bur-..da ara§· 
tır:nak ldzımdı. Duvarl::m, tavanı 
yokla.nuğa başladı.. Dı§arıdaki 
gilrilltüler gayet ya!.rn geliyordu. 

Dokunduğu dört kö2e l::!r talın 
kmftlcafiığım hisseder gibi cldu. 
Taııı te~:rar- sttsınca, y.erinden 
srkıvcrdiğini gördl.i. Falt::ıt o ka· 
darla kalmr~tı. Kendi kendine: • 

- Doğan dedi burad.ın hiç ıy
rı1111ağa g~mez. Kurt-.ıluf deli~i 
burac1a çıkacak. 

Doğ;;.ıı bunu miltealob te.krar 
faalitc ge~ti. Saatl:r, azatlerl ta· 
kib ed~ordu. E:amı iyice aeıknuı
tı. İ~deki · bo~luk geni;liyor ve 
elleri, ayaklan hafifçe titriyordu. 

Kimb1Ur ka~ saattenberl bura· 
ela bul.unuyordu. 
. Taşın çıktığı yerden mfif bir 

rilzgAr geliyordu. Bu en bUyUk 
bir miljde idi Demek ki, aralıklar 
vardı. Diğel\ bir Uı.§t yokladı ve 
çel:tl 

o da sözülüb çıkmea bir delik 
a~ldı ve içeriye bol bir ı§tk aUzil· 
lü1:> girdi. • 

Bu ışık çıkar çıkmaz, Doğan, 
bağırmamak iç!n kendini %Or tut· 
tu ve. ettafına h?ktı. DlSrt, bet 
metre•geride kliçUk bir kö~e var· 
dr. Oraya doğru gitti. Burası, kil· 
çWc b!r girinti halinde idi ve ta· 
vanında bir kapak vardı. Artık 
dayammadı: 
-Tam.anı! 
Diye bağırdt ve kapağın tam 

ortaaındaki bir noktaya kuvvetle 
ba~tr. Ka!)ak, birdenbire açıldı. 
Burada da üç basamak vardı. Do
'{.:ın bu basamakbn tırmandı ve 
kap:!ktan evvela ba§mı çıkararak 
etrafı tedkik etti Sarayıa bahçe· 
::inde idi. Durma~a, tereddüt et· 
mof.e gelmezdJ. Ak$i takdirde e
bedt olarak bastınlabilirdi. 

Birdenbire dün akşamki kadım 
gl>rilr gibi oldu. Bulunduğu yer, 

yak b,. ıııa bıpana dll~m bir lf• 
sa-a benziye::ek . 

ll ridc a>' k sesl ... rl !;ltlr gibi 
ot.:u, hem~n l:::?.pa,) çekti ve tek· 
rar içeriye girdi. Onlar geçtikten 
son;a karar verecekti. Eli ayağı 
tftrıyor:fu. Zavallı farkında değil· 
dl ki. o, 11'.ı izbede iki gece ge'"lr
ı:iılştl. Açlıktan, hali pek fena "01-
mu§tu. 

••• 
Dorota, pencereden bakıyordu. 

Sinirleri çok bozuktu: 
- Gidiyor! Gidiyor" Muhik· 

kzk öldU.. 
. Eıet, yanlıt değildt Uzakta 
bir burun ilzerinde duran gemide 

Hal:il;at ~ok korkunçtu. 
Doğan, bir gemi üstüne dü1en 

güllc!erle parsa parça olmağı, bir 
at üstünden u~urumlara yuvar .. 
lanmağı, dalgalar arasmda uzun 
uzadıya çırpınarak boğulup git
meği, h.,lıçl~r ye silahlar nltında 
can vermeği, bir hapish:ınenin en 
derin, en izbe köşelerinde iplerle 
boğulmağı, asıl?Df ğr, balta altın· 
da boynu koparıbrak dünyayı 
boytayıp gitmeği ve daha neleri 
tahayyül. ctmi~ti. Bunların hepsi· 
ni, peş!n:n kal::ul ctmit bulunu .. 
yordu. Geçirdiği hayatın, b!Syle 
neticeleri ol:ıbilirdi. Fakat hiç bir 
zaman için, b!r kadm elile, b"1le 
b!r yeraltı yolund1 diri diri caıı 
vereceğ:ni hi_ç hatırlamamıttr. 
MUm!::ün olduğu kadar itidalini 
el:l:n bırakmamağa çah§ryordu. 
O takdirde belki hakikaten malı· 
Y<l'lup gideee~tl. Bunun aksine o
larak, ihtiyatlı, itidalli davranır 
ve htr çareye başvurursa kurtul· 
mlk ihtimali de vardı. 

Felaket, onu bir yıldırım gibi 
çarpmıştı. Bu kadın, muhakkak 
ki ekuntrik, isterik, yan muva
aenesb bir kapındı. 

Birdenbire yerinden fırladı: 
- Ben de... Ben de ... 
Dunrdald dolaba doğru koştu. 

Gene aynı meçhul noktaya d~ 
kundu • Oradan bir kUçlik ıiıe 
kaptı. Ş~~eni.n dibin.de, ikl santim 
kadar, yemyeşil bir madde vardı. 
Yü.zti sapsan i<li: 
· - Birkaç dakika içinde biter ... 
1shrabı büyilkmüt amma, zaran 
yok .. A vuçlarıru çırptı. Giren hlr
metçi kıza arkasını çevirdi: 

- Çabuk, hepiniz üst kattan 
apfıya ininiz ve ben çağırmaym
ea, kat'iyyen yukan çıkmaymır. 

Hizmetçi kız hayretle baktı, fa· 
kııt ıes çıkarmadan çekildi. Doro
ta tekrar pencereye koştu. Evet, 
ufuk simsiyahtı. 
Masanın baş:na geçti. Elleri a· 

yaktın 'dola§lYordu. Kenan yat• 
dızlı bir ktğıt çekti. Acele acele 
birçok satırlar karaladı. Bir Jdjıd 
daha çekti, onu da doldurdu .. 

~.~ lorru ~Ur. Sııçlu yan:n maamı tam bir hareket!'zlfğe mah vetlerimizle el birliği yapmak 
ııu.-~ tA--- blkiınuğine verU&Cf'lr kfu?ı edecel:Ur. ÇUnkll bu tarla ve garp aalJili limanlanna yerlet· 
'0itıı ~taJı •\l'\'elce tevkif edil Baltık den!.zhıde bUtUn Alınan &a • miş ol:ın Alman mUfrezesinl pu • 
>-tı._.ııı~ 6\lçtuıar lkJnc1 ağır hillerlnl upamahtnc:ır. suya dilşilrmeğe muva!lak ol. 
~""l'lıı.I lete en:ıeauıe nıUracu.U& tahlJ· (Yeniden nıaşu· dökUJen uhalar M· muşlardır. 

~l.e.ıcıııcrtn.ı~ler, fakat muh&keme rtnd L"t.J"f.ıı.ouz.dald haritada Jölteril· fngiliz ve Fransız makamatı, 
lı..~ıı. lahkikal'eddetrnl§tJr. ml!tUr.) zamaQın hayatı bir !mil oldu~u. 

Evvdld gil Norveç sahiUerlndc sarayın arka kısmına dil§ilyordu • 
cereyan eden hava muharebeler. Gilı:el hizmetçi, kU!:Uk bir demir 
esnasında Almanlar be~ tayyare kapının yanına yakla§mıt ve ev· 
kaybctm~~lerdir. Bera muk;:bil vela üstte bir ta~a. sonra da sağ 
lngili::lcrin ıo tayyeresi dü~ürül tarafta bir noktaya dokundu. Ka-

Mektubu, hususi olarak DDlca· 
ya ve diğer akrabalarına yanyor. 
du. Ölilmilnü marazf ve nıht ae.
beblere atfediyor, fakat Alekaaıı· 
dırdan earahatle bahsetmiyordu. 

Yazdığı mektubu tekrar okUdu. 
Scnra aynanın kal'§ıstna geçti. 
Gö::leri, bir tuhaf parıltı içindey
di, Yilzüne uzun uzun baktı: 

~~ ~eıu bt tı henUz bltmemııur. tNolLtz TAYYARELER!I\1N nu kabul etmekte ve b'Jti.ln f?'av· , it' r eabte bono meydana AIUNJ,Ar.J retJerini Almanların e!asen çok 
~ ~eıı ·ter Londra, 14 - İngiliz tayyara· zayıf olan Norve:;teki varivetl~rl. 
~~-b:ı~rty te blye.ı ntzamnamesl lerinln Non.·eçte ve Skandinavya nt takviye etmelerine mlni olma. 
~ ~ ; ttrın.!§u.r. ıularmda yaptıktan muvaffakıyet ğa aarfetmektedirler. 
~ "• bos e &encıeruı k!Uplere gir· 1i . al:mlar devam ediyor. lııgUiz t~"EÇl'E HAzmı,m 
~. ~ap,ltıı.aaı &anuınıard& beden terbi· hava nezaretln!n blldlrdlğlno gö. Pa~•, 14 - fsveçten alınan 
~ ınecbtırtyeu konıııuo· re. dlln İngiliz lnyynrelerfnln t1s • haberlere göre muhtemel bir Al· 
~ ~taldı !erine dönen Almnn deniz kuvvet. man hareketine karşı tsveçte he:· 
ftt~ "e bazı erin ne kadar mUd· lcrlM karşı ynpbğr hn.reketler eıı. zrrlıklar ilerlcmekt~ir. İ&vcc hü. 
~~ ı:ı:ıu:!ı tnevııbnıcrde beden ııasmda sekiz tngilb tıı.yyare~f dil- kCtmct merkezi stokholmiln ta..'t.. 
1tı-12e l:ı..~ "e h .. !:1Yett altmda bulu· eUrUimUş ve hasara ~yan fkl l~esl hazırl.klanna ba~Jar.mıştır. 
ttı,,,.~~ ~ dalre ve müessese- tayyare de üslerine dönerken de . Liman 
Ct~~ \'eı...11 rblyestııın tatblk! •A-- nJze inmcğA mecbur olmnatur. mınt:akasında atayi~l 
b._ "e bt "l er h ~ 4 ..... te:nin etmek üzere, sureti mahsu· 
."«\ t.a ... ~cıı ter eyettncc t.ıı.yin edile. Almanlo.nn avcı tayyaresi dil· sada altı bölük te§kil edilmiıtir. 
~~~ ''"- blyeaı ge:ıeı direktör- eUrfilmllştür· Bundan başka ikf Yabancıların limana çıkmalan 
~ b.tız1nı ve idare olu· Alman tayynreslnln tahrip edildiği men'edilmiştir. Stol:holmde had· 

llıı ~ c1!ıtt ve birkaç tayyarenin de hasara dinden fazla kalab1lık bir Alm:n 
~~""lllıtcUt ~ C6rc dUn mcmlek• uğradığı T.annecllimektedf.ıo. 
3'!.~~ l'erıe in kolonisi vardır. AiT.an elçilik me-
"'ll~b:eıe ~de zetzcıcıer ol· POLONYA DONAN1.IASJ DA murt~ı HlO kiş!dir. 

"&.aO • t"ad& ~ de du· FAALİYETTE Berlinden Stckholme gelen 
'~ u, &.•o ı._b '•tt. ... &raanıcı.a Zlle. Çorum. 20 tane Fransız harp gemlalnJn '~ erlere göre, Almanlar müt· 
~. ~~ ;:_ zcızcıe olmU§tur. Zel· Norveç sahilleri açığında fnglllz tefiider tarafmdan Norveç etrafı· 
tll~, -.~ ~t ıo~ de de oımn-. ve Po~onya donanma.sm& ırıensup na m.ayn tlöküldUğU doğru ise, 
~ ~ bıt ""'ıutt& 8anıawı ..,,- gemilerle elblrllği etmekte olduğu Almanyaıun ~eçit istemek tlzere 
~ ~ da dipten haber verlllyor- lsveçe milracaat mecburiyetinde 
)\~~ ~ hlaeedunuıur. Bu ze.ı Bu gemilerdeki Fra.ıımz bahriye kalabileceklerini söylcmektedir-
ıa.ı~tır ..,. 11111.kJa beraber huar W rf 20 b 1 
. ~~,~~~~ Tokatta bazı e in ld§ldlr- er. 

' -.mklar husul 1 1• l'AKAJ.ANAN ALMAN İsve~te umumt selerberlilc 
tu~~ e ge m"tl· GEMİLERİ mevcut olmamakla berab:r, ha. 
~ it lalı muasır tıyatroSu.nwı altı EUyük Br·tanynnm ~lınal Uman· ı:rrlık vaziyeti verilir ki bu da 
~~ ee11r:: \'~ıların:ı::ın Jak ICopo ı lann:ı, Uç Alm:ın gembl getiril fil:n b;.~!:a h::"'1l tılt!r.cia ı:;:fcr!:er-
~;~ &llıeı ize Gclc~k ve per§embe mi~tfr. Bunlnrm lçlnc'e esir alın Hl.tir. İ:vcç h-:v::ı b·l:m?~-·· ~ 
·~ "'l) lıa1c~nııtı!lr aluı.demtııtnde mı3 mUrettebnt vardır· Gemiler '·ar~r büyiil: ted:.ıirlcr a!ma~tadır .. 
~~tltı.ın da bir lnUsahabe Norveç eahlllerl açığında yakalan· Bu araclı İsve~ tayyare meydan· 

~lır. : fflrlertzıde:ı parçaıar~:· mıştır. Ve 392 tonluk Nordland, lannı karaya inmek istiyecek 
~ C\1te:U-tlttr buradan Allkara: 844 tonluk Blankeııbu.rg ve 247 tayyareler için isttfade edilmiye-

· ~u!', ~!lut Friezland Vıimll ~e.nıller. eek bir hale Ani olarak koyacak 
tedbirler de mevcuttur. 

müştür. • pı yuk:ın doğru açıldı ve hizmet
çi ka·1boldu. 

Bertin radyosu da buo;iln tngil Doğan; 
tercn:n sekiz b!n tonluk Yed. - Hım diye mınld:!ndı bu da 
kruvazörüntln batmldı~ını bildir bir gizli kapı olacak •• Allah kah· 
miştir. Gt-e aynı radyoya göre retsin bu sarayhlan. Her tllraf-
Norveçin seldz bin tonluk Tosk~ \ lannda bir m-arlfot ııntıyor. Ha
vapuru da batırılmıştır. ni, insan yanlışhl:la bir yere a-

n=oc~andaını'n Esttnoaısına 
karar veıraunr vernımez 

NazilerHolandada 
isyan çıkaracak/ 
Holandanın cenup, şım~I va şark 

mıntakalar.nda örti ıdare · ilan olun~u 

- Ne kadar da deği§mitim.• 
Yüzüm, şimdiden ölü rengi içizı. 
de •• 

Elini 1i9eye uzattı ve tlteJi 
kaldınp ziyaya tuttu .. 

- Allahım dedi ölmek.. Bu 
yaşta ölmek ..• 

Pencereye koıtu. Kalbi milthlf 
aurette çarpmıya ba~Jamıttı. Müt• 
h!ş bir heyecan içinde bulunuyot· 
du .. 

O ne? .. 
U !ukta, Jrurtuıuı l~etlerl )'a• 

nıyordu" 
Bağırmamak için kendini ıor 

tuttu. 
Bu nasıl 9eydi?. Bu naııl har. 

ketti?. 
Şu hıılde daha evel?ti i~etJer 

ne idi?. Bir yanlışlığın feet cilv~ 
leri nereden nereye kadar uzam• 
yordu 

Sendeledi ve bir koltuğun O.
tüne düşüverdi. Bet dakika bay
ırın bir halde kaldı. Sonra doğrul· 
cİu. Gene dolaba koıtu. Or;xta a· 

Lonclra, 1' (A.A.) - Sunday ~ 
nlcle g-azetesinln Aınsterdn.mda.n bll· 
dirdlğlne göre Alınanlar Holandayı 

lstU~ etme~e karar verdiği zaman 
21...000 Holnndalı ntı.zl memlekette bir 
t:;yıu. ç:l:amıa~ çalış:ıc:ı.kl:ırdır. 

Brllkael, U (A..A..) - Brükaeltn sabr yatııtıran bir iliç vardL Onu 
ı.sı haber alan afyaat mahlUleri, ne: ç.ekti. Bir bardak suyun içine on 
g(lndcnbert. Bclçlkada gftı'fde artan damla damlattı ve içti. Bir iki da· 
bir ~dl~ hWedildlğtnl haber ver· kika sonra evvel! lir ıerinlilc. 
mektcdlrler. . ba!llaer, ııonra da sinirleri yattı 

ö~FI tDAl~E 

La llıye ıs (A.A.) - l{rall bir 
emirname mucibince, Holıuı •"nm. 
cenup. :ımaı ve ve ışllrk ınıntakalan· 

mn btr '°ğwıda tSrtl !da.re iltıı edil· 
ml§Ur, 

Eltarat Belçika daim! bir teldf ı mz.ğa irı;ladı. 
çlndedlr. KrnJ buz;Uıı ba;;vektı Pierlo G::::ı -.. :, ur :::tan aynlmıvordu. 
tu, adliye nazın Jnunsonu, bıır!clyr Evet. ıcır' l:::r t::.!:i yamrordu. 
nazın Sp:ıala "·e mllll müdafaa r.:ızı· - ı:urtuld•ı d!ye mtrıldandr o 
n general Denfsf kabul etmlt§lr. da kurtuldu, ben de.:. 

Neza.reUer!e., umum! binaların ve Talih, rolUnll ıayet m6kemme1 
Br1lkeel radyo evlnln Oııllne ııtıbe~· J ~ynamıftı. 
ler Uwne ed1lmifUr. ~ ..,) 
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iyi d8fenmlt bir odanın bir k&. 

ıeıinde kocaman bir 0 koltul• ~ 
turmuıtu. Sat tarafında yerden 
bir hayli yükıek pencereler var 
dr. P~ncerelerin ardında ağaçla· 
rın tepeleri ve gökyüzü görünü
yordu. Solunda, odaya girilece' 
yegane yer olan kapalı bir kapı ... 

-- il ":'uiı:ı-m ~ ~ ~ 
-~~.._ f tumu .CSyleninz.. Sonra :.ınr.::= 

· de bulabilecettnı ::(il' 

\'atan: 

Bu odanın, aynı zamanda yata· 
cak yeri vardı. lriyarı bir adam, 

Hitlerln bir fldeti vardır: lümsedim. Lakin ihtiyatı elden metrük bir karyolayı yerden kal· 
:fo olurs:ı. olsun. nasıl bir ''a. '-:ıı akmndan gülümsedim. Zira <lırarak duvara sokuyordu. Sonra, 

ziyette hulunursa bulunsun, gıi. Fiihrerin en yakın dos!armdan yatak olduğu yerde. bir dolap 

sr~PANEK I 

Bır casusluk ve zabıta romarı ı 

Fredrlke IÖyleytniz. Ben. 
Veı8ik& X 8" adiyle ta.nmmll:;:, 
pllnı aatm almağa haZirllll· • 
buraya olduğu gibi getirecek ~ 
aa, fiyatı hakkında hic; mno..-
etmekaizin istediğini YereceiiJll~ 

Nina Va.lenaita, "X 8" in ictf
mtŞ olma.sma ea.ışrp ltalmttU· 
ton son !!Özlerini söyledi: DO' 

nUnih bir saatini hususi sinema· ı biti olan Şaub yanındaydı. manzarası gösteriyordu. 
sında. geçirir. Şaubu çok iyi tanıyordum. iriyarı adam gayet ağır bir ha- Yazan: Mak&vel Gcant 

- Siz.in bu iş için alacağmJS 1'
Çeviren: H. MUNIR ret; beş bin sterlin olacaktır- ., 

panya harbinde Ma.drite gitıll-,.. 
çin ihtiyar ettiğiniz o tehlikeli dl' 
yahate karşrlık verdiğimiz uerc • 

. Gö~Üb'Ü fi!mler, ya!r_ı1z . .Ain:n.n Genç ve güzel kızkardcşi Olga reketle karyolayı duvann içine 
fılml<·rmrl ... n ıb:ırct deeıldır: dun sinema artisti olmak icin can atı- sokuncaya kadar sanki bir saat 
ynnın dört bucağında yapılan yordu. Arti!!tlik yapıyordu. Fa· geçmiş gibiydi. Bu odanın içinde. 
filmleri, Hitlcr günde bir s:ıat kat fa-:la istidadı olma ı~ı belliv. ki ağırlık o dereceyi bulmuştu. 
müddetle FC)TCder. di. Bununla beraber film çevir· 1riyarı adam iıini bitirdikten son-

Dnz:ın, filmleri çeviren :ırtiı>l ır.ekte ceva-n c:fü·ordu. Zira Ş1. ra Granston'a döndü. Granston 
leri hususi si:ıcmasına dav<:t c· ub'un kızkardcşiydi!. bu herifi derhal tanıdı: Öbür ev-
dcr ye onlara ho;ı b'.r Yakıt g~ Film bitince Şaub avağa kalka· de kendisine hücum edenlerden 
çirtir. rak heni tebrik etti. L;ikin Hitler biri .. İriyarı adam, kocaman dişli 

Sinem'.lnın s~nunda, a.rti~tlere, fikirlerini stiylcyincc }:....,zuldu. ağzı, ve bir kenarında büyük bir 
yaptıkl:ın t,..,lmık hataları ı<_;an't Hitlr.r fil-n;n bıfl'cn..,.ıcını be;-;.en· kesik b-.ıhman kemikli yanak1ari· 
eder. Bütiin "rtbtle-r. Hitlcıin iyı memisti. "Baclanarrta lüzum"' oL le ayağa kalkmr' bir öküz korw 
bir ''proJüktör" \ 'c.' rejisör oldu duğu kadar, ; 0 1 ic-abı. ciddi de· kuncluğiyle Granston'a bir müd· 
ğuna kanidirler. Hitleı onların ğilniniz: son kısmı iyiydi." det baktı. Sonra kapıya doğru 
kendisine karı;ı göst~~~!k!;ti Bu sırada bir hizmetcinin şer· yürüdü. 
h~:,ranlık ... an m..:mnun gorunur bet l?Ctirmesi cevap vermeme Yürüyüşü o kadar ağır idi ki. 

Den de bir ~ü~, Hitler tar~ meydan bırakmaclı. Hitlcr ~erbet Granston bu fırsattan istifade e· 
fından davet edıldım. Bu 6 tcf5rı almamıştı. derek ona arkasından saldırmağı FredR:ik tayyare meydanına girdiği halde, Granıton'u alıkoymu~ 

ve teYkiE ederek götürmüşlerdi. nis::.ı.ni ı.9_3,9 tıırillindc Ui. Git1!1•'k Koluma girerek beni. yan ta· düşündü. Oturduğu koltuğun bir 
te cd h tı.i b d t kenarını tutarak kımıldanmağa 1 m ı~ıı:ı. a c, . u , :ıv~ e ı ~:ı · rnftal:i bir od:ı}'a götürdii. ha•ırlandı. Fakat tmka"nsız. Üze- · · 1 rd .. · d' K ld ık l> t etmek ıçm kendımoe bır mec- ı Karsılıkh oturduk ve anlatmağa .. bul etme:n. GCirüşmelerımız so· e en a§:ı.gı ın ı· or ora <: a-

lmriyEt duydum. bac:ladı. Bu, onun bir adetidir; rindeki ağırlık o kadar fazlaydı na ererek her §eyi kat'i surette rak en nihayetteki kapıdan i<;eri 

d Ur " ki, adeta hiç hareket edemiyordu. neticelendirinceye kadar benim girdi· Bu~ı. yukanda.n gözetledi. .'? gün, Berlin civarın_ a. . ~cı. 1 knrsısındal<ini oturtur ve anlatır... Onun bu te~bbüsünü farkeden elim:ie mahpus olarak kalacak- ği oda idi· İçeri girincf'. kadını sc-
d.udvosunda çok ç~ıştıf,'lm ;çın Ge:ıç bir artist olan Juta iri, yüzü yaralı adam geri döne- sın. Eğer o meşhur meharetini lamladı· Ve kadmm yilzUnde der-
~orulmuştuın. B-.~ıın~, .. oturtltı Freybe bana, Hitlerin ona İtalya rek yanına kadar geldi. Göğsüne bana hizmet etmek suretile gös· hal bir tebessilm belirdi· 
gum apart_ma~a dondugum ~~ - hakkında bir saatten fazla izahat bir yumruk vurarak Granstonu terirscn neala. Zaten hayatın bu· Krilon, l'UYarlak camın altına 
m:ın Hıtlenn g e n ç 1 ı K verrnis clduğunu anlatmıştı. tekrar eski yerine oturttu. Ve na bagv lıdır. t•te söyliyeceklerim doğru bir sandalya çekerek otur. 

leskilı1.tına mensup bir A. D. C. • t k d · 1 '( . • b . b ki d" -· . ..rd.. Jutamn tal va hak ın akı tekrar kapıya doğru yürildii. bundan ibaret t du. Bu yuvarlak cam, bir aynaydı. 
sının enı c e ıgını go. um. . malu' matı azc1ı. Siyasete ise aklı Bu sırada kapı, arıldı. Hugo Oday::ı bakan cepheıoi. gUmilş gibi ı, d ~ s J ı '-' Bu sırada Gidney, içeri gele-
. ~zerin e ..... • . :r ın sı~:r.. ı hiç ermiyordu. Bir kelike bile Krilon belirdi. rek, yemek getirdi. yemeği .mu· parlak ,.e şeffaf olduıfonu hiç götıı- ı 
ünifo.rması .vardı .. B .. ıra.n tehhı<e· anlamıy·ordu •· başını tasdik maka. Krilon, Granstona vakh•"-"rak: · k termh·ordu. Yalnız bir tarafından ı d i d dl dil F k t J .,,.. teakip. bir barda ·la Granstona c m. ıı m. ıye . usun m .. · .. a, a mında sallavıp duruyordu. Hit· _ Kacmana imkan yok ... dedi. .1. . b' .. d'l B bakılınca bir şeyler görülebilirdi. 
t b ı k t b ycşı ımııı ır su ıçır ı er. es-
er ıye ı ve nazı e essumu oe- 1crin istedigwi zaten bu idi. Onun icin seni ba<>tam:.yoruın. k d k d' Yani şimdiki halde arka tarafm- ı 
· k • u d"' ı · d k "' belli, o gün akşama a ar en ı-

tnırd öt u~ilnce enm en ur- Hitler bana Hollandadan hah, mukavemet etmenin faydasız oldu sini gevşetecek olan bir tertip dan···· 
a ı. t · t" g·unu da aördün ! (Sonra iri ada- Krilon kadına hitaben: İ 

, Fü'l .. d h 1 ·st• se mış ı. .. ha•hac. daha vermi§tiler. k 1 ·- ırer sızı er n ı ıyor; . ma dönerek) hay3i oğlum Sid- ... 'J - Bütün Avrupa mer eı erini 
yeni ynpmtş olduğ'unuz ''Bir kızn ''-Hollanda ve Almanya ta~ı- ney! Yemek getir ... Misafirimi>:e Krilon bundan sonra dI§arı çıktı. gilzelliği, cazibesi, sihri ile kendi. 
üç baba"' filmini birlikte seyret- aten dostturlar. Hollanda, denı:z: Kapıyt kapadılar· Krilon odadan ne bağlamış olan Senorita Nina 
mek arzusundadır. Çabuk olma· ticareti için ideal bir memleket. yemek! d ba dışan çıkınca, bir koridordan geçe.. Valensita'yı ııefarethaneomizde gör-

tı·r. Bahr"ı t·ıear .. t donanması mu· Ga.rnston ° sıra a. ı1ına ne k · lh tt hl k pmın üze ııızı ric..'\ edeceğim: Hiç Yaktimi7. .. 1 1 ld ğ 1 d o r~ en n a\'e e r 8 - mek bize şeref bahşediyor. dedi· 
yok" azzam ve fevkaladedir. Almanya ge mış 0

• u ı;;.u an a. 1j d~V u· rindeki kü~ük elektrik liımb:ısmm Kadın mutavazıane gülilmsedi· 

Elb' . d •. t • ed' b . ise, dünyanın en kuvvetli kara 1 Y.utucu b:r ze ır v~rmıı er .ı.. e- ya,nıp söndüğünil gördü· \'e hemen Krilon sözüne devamla· . 
• semı egış ırm ım, enı _ rılen •eyı de tahmın edebıhyor· 

bek). t b"l b'nclim kuvvetine sahiptir. Hollanda Al- - 'f !\Ol tarafındaki bir kapıdan içeri - S '.ze '-'eni bir i .. vereceüiz, de-
ıyen o omo ı e ı . . du: Hacı.ha• ı J " "' 

11 d v manya ile teşriki mesaı ederse, :r :s girdi· Burası kllranlık blr oda idi· di· Zannederim ki bu işi, hi<: şUp. 
Otomobil, HiUcrin ku an ıgı B · d · · parator Ha•ha• alanlarm gözünde, da· Krı'lon· kapı_•·ı kapadı· Ve bı'r ""r- h 

1 1 rd rıtanyanın enızaıırı ım - 'J 'J • ..- e uyandırmadan başanrsmız. 
kabfriı;ıaıdıi Bme~eddes trnarka ıha kan tuğu sukut eder .. , kikaların saat, günlerin sene, ve deyi l'lralayarak önüne geolen mer- - Niçin şüphP. uyandıracakri:'ıı· 

Y' • • erlın e ı° uran ederi e~ Hitler, daha 0 zamandan beri senelerin ebediyet haline girdi- di\•enlf'rd<'n yukarı çıktı· En yuka. şun? 
bu sıyah boya ı mers es en bu devletlere göz dikmişti. Bütün ğini her şeyin büyüyü.:>. uzayıp. nya çıktıktan sonra durdu. Burada - Bundan daha evvel casusluk 
tanır. bu "nutku'' esnasında ağzını altı ağırlaştığını biliyordu. Bu sebep· yuvarlak bir camın önünde dunı- şahasmda gQ.şterdiği.niı diğer faa~ 

~lerind" --ça11ı§tığı bdinanın bi~n- defa açmış. ve "evet", "tabii" le, seri ve tabii hareketleri de Y.•t )'.Otqll· tiye tll'r dolayuıiJe... Bilhal!Sa !On 

ci siAalıdn. al~ ışmrda o ası ve u· ''muhakkak'' kelimelerini söyle 1 va~ görüyordu. Camm içertsindcn ~nyet iyi dö- fspinya haroinde yaptiğmıx iş)e}. 
su aıre en va ır. Kn"lon tekrar konu~rak ·. eeıı· bı'r oda go"rUnü•·ordıı d 

Biri · k t k" • miştim. Bunu hatırlıyorum. 1 :r- :< J • en ... 
ncı n a ımse gıremcz en _ Belki, bu saatte benimle ha- Odanm pencereleri perdelerle - ispanya benim. doğduğum 

yakın dostları bile; her taraf iyi· Temmuz 1939 tarihinde dört la hayatta olduğuna hayret edi· snruııkıya örtülil idi· memleket değil mi? Oraya gitmek-
cc muhafaza altına alınmıştır. gün müddetle misafiri olarak bu· yorsun, dedt. Derken bu odanın kapısı açıldı. Jiğim pek tabii bir ha~ketti 8anı-

Beni sinema dairesine götür- lundum. Münihte 300 den fazla Krilon bundan sonra birkaç Sekretere benzeyen gö7.lüklil bira.. rını. 
diller. Burası, altı sıra koltuk bu· artist toplanmı~tı. "Kahve rengi" saniye sustu. Fakat be birkaç sa· dam. içeriye bir ziyaretçi aldı. Re- - Şu halde Londrada hiç kim. 
Jnnruı JUks bir yerdi. evde büyük bir resmi kabul ter. niye. Granstona bir saat gibi gel- \•erans yaptı. Yer gösterdi· senin ~izden şilphe etmedl;inc e-

Füiırer beni görünce: tip olun,muştu. mişti. Gelen 7.iyıırctçi, t.spanyola benzi- min mlsiniz? 
"- Sağol, seni gördüğüme çok Bu evde, yüzden fazla, kıymet· Casus Krilon sözüne devam ~·en bir kadındı. Güzel bir kadın· - Katiyen eminim! 

memnunum,, dedi. 1i eşyayla süslü otla· vardı ve ıa- etti: Korkak ve garip tavırlarla otrafma Krilon durup ıııaatin~ baktr. Sa-

aynı! tJ. 
Krilon bundan aonra ayağa k• ,. 

h · Valensita')'l kapıya kadar ul*ol
ladı. Sonra Granat.onun mahpul 
duğu odaya girdi· ~ 

Yürli yaralı Sidne~. pence ~ 
öoUnde oturuyordu· Krilon i;ı,.I 
girince ayağa kalktı ve muıt ttfo 
b'r yüzle, Gramıtonu i~ret e e• 
Gran!lton~ aldrğİ illcm teıtrile !,,. 
dinden geçmiş kollan iki yanritoııı 

kık bir halde uyuyordu· ı< et' 
- Sidney. dedi· Bu defakl t ,. 

tibin yaptığı tesir geçince ban•:,. 
ber Yer. Akşam yemeğini yere~ 
J..ondra işim tamamlandıktan fr. 
ra ona da.ha kuvvetU bir ic;ki 
rir Ye ebediyen uykuya ya~. 

Bundan 110nra Krllonun du~ 
lan. şeytani bir gülUmsey~le -; 
rilıii· Yüzünde bir Umit ,.e rAl /Jf 
alameti seziliyordu· Bu geceyi,., 
geçirrli.kten sonra, "Kara 16~..,. 
nin bir icabma bakmağı karar
trrmıştı. .,ı) 

<o.v...ı_../ı 

Oyun 

Reaimde içinde bir daire ~ 
nan bir dört köşe görüyort ' 
İki .tane de ok ıize girileC~fi: 
çıkılacak yeri gö.termekted~ 
rindm içeri~ girecek ve '1tf. 
dfrt kö,enin etrafından d~ 
rak en kısa yoldan geçece it 
Geçtiğiniz yolu bir kaleırtl~ 
ret ederseniır:: bir hayvan re~ 
karıılaşacaksmır. Acaba btı d 
yan ne? Yapamadınızsa yar~ 
nı sütunun sonuna bakını:ı . il 
di1mit şekli orada · görecekti" 

---~~~~~--· .:._,,/ 
Nazi sclamile birlikte cevap raydan farkı yoktur. Duvarlarda - Sen bana lazım olan malu· ba.kmdı. Perdelerin ardından birer at üçtU. 

verdim. eısi:z: halılar, çok kıymetli tabak· matı verdin. Fakat bundan henüz hayalet c;ıkacakmrş gibi ürkilyordu. - GelC'cek beş !aat i<;inde F'rnd G"'nluk bulmaca 
''- Sağol Führerim.', lar asılıdır. Ziyafet sofrasında istifade edebilmit değilim. Bir iş· Dqvardaki. yuvarlak camı gördil· 8rik1'n.ız~riland adında bi~ini bula.cak.. I U t• 
Şundan bundan konuşurken ki çatal ve bıçaklarda Alman kar· te daima hata yapmak. yanlı! he- Fakat arka.cımdan kendisini gözet. 

"gelik r enkti" gözleri benimk~· talı ve svastika işareti .yani gamaw sap f't,,..ek mümkilndi.ir. Bf'•, h~r ley~n Krilon'u göremiyordu· - Ben Fredriki tanıyorum. · ' 2 1 4 \ • ' 1 9 '°' 
Ierinden ayrılmıyorlardı. Bu göz· 1ı haç vardı. (Devamı var) hanp;i bir ihtimali olduğu gibi ka· :f5:rilon bundan sonra merd\·en- - D:ıh:ı iyi ya .. Şu halde mu- J 
ler, değil gözlerime sanki içime _____________ .. __________________ .,.. ___ ..,.. .. ,, .. -..-------------

bakıyordu. 
Birçok Ingiliz ahbaplıınm ben· 

den, bu gözler hakkında. izahat 
jstemişlerdi. Renginin kurşuni 

·Hikaye 
mi, mavi mi, yeşil mi olduğunu .. ---• 
bir türlü söyliyemedim. 
Eakı&lan her ha.ide bana 3.· 

gırlık veriyor; ipnotize ediyordu. 
Herkes yerine gt?çti. Hitler 

koltuğunda bulunan düğmeye 
bastı. Bu filmin başlaması için 
verilen işarı.:tti. 

Filmi sonuna kadar seyrettik. 
Ben filmi e7ber bildiğim ıçin 
aklım b:ı..:ıka yerlerde dolaşıyor, 
nefret ettiğim bir :ıdamın misa· 
firi olduğumu düşünüyordum ..... 
Vatanımı dc.hşet içinde bırakan 
o değil miydi? BütUn Çekoslo
vakya onun -elinde degil miydi? 
Bitlerin yanında otururken, 
Berlind" geçirdiğim ilk günleri 
dilşündUm. Buraya aktör olarak, 
1927 senesinde gelmiştim. Ba
na karşı herkc'J iyiydi ve mesle· 
ğimde muvaffak olmuştum. 

Naziler iktidara ge~tikleri za· 
man ben kendimi mesleğime yer· 
mif} bulunuyor ve siyasetle iş· 
tigıı.1 etmiyordum. 

Ben bir aktördüm. Bir Çek ak· 
töriıydUm. Siyasetten bana ne? 
Maam:ıfih ÇC'k kri.7'.i kendini 

göstermiye ba.cılayınca tahammül 
·edemedim. Bitlerin Çekoslovak -

yaj a girdıği gün nleyhinde ça
lışacai!Jmn yemin ettim. Onu ik· 
tidar mevkiinden düşürmek için 
elimden geleni yap:ıco.ktım. 

Alma.., propagandası için film 
çevirdiğim zamanlar, Almanya· 
dan ka~ıp Hitlerin aleyhtarlarile 
teşriki m esai etmeyi düşilnUyor· 
dum. 

1'tt!m rat.hnftıtr.deki Atman 
doctu bir Cekin birdenbire orta· 
dan kayboluvermesinin, Alman 
maha:t'll!nde bUyük bir ha~Tetle 
k&r11lanacağmı dUeUnerek gü· 

Madam Pcruz Nişan tiyatroya gidecekti· 
Yemeği yarıda btraktı. Kccasına tek bir ke
lime ı.ııöylcmedcn dıı:arı ı;.ktı· 

* * ~; 
Dargındılar. Fakat bu iki üg- gün evvel ya. 

prim~ bir kavgadan değil, tA. izdiva<;ları
nın ilk gecesindenberi· Ne oldu ise oJmuş. 
Madam Pcruu kocruımdan bir tiksinti, bir 
nefrettir gelmişti. 

Onlar sözde C\•lenm:,ıerdi· Bir kere Ni. 
şan Hallaçyanın sayısız metre.si vardı. Pc
ruz Nişan da gönlünü eğlendirmenin yolu. 
nu bulmuştu. 

* * * Aksilik işte .. Şoför izinli· Çaresiz bir tak-
siye atladı· lki ahbabına 8ÖZ ,·ermişti. On
lar, kocalarile birlikte daha önceden loea 
tutacaklar, Madam Peruz da arkalarmdan 
gelecekti· 
Konuştuktan gibi oldu. Piye.s biraz hafif. 

açık t'lnçık bir şeydi· Marfam Pen.iz hem f'.!11''

ri s eyrediyor, hem de çıplak omuzlarında 
ya.nınd;ıki erkekl('rin kızgın. nefeslerini du. 
~'UyOrdU• 

Ovun bitti· Saat yarımdı. Madam Peruz 
dostlanndan ayrıldı. Yine kPndisinl tiyatro
ya getiren otomobile bindi· Taksim meyda· 
nına ~elince şoför c'llrek!!iyonu birdPn sağa 
~e\irdi· Gldereklerl yerin bUı.ııbUtUn akst blr 
istikamet tuttu· 

Motörlin glirültüc;Unden lakırdı ~ittir. 
mek kabil mi? Peruz öndeki camı indirmek 
istedi· Fakat daha elile dokunur rlokunmaz 
bu e::kl si.ı;tem arabanın şoförle müşteri ara
gını kapayan pencereleri demir bir levha 
ile kapanıverdi· Hafü bir baş dönmeı.ııi. kor
ku, kısık bir feryat ... lşte hepei o kadar· 

* * * Gözlerini açtı~ı zaman kendini geni§ b1r 
yatakta buldu. Elleri ayaklan bağlanmıştı. 
Odanın içinde ... Hayır yalnız değildi· KendL 
alıı1 g&ıtermek iatem.iyen bir aduıa elektrik-

K AD J.N 
leri söndür,ınüşlü. Sonra iki el ravr.şça hilf'k~ 
!erini tutmuş, vücudüne ı.ııarılm~tt·-· \'C···· 

* * * 
Bir saat sonra evine getirilmiJJti· Koca... 

~r çıkmamış olacaktı. Oda.ınnda C'lektrilc yaw 
nıyordu· Koşarak l'Ukarıya ç:ktı· Ve ·ırtrlan 
elbisesini değiştirdi. Sonr:ı b!tnp, sersem. 
ısa.şkm bir halde kanapelrrden bir'nc ç(iktU. 

Bu }laydut kimdi? Kur :rapnn ahbaplannın 
kocalarından birisi mi? Hangiııi? 

• *' 40 

On dört gün sonra doı.ııtlan onu tekrar ti
yatroya davet ettiler· Bu daveti kabul et. 
memek için ortada sebep yoktu. Hem bu sn
fer şoför de mezun değildi ki ... 

Fakat şoförlio mezun · olmaması v.aziyeti 
değiştirmedi· Dönüşte Taksim meydanma 
geldikleri vakit arabanm direkı.ııi •·onıı iki haf
ta evı:el olduğu gibj sağa <;evrildi· Pencere. 
lerdekl demir lı>vhalar avriı süratle lnrl{. Vel
hıuırl her ışey eskisi gibi cereyan f'ttı. 

* * t; 
Hıidiııeler tekerrür ediyordu. Artık bunş. 

Madam Peruz da alışmıştı . . 
All§mak mı? O, yüzünü göstermiyen bu 

meçhul aşıkı !leviyordu bile· 
Son konuşuşlarmda esrarengiz adam onun 

parmağındaki nişan halkastnı çekip almıştı. 
Bu hareektten çıkanlsa c;ıkanlııa 6U nıana 
çıkarılabilirdi: Madam Peruzun Ni.Jran ,Hal
laçyandan ayrıima za1"atıı gelml§Ur· 

* * * Bu mesele\i kocMivle görilsmesi bir hnvli 
ü:z:ücU oldu. NU,an Hallaçyan kenc'i,.lnn ~öy. 
}Pnenleri dinlf'diktf>n sonra in..cıanr f leden 
çıkarnı:ak bir 18.ka,·dile sordu: 

- Blrl'Jinl mi seviyonıunuz? 
- Evet. 
- O da sizl seviyor 'mu! 
- Evet. 
- All· SW mümkUn oldıırııı ~~dar sil-

ratle t'lerbest bll'&kman çal11acağun. 
- Meni· 

• 

· !\akleden: 

BURHAN BURÇAK . . . 

- ~Iazideki mcsuliyetlerin yükUnU ıılmdl 
daha fazla hissediyorum. Yazık. en güzel 
zam:ınlanruz benimle heder oldu· 

- Ehemmiyeti yok. 
- İstikbalden emin misi:ı iz? B3rl bu a-

damı iyice tanıyor musunuz? 
- Senelerdcnberi berabermişiz gil:.i· 
- Çok i~i· Ben böyle bir hadiseyle. karşı.. 

la.şacağımı çok evvelden tahmin etmiştim. 
N~n yü:z:üğünüziln kutusu yanınızdaki ma
eanm üzerinde duruyor. Emanetimi bana 
iade edin· OJ!dan !onra artık her §ey bit
miş olacaktır· ' 

Madam Peruz uzanarak kutU\'U aldı· Ko. 
cacıtnın istediği yüzük parmağında yoktu. 
Kutunun kap2i,ın1 açınca gözleri beklemediği 
bir şeve çarptı. 

-- Fakat bu ben'm ~ü:z:üğüm· 
. - Evet. 

- Nereden aldınız. 
- Sizin parmağınızdan· 
- ... . 
- Ne o, Peruz a~lıyor r""'"'" ~ llu ım. 

kutu hayal nck mi acı p.eldi? RPni mazur 
;rör. Seni daima ~evdim. On ~er,rdı>nberl ''C
rran" dfü:Uncem ilk l-at::ımT h""'lr PtTT'f'>khın 
ibaretti. 'Riitlln bunları onun için yaphm· 

- Susunuz! 
- H"kkm var. gt>ni \·ıı11"1'7 hır:ı}tl):ordum, 

Peruz. DUşUn Ye k<>rarınt yı:r. 
- Sizinle bir daha kar§Jlaşmak lsteı:nL 

yorum· . . . • . 
- Nıu11l l11t"""'".,· Ben beklediğim t'laa-

dt>•t,..n hi•se.mi aldİnı: • 
Niıınn Hallaçyan dr;şan çıktı. Peruz derhal 

odasına k~arak şapkMile mantoaunu giydi. 
F:ıkııt Ş"hvet hrrsı onun · yoluna aşılniaz 

1'ir duvı\r örmiiştü. O psrarengiz mlillkatlar .. 
Elektrikler !!Önerken bileklerine . ya.pııan iki 
e1 ... ve·n 

* * • 
Madam Peru.z lc."lrJl{'ınrlan aı·nlmanlA.\"& lr•. 

••r vermifU.· 

( ffı_.ı-.ı..;.. ...................... '--' __ 

Soklan -ta: . ~ 
ı - Bir clnı bayv&nın melll ~ 

ıut çıakran' 11.ı<ı 
0

kellme). 2 J.: ;;!, 
temizleyip dUzelten, bir na'kllY' ~ 
taaı. 3 - Çöplln arıt&dafı ıce ~ 
bir oey vudelimlş olan (iki Jc'Z 
4 :- Ters çe":irinıenlz hayvalS !t, 1 
lıf ı olur. Bir hayvan. 15 - p.I ~ 
kam. 6 - Ateıten çıkar . .otll 
7 - Dibi uzak, acemi, S - 'f'Ş 
da bir aydınlat'rt:a • vaııı~ı _.vı. 
van peiınde koşma, 9 - sır: 
küçük numunesi, gidiş. 10 -

1 
11 - Cinayet ltlerile çok 
ea!'l bir ·mo~ot, bir tarat . 

Yukardan ap,trya: ~ 
1 - Mlnhnlnl ınııan· (iki I< ~ 

- Uçucu bir madde, bir del'l 
ram. 3 - Bir clnı yemtıto. et' 
ÔlmufU (lkl kelime.) • - 'f 
rln bir ııı!at edatı olur, 
~r ku&ba halkından. 5 - JJ 
v&zıh. 8 - Bir .lıayvan; )lUrU ıs! 
ymn teni, T - · Cazll bir I~ 
muş ballkl&rdan. S -. ya.sıa_.., 
(iki kelime), tu"Ir. 9 - 9;t ı 
aydmı, rivayet eden. ıo - rll 
bir renk, 11 - Bizi yqatallt 
,eret. • . . ._,/ 

" snaınarahlııalınManlJSll 
ı - Par~blytk, K ,2 - °'/;, . . . ' ...... 

Da, 3 - Tamakar, Şab, ~· 
deıa, Ka, S _:_ Kan, UaalC~f 
AT, K, Ç, Kara, T - R 'lfl". 
8 - Em, Sayarak, İt1, •S - .,,., 
yarak, t - lfllıbol, G, 10 
İl&'h. 11 - c. R. .. :N' ..... 


